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TÄHTI

T

ähti loistaa kaupunkimme yllä. Ounasvaaran mastoon asetettu tähti
kuuluu kaupunkimme jouluperinteeseen. Tätä perinnettä myös seurataan
tarkasti. Olen kuullut monen toteavan
tähden puuttumisen tai sen ilmestymisen.
Perheemme jouluperinteeseen kuuluu
joulukuusen haku metsästä. Eräänä jouluaattona totesin hakemani joulukuusen
olevan aivan liian korkean. Niinpä katkaisin latvaa reilusti lyhemmäksi ja kiinnitin
joulutähden. Vahva palaute kaikilta olikin
se, että joulukuusi näytti melko kummalliselta! Joulutähti oli osittain oksien takana piilossa. Se ei ollutkaan korkeimmalla,
yksinäisellä paikallaan ylhäällä latvassa,
vaan muitten oksien seassa!
*****
Viime aikojen vilkas keskustelu eduskunnan avioliittoäänestykseen liittyneenä
on paljastanut kysymyksen siitä, kuka
käyttää kirkon ääntä, kuka olisi kirkon
johtotähti?
Piispa Matti Repo toteaa: ”Kirkossamme on juuri nyt auktoriteetin ongelma.
Meillä ei ole paavia, joka sanoisi, miten
asiat ovat”. Viime vuosina on haluttu ko-

Pääkirjoitus
rostaa ”moniäänistä kirkkoa”, jossa jokaisen mielipide tulisi ottaa huomioon ja
jossa on tilaa kaikelle: seinät ovat etäällä
ja katto korkealla. Tämä asetelma helposti
johtaa jakaantumiseen, riitaan ja jopa hajaannukseen. Piispa Repo toteaakin, ettei
ongelman ratkaisu ole suinkaan se, että
joku henkilö nostetaan ylimmäksi äänenkäyttäjäksi, vaan pikemminkin koko yhteisön tulisi paneutua yhteisymmärryksen
etsimiseen ja ykseyden löytymiseen.
*****
Seurakuntatasolta katsottuna näkisin,
että kirkkomme piispojen yhdessä tekemät linjaukset ja piispojen julkisuudessa
esiintymiset niiden mukaan olisivat omiaan lujittamaan ja selventämään yhteyttä ja linjaa siihen, mitkä ovat kokonaiskirkkomme näkemykset kulloinkin esillä
olevissa kysymyksissä.
Nyt kävi jopa niin, että valtiovallan
johdossa vedottiin yhden piispan kannanottoon asiassa, joka oli ainoastaan
valtiovallan asia eikä kuulunut kirkon
päätäntävaltaan. Yksittäisen piispan henkilökohtaiset, kirkon näkemyksistä poikkeavat mielipiteet vaikuttivat myös kir-

Älä pelkää vastuuta

Me elämme joulun alusaikaa. Valmistelemme
suurta juhlaa. Teemme työtä, että juhlamme
olisi odottamisemme arvoinen. Lähetämme
joulukortteja ystäville, teemme juhlaruokia ja
ostamme lahjoja. Siivoamme kotimme arjen
pölyistä, jotta juhlatunnelma voisi laskeutua
”puhtaalle pöydälle”.
Usein joulukiireessä meiltä unohtuu odottamisen keskipiste, seimeen syntyvä maailman vapahtaja, Jeesus Kristus. Voisiko Joulun
odotus näkyä muuten, kuin ulkoisena työnä?
Voisiko pölyt puhdistaa myös hengellisesti,
jotta vapahtajan syntymäjuhlana olisimme
hengellisesti vastaanottavaisia?
Odotus on uskonelämämme arkea. Odottamiseen liittyy sen kohteen täyttymisen tarve. Emme odota turhaa, emmekä tarpeetonta.
Odotusaikana me valmistelemme kaiken, niin
että odotuksen päätyttyä olemme valmiit vastaanottamaan.
Jouluna me vietämme vapahtajamme syntymäjuhlaa. Joulun hengessä muistelemme vas-

*****

mässämme eteenpäin. Onneksi joulun
sanomassa ei ole kysymys kenestäkään
ihmisestä. Kyse on Jumalasta, joka tulee
luoksemme ihmislapsessa, Jeesuksessa,
joka samalla on Jumalan Poika. Jumala,
Luojamme, lähestyy meitä. Hän on tähti keskellämme, elämämme pelastaja ja
suunnan näyttäjä. Joulun sanomassa Taivaallinen valo tulee pimeän maailmamme
keskelle.
*****
Joulun juhlan aikana voimme hiljentyä ja
myös rukoilla sitä, että Jumalan tahto toteutuisi ajassamme, seurakuntamme toiminnassa ja myös omassa elämässämme.
Näin Sanan tähti loistaa kaupunkimme yllä.
Rauhaisaa, onnellista ja Taivaan Isämme siunaamaa joulun aikaa.

Tämän eduskunnan päätöksen vanavedessä
on koko avioliittokäsitys sekaantunut ja hämärtynyt. Tulevaisuudessa on tärkeää, että
kirkko, Raamattuun perustuen, pitää kristillisen avioliiton miehen ja naisen välisenä
liittona. Kysymys on Jumalan luomisteosta,
josta Raamatussa on selvä ilmoitus. Tähän
kirkkona olemme sitoutuneet. Nyt ei siis
kannattaisi erota kirkosta, vaan jatkaa mm.
tämän kirkon perussanoman eteenpäin
kuuluttamista ja vaikuttamista siihen, että
Raamatun sanoma toteutuisi keskellämme. Jouni Riipinen
Joulun tähti viitoittaa meille tien elä- kirkkoherra

Viikon sana

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen
kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että
Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.
Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut
häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa
avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä
unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin
poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä
hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä.
Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle
nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä
Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel
- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.

Odottamisen merkitys

kosta eroamisten määrään ensimmäisenä
adventtiviikonloppuna.
Meillä Rovaniemelläkin tämä näkyi
selvänä eroamisluvun nousuna. Kirkosta
erosi meillä ko. viikonvaihteen aikana 120
henkilöä, koko maassa vajaassa viikossa
noin 18000 henkilöä. Toisin sanoen yhden
keskikokoisen seurakunnan verran väkeä
on jättänyt kirkkomme yhden viikon aikana! Toki kirkkoon on liittynytkin viime
aikoina enemmän ihmisiä kuin koskaan
aikaisemmin, mutta liittymismäärät eivät
tasoita eroavien määrää.

Kirkon kynnys

Unesta herättyään Joosef teki niin
kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti
Marian vaimokseen. (Matt. 1)

Rukous

Rakas Jumala.
Kiitos, että sinä tahdot meille hyvää.
Kun sytytämme adventin kynttilöitä,
auta meitä muistamaan,
että sinä olet lähellä meitä.
Kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä
eikä kantaa huoliamme yksin.
Auta meitä katsomaan sinuun
ja luottamaan siihen,
että sinä teet kaiken uudeksi.
Kuule meitä Jeesuksen tähden.
Aamen.

Hartaus

tasyntynyttä Jeesus-lasta. Jeesus, joka haluaa
tulla kaikkien luo, jossa meillä on luvattu pelastus, on pienenä lapsena silmiemme edessä.
Hänessä meille luvataan kaikki tarpeellinen.
Hänet kohdatessamme koemme kaikkivaltiaan
Isän rakkauden ja meillä on hyvä olla. Tämä on
todella odotuksen arvoista. Olemmeko valmiit
vastaanottamaan?
Adventin aikana voimme tutkia itseämme
ja miettiä hengellisiä asioita. Mikä minä olen
maailmassa? Miten minun jumalasuhteeni
voi? Mihin tarvitsen Jeesusta?
Tämän avulla me pääsemme syvemmälle
persoonaamme ja huomamme Jumalan rakkaudella olevan paikan meissä. Sen jälkeen
joulun odotus saa hengellisen sisällön ja jouluna täyttymyksemme on täydellistä.
Kerran vastaanotettu Jeesus saa kasvaa lapsesta aikuiseksi sisällämme ja Hän luo kestävän perustan elämään.
Mikko Reijonen
seurakuntapastori

Piispa Samuel Salmi:

"Toivon yhteyden säilymistä
ja palautumista"
Kirje Oulun hiippakunnan
seurakunnille

n Adventin alla Suomen eduskunta
teki päätöksen avioliittolainsäädännön muuttamisesta. Tässä tilanteessa
on aiheellista muistuttaa, että kyse on
valtiovallan toimenpiteestä ja tahtotilasta muuttaa yhteiskunnallista lainsäädäntöä.
Kirkon kannalta on erityisen tärkeää muistuttaa, ettei syntyneellä päätöksellä ole suoraan vaikutusta kirkon omaan lainsäädäntöön tai kirkon
omaan avioliittokäsitykseen. Nämä
tekijät ovat syntyneet Kristuksen kirkon yhteisellä tulkinnalla, ja omassa
maassamme viime kädessä kirkolliskokous määrittelee oman lainsäädäntömme ja kirkkojärjestyksen sisällön.
Yksittäisen papin tai piispan kannanilmaisut eivät muuta kirkon ominta
säädöspohjaa.
Oman hiippakuntamme alueen
eli entisen Oulun ja Lapin läänien
kansanedustajien enemmistö äänesti
vallitsevan avioliittolain säilymisen
puolesta. Vuodesta 2001 lähtien olen
itse saanut seurata läheltä hiippakuntani ilmapiiriä tässä kysymyksessä
eikä hiippakuntani kansanedustajien
enemmistön kanta tullut itselleni yllä-

tyksenä.    Olen itse pitänyt tärkeänä
samaa näkemystä, jolla ovat vuosituhantiset juuret ja lisäksi kirkkokuntien laaja yhteisymmärrys.
Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja kaikilla on oikeus tasa-arvoiseen elämään ja kunnioitukseen. Se
ei voi perustua asemaan, hyödyllisyyteen, ihonväriin, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Tästä
olen vakuuttunut. Erilaisuus myös
kuuluu elämään. Minulle kristillinen
avioliittonäkemys ei kuitenkaan ole
tasa-arvokysymys.
Eduskunnan äänestys on jakanut
mielipiteitä vahvasti. Toivon, että
yhteys eri tavoin ajattelevien kesken
voisi säilyä ja palautua. Onhan myös
muistettava, että eduskunnan enemmistö koostuu kansankirkkomme jäsenistä. Meillä ei ole varaa lyödä leimakirvein asioihin toisin suhtautuvia. Tämä
ei estä jokaista toimimasta selkeästi
omantuntonsa mukaan.
Asioiden edetessä lainsäädännön tasolla pidänkin ensiarvoisen tärkeänä,
että omantunnonvapaus säilyy. Siihen
velvoittaa myös varsin tasaväkinen
lopputulos eduskunnan äänestyksessä.
Oulussa 1.12.2014
Samuel Salmi
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Hannu Ullner eläkkeelle

airaalapastori, rovasti Hannu Ullnerilla on takana pitkä
pappisura. Ullner on toiminut pappina Helsingissä,
Ranualla ja Kemissä. Kirkkoherravuosia kertyi Pohjan ja Vieremän seurakunnissa. Viimeisin on
sairaalapapin 15 vuotinen työsarka Rovaniemellä. Eläkepäivät alkoivat 1.12.
- Kirkko on ollut minulle hyvä
työnantaja. Tiet ovat olleet auki eri
suuntiin ja olen voinut valita mitä
haluan tehdä. Olen saanut tarvittaessa tukea eikä niskaan hengittämistä ole tarvinnut kokea. Olen
kiitollinen kaikista näistä vuosista.
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Kirkon sanoma välittämisestä
kovaa valuuttaa
Hannu Ullner kertoo käyneensä lukuisia
keskusteluja työhuoneessaan sijaitsevan
Kristus ristillä -taulun edessä.

Nuorisopappina innolla
- Nuorena keltanokkapappina
halusin muuttaa maailmaa. Nuorisopastorina heittäydyin nuorten
kysymyksiin tuntien vielä ajallisen läheisyyden omiinkin saman
iän kokemuksiini. Se oli aikaa,
jolloin sai paljon aitoa koskettavaa
peilausta tekemisilleen. Palaute oli
suoraa ja konstailematonta. Nuoret arvostivat heille annettua aikaa ja osoittivat sen monin tavoin.
Tuosta vaiheesta jäi vahva halu
elää lähellä seurakuntalaisia ja ihmisten kysymyksiä.
Nuoren papin kokemuksista oppineena Ullner näki, että asioilla
on myös kääntöpuolensa.
- Kun liikaa samaistuu muiden
kysymyksiin voi oma tontti jäädä
hoitamatta.

Kirkkoherravuodet
tutustumista omiin rajoihin
Myöhempiä työvuosiaan myöhemmin Ullner katsoo osin kriittisesti.
- Ei pidä liian kerkeästi ruveta johtajaksi. Vaarana on ottaa vastuulleen ihmisten asioita,
jotka kuitenkin kuuluvat heille
itselleen. Näiden asioiden kanssa
olen saanut kipuilla monesti vielä
myöhemminkin.
Johtajuusvuosinaan Ullner koki, että papille tarjottiin johtajuutta vähän joka tehtävässä. Ja
kun maailmaa halusi parantaa,
niin sehän sopi!
- Varsinaiset kirkkoherran pestit pistivät tämän innon aitoon
testiin. Tuloksena oli onnistumisia, mutta myös mahalaskuja,
kun taito ei ollut innon tasolla.
Savossa vietetyt vuodet olivat
syvää omiin rajoihin tutustumista
ja noissa kokemuksissa on riittänyt opiksi ottamista myös Rovaniemellä oloonkin.

Sairaalapapin työ
opetti kuuntelemaan ja
keskustelemaan

Sairaalateologin työtään Rovaniemellä Ullner luonnehtii enemmän matkaksi itseen kuin liperit
liehuen rymistelyksi.
- Näky papin työstä on tullut
keskustelevammaksi. Olen tullut
halukkaammaksi kuuntelemaan
ja hitaammaksi ohjailemaan kohtaamisia puheellani. Viisautta

en näe enää vain opin hallintana vaan enemmän kokemuksen
kuunteluna.

Sairaus ja kuolema kaivavat
esiin kysymykset elämänarvoista
ja merkityksistä

Sairauden ja kuoleman läheisyydessä ihmismielessä aktivoituvat
erityisellä tavalla kysymykset
elämän arvoista ja merkityksistä.
Ullner näkee ne kirkon tuhannen
taalan paikkoina olla paikalla ja
panna sekä sanomansa että omat
arvonsa peliin inhimillisyyden ja
ihmisyyden puolesta.
- Sairaalassa elämän rajaviivat
eivät ole vain potilaiden ja omaisten kysymyksiä vaan ne ovat myös
työntekijöiden kysymyksiä.
- Kärsimyksen ja kuoleman
kohtaaminen ei koskaan ole vain
teknistä ja juridista asioiden hallintaa vaan aina ovat mukana
myös ihmisen tunteet, todellisuuden kohtaamiseen herkimmälle
viritetty puoli meitä.

Kirkon sanoma välittämisestä
kovaa valuuttaa
Hannu Ullnerin mielestä kirkon
ei tule huolestua, jos sen työ ei
saakaan arvostusta julkisuuden
kaikilla foorumeilla.
- Kirkon sanoma välittämisestä ja rakkaudesta ilman ehtoja on
kovaa valuuttaa sairauden ja kärsimyksen elämänmaastoissa silloinkin kun sen merkitystä muualla
saatetaan kyseenalaistaa.
- Sairaus ja kuoleman kohtaami-

nen ovat niitä elämän kilparatoja,
joilla jokainen jossain vaiheessa
joutuu kuntoaan kokeilemaan.
Kirkon historiassa ja kokemuksessa on valtava sparrauspotentiaali
näihin kisoihin, joiden osallistujamääriä ei voi mikään laji ylittää.

Unohtumattomia hetkiä
työssä
Hannu Ullnerille on jäänyt voimakkaimmin mieleen tapahtuma parin vuosikymmenen takaa
pienestä maalaisseurakunnasta.
Ullner sai kutsun tulla jakamaan
sairaan ehtoollista taloon, jonka
elämäniloinen ja työteliäs isäntä
oli juuri saanut diagnoosin sairaudesta ja elinaikaa oli jäljellä
muutama viikko. Maalaistalon
avarassa pirtissä olivat läsnä
puoliso ja pariskunnan lapset
perheineen halusivat nauttia ehtoollisen. Ilmapiiri oli surullinen,
mutta myös avoin ja lämmin.
- Kuukautta myöhemmin talon
emäntä tuli kirkkoherranvirastoon huoneeseeni, ojensi kätensä,
katsoi silmiin ja sanaakaan sanomatta ja istuutui osoittamalleni
tuolille.
- Ymmärsin miksi hän oli tullut
enkä kysynyt mitään, kun hän
mitään puhumatta istui paikallaan ja katsoi vain hiljaa eteensä.

Sanaton hetki kertoi kaiken
- Merkillinen hiljaisuus kesti tunnin. Se oli täynnä informaatiota
kaikista
niistä
tunteista,
ajatuksista ja vastaamattomista

kysymyksistä, jotka täyttivät
mielen, veivät ihmisen voimat,
mutta joihin hän tyytyy, koska
tapahtuneeseen voi vain sopeutua
ja sen kanssa on elettävä halusi
tai ei.
- Hetkeäkään en tuntenut itseäni pitkästyneeksi. Tunsin tulleeni kutsutuksi ilman sanoja kunnioittamaan ihmisen elämän aika
ajoin äkkiä tavoittavaa karua ja
autioittavaa yksinäisyyttä.
- Se oli mahdollista, merkittävältä tuntuvaa ja kummallista
kyllä myös kiitollisuutta herättävää. Sain nähdä kuinka tämä
vahva nainen kantoi itse taakkansa. Minun tehtäväni oli olla vain
hetken jakamassa hänen syvää
suruaan.
- Intensiivisen, koko tajuntani
läpi tunkeneen tunnin mittaisen
hiljaisuuden jälkeen leski viidessä minuutissa esitti hautaukseen
liittyneet toiveensa, hyvästeli eleettömästi ja lähti. Palasin
pöytäni ääreen ja tiesin saaneeni
olla mukana jossain, mitä en tule
unohtamaan.

Sairaalapappien määrä
syytä säilyttää
Kokonaiskirkko ja myös Rovaniemen seurakunta painii tulevina
vuosina säästöhaasteiden kanssa.
Seurakunnan säästöohjelman mukaan kolmannen sairaalateologin
viran jatko tulee harkittavaksi
2017 Muurolan sairaalan mahdollisen lakkauttamisen yhteydessä.
- Kysymys on siitä, millaista
kosketuspintaa kirkko ihmisiin

hakee. Itse olen iloinnut siitä, että
sairaalateologina olen voinut olla työssäni kaikkia varten. Kaikki
potilaat, kaikki omaiset ja koko
henkilökunta kuuluvat niihin, joita
palvellaan. Minun on vaikea kuvitella, että olisin käynyt sairaalassa
yhtään turhaa keskustelua.
- Laajaa kosketuspintaa ihmisiin tavoiteltaessa tulee koulutuksella valmentautua liikkumaan
myös pelkästään uskonnollisten
kysymysten muodostaman seurakunnallisen toiminnan perinteisen
mukavuusalueen
ulkopuolella.
Tämän avaran työnäyn puitteissa
tarvitaan tulevaisuudessa vähintään sama määrä sairaalapappeja
kuin nykyisin.
- Jos Muurolan potilaspaikat
tulevina vuosina vähenevät, se ei
toki poista avuntarvetta. Laitoshoidon sijaa tulee yhä akuutimpi
avohoidon ja tuen tarve. Tämä tarve on ollut todellisuutta sairaalapappien työssä jo vuosia ja näillä
näkymin tulee vain korostumaan.

Psykoterapeutin työ jatkuu
Rovaniemelle kotiutuneena Ullner aikoo eläkepäivillään jatkaa
psykoterapeutin työtään, jota hän
virassa ollessaan harjoitti sivutoimiluvalla. Kokemustaan työnohjauksesta ja työyhteisöjen kehittämisestä hän toivoo voivansa
hyödyntää. Kuntosali, tanssi ja
retket kavereiden kanssa erämaalammille ovat ohjelmassa.
- Niin kauan kuin jalat kantavat
Ullner hymyilee.
KHY
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Kirkkovaltuusto 2015-2018
Ansala Liisa

Kaisanlahti Janne

Aspegren Leena

Tolppi Anni

Rahtu Simo

Stålnacke Mirja

Ahokas Pertti

Mäntymäki Mirja

Luoma-aho Terttu

Kerola Raili

Autto Heikki

Tuisku Sara

Henttunen Matti

Harju-Autti Arto

Peuraniemi Asko

Simonen Hannele

Ruokanen Pekka

Jokela Ville-Pekka

Miettunen Raimo

Salo Heikki

Alatalo Antti

Sarajärvi-Nuorti Maisa

Pernu Leena

Korteniemi Samuli

Saraste Leena

Vaara Jukka

Paananen Aino

Ylinampa Laura

Latvakoski Veli-Matti

Liikkanen Antti

Niukkanen Kimmo

Hiltunen Seija

Keränen Miikka

Seurakuntavaalien tulos

Rauhanyhdistys voitti lisäpaikan
n Vanhoillislestadiolaistaustainen
Kristilliset perusarvot sekä Nuorten
ja uudistusmielisten ryhmä Tulkaa
kaikki olivat voittajia Rovaniemen
seurakuntavaaleissa. Muut ryhmät
hävisivät
Seurakuntavaaleissa Rovaniemellä äänesti kaikkiaan 5 512 seurakuntalaista. Äänestysprosentti oli 14,2
Edellisistä vuoden 2010 vaaleista
äänestysprosentti laski pari prosenttiyksikköä (16,1 v.2010).
Pienentyneeseen (33 jäsentä vuoden 2015 alusta) valtuustoon valittiin 15 naista ja 18 miestä.
Uusia valtuutettuja oli 12.
Valtuutetuista alle 30-vuotiaita on
viisi: Liisa Ansala, Janne Kaisanlahti, Miikka Keränen, Jukka Vaara
ja Laura Ylinampa). Valtuutettujen
keski-ikä on 51 vuotta.
Iältään 16-17 -vuotiaista nuoresta
ääntään käytti vain 78 (6,3 %), kun
äänioikeus oli 1236:lla.

Vanhoillislestadiolaiset ja Tulkaa
kaikki –ryhmä vaalien voittajia
Käytännössä vaalien ainoa voittaja
oli vanhoillislestadiolaisten ryhmittymä Kristilliset perusarvot, joka sai yhden valtuustopaikan lisää.
”Tulkaa kaikki – nuoret ja uudistusmieliset” -lista sai uutena ryhmänä yhden paikan Miikka Keräselle, joka nyt päättyvällä kaudella
oli valtuutettuna Laajapohjaisen
seurakuntaväen listalta.
Kaikki muut ryhmät menettivät
paikkoja, koska valtuuston valtuutettujen määrä putosi 39:stä 33:een.
Keskusta menetti kaksi paikkaa
saaden kahdeksan kirkkovaltuu-

tettua kuten myös kokoomustaustainen Toimiva seurakunta menetti
kaksi paikkaa saaden myös kahdeksan valtuutettua.
Laajapohjainen
seurakuntaväki menetti kolme paikkaa, saaden
seitsemän edustajaa valtuustoon.
Sosialidemokraattinen ryhmä sai
kolme paikkaa, kun heillä nykyisessä valtuustossa oli neljä paikkaa
ennen kuin Leo Zimmermann siirtyi Perussuomalaisten ”Peruskristityt”-listalle, joka näissä vaaleissa
jäi ilman valtuustopaikkaa

Valitsijayhdistysten äänimäärät
Valitsijayhdistyksistä Keskusta sai
1342 ääntä, Toimiva seurakunta
1214, Seurakuntaväen Laajapohjainen valitsijayhdistys 1088, Kristilliset perusarvot 908, Sosialidemokraattinen valitsijayhdistys 549,
Tulkaa kaikki – nuorten ja uudistusmieliset 271 sekä Rovaniemen
peruskristityt 116 ääntä.
Viimeisestä
valtuustopaikasta
oli tasainen kilpa. Sen sai Rauhanyhdistysväen lista vertausluvulla
151.3. Yhdeksättä paikkaansa kärkkyi parinkymmenen äänen päässä keskustan lista vertausluvulla
149.1. Nuorten listan toinen paikka
olisi edellyttänyt 32 äänen lisää.
Vaalien ääniharavat:
Liisa
Ansala 173, Samuli Korteniemi
137, Leena Saraste 135, Terttu
Luoma-aho 128, Janne Kaisanlahti 126, Raili Kerola 124, Miikka
Keränen 124, Antti Liikkanen 119,
Kimmo Niukkanen 106 ja Heikki
Autto 100.

Keskusta (8 valt)
Ansala, Liisa
Kaisanlahti, Janne
Aspegren, Leena
Tolppi, Anni
Rahtu, Simo
Stålnacke, Mirja
Ahokas, Pertti
Mäntymäki, Mirja

173
126
88
78
74
66
63
49

Toimiva seurakunta (8 valt)
Luoma-aho, Terttu
Kerola, Raili
Autto, Heikki
Tuisku, Sara
Henttunen, Matti
Harju-Autti, Arto
Peuraniemi, Asko
Simonen, Hannele

128
124
100
99
93
87
83
60

(uusi)

(uusi)

(uusi)
(uusi)

Seurakuntaväen laajapohjainen lista (7 valt)
Ruokanen, Pekka
89 (uusi)
Jokela, Ville-Pekka
76
Miettunen, Raimo
58
Salo, Heikki
56
Alatalo, Antti
55 (uusi)
Sarajärvi-Nuorti, Maisa
47
Pernu, Leena
40 (uusi)
Kristilliset perusarvot (6 valt)
Korteniemi, Samuli
137
Saraste, Leena
135
Vaara, Jukka
94
Paananen, Aino
76
Ylinampa, Laura
58
Latvakoski, Veli-Matti
52

(uusi)
(uusi)
(uusi)

Sosialidemokraattinen valitsijayhdistys (3 valt)
Liikkanen, Antti
119
Niukkanen, Kimmo
106
Hiltunen, Seija
93 (uusi)
Tulkaa kaikki – nuoret ja uudistusmieliset (1)
Keränen, Miikka
124
Peruskristityt: Ei valituksi tulleita.

Kylien edustus
supistui
valtuustossa
n Jokivarsien ja tiensuuntien
edustus supistui kahteen valtuutettuun, kun viime vaaleissa kylistä
valittiin viisi edustajaa. Ounasjokivartta edustaa Leena Aspegren
Songasta ja yläkemijokisten asioita ajaa Arto Harju-Autti.
Valtuutetuista 31 (94%) tulee
kaupunkitaajaman alueelta.
Korkalovaaran alueelta ovat
Pertti Ahokas, Liisa Ansala, Aino
Paananen, Asko Peuraniemi ja Simo Rahtu.
Viirinkankaan suunnasta tulevat
Matti Henttunen, Janne Kaisanlahti, Mirja Mäntymäki ja Pekka
Ruokanen.
Keskikaupungilla asuvat Antti
Alatalo, Seija Hiltunen, Raili Kerola ja Leena Pernu.
Pöykkölän kolme edustajaa ovat
Ville-Pekka Jokela, Leena Saraste
ja Jukka Vaara.
Myös Rantavitikalta valtuustoon
tuli kolme: Maisa Sarajärvi-Nuorti, Hannele Simonen ja Laura
Ylinampa.
Ounasrinnettä edustavat Raimo
Miettunen ja Anni Tolppi, Ounasmetsää Heikit Autto ja Salo.
Ratantauksen alueelta ovat Miikka Keränen ja Mirja Stålnacke.
Saarenkylä-Nivavaara edustavat
Kimmo Niukkanen ja Sara Tuisku.
Paavalniemeltä ovat Samuli Korteniemi ja Veli-Matti Latvakoski.
Yhden edustajan saivat Katajaranta (Antti Liikkanen) sekä Veitikanharju (Terttu Luoma-aho).
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Uusien kirkkovaltuutettujen mietteitä
valtuustokauden kynnyksellä
osaajasta, päällepäsmäristä on tultava palvelija, joka tarjoaa seurakuntalaisilleen kanavan aktiiviseen
toimintaan niin auttajana kuin autettavanakin. Rakennekin voi olla
aktiivisuuden mahdollistaja.
5. Joulu on välittämistä ja yhdessäoloa. Jouluperinteitä: lahjoja
lähimmille, joulukortit ja -laulut,
pihan valaisu. Pirttiin oman metsän joulukuusi ja koristelu aatonaattona, jouluruoat valmistetaan
itse, haudoille kynttilöitä, joulusauna, joulurauhan julistus, jouluateria, joulupukki, yhdessäoloa,
joulukirkko.

n Pääsky kyseli viideltä uudelta kirkkovaltuutetulta mietteitä
alkavan valtuustokauden kynnyksellä, millaisia siteitä heillä on
seurakuntaelämään ja mitä he haluavat kehittää.
KYSYMYKSET

Janne Kaisanlahti

1. Mikä Rovaniemen seurakunnan toiminta, tilaisuus tai
työmuoto on ollut sinulle henkilökohtaisesti antoisin tai
merkinnyt eniten?
2. Miten itse haluat olla toimimassa seurakunnassa?
3. Mitä asioita uutena kirkkovaltuutettuna haluat nostaa
esille?
4. Mitä seurakunnan toiminnassa on sellaista, jonka
haluat ehdottomasti säilyttää – mikä taas sellaista, jota
voisi, jopa pitäisi muuttaa?
5. Mikä on joulun merkitys sinulle? Mitä jouluperinteitä
Sinulla on?

(Keskusta)

1. Mieleen on jäänyt erityisesti
nelisen vuotta sitten pidetty suurtapahtuma, jossa loistavan puheen
piti arkkipiispaehdokkaanakin ollut Miikka Ruokanen. On ollut
antoisaa osallistua keskiviikkoina
iltamessuihin. Ne sopivat aikatauluunikin paremmin kuin pyhäaamun messu, kun olen usein
työtehtävien vuoksi pois Rovaniemeltä viikonloppuisin.
2. Pyrin kirkkovaltuutettuna tekemään parhaani kulloinkin käsiteltävänä olevien asioiden suhteen. Osallistun mahdollisuuksien
mukaan tapahtumiin.
3. Toivon, että laajassa seurakunnassa huomioidaan kattavan palveluverkon säilyttäminen
myös maaseutualueilla. Esim. kylien kappeleiden lakkauttamisille
täytyy viimeiseen saakka etsiä
toisia vaihtoehtoja yhteistyössä
kyläläisten kanssa.
4. Seurakunnan palveluihin ollaan yleisesti tyytyväisiä, kuten
kerhot, diakonia, perheneuvonta
jne. nauttivat arvostusta. Uusia
toimintamuotoja on tietysti kokeiltava ja kehitettävä. On hienoa,
että esim. Tuomasmessuja järjestetään useasti. Kirkko tarvitsee
ns. matalan kynnyksen tapahtumia, joihin kirkosta vieraantuneetkin voivat luontevasti osallistua, perussanomasta kuitenkaan
tinkimättä.
5. Joulu on minulle Jeesuksen
syntymäjuhla. Ilman joulua ei olisi pääsiäistäkään. Joulun lapsi on
ihmiskunnan pelastaja. Jouluaattona käyn perinteisesti kirkossa
ja haudoilla, sen jälkeen tapaan
sukulaisiani. Olen siinä onnellisessa asemassa, että kaikki isovanhempani ovat vielä elossa ja
vietän joulua erityisesti heidän
parissaan.

(Toimiva srk)

Seija Hiltunen

Pekka Ruokanen

(Sdp)

1. Sunnuntaimessu ehtoollisineen, kirkkokahvit ja saarnajatkot
koen rentouttavana ja omaa uskonelämääni ruokkivana. Sunnuntaisin usein kerkeän nauttia tätä hengellistä ravintoa, mikä olisi tärkeää
monessa muodossa muulloinkin.
2. Toistaiseksi olen nauttinut,
kun olen ollut ns. saamapuolella
eli levännyt ja tankannut hengellistä ravintoa toiminnoissa.
3. Uskomisen ilon ja nautinnon
sekä yhteisten asioiden hoitamisen
niin että kaikki kirkollisveronsa
maksavat saavat jotakin merkityksellistä vastineeksi.
4. Joustavuutta ja tavallisuutta
kirkossa kaivataan, jotta kaikki
voisivat tulla sinne omana itsenään
ja sinänsä tärkeinä jäseninä.
5. Joulu - Jeesuksen syntymäjuhla, jolloin suorastaan laukon
kirkossa; aatonaattohartaus ehtoollisineen rauhoittaa jouluun, aattoyön messu on juhlaa hienoine
torven soittoineen ja lauluineen ja
jouluaamuna tankkaan joulurauhaa
jouluähkyn rinnalle :-)

(Laajapohjainen)

1. Takavuosina eniten on merkinnyt Kansan Raamattuseuran tilaisuudet Pahtajan Kelokappelissa.
Ne olivat yhteistyössä srk:n kanssa. Nykyään jumalanpalvelus, Tuomasmessut sekä rukoustapahtumat.
2. Apuna siellä, missä tarvitaan
ja minne kysytään.
3. Aivan ensimmäisenä evankelioimistyö eli ihmisten tavoittaminen
ja kutsuminen. Tarvitaan hengellistä muutosta - pitäytymistä Raamattuun sekä rakenteellisia uudistuksia - yksinkertaisempaa organisaatiota ja taloudellista tehokkuutta.
4. Jumalanpalveluksen ja pyhäkoulun! Työalojen yhteistyötä voisi parantaa.
5. Perheenä käydään aattohartaudessa ja haudoilla. Syömme
yhdessä jouluaterian ja luemme
vuorolukuna jouluevankeliumin.
Joulupukki tulee illemmalla lastenlapsia varten. Laulamme yhdessä joululauluja. Perheemme
vahvuus on tällä hetkellä 7 lasta
ja 12 lastenlasta. Jouluaamuna yritämme päästä kirkkoon.

Seurakuntaorganisaatio muuttuu hienovaraisesti
n Vuoden vaihteessa seurakunnan
organisaatiossa
tapahtuu muutoksia. Suurin muutos näkyy siinä, että
nykyisen seitsemän toiminta-alueen sijaan on neljä
aluetta: Korkalovaara-Ounasjoki, Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki, Ounasvaara-Alakemijoki, vain
Keskikaupunki säilyy nykyisellään.
Aluetyötä johtaa aluekappalainen. Kirkkovaltuusto
nimeää seitsemän jäsenen

Arto Harju-Autti

alueneuvostot
ensimmäisessä kokouksessaan ensi
vuonna. Alueneuvoston rooli
on ideoida ja tukea alueen
toimintaa.

Alueiden työntekijät
Keskikaupunki: Anne Lehmus aluekappalainen, Sari
Kuirinlahti
kappalainen,
Mari Hytinkoski nuorisotyö,
Tuula Kivinen diakoniatyö.
Nuorisokahvila Katutasossa
työssä ovat Tero Rautio ja
Jenni Kallio (vs.).

1. Kemijokivarren konsertit, jotka on toteutettu alueen laulajien ja
kuorojen kanssa.
2. Toiminnan suuntaamisessa välittämään ja auttamaan lähimmäistä, auttaa vähentämään toiminnassa
hallinnollisuutta ja pysähtyneisyyttä, lisäämään vapaaehtoistyötä.
3. Srk:n talous on viime vuosien aikana oleellisesti heikentynyt,
verotulot ovat vähentyneet ja vähentyvät. Jäsenten määrä vähentyy.
Aktiivisten jäsenten eli palvelujen
käyttäjien määrä vähenee. Suurin
osa pitää seurakuntaansa ainoastaan seremoniallisten tilaisuuksien
toteuttajana ja tapana. Rovaniemen
srk kuten myös ev.lut. kirkko on
kriisissä. Seurakunta ei ole kyennyt
muuttamaan toimintaansa siten, että ihmiset kokisivat sen tarpeellisena itselle ja lähimmäisilleen.
Johdon on ryhdyttävä toimiin
kriisistä selviytymiseen. Seurakunnan on tiedostettava, mitä varten
se on olemassa. Seurakuntamme
tehtävä on auttaa ja välittää. Kaikki
mitä teemme on jumalanpalvelusta.
Yhtenä tavoitteena voisi olla
aktiivisuuden lisääminen eli aktiiviseurakuntalaisten määrän kasvattaminen esimerkiksi työmuotoja
uusimalla, uusia tapoja etsimällä
esim. haastattelemalla henkilökohtaisesti jäsenet, tiedottamalla miten
jo nyt autetaan lähimmäistä (esim.
diakoniatyön panostus ja avustukset jne.). Valtuustossa ja toimielimissä päätöksiä tehtäessä huomioitava lisääkö päätös aktiivisuutta
vai ei.
Tulen kiinnittämään huomiotani
seurakunnan johtamiseen, erityisesti talousjohtamiseen.
4. Yhteys Jumalaan on säilyttämisosio. Muutettavissa olevaa
on kaikki muu, mutta erityisesti
asenteiden on muututtava: kaiken

Jukka Vaara

(Krist. perusarvot)
1. Eniten on merkinnyt omat,
sukulaisten ja tuttujen vihkimistilaisuudet Rovaniemen hienossa
kirkossa.
2. Haluan itse toimia seurakunnassa siten, että se vahvistaa
seurakunnan asemaa rovaniemeläisten keskuudessa ja tulee lähemmäs ihmisiä.
3. Haluan nostaa esille sen, että taloutta hoidetaan kestävästi.
Varat kohdennetaan toimintaan,
ei turhaan kiinteistömassan ylläpitoon.
4. Seurakunnassa pitää säilyttää
sen perustehtävä selkeänä. Trendien mukana hyppelehtiminen ei
auta asiaa ollenkaan.
5. Joulu merkitsee ensisijaisesti
Jeesuksen syntymäjuhlaa. Se on
myös tärkeä valonpilkahdus kaamoksen keskellä ja rauhoittumishetki perheen kanssa. Jouluperinteitä ovat meillä mm. joulukuusi,
joulukinkku ja jouluevankeliumi.

Neljä toiminta-aluetta ensi vuonna

Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki: Topi Litendahl aluekappalainen, toinen
kappalaisen virka avoinna,
seurakuntapastorina Elina
Rask-Litendahl.
Nuorisotyössä ovat Petteri Mäkihirvelä ja Jere Turpeinen
(vs.), diakoniassa palvelevat
Marja Posio ja Marja-Liisa
Ylipulli.
Korkalovaara-Ounasjoki:
Ilari Kinnunen aluekappalainen, seurakuntapastoreina
Karita Kaukonen ja Noora

Tikkala (ma. vs.), nuorisotyössä Minna Laakko ja
Merita Orell-Kiviniemi sekä
diakoniatyössä Sirpa Hiilivirta ja Kirsti Vuolo.
Ounasvaara-Alakemijoki:
Mirja-Liisa Lindström aluekappalainen, seurakuntapastoreina Eeva-Liisa Jääskelä
ja Mikko Reijonen. Nuorisotyöntekijöinä toimivat Katariina Jääskeläinen ja Juho
Rinne (vs.), diakoniassa puolestaan Jouni Hilke ja Jonna
Jääskö (vs. 28.2. saakka).

Partiotyöstä kaikilla alueilla vastaa Antti Pehkonen,
rippikouluasioita
hoitaa
Maija Pieskä.

Työaloilla sisäisiä
hallinnollisia muutoksia
Sielunhoitotyössä
(perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö) ja
lapsityössä, lähetystyössä,
oppilaitostyössä ja kirkkomusiikissa muutokset ovat
lähinnä hallinnollisia eikä
työssä
seurakuntalaisten

suuntaan tapahdu muutoksia.
Työalojen esimiehet toimivat hallinnollisina esimiehinä alueiden lapsi-,
nuoriso-, kirkkomusiikki-, ja
diakoniatyöntekijöille. Yksi
kappalaisen viroista muuttuu
yhteisen seurakuntatyönkappalaisen tehtäväksi, jossa on
työalavastuuna mm. oppilaitostyö, yhteiset projektit
sekä kirkkoherran hallinnollinen avustaminen.
Palvelevasta Puhelimesta
vastaa diakoniatyö.
KHY
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Aapakirkossa

lähetystyön myyjäiset
su 14.12. klo 17.30 alkaen ja
Kauneimpien joululaulujen jälkeen.

Kehitysvammaisten kerho

Kaverikammari
jatkuu joulun jälkeen 3.1.2015.
Kokoontuu lauantaisin klo 12 -13.30
Katutason tiloissa, Kansankatu 17.
Kehitysvammaisten musiikkiryhmä

Iloiset Musikantit
jatkuu joulun jälkeen 15.1. 2015.
Kokoontuu seurakuntakodilla, Rauhankatu 70,
torstaisin klo 18-19.

Naisten käsityöiltapäivä 2015
tiistaisin klo 12-15 seurakuntakodin alasalissa
20.1., 3.2., 3.3., 17.3., 28.4. ja 12.5.

NAISTEN PÄIVÄ
LEVOSTA JA RAUHASTA KOHTI JOULUA
13.12. klo 11 - 17.
Seurakuntakodin yläsali,
Rauhankatu 70 G
11.00
11.30
13.00
13.45

ylistysta, tervetuloa
opetusta, seurakuntalaisten
puheenvuoroja
kahvi ja välipala (nyyttärit)
opetusta, keskustelua, rukouspalvelua

Helinä Sundelin ja
Jumalan kohtaamisen iltojen tiimi
Tervetuloa naiset levähtämään hetkeksi!

HEPREA-ILLAT 2015
Rovaniemen kirkon kryptan
Eeli-salissa, Yliopistonkatu 2,
käynti Vapaudentien puolelta.
Maanantaisin 19.1., 26.1., 2.2., 16.2., 16.3., 23.3.,
30.3., 20.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5. ja 1.6.
Iltojen ohjelma:
klo 14.30-15.45 Heprealainen Raamattu
Mitä iloa on heprean opiskelusta? Johdatus hepreaan.
Ei edellytä aiempia hepreanopintoja.
klo 16.00-16.50 Heprealaisia lauluja
Ei edellytä aiempia hepreanopintoja tai laulutaitoa.
klo 17.00-17.50 Heprean alkeet
Tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät ole
aiemmin opiskelleet hepreaa tai haluavat kerrata
alkeet. Soveltuu sekä klassisesta että nykyhepreasta
kiinnostuneille.
klo 18.00-19.15 Nykyhepreaa
Myös heprean lukutaitoa vailla olevat voivat
halutessaan osallistua puhe- ja
keskusteluharjoituksiin. Oppikirja H. Tainio: Mesila 2
(voi hankkia opettajalta)
klo 19.30-21.00 Verbioppia
Tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka ovat jo aiemmin
opiskelleet heprean alkeet.
Kaikkiin oppijaksoihin kuuluu heprealaisia lauluja.
Taukojen aikana tarjolla juotavaa ja välipalatarpeita.
Oppijaksoihin voi osallistua myös osa-aikaisesti tai
satunnaisesti. Opetukseen ei tarvitse ilmoittautua.
Opettajana toimii teol. maist. Juha Muukkonen
(puh. 050-3595939, juha.muukkonen@gen.fi).
Vuodesta 1995 alkaen hepreaa eri puolella Suomea
opettanut torniolainen opettaja lupaa, että kurssit
ovat mielenkiintoisia ja antoisia!
Rovaniemen ev.lut. seurakunta ja
Agricola-koulutuskeskus

KIITOS VAALIKERÄÄJILLE
Seurakuntavaalien vaalikeräyksellä kerättiin varoja
lasten ja nuorten koulutukseen ja syrjäytymisen
ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen
järjestivät Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura,
Kirkkopalvelut sekä Suomen Pipliaseura.
Keräystuotto jaetaan tasan neljän järjestäjän kesken.
Rovaniemellä keräys tuotti 2645,03 euroa.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille ja
vapaaehtoisille, jotka toimivat lipaskerääjinä!
Rovaniemen seurakunta

Taloustilanne
kohentumassa 2015
n Kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona 19.11. pidetyssä kokouksessa
vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja
talousarvion sekä taloussuunnitelman
vuosille 2016 -2017.
Vuoden 2015 kirkollisverojen kertymäksi arvioidaan noin 9,35 milj. ja
yhteisöverotuloja 1,05 milj. euroa.
Toimintatuottoja ennakoidaan tulevan
1,56 milj. euroa. Käyttötalouden menot ovat noin 10,75 milj. euroa. Henkilöstökustannukset pienevät 34 000
eurolla, ollen 6,65 milj. euroa.
Vuosikate 2015 vahvistuu noin
243 000 euroon (kuluvalle vuodelle on
arvioitu noin 92 000 euroa).
Tilikauden 2015 alijäämäksi arvioidaan 307 117 euroa (kuluvalle vuodelle on arvioitu 478 198 euroa). Alijäämä
on tarkoitus kattaa edellisten vuosien
ylijäämillä, joita on noin 4,9 milj. euroa.
Ensi vuoden investointien arvioidaan olevan 631 000 euroa, joka
pääosin katetaan myymällä omaisuutta
388 000 eurolla ja tulorahoituksella
243 000 euroa.
Investoinneista mainittakoon Sinetän kappelin peruskorjaus 190 000,
Aapakirkon vesikatteen perusparannus
65 000, Seurakuntakeskuksen vesikaton peruskorjaus 60 000, Kirkonmäen
perusparannus 250 000 euroa.

Diakonian virat täytetään
Talousarvion hyväksymisen perusteella avoimeksi tulevat kaksi diakonian
virkaa tullaan täyttämään. Tämä poikkeaa seurakunnan säästösuunnitelmasta, jonka mukaan vain toinen viroista
täytettäisiin.
Tämän vuoden lopussa päättyvää
määräaikaista nuorisomuusikon virkaa
ei jatketa.

Hautapaikkamaksut
säilyvät ennallaan
Kirkkovaltuusto päätti pitää hautapaikkamaksut ennallaan vuonna 2013 päätetyssä hintatasossa.

Yhteisen seurakuntatyön
kappalaiseksi Tuomo Korteniemi
Kirkkovaltuusto valitsi (19.11.) yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virkaan
rovasti Tuomo Korteniemen. Suoritetussa lippuäänestyksessä Korteniemi sai
18 ääntä, kappalainen Ilari Kinnunen
17, vt. kappalainen Sari Kuirinlahti kolme ääntä sekä seurakuntapastori Elina
Rask-Litendahl yhden äänen.
Kappalaiseksi keskikaupungin alueelle valtuusto valitsi Sari Kuirinlahden.

Kappalaisen valinnasta valitus
Yhteisen seurakuntatyön kappalaisen
valinnasta on hankkeilla valitus tuomiokapituliin. Julkisuudessa olleiden
tietojen mukaan Riku Tapio perustelee
valituksen tekemistä sillä, ettei kirkkovaltuustolla ole ollut tiedossaan kaikkia
ratkaisuun vaikuttavia asiatietoja. Tällä tarkoitetaan valituksi tulleen rovasti
Tuomo Korteniemen 2014 saamaa 120
euron sakkorangaistusta. Korteniemi on
tiedottanut sen liittyneen ulosottoasiaan
ja olettanut oikeuslaitoksen saattavan
pappeja koskevat tuomiot tuomikapitulin tietoon.

Sairaalapapin sijaisuus
uudelleen hakuun
Kirkkoneuvosto päätti laittaa uudelleen
hakuun sairaalapastorin sijaisuuden.
Samalla se pyytää Oulun tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä sairaalapas-

torin sijaiseksi rovasti Reino Tikkiselle
1.1.2015 alkaen siihen saakka, kunnes
viransijaisuus saadaan täytettyä. Sairaalapapin virka tuli avoimeksi rovasti
Hannu Ullnerin jäätyä eläkkeelle. Viransijaista haetaan, koska vuoden 2017
lopussa arvioidaan tarve sairaalapappien kokonaismäärälle.

Seurakuntapastoreita
Kirkkoneuvosto (10.11.) esittää Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että
se antaisi avoinna olleisiin seurakuntapastorin virkoihin viranhoitomääräyksen Karita Kaukoselle ja Mikko
Reijoselle.

Kiinteistöpäälliköksi Kalle Kenttälä
Kirkkoneuvosto on valinnut kiinteistöpäälliköksi insinööri (AMK) Kalle
Kenttälän. Virkaa haki 16 henkilöä,
joista haastatteluun kutsuttiin kolme.

Sunnuntaihautauksille maksu
Sunnuntaihautauksista
aiheutuvien
kulujen maksuksi kirkkoneuvosto on
vahvistanut 870 euroa, jota esitti hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta.

Ansiomerkkejä luottamushenkilöille
Kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä 19.11. muistettiin ansiomerkein
pitkäaikaisia luottamushenkilöitä ja
seurakuntatoimijoita.
Kultaisen ansiomerkin saivat: Raili
Kerola, Rauno Lohi, Simo Simojoki ja
Hannele Simonen.
Hopeisen ansiomerkin saivat: Pirjo Alaraudanjoki, Hannu Erola, Armi
Hietala, Raimo Miettunen, Pirjo Pyhäjärvi ja Anja Seppälä.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 2014
Rovaniemen kirkko
11.12. klo 13 Mauri Miettunen, Maie Kuusik,
Rovaniemen kirkkokuoro, seurakunnan
eläkkeellä olevat työntekijät.
11.12. klo 18 lapsiperheille, Sanna Kerola,
Ruusu Tervaskanto, Harriet Urponen,
Valonlähde-kuoro, Kirkkomuskarit.
12.12. klo 10 kehitysvammatyön,
Anu Morikawa, Päivi Hintikka.
14.12. klo 15 Mikko Reijonen,
Mauri Miettunen, Naiskuoro LapinRuska.
17.12. klo 19 suomen- ja englanninkielis-nä,
Sari Kuirinlahti, Salla Korteniemi,
Ruusu Tervaskanto, Saaren kuoro.
18.12. klo 19 Maie Kuusik, Kamarikuoro AVE.
20.12. klo 16 nuorten, Ari Jarva, Ruusu Tervaskanto, Harriet Urponen, Lapin Käsikellojen
nuorisoryhmä, nuorten joulubändi ja –kuoro,
Ilonlähde-kuoro.
21.12. klo 14 saamen- ja suomenkielisinä,
Erva Niittyvuopio, Sanna Peltola,
Lapin Käsikellot.
21.12. klo 17 Reino Tikkinen,
Mauri Miettunen, Tuomaskuoro.
21.12. klo 20 Ilari Kinnunen, Päivi Hintikka,
Klassinen kuoro.
22.12. klo 19 Mirja-Liisa Lindström,
Tauno Savioja, Rovaniemen Mieslaulajat.
Keskikaupunki
15.12. klo 18 Hotelli Aakenuksessa, Sari
Kuirinlahti, Mauri Miettunen, Tuomaskuoro.
16.12. klo 13 srk-keskuksessa eläkeläisille,
Tauno Savioja.
22.12. klo 13 Lähteentien pirtillä, Sari Kuirinlahti, Tuula Kivinen, Päivi Hintikka.
Korkalovaara-Ylikylä
21.12. klo 13 kappelissa, Reino Tikkinen,
Maie Kuusik, Rovaniemen kirkkokuoro.
21.12. klo 15 Ylikylän koululla,
Sari Kuirinlahti, Maie Kuusik; Rovaniemen
kirkkokuoro

Ounasvaara
15.12. klo 18 kappelissa, Noora Tikkala,
Tauno Savioja.
Saaren-Nammankylät
14.12. klo 15 Norvajärvellä koululla,
Topi Litendahl, Tauno Savioja.
14.12. klo 18 Aapakirkossa, Karita Kaukonen,
Tarja Alakörkkö, Putaan Pelimannit.
17.12. klo 18 Vikajärven koululla,
Karita Kaukonen, Päivi Hintikka.
18.12. klo 18 Jouttikeron kappelissa, Topi
Litendahl, Tauno Savioja, Jouttikeron kuoro.
20.12. klo 17 Perunkajärvellä, Topi Litendahl,
Mauri Miettunen, Saaren kuoro.
21.12. klo 15 Misissä, Topi Litendahl,
Ruusu Tervaskanto.
21.12. klo 18 Aapakirkossa, Karita Kaukonen,
Ruusu Tervaskanto, Liekki-kuoro, Saaren kuoro.
Yläkemijoki
14.12. klo 13 Viirin kappelissa, Mirja-Liisa
Lind-ström, Mauri Miettunen, kuorot.
17.12. klo 18 Somosen kirkolla, Mirja-Liisa
Lind-ström, Mauri Miettunen, Tuomaskuoro.
21.12. klo 13 Auttin kappelissa, Mirja-Liisa
Lindström, Mauri Miettunen, kuorot.
Alakemijoki
11.12. klo 18.30 Leipeen kylätalolla, Lindström.
14.12. klo 11 Kivitaipaleen koululla, lisäksi
puurojuhla, Mikko Reijonen, Jonna Jääskö,
Päivi Hintikka.
21.12. klo 18 kappelissa, Ilari Kinnunen,
Päivi Hintikka, lapsikuoro,
klo 17.30 tarjolla glögiä ja pipareita.
Ounasjoki
07.12. klo 14 Maijasen kappelissa,
Sari Kuirinlahti, Sanna Peltola, kuoro.
07.12. klo 16 Meltauksen kappelissa,
Sari Kuirinlahti, Sanna Peltola, kuoro.
10.12. klo 18 Songan kylätalossa,
Reino Tikkinen, Sanna Peltola, kuoro.
14.12. klo 18 Sinetän kappelissa,
Reino Tikkinen, Sanna Peltola, kuoro.
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Noora Tikkalalle papintyö
on kutsumus, jossa hän
haluaa palvella ihmisiä
heidän tavallisessa arjessaan kuin myös juhlissa.

Credo

Noora Tikkala
tuli papiksi
kotikaupunkiin
n Noora Tikkala vihittiin papiksi
pyhäinpäivänä marraskuun alussa, josta lähtien Rovaniemeltä
löytyi vuoden mittainen sijaisuuspesti. Nooralle papin työn on
kutsumus. Noora sanoo totuttelevansa vielä uuteen rooliinsa. Hän
kertoo tehneensä työtä unelmansa toteutumiseen enemmän kuin
minkään muun suhteen.
- Opiskelupaikka avautui kolmannella yrittämällä. Välillä tulee mietittyä, miksi en valinnut
helpompaa tietä. Ihmisten edessä esiintyminen on tullut kovan
opettelemisen kautta.
- Pappisvihkimyksessä annetaan vahvoja lupauksia. Tuntuu, että aika suuriin saappaisiin
olen astunut, mutta ehkä siinä on
myös johdatusta mukana. Jumala
minua tässä kaikessa auttakoon,
kuten pappisvihkimyksen lupauksessa lausutaan.

Suvussa lestadiolaisjuuria
Noora kertoo suvustaan löytyvän
hengellisiä juuria muutaman sukupolven takaa. Nooran isosisän
isoisä, Pekka Tikkala on ollut
kuuluisa lestadiolainen saarnamies 1800-luvun lopulla Tornionjokilaaksossa. Lestadiolaisuuden
uskonnollinen traditio ei kuitenkaan ole jatkunut lähisuvussa.
- Perheemme ei ole ollut erityisen uskonnollinen, mutta ei
myöskään
uskontokielteinen.
Olen jo nuoresta asti oppinut
kunnioittamaan myös muita uskontoja.
- Perheeni on suhtautunut ammatinvalintaani erittäin myönteisesti. Vaikka asiasta on myös
vitsailtu hyvässä hengessä, koti
on ollut erittäin kannustava alusta asti. Oman tiensä on saanut
valita itse.

Rippikoulu - tie
seurakuntayhteyteen

Seurakunnan nuorten ja nuorten
aikuisten toiminta tuli tutuksi

Nooralle rippikoulun jälkeen.
Työskentely isosena sekä toiminta leiriavustajana tulivat tutuiksi.
Noora oli mukana myös nuorten
aikuisten toiminnoissa, vaikka
olikin muutaman vuoden nuorempi muita mukana olleita.
- Suurimman vaikutuksen minuun tekivät tapaamani ihmiset,
erityisesti Minna Laakko, joka oli
nuorisotyöntekijänä riparillani.
Myöhemmin oli mahtavaa päästä
pitämään nuortenmessua yhdessä
hänen kanssaan.

Kasvoin uskon lahjaan
Uudelle papille ensimmäisen
saarnan valmistaminen uskonpuhdistuksenpäivän viikkomessuun viritti pinnalle kysymyksen,
mitä usko merkitsee henkilökohtaisesti. Syvimmältään usko on
Jumalan lahjaa, Noora ajattelee.
- Koen kasvaneeni uskoon eri
elämänvaihteiden kautta. Minulla
ei ole mitään voimakasta uskoontulokokemusta. Uskoon liittyy
aina salaisuus, kaikkea ei voi selittää loppuun asti.
Noora korostaa, että aina ei tarvitse olla vahva ja varma, koska
vähäkin usko riittää.

Ihmisten kohtaajaksi arjessa
Tuoreelle papille työssä on tärkeintä olo ja toiminta ihmisten
parissa. Noora katsoo, ettei evankeliumin sanoma etene vain kirkon saarnatuolista tai toimistoista
käsin.
- Tärkeintä on laskeutua alas
pilvilinnoista ja palvella ihmisiä
heidän arjessaan ja juhlassaan.
Meidän pitäisi nähdä jokaisessa
lähimmäisessä Kristuksen kasvot ja kohdata jokainen ihminen
samanarvoisena riippumatta siitä
millaisia tunteita hän herättää.
- Suosittelen tätä asennoitumista jokaiselle. Ja tiedän, että pappina pitää elää niin kuin opettaa.
Pelkään, etten varmastikaan onnistu tässä läheskään joka kerta.

Saarna on
vaativa prosessi
Noora Tikkala on kokenut helppona papintöiden aloittamisen
kotiseudulla, jossa on valmiiksi tuttuja ihmisiä työkavereina.
Hän haluaa toimia rohkeasti
omana itsenä ja tutustua seurakuntalaisiin ilman vanhempien
tunnettuuden tuomia odotuksia.
- Tehtäviin olen opetellut laitoshartauksilla ja syntymäpäivätervehdyksillä vanhusten luona.
Ensimmäinen messu ja ehtoollisen asettaminen jännitti.
- Saarnan tekeminen tuntuu
olevan joka kerta iso urakka,
jota prosessoi monta päivää.
Vaikka sanottavaa on, sitä ei ole
helppo muotoilla paperille. Toivottavasti se helpottuu jossakin
vaiheessa.
- Moni asia tulee varmasti yllättämään. Eniten jännitän tietysti ensimmäisiä toimituksia,
joita on kalenterissa odottamas-

sa. Niitä ei ole pystynyt samalla
tavalla harjoittelemaan kuin jumalanpalveluksia.

Jouluna jalat tutisee …
Nooralle tuleva joulu on uusi
tilanne ja erilainen kokemus.
Edessä ovat papintehtävät ennen
joulua ja jouluna.
- Vähän hirvittää ennakkoon,
koska kuulijoita on paljon jouluhartauksissa ja jouluyön messussa, jossa saarnaan. Mutta halusin
ottaa tähän työtehtävän, koska
olisin tullut jouluyön messuun
muutenkin.
- Hyvillä mielin odotan, vaikka jalat tulevat taatusti tutisemaan saarnapöntössä!

Joulu - mahdollisuus
uuteen alkuun

Noora miettii joulun tarkoitusta,
koska joulun kaupallisuus on hämärtänyt joulun merkitystä.

Alttaritaiteen tutkija
Noora Tikkala tutki gradussaan Lapin seitsemän jälleenrakennusajan kirkon alttaritaideteoksia. Hän selvitti erityisesti alttaritaideteosten paikallista ulottuvuutta ja sitä, miten niissä näkyy aikansa
historia sekä jälleenrakennusajan todellisuus.
- Useimmat olivat aiheeltaan perinteisiä alttaritauluaiheita, jotka
kuvaavat Kristuksen elämän vaiheita.
- Saamelaisaiheiset teokset Enontekiöllä ja Inarin saamelaiskirkossa ilmensivät mm. luonnon kunnioittamista ja vahvaa uskoa
uuden elämän alkuun sodan jälkeen.
- Segerstrålen fresko on ehkä ainoa, josta pystyin löytämään uusia
tasoja, koska muut teokset olivat uusia tuttavuuksia.

Freskosta löytyy aina jotain uutta
Rovaniemen kirkon fresko on mielenkiintoinen ja monitulkintaisin. Kiehtovaa on se, että fresko ei avaudu kerralla.
- Se voi vaikuttaa ensi katsomalta yksioikoiselta viimeisen tuomion kuvaukselta, mutta sen alle kätkeytyy erilaisia tulkintoja.
Kotikirkko on vanha, tuttu ja turvallinen, jossa silti voi pitkien
aikojen jälkeenkin löytää jotakin uutta.
KHY

- Joulukertomus viestii meille
inhimillisyydestä ja uuden alun
mahdollisuudesta. Jeesus-lapsi
on rauhan ja hiljaisuuden symboli, vaikka pääsiäiskertomuksessa
on hyvin raadollinen ja väkivaltainen loppu.
- Joululauluissa hymistellään
maailman rauhaa, mutta olisiko syytä miettiä tehdäänkö sen
eteen todella kaikki voitava?

Erilainen joululaulu
koskettaa

Nooralla ei ole varsinaisia erityisiä jouluperinteitä, mutta
matkalla jouluun adventtikalenteri on ”pakollinen”. Ennen
jouluateriaa perhe on yhdessä
käynyt haudoilla.
Joululauluista Nooraa on koskettanut Kaj Chydeniuksen säveltämä ja Ahti Taposen sanoittama ”Seimen lapset –laulu.
- Se ei ole perinteinen joululaulu, mutta sen sanat pysäyttävät ajankohtaisuudellaan.
- Kertosäkeessä sanotaan ”Jos
Herran kansa on herrakansa, niin
joulu on julma ja julkea ansa.
Maailman kuuset on kääritty
roskaan, ei lapsi voi sodasta toipua koskaan, vaan aina saa ristiä
kantaa”

Huilunsoittoa, jouskaria
ja trendilehtiä …

Työn vastapainoksi Noora aikoo
elvyttää vanhoja harrastuksiaan,
huilunsoittoa, kuvataidetta ja
jousiammuntaa. Halu on jatkaa
myös lauluharrastusta, mielessä
on myös liikunta Ounasvaaralla,
jonka luontoarvojen hän toivoo
säilyvän. Rentoutusta työn vastapainona antavat myös ystävien
seura hyvän ruoan kera sekä
kahviloissa istuminen ja elämänmenon seuraaminen. Joskus
rentoutta tuo trendikäs lehti tai
TV:n hömppäohjelmat, Noora
tunnustaa.
KHY
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iihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa
oli toimitettava verollepano. Tämä
verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui
Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
    
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa
varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.
Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian

Sanoja joulusta

.

.

Hyvä viesti

Yhteinen kaipauksemme

✶

Yhteistä meidän kaikkien joulussam✶
me on kaipaus. Moni kaipaa lapsuutensa

Ennen kaikkea joulun ilosanoma on
viesti omalletunnolle. ”Ei Jumala lähettänyt
Poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan että
maailma hänen kauttaan pelastuisi” (Joh3).
Joka vaeltaa sydän raskaana, ottaa vastaan
lohdutuksen. Joka tuntee synnin syytökset ja
siitä johtuvan levottomuuden, iloitsee, kun
hänelle sanotaan: ”Jeesus on tullut, syntisi
ovat anteeksi annetut.”
Joulun sanoma on hyvä viesti lapsenmielisille.
Jaakko Haavio

Joulurauha

✶

Jouluevankeliumissa on sanat ”Älkää
peljätkö! Minä ilmoitan teille suuren ilon.”
(Luuk2). Tämä ilo välittyy meille sanan
kautta rationaalisesti ja irrationaalisesti Jumalan rauhana, joka käy yli ymmärryksen.
Tätä turvallisuutta, Jumalan rauhaa, tavoittelee lapsuuden muistoihinsa pakeneva
nykyajan ihminen, Jos sitä joulukirkossa hitusenkin saavuttaa, miksi moittisimme häntä
siitä. Sanokaamme: Tervetuloa!
Jouluevankeliumi on rauhan viesti, ilosanoma ”teille ja koko kansalle”.
Jaakko Haavio

Jumala tulee
luoksemme lapsessa

✶

Jumalan salaisuutta ei voida nostaa esiin
haastavammin kuin joulun sanomassa. Päähenkilö on avuton, vastasyntynyt lapsi, joka
lepää äitinsä Marian helmassa. Tämä lapsi on
Messias, Kristus. Hänessä itse pyhä, kaikkivaltias Jumala tulee luoksemme. Kun suuri,
tutkimaton ja salattu Jumala näin lähestyy
meitä, hän sanoo, että hän on yhtä vähäinen,
köyhä ja avuton kuin tämä lapsi.
- Ja kuitenkin ”Hänessä on jumaluus täydessä määrässään ruumiillistunut ja myös te
tulette tästä täydestä määrästä osallisiksi.”
(Paavalin kirje kolossalaisille).
Samuel Lehtonen

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.

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

rauhallista maalaisjoulua, toiset joulua jonkun poisnukkuneen läheisensä kanssa. Jotkut
kaipaavat yhtä ainoaa herkistymisen hetkeä,
jolloin jotain todella liikahtaisi sydämessä ja
joulun kynttilöiden takaa näkyisi katoamaton
kirkkaus.
Vanhat kaipaukset sanat toistamme joulu
joululta: ”Maassa rauha, ihmisille hyvä tahto.” Keskeisin tuosta kaipauksesta on ilmaistuna keskiajalta peräisin olevassa rukouksessa: ”Herra Jumala, joka pyhänä annoit totisen
valkeutesi koittaa. Anna meidän taivaassa
iankaikkisesti katsella kirkkauttasi... .
Kaipaamme toisenlaista elämää, kuin mitä
yleensä vietämme, puhtaampaa, täyteläisempää, pyhempää. Maallistuneisuutemme keskellä kaipaamme Jumalan elämää. Kaipaamme lopulta taivaan asuntoihin. Siellä saamme
katsella Kristusta kasvoista kasvoihin.
Esa Santakari

Odotus ja täyttymys
Elämme maailmassa, jossa kaikki on
✶
vertausta, symbolia, epätäydellistä ja viittaamassa kohti täydellistä. Odotamme murtuneen äärellä sitä, mikä on oleva kerran kokonaista. Odottaminen merkitsee kieltäytymistä
hyväksymästä nykyhetkeä, sen ehtoja, tämän
hetken tilannetta, kuolevaisuuttamme. Emme
kuitenkaan jaa elämää odotukseen ja täyttymykseen. Jo odottaminen on toivon kohteen
ennakoimista.
Juhani Rekola

    Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt
Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on
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Mistä tunnemme
Jumalan kasvot?
Herramme, luovuit
kruunusta Jumalan,
pilkkaan ja vaivaan
köyhänä synnyit.
Siitä me tunnemme
Jumalan kasvot.
…
Herramme, suostuit
tuomion kuiluihin,
kurjimman viereen.
Siksi nyt loistaa
yksinäisellekin
Jumalan hellyys.
Olov Hartman

Veljeni, Vapahtajani
Hyvä Vapahtaja,
miten viisas olet ollut alusta saakka:
olethan minun veljeni, tiedän sen.
Vaikka olet Jumalan vertainen,
sinä Herrani Kristus,
ja taivaan ja maan Kuningas,
minun ei silti tarvitse pelätä sinua.
…
Minä huomaan, että sukupuuhusi
on merkitty sekä hyviä että pahoja ihmisiä,
joista sinä polveudut:
sinä haluat lohduttaa
pelokkaita ja arkoja omiatuntoja,
että ne rohkeasti luottaisivat sinuun.
Martti Luther

tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian
ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille
oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat
paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta
Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli
tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
    
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet.
Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
(Luuk. 2)
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syntymäänsä ilmoitettu ensin ruhtinaille. Jumala ei etsi sellaisia, jotka olisivat ulkonaisesti edustavia tai uskonnollisesti sopivia.
Joulu tulee itsensä tavanomaisiksi tuntevien
ihmisten luo. Jos siis tunnet itsesi harmaaksi
tai juhlattomaksi, voit olettaa, että joulu ja
Jumala ovat kiinnostuneet tulemaan luoksesi.
Eero Huovinen

.

.

Joulu on jakamista
”Me käymme joulun viettohon niin mai✶
sin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja
mielen köyhänkin: Suun ruoka juoma meno
muu. Laps’ hankeen hukkuu, unhoittuu.”
Joka on saanut sydämeensä kaikkein suurimman joululahjan, Jeesus-lapsen, ei voi
olla sydämeltään kova. Martti Luther ilmaisee tämän vastavuoroisuuden joulusaarnassaan:”Nämä kaksi suhdetta ovat toistensa
kaltaisia: Kristus auttaa meitä, me autamme
lähimmäistämme, ja kaikilla on tarpeeksi.”
Eero Huovinen

Tarvitaan kaksi joulua

✶

Beetlehemin joulu on välttämätön, koska se on ainoa joulu, jolloin Jumala tuli ihmiseksi. Mutta pelkkä Beetlehemin joulukaan
ei riitä, emme jaksa elää vain ulkonaisen
tiedon varassa, että 2000 vuotta sitten tapahtui jotakin. Tarvitsemme myös omaan
sydämeemme tulevan joulun.
Kassu Halosen ja Vexi Salmen hitti vie
mennessään. Sisimmässä svengaa kun laulan: ”Näin sydämeeni joulun teen.” Mitä
voisin enempää toivoa kuin että ”mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.”
Tarvitaan kaksi joulua, ensin Beetlehemin
joulu ja sitten sydämen joulu, tässä järjestyksessä.
Eero Huovinen

Tavallisten luokse
Joulu tulee tavallisten ihmisten luokse.
✶
Jeesus ei syntynyt Jerusalemissa eikä hänen

Kuva KHY

Joulun ilosanoma Vapahtajasta
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Joulukoristeet kertovat joulun sanoman

Joulukuusi symboloi
paratiisin puuta

✶

Joulunajan koristeet muistuttavat joulun sanomasta. Ne kertovat Raamatun tapahtumista ja Jeesuksen syntymän merkityksestä ihmisille ja luomakunnalle.
Monien Suomessa käyttöön vakiintuneiden joulutavaroiden ja -koristeiden alkuperä on 1800-luvun
Saksasta tai Ruotsista. Uudet tavat
ja koristeet otettiin ensin säätyläisten koteihin ja pappiloihin, joista ne
sitten esimerkin voimalla levisivät
yleiseen joulunviettoon.

JOULUVALOT
Suomen ensimmäinen sähkökynttilöillä valaistu kaupungin
joulukuusi oli tiettävästi
Tampereella vuonna 1894.
Ensimmäinen joulukatu avattiin Pietarsaaressa jo 1850-luvulla, ja sähkölampuin pietarsaarelainen joulukatu
koristeltiin vuonna 1913.
Jouluvaloilla on sama tausta kuin
joulun kynttilöillä ja jouluaaton hautakynttilöillä: kynttilän valo symboloi elämän valoa ja Kristuksen
syntymän tuomaa toivoa.

JOULUKALENTERI
Ensimmäinen tunnettu joulukalenteri
on Münchenistä vuodelta 1908. Suomessa tietoja joulukalentereista on
1910-luvulta alkaen, mutta ne yleistyivät kodeissa vasta toisen maailmansodan aikaan. Alkuperäisessä
adventtikalenterissa oli kuvattuna
talo, jonka ikkunoista avattiin yksi
kunakin päivänä. Viimeisen luukun
takaa paljastui Jeesus-lapsi seimessä.

JOULUSEPPELEET
Erilaisten joulunajaksi oviin ripustettavien seppeleiden taustalla on
adventtiseppele. Alun perin kattoon
ripustettavan, Kristusta tervehtivän
adventtiseppeleen käyttö alkoi Saksassa 1830-luvulla ja levisi nopeasti koko kristikuntaan. Havuista ja
oksista palmikoidut koristeet saatettiin myös asettaa pöydälle, jossa oli
usein paikka neljälle adventtikynttilälle. Suomessa adventtiseppeleitä
oli jo 1920-luvulla, mutta suosituksi
koriste tuli vasta 1950-luvulla, jolloin sen malli kiersi meille Yhdysvaltojen kautta nimenomaan ovikoristeena.

JOULUKUUSI
Saksassa joulupuita on käytetty ainakin 1400-luvulta saakka muistuttamaan paratiisin elämänpuusta. Joulupuun symboliikka tuo vihreyden ja
uudelleen syntymisen talven keskelle.
Suomessa ensimmäiset merkinnät joulukuusesta löytyvät vuodelta 1829, jolloin erään helsinkiläisparonin kodissa
kerrottiin olleen kahdeksan joulukuusta – yksi jokaiselle perheenjäsenelle.
Kaupungin yhteinen joulupuu pystytettiin ensimmäisen
kerran
Tampereella
1893. Kaikkiin suomalaisiin koteihin
joulukuusi ja
sen koristelu
levisi 1870-luvulta alkaen.
Tapaa edistivät ajan suositut
joululehdet, joissa kuvattiin
joulukuusta saksalaiseen tapaan oksille ripustetuilla enkeleillä ja lipuilla koristeltuina. Suomalaisessa kansankulttuurissa joulukuusi
yhdistyi jo aiemmin tunnettuun tapaan
pystyttää nimipäiväkuusia. Niiden oksille ripustettiin nimipäivälahjat ja paperikoristeita. Joulupuuna on käytetty
myös mäntyjä ja katajia.

Joulu kertoo:

Jumalaa pitää etsiä alhaalta, ei ylhäältä
Kirkkovuoden pyhäpäi✶
vät kertovat siitä, kuka Jumala
on, ja mitä hyvää hän meille
lahjoittaa.

Joulun kaksi tärkeintä paikkaa ovat seimi ja sydän.
Seimi on Jumalan Pojan ihmiseksi tulemisen ensimmäinen paikka. Seimi mainitaan
Luukkaan jouluevankeliumissa kolme kertaa.
Ensin seimi kertoo, miten arkisiin ja alhaisiin oloihin Jumalan Poika tuli. Maria
”kapaloi lapsen ja pani hänet
seimeen, koska heille ei ollut
tilaa majapaikassa”. Sitten enkeli paljastaa paimenille Jumalan Pojan olinpaikan: ”Tämä
on merkkinä teille: te löydätte
lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Lopulta seimi
on paikka, josta Jumalan Poika
voidaan löytää. ”He lähtivät
kiireesti ja löysivät Marian ja
Joosefin ja lapsen, joka makasi
seimessä.”

Miksi seimi on tärkeä?
Ensinnäkin seimi kertoo, että
Jumalaa pitää etsiä alhaalta,
ei ylhäältä, ei sieltä, missä on

valtaa ja mahtia. Hallitsijoiden
hallitsija syntyy halpaan ja halveksittuun asemaan. Vapahtaja
näyttäytyy vähäisyydessä.
Toiseksi seimi on kuva siitä, että Kristuksella on tässä
maailmassa paikka, josta hänet
voidaan löytää. Jumalan Poika
ei ole vain aate, idea tai arvo-

maailma, vaan hän on persoona, joka on henkilökohtaisesti läsnä ihmisen maailmassa.
Seimi oli hänen ensimmäinen
kotinsa. Martti Luther sanoo,
että meille seimi on kirkko,
josta löydämme Kristuksen.
Jos seimi oli Kristuksen
ensimmäinen koti, niin hänen toinen asuntonsa on ihmisen sydän. Sydän mainitaan
evankeliumissa yhden kerran,
mutta tärkeällä paikalla, kertomuksen lopussa. ”Maria kätki
sydämeensä kaiken, mitä oli
tapahtunut, ja tutkisteli sitä.”
Maria oli paitsi Jumalan Pojan synnyttäjä myös hänen ensimmäinen kuulijansa. Maria
teki sen, mikä on jokaisen joulun sanoman kuulijan tehtävä:
painoi mieleensä ja mietiskeli.
Oli tapahtunut paljon sellaista, ”kaikkea”, mitä hän ei varmaankaan vielä ymmärtänyt.
Meidän joulumme syntyy
siitä, että katselemme seimen
lasta ja kätkemme hänet sydämeemme. Seimessä ja sydämessä on joulun salaisuus
ja ilo.
Eero Huovinen
Emerituspiispa
(KT aineisto)

JOULUKUUSENKORISTEET
Joulukuusen oksille ripustettavat koristeet liittyvät nekin perinteisesti
joulun sanomaan ja symboliikkaan.
Koristepallot ovat kehittyneet oksille
ripustetuista hedelmistä, jotka kuvaavat paratiisin elämänpuun hedelmiä.
Koristenauhoin ja kimaltein joulupuu
saadaan kukkimaan. Enkelit ovat joulun sanoman julistajia. Samoin vanhat
pienoislippukoristelut kertovat joulun
sanoman kuuluvan kaikille kansoille.

JOULUTÄHTI
Joulukuusen latvaan kiinnitettävä tähti muistuttaa seimen yllä loistaneesta
joulutähdestä. Kirkkotaiteessa joulutähti on usein kuvattu komeetaksi.
1930-luvulla tuli tavaksi ripustaa myös
ikkunoihin paperisia joulutähtiä, joiden
sisällä on lamppu. Joulutähti on kuusi- tai kahdeksansakarainen. Kahdesta
tasasivuisesta kolmiosta muodostuvaa
kuusisakaraista tähteä kutsutaan Daavidin tähdeksi, joka viestii kolmiyhteisen Jumalan kunniaa. Kahdeksansakarainen tähti puolestaan on syntymisen
ja uuden elämän vertauskuva.

JOULUKASVIT
Perinteisiä suomalaisia joulukukkia
ovat ruusut sekä liljansukuiset hyasintit ja tulppaanit, Neitsyt Marian kukat.
Atsaleasta on tullut joulunajan kukka
vasta myöhemmin, samoin kuin joulutähdestä 1960-luvulla. Englannista
peräisin oleva joulumisteli on tullut
suosituksi jo Ruotsissa ja leviää vähitellen Suomeenkin. Ikivihreä misteli
symboloi alun perin Kristuksen kuolemattomuutta.

OLKIKORISTEET
Olkihimmelit ja olkiset pukit ovat
jäänne vanhasta tavasta tuoda jouluksi
olkia tupaan. Alun perin oljet liittyivät
esikristilliseen kekrin viettoon, mutta
kristinuskon myötä ne alettiin liittää
Betlehemin seimen olkiin. Olkia leviteltiin kirkonkin lattialle vielä 1900-luvulle saakka. Vanhan tavan hävittyä
olki jäi kuitenkin käyttöön monien joulukoristeiden materiaalina.
(KT/Jaakko Kaartinen-Koutaniemi)

Mikä ihmeen laulava
Rovaniemellä järjestetään ensi kesänä
Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat, joiden innoittamana seurakuntamme nuoret
halusivat lähteä tekemään jotain suurempaa lähetystyötä.
Kohteeksi valikoitui Tansanian maasai-tytöt ja heidän
koulutuksensa rahoittaminen, sillä heille kohdistuvat myös konfirmaatioiden
kolehtirahat.

joulukortti?
Miten ostan laulavan
joulukortin?

Osta kortti soittamalla
nuorten yhteyshenkilölle eli Anna Enbuskelle
puh. 040-8225668 viimeistään
sunnuntaina
14. joulukuuta. Kortti
maksaa minimissään 10
euroa, mutta halutessasi
voit maksaa enemmän.
Maksamistapa sovitaan
puhelimessa.

Köyhän maasai-tytön osa
Kun köyhyydessä asuva tyttö
täyttää 12 vuotta, hän ei voi itse
päättää tulevaisuudestaan. Monien
silmissä hän on silloin aikuinen nainen,
mutta todellisuudessa hän ei sitä vielä ole. Siihen
mennessä, kun hän on 14, hän on jo todennäköisesti naimisissa, puhumattakaan siitä, että hänen
ollessaan 15-vuotias, hän on jo saanut ensimmäisen lapsen tai on raskaana. Jos tyttö selviää synnytyksestä, hänen pitää ehkä myydä itseään elättääkseen perhettään, mikä vaarantaa tytön terveyden.

Lähetystyö auttaa tyttöjä turvattuun
tulevaisuuteen
Tällä hetkellä 50 miljoonaa 12-vuotiasta tyttöä
elää köyhyydessä.
Lähetystyötä tekemällä turvaamme näiden
12-vuotiaiden tyttöjen hyvinvoinnin tarjoamalla
heille mm. koulutuksen, jonka avulla he pärjäävät
elämässä eteenpäin niin, että he saavat itse valita
tulevaisuutensa.

Laulava joulukortti tukee maasai-tyttöjä
Laulava joulukortti on seurakuntamme nuorten
yksi tapa kerätä rahaa lähetystyöhön kummikohteeseensa. Ostamalla kortin ja toivottamalla kortin
vastaanottajalle hyvää joulua, tuet siis myös maasai-tyttöjen koulutusta Tansaniassa.

Joulukortti tulee laulamaan kotiovelle
Käytännössä laulava joulukortti tarkoittaa nuorten
porukkaa, jolle maksetaan siitä, että he käyvät
laulamassa valitsemasi joululaulun valitsemallesi
ihmiselle haluamanasi ajankohtana (joka toivottavasti sopii myös kortin saajalle).

1. Valitse laulavan joulukortin vastaanottaja (ystävä, vanhainkoti, yhteisö, joulujuhla yms.).
2. Valitse haluamasi laulu Kauneimmat joululaulut 2014 –vihkosta.
Kauneimmat joululaulut 2014: Arkihuolesi
kaikki heitä, Tulkoon joulu, En etsi valtaa loistoa,
Me käymme joulun viettohon, Nyt sytytämme
kynttilän, Enkeli taivaan, Heinillä härkien kaukalon, Tallissa, Joulupuu on rakennettu, Joulukirkkoon, Pieni liekki, No onkos tullut kesä, Jouluyö
juhlayö, Joulun lahja, Sylvian joululaulu, Joulun
kellot, Varpunen jouluaamuna, Kun joulu on,
Joululaulu (Tervehtii jo meitä…), Hän seimessä
nukkuu / Away in a manger, Ilouutinen, Taivas
sylissäni, Sydämeeni joulun teen, Maa on niin
kaunis
3. Valitse ajankohta, jolloin laulava joulukortti
toimitetaan.
Laulavia joulukortteja toimitetaan 13.-21.12.
(poikkeuksena lauantai 20.12.). Arki-iltaisin aikoja on pääsääntöisesti klo 16 alkaen ja klo 20
asti. Viikonloppuisin toimituksia on klo 13-20.
4. Nouda ”kuittikorttisi” ja kortin vastaanottajalle
vietävä joulukortti, jolla ilmoitetaan saapumisesta, ostotilanteessa sovittuun aikaan sovitusta paikasta. Toimita vastaanottajalle vietävä joulukortti
myös omilla tiedoillasi täydennettynä ennen kortin saapumisaikaa.
5. Odota h-hetkeä ja mene vaikka itse kortin
saajan luokse kylään valitsemanasi ajankohtana,
niin saat itsekin kuulla laulun.
Tunne joulurauha!
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Nuorten
Yökirkko
kryptassa

perjantaisin (kellonaika varmistuu myöhemmin)
23.1., 6.2., 27.2., 20.3., 1.5. ja 22.5.

NUORET
KOULUTUSTA
2015

ITUKOULUTUSLEIRIT
13.-15.3. Ituleiri I.
Ensisijaisesti Alakemijoki-Ounasvaaran alue.
Ilmoittautumiset 12.1.-20.2.
27.-29.3. Ituleiri II.
Ensisijaisesti Korkalovaara-Ounasjoen alue.
Ilmoittautumiset 12.1.-6.3.
10.-12.4. Ituleiri III.
Ensisijaisesti Saarenkylän-Yläkemijoen alue.
Ilmoittautumiset 23.2.-26.3.
24.-26.4. Ituleiri IV.
Ensisijaisesti keskikaupungin alue.
Ilmoittautumiset 23.2.-2.4.
Ryhmiin otetaan max 30.
Kaikkiin em. ilmoittautuminen sähköisesti
www.rovaniemenseurakunta.fi

NUORET
KEVÄT
2015

ISOS- AVUSTAJA- JA YÖKKÖHAKU 2015
RIPPILEIRIELLE
Hiihtolomariparit (2) 10.12.2014 – 12.1.2015.
Hakukaavakkeita Aikulta tai netistä
www.rovaniemenseurakunta.fi
Valinnat heti hakuajan päätyttyä.
Kesän riparit 9.2.-13.3.2015.
Hakukaavakkeita 9.2. alkaen Aikulta tai netistä.
Valinnat 24.3.2015.
ISOSKOULUTUSLEIRIT KEVÄT 2015
16.-18.1. Isosleiri I.
30.1.-1.2. Isosleiri II.
Ilmoittautumiset 18.12. mennessä netin kautta.
Molempiin otetaan max 30.

NUORET
RETKET JA
LEIRIT 2015

RIPPIKOULUN KÄYNEILLE
28.2. Lasketteluretki Ylläkselle.
7.3. Lasketteluretki Ylläkselle.
Sitovat ilmoittautumiset sähköisesti 7.1.-23.1.
Retken hinta 20€ + laskettelulippu.
2.-5.4. Nuorten Pääsiäisleiri.
Ilmoittautumiset sähköisesti 12.1.-28.2.
Leirimaksu 51 €.
KOULUIKÄISTEN LEIRIT NORVAJÄRVELLÄ
14.-15.2. Vauhtileiri 1-6 lk.
Ensisijaisesti Korkalovaara-Ounasjoen alue.
Ilmoittautumiset 7.-23.1. Leirimaksu 15€.
21.-22.3. Seikkailuleiri 3-4 lk.
Ensisijaisesti Saarenkylä-Yläkemijoen alue.
Ilmoittautumiset 7.1.-13.2. Leirimaksu 15€.
17.-19.4. Riemukas huhtileiri 3-6 lk.
Ensisijaisesti Alakemijoki-Ounasvaaran alue.

Ilmoittautumiset 12.1.-13.3. Leirimaksu 30€.
Jokaiselle leirille max 30 leiriläistä.
Kaikkii em. ilmoittautuminen sähköisesti
www.rovaniemenseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Vielä täällä on meitä,
jotka uskomme
n Ei ole vale, kun sanon,
että odotin ensimmäistä lähtöä Maata Näkyvissä –festareille kuin kuuta nousevaa.
Kun se ilta koitti, oli mieleni
kuitenkin muusta syystä vähän maassa ja mietitytti, että
mitäköhän siitäkin reissusta
tulee. Kuitenkin tuntui siltä,
että tällä reissulla on joku
suurempi tarkoitus.
Täytyy myöntää, etten ole
MN-festareiden lisäksikään
käynyt yksilläkään festareilla. En myöskään ollut käynyt
ikinä niin isossa jäähallissa,
kuin HK Areena on. Olin
pieni ihminen suuressa ja ihmeellisessä maailmassa, monen muun kanssani samoin
ajattelevan kanssa. Vaikka
en tuntenut suurinta osaa
vastaan kävelevistä ihmisitä tai niistä, joiden kanssa
kuuntelin melkein eturivissä
kls.:ää, Idän ihmeitä tai Juha
Tapiota, tunsin yhteenkuuluvuutta kaikkien kanssa. Aloin
perjantain messussa melkein
itkemään, kun lausuimme
yhteen ääneen uskontunnustuksen. Uskovat ihmiset tuntuvat hupenevan käsiin, mutta sain onnekseni huomata,
että vielä täällä on meitä.
Tuntui, että olin turvassa,
eikä mikään voisi pilata minun loistavaa fiilistä, vaikka
matka alkoikin, miten alkoi.
Lähetin samaan aikaan seurakuntamme nuorisokuoron
kanssa Tromssassa olleelle
ystävällenikin viestin siitä,
miten kiitollinen, siunattu
ja onnellinen olen siitä, kun
saan olla just siinä, missä silloin olin. Kuin Jumala olisi
koko viikonlopun sanonut
minulle Samuli Edelmannin
Ei mitään hätää –laulun sanoja: Ei mitään hätää, jos ei
omat voimat riittäneet. Ei mitään hätää, se olen minä joka
voin kuivata sun kyyneleet. Ja
niinhän se onkin. Joskus asiat
kasaantuvat, ja tuntuu, ettei
sitä taakkaa jaksa yksin kantaa. Onneksi tuolla yläkerrassa on kuitenkin rakastava Isä,
joka ei jätä lastaan pulaan.

Myrskyisän matkankin jälkeen maata on näkyvissä.
Olin onnellinen, etten viime hetkillä perunut matkaa.
Sain kysymyksiini vastauksia, tein jotain mukavuusalu-

eeni ulkopuolelta osallistumalla Gospelstara-kilpailuun
ja näin ystäviäni, joiden seuraavaan tapaamiseen voi olla todella pitkä aika. Pääsin
yhteiskuviin lempparibändini

jäsenten kanssa, kuuntelin
Matt Popovitsin upeita puheita, nappasin mukaani ihan
oikean polaroid-kuvan ja söin
aamuisin onnellisena puuroa,
vaikka en tykkää puurosta
yhtään. Halasin monta kertaa, pompin katsomossa LZ7
soittaessa, väritin Raamatustani hienoja kohtia ja sain
purkaa huoliani ihmisille,
joiden tiedän ymmärtävän.
Viikonlopun aikana kerääntyneestä
univelasta
huolimatta ei ollut kamalaa palata arkeen. Reissulla
olin kuitenkin tajunnut, että
en olisi yksin kotiinpaluun
jälkeen alkavalla koeviikolla, vaikka kuinka ahdistaisi
ja tuntuisi, että maailma romahtaisi niskaan. Sitä paitsi
sellaisia kokemuksia osaa arvostaa enemmän, kun välillä
elää ihan normaalia elämää.
Ja onhan minulla monta sataa hienoa kuvaa festareilta,
minkä kautta pääsen niihin
tunnelmiin seuraavia festareita odotellessa.
Kiitos.
Anna Enbuske
17-vuotias rovaniemeläinen
bloggaaja, joka uskoo
rakkauteen ja Jeesukseen
Kuvat Jenni Korteniemi

Nuorten Kauneimmat joululaulut
la 20.12. klo 16 kirkossa.
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Muskarilaisten matka jouluun

n Pikku Hiiruli tuhisee pesässään.
Hän siivoaa, on tulossa joulu. Kun
kaikki paikat kiiltävät, on aika leipoa: - Minä leivon taikinan. Siitä
paisuu pulla. Voisinpa yhtä pyöreäksi ja tuoksuvaksi tulla…, laulelee Pikku Hiiruli.
Joulu juoksee. Minne joulu
juoksee? Kauppaan, metsään ja
saunaan! Millä joulu juoksee?
Suksilla, potkurilla ja kelkalla.

Nyt pois kiirus, voidaan rauhoittua
odottamaan joulua.

Miltähän se joulu mahtaa näyttää? Hoosianna kaikuu kryptan
kappelissa. Sen jälkeen voidaan
sytyttää kynttilä. Rukouksen aikana pienet kädet menevät ristiin ja
silmistä näkyy kiitollisuus.
”Sua Jeesusta, joulun lasta
me ootamme päälle maan.
Me oomme niin pieniä vasta,
tule meitä nyt siunaamaan.”

HU

Sukupolvien kohtaaminen
mummoja, kauniita katseita ja kohtaamisia. Helmikammari täyttyi lasten äänistä, kun seurakunnan vauvamuskarilaiset vierailivat ikäihmisten
kohtaamispaikkaan.
Pian vuoden ajan Helmikammarissa on kokoontunut Mummomuskari. Siinä on musiikin keinoin muskarimaisesti laulettu ja soitettu, leikitty ja liikuttu. Papatkin ovat olleet
tervetulleita, mutta heitä ei juuri ole
mummomuskarissa näkynyt.
- Halusimme kokeilla, mitä tapahtuu, kun sukupolvet kohtaavat
musiikin merkeissä, sanoo Henna
Väistö. Hän toimii kirkkomuskariohjaajana Rovaniemen seurakunnassa. - Kaikki olivat innoissaan, eikä
vähiten mummot, Henna jatkaa.
Hoidimme yhdessä lampaita,
tutkimme niiden turkkia, korvia ja
häntiä, ja kun ne meinasivat lähteä
karkuun, rakensimme niille aitauksen. Ehkä muskarin kohokohta oli
se, kun vauvat pääsivät köröttelemään mummojen syliin. Vauvoilla
oli paljon valinnanvaraa, mummojen
lämpimät sylit olivat heille avoinna.

Päiväkerhotoimisto lomalla
24.12.2014 – 4.1.2015
Koululaisten iltapäiväkerhot
aukeavat ke 7.1.2015 koulujen alkaessa.
Päivä- ja perhekerhot
aloittavat ke 7.1.2015.
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Rauhallista Joulua ja
Siunattua vuotta 2015!

Kuvat Harriet Urponen

Helmikammarilla

n Hihkuvia vauvoja, ilahtuneita

Rovaniemen seurakunnan
päivä- ja perhekerhot sekä
koululaisten iltapäiväkerhot

Eila ja Emma ne yhteen soppii.
Eila Jordan sai syliin pienen
Emma Rissasen. Emmalla on ikää
n. 7,5 kk, Eilalla vähän enemmän.
Isla viihtyi Iidan turvallisessa sylissä.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ja
yhteisistä hetkistä Helmikammarilla!
Tervetuloa mukaan toimintaan jälleen
ensi vuonna.
Helmikammari joulutauolla
13.12.2014 - 6.1.2015
Rovaniemen seurakunta/diakoniatyö
Helmikammari
0400-376472/Arja Rissanen

Rovaniemen seurakunnan ohjelmaa
sunnuntaisin
klo 9.55 - 12.
Seuraa ilmoittelua perjantain
Lapin Kansa-lehdessä.

HU

Puuhaa lapsille!

Oli _____________ jouluaatto
ja hiiriperhe oli matkalla kotiin
kirkosta. Kotona odottaisi
_____________ kuusi ja
____________ lahjoja, sekä
____________ jouluruoka.
Kotimatkalla lapset rakensivat
____________ lumiukon ja sisälle
päästyään heitä odotti _________
glögiä ja ____________ pino
lahjoja kuusen alla.

Eläimet odottavat jo innolla
joulua, kuusi on jo koristeltu ja
Nalle lukee joulutarinaa. Täytä
tarinaan puuttuvat adjetiivit
mielesi mukaan!

Lottakaarina -14
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Kauneimmat Joululaulut
soivat kehitysmaiden äideille
n Kauneimmat Joululaulut
alkavat taas soida joulukuun alusta. Viime joulun
jälkeen eri puolilta Suomea
kantautui uutisia tilaisuuksien lisääntyneistä osallistujamääristä. Täksi jouluksi
Lähetysseura on painattanut
785 000 lauluvihkoa. Vihkon etusivulla presidentti
Tarja Halonen, Kauneimpien Joululaulujen suojelija
2014, toivottaa kaikille rauhaisaa joulua ja tunnelmallisia lauluhetkiä.
Tänä jouluna Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti kehitysmaiden äideille: Koulutusta saanut äiti huolehtii
lapsensakin kouluun. Äiti,
jolla on mahdollisuus tulonhankintaan ja valtaa perheensä talouteen, ei lähetä
lastaan töihin tai naita tätä
alaikäisenä. Äiti, joka selviää synnytyksestä ja välttää
hiv-tartunnan, on lastensa
turvana näiden varttuessa.
– Kehitysmaiden naiset
ovat kahdenkertaisen ikeen

tannosta on naisten aikaansaamaa. Sen lisäksi, että he
ovat äitejä, he ovat koko
yhteisönsä huolehtijoita ja
heidän asemansa parantaminen on ehdottoman tärkeää, Tarja Halonen sanoo.
Viime joulun Kauneimmat Joululaulut -kampanjan
kohteena olivat kehitysmaiden vammaiset lapset. Tuotto oli 985 000 euroa, missä
oli kasvua edellisvuoteen
yli 40 000 euroa. Suomen
Lähetysseura kiittää lämpimästi kaikkia laulajia.

Uutta kansainväliset
joululaulut

alla olevia ihmisiä: ensiksikin he asuvat kehitysmaassa, toiseksi naiset ympäri
maailmaa ovat näkymätön

voimavara, he tekevät erittäin paljon työtä. Kehitysmaissa jopa seitsemänkymmentä prosenttia ruoan tuo-

Kirkon Ulkomaanavulta 100 000 euroa
taifuunituhoihin Filippiineille
n Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt
100 000 euroa Filippiineille taifuuni Hagupitin avustustyöhön. Varoilla hankitaan
alkuvaiheessa ruokaa, suojia ja hygieniatarvikkeita taifuunialueen perheille yhteistyössä kirkollisten avustusjärjestöjen
verkoston ACT-allianssin kanssa.
Kaikkiaan yli miljoona ihmistä on paennut taifuunia turvaan yli 1 500 evakuointikeskukseen eri puolilla Filippiinejä. (KT)

Voit auttaa
Tee lahjoitus tilille
FI33 1572 3000 5005 04 viite: 1481
Soita: 0600 9 5124 = 20,11 e/puhelu
(+pvm/mpm)
Lahjoita tekstiviestillä ja lähetä sana
LAHJOITUS numeroon 16499 (20e)

Toisenlainen lahja tuo iloa monelle
n Anna toisenlainen lahja Kirkon ulko-

maanavun kautta. KUA:n verkkosivuilla
(www.kirkonulkomaanapu.fi) voit tehdä
lahjoituksen, joka muuttaa kehitysmaassa
asuvan lähimmäisen elämää. Lahjoittamasi summa kohdentuu haluamallasi tavalla.
Voit tukea esimerkiksi naisten ammatillista koulutusta ja yrittäjyyttä, lapsen koulutusta, terveyttä moskiittoverkolla jne.
Mahdollisuuksia on monia.

Toisenlainen elämä löytyi
Nepalilainen Sneha Chaudhary työskenteli noin 15 vuotta Kamlaharina eli kotiorjana. Ensimmäiseen 12 vuoteen hän ei

Voita potkukelkka
Verkkosivuilta löytyy myös
kartta, johon seurakunnat
voivat merkitä omat tilaisuutensa ja josta lauluintoiset
voivat löytää itseään lähinnä
olevan laulupaikan.

saanut työstään palkkaa.
Sneha pääsi vapauteen, kun yhteiskunnallinen liikehdintä orjien vapauttamiseksi
Nepalissa vahvistui.
Kirkon ulkomaanavun lahjoittajien tuella hän sai ompelijan koulutuksen. Aiemmin hänellä ei ollut mahdollisuutta käydä
koulua, sillä hänet lähetettiin maanomistajalle töihin 5-vuotiaana. Tänä päivänä
Sneha pyörittää ompelukoulua, jossa hän
kouluttaa vapautettuja Kamlahari-tyttöjä
ammattiin.

Jaa toisenlainen yrityslahja
Toisenlaisella Yrityslahjalla tuet työtä kehitysmaiden köyhimpien ihmisten auttamiseksi. Antamalla eettisen lahjan osoitat
arvostusta lahjan saajalle ja välität viestin
yrityksesi arvoista tärkeimmille sidosryhmillesi.

Verkkosivuilta
löytyy
myös muun muassa laulujen taustat. Siellä voi lisäksi
käydä äänestämässä omaa
suosikkilauluaan.
Äänestäneiden kesken arvotaan
ESLA-potkukelkka ja Kauneimmat joululaulut -nuottikirjoja.
Suosituimpien
laulujen
joukossa ovat vuosi vuodelta melko pitkälti samat laulut. Viimeiset kaksi vuotta
kolmen kärki on ollut sama:
Sydämeeni joulun teen, Varpunen jouluaamuna ja Tulkoon joulu.

Kolehtiin voi osallistua
kännykällä tai kortilla
Ja jos joululaulutilaisuuteen
ei tule otettua mukaan sopivan kokoista kolehtirahaa, ei huolta, kolehdin voi
maksaa myös tekstiviestillä.
Ohjeet viiden tai kymmenen euron arvoiseen lahjoitukseen löytyvät lauluvihkon takakannesta.
www.kauneimmatjoululaulut.fi

Revontulten alla

Lasse Heikkilän musiikkinäytelmä
ensi-illassa Rovaniemellä
n Heti tulevan tammikuun alkupäivinä

rovaniemeläiset ja lappilaiset pääsevät nauttimaan tunnetun, nykyään tamperelaisen säveltäjän Lasse Heikkilän uusimmasta musiikkinäytelmästä
”Revontulten alla”. Heikkilä
tunnetaan tuotteliaana musikaali- ja messusäveltäjänä,
jonka kynästä ovat lähtöisin
mm. sellaiset musikaalit kuin
Joulun sankari ja Suomalainen
messu, sekä lukuisat tutut gospel-laulut. Toisena käsikirjoittajana
on kirjailija Kirsi-Klaudia Kangas. Keskeinen osa lavastusta ovat valokuvaaja Kimmo
Kuuren luontokuvat ja revontulivideot.

Kertoo perheen talvi-illasta 1400-luvulla

Naiset kehityksen voimavara
Kehitysmaissa erityisesti naiset ja tytöt
ovat yhteiskunnallisen kehityksen hyödyntämätön voimavara.
Naisten Pankin Ammatti-lahjasta saaduilla varoilla tuetaan kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämistä kestävän kehityksen periaattein.
Lahjoitetuilla varoilla tuetaan:
– naisten taloudellista toimeentuloa,
osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita
– pienlainoja, ammattikoulutusta ja
muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa
sekä
– muita uusia, innovatiivisia naisten
yrittäjyyteen tähtääviä pilottihankkeita.

Lauluvihkosen sivuilta löytyvät tuttuun ja turvalliseen
tapaan ne kaikkein rakkaimmat ja perinteisimmät joululaulut. Ensikertaa vihkossa
ovat riihimäkeläisen papin,
Jukka Vänskän, tekemä
Tallissa ja jalasjärveläisen
musiikinopettajan ja suurperheen äidin, Minna Salmelan, laulu Joulun lahja.

Kauneimmat Joululaulut
-nettiradiokanava toteutetaan jo perinteiseen tapaan
yhdessä pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimituksen eli Toivontuottajien Jouluradion kanssa.
Joululauluja voi kuunnella
1. adventista loppiaiseen
osoitteessa www.jouluradio.fi
Seurakuntien pyynnöstä
tänä vuonna on koostettu
myös kansainvälinen materiaali, joka koostuu joukosta
julkaisuvapaita englannin-,
saksan- ja ranskankielisiä
joululauluja.
Materiaalia
löytyy Kauneimpien Joululaulujen verkkosivuilta,
joilta halukkaat voivat printata sen käyttöönsä.

Tammikuun 2.-4. päivä kantaesitettävä jouluinen musiikkinäytelmä kertoo Lapissa
1400-luvulla asuneen perheen talvi-illasta.
Metsän eläimet, tähtitaivas ja revontulet tarjoavat ihmeteltävää lumisen kotakylän asukkaille. Etelän kauppiaiden retket ovat ulottuneet Lapin pohjoisimmille perukoille, joten
uudet tavarat ja ajatukset muuttavat arktista
elämäntapaa; kylän väki viettää ensimmäisen
kristillisen joulunsa.

Kaivautuu syvemmälle
suomalaisuuteen

Musiikkinäytelmän säveltäjä Lasse Heikkilä pyrkii tuoreimmalla teoksellaan kaivautumaan syvemmälle suomalaisuuteen. Hän
pyrkii teoksellaan löytämään tunnetasolla
niitä mielentiloja, jotka saivat ensimmäiset
kylmään pohjoiseen talvehtimaan jääneet
tekemään hengenvaarallisen päätöksensä.
Musiikkinäytelmä sijoittuu 1400-luvulle,
jolloin kristinusko saavutti pohjoisen syrjäisimmätkin metsäkylät. Lasse Heikkilä

on miettinyt, mikä pohjoisessa oli
sellaista, että evankeliumille oli
valmiiksi niin huutava tarve.
Näytelmän
pääosassa
on lappilaisäiti Solla, joka joutuu selviytymään
neljän poikansa kanssa
pohjoisen talvessa ilman
kadonnutta aviomiestään.
Sollan roolissa nähdään
kittiläläinen laulaja Saila
Seurujärvi. Muita roolihahmoja ovat Sollan poika Osma,
tämän lemmikkiporo Kesukka,
heidän nuori ystävänsä Birki ja vanha
tietäjä Tiera

Näytelmästä jokavuotinen perinne
Näytelmällä tavoitellaan myös kansainvälistä yleisöä. Siksi Rovaniemi on ”Lapin porttina” musiikkinäytelmälle paras mahdollinen
esityspaikka. Vuoden vaihteessa yksistään
japanilaisia turisteja on Rovaniemellä tuhansittain. Suomenkielinen esitys tekstitetään
englanniksi, japaniksi ja venäjäksi.

Koko perheen musiikkinäytelmä
Tunnin mittainen ”Revontulten alla” soveltuu koko perheelle. Esityspaikka on Kairatemppeli, johon mahtuu kerralla noin 500
katsojaa.

Neljä esitystä
Esityksiä on kaikkiaan neljä. Näytelmän ensi-ilta on perjantaina 2.1. kello 19. Muut
esitykset ovat lauantaina 3.1. kello 16 ja 19
sekä sunnuntaina 4.1. kello 16. Peruslippu
esitykseen maksaa 17 euroa, lastenlippu (alle
16 v.) 10 euroa ja perhelippu 35 euroa. Lippuja saa kirjakauppa Ilonpisarasta ja myös
esityspaikan ovelta.
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Yhteisvastuukeräys 2015 teemana:

Kehitetään vapaaehtoisverkostoa ”Suurella Sydämellä”

Eva Liisa Väisänen Muoniosta (vas), Bertta Niemi Saarenkylästä, Hannele Simonen sekä Maija-Liisa Kerovirta Kemistä olivat pukeutuneet juhlaan Lotta-asuin.

Piispa Samuel Salmi

Lottien työ oli vähäeleistä
arjen sankaruutta
n Piispa Samuel Salmi pohti sodan-

aikaisten lottien työn merkitystä ja
arvostusta saarnassaan Lottajärjestön lakkautuksen 70-vuotismuistopäivänä Rovaniemen kirkossa sunnuntaina 23.11.

Lottien arvostusta vasta
1990 -luvulla
- Sodan jälkeen lottien työtä ja sankaruutta ei saanut eikä osattu arvostaa. Siksi monet piilottivat ja jopa
hävittivät lotta-asujansa. Lottana
toimineiden mainettakin yritettiin
mustata häpeällisellä tavalla.
Vasta vuoden 1990 jälkeen ja
2000 luvulla on tullut arvostusta ja
kiitosta, jonka lotat ansaitsevat veteraanien ja kotirintamanaisten tavoin.
Siitä esimerkkinä piispa mainitsi Lupaus -elokuvan.

Uhrautuvaisuutta, velvollisuudentuntoa ja isänmaan rakkautta
Piispa Salmi kertoi äitinsä toimineen lottana samoin kuin tätinsä.

Salmi oli saanut hiljattain iäkkäänä
kuolleelta tädiltään lottamerkkejä
muistoksi.
- Lottamerkit viestivät suuresta
uhrautuvaisuudesta, velvollisuudentunnosta ja isänmaan rakkaudesta,
joihin kaikki lupauksen antaneet lotat aikanaan sitoutuivat.
- Nuo ihanteet saivat monet liittymään vapaaehtoisesti Lotta-järjestöön ja ottamaan harteille vaikeita ja
vaarallisia tehtäviä.

Vähäeleistä arjen sankaruutta
- Lupauksen antaneet eivät osanneet
aavistaa niitä pyörteitä, joihin lupaus
vei eikä kaikkien tie päättynyt onnellisesti. Lotat työskentelivät sitkeästi ja uupumatta. Se oli vähäeleistä
arjen sankaruutta, samansuuntaista
kuin mistä tuomiosunnuntain evankeliumi kertoo, piispa totesi.
- Viimeisen tuomion asiat tapahtuvat tänään. Kyse on arkipäiväisistä
asioista, joita tapahtuu nyt. Sellaisista kuin leivän ojentaminen nälkäisille, käynti sairaan luona vuo-

deosastolla, juttuhetki yksinäisen
vanhuksen luona.

Viimeisellä tuomiolla arkiset teot
- Viimeisellä tuomiolla on kyse arjen
sankaruudesta, ei suurista sanoista,
ei koko maailman muuttamisesta.
Kristuksen asu on vuodepotilaan,
vangin tai kotona olevan yksinäisen
vanhuksen. Jokainen hädänalainen
on Kristuksen kuva, murretun ja jaetun Kristuksen kuva.
- On helppo nukahtaa kaikkeen
toivottomuuteen ja hätään. Kaikki
saattavat joskus nukahtaa.
On pysähdyttävä ja katsottava
köyhien kasvoihin, siksi että Kristus
sitoutuu heihin.

Jouluradio kuuluu ympäri maata
Rovaniemen seurakunta on yksi
Jouluradion
yhteistyökumppani.
Jouluradion mahdollistavat yhteistyössä Toivontuottajien kanssa Jo-

ensuun, Jyväskylän, Järvenpään,
Keravan, Kouvolan, Lahden, Nurmijärven, Oulun, Rovaniemen,
Tampereen, Porin, Hämeenlinnan,
Kuopion, Turun ja Tuusulan seurakunnat, Suomen Lähetysseura, Pienelle Parasta sekä Kirkon
ruotsinkielinen työ. Jouluradio on
Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntien mediatoimituksen, Toivontuottajien, tunnetuin tuote.

Nettisivujen kautta lisäksi
seitsemän erilaista
joulumusiikkikanavaa
Nettiosoitteessa
www.jouluradio.
fi voi kuunnella pääkanavan lisäksi
seitsemää erilaista joulumusiikkikanavaa. Uutena nettikanavana aloittaa klassiseen musiikkiin keskittyvä
Klassinen joulu.
Viime vuonna aloittaneet verk-

Haitissa autetaan
lapsia kouluun
Keräyksen
ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna
2015 on Haiti. Yhteisvastuuvaroin Haitiin rakennetaan tulevina vuosina turvallisia ja ympäristöystävällisiä kouluja. Koulut on suunniteltu kestämään
maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä. Sähkö tuotetaan aurinkopaneelien avulla ja wc-jätteestä
syntyvää biokaasua voidaan
hyödyntää esimerkiksi koulun
keittiössä sekä biomassaa lannoitteena koulun puutarhassa.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuu 2015 käynnistyy sunnuntaina 1.2.2015.

Jouluaaton hartauteen 24.12.
lähtee klo 14 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikennepuolen tilauslaiturilta noudattaen
paikallisliikenteen reittiä.
Hartaus alkaa klo 15 ja paluukuljetus
hartauden jälkeen kaupunkiin
samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6,00 €/hlö
(alle 12 v. ei maksua).

Suru- ja onnitteluadressit
Lähetysseuran adressit myynnissä
Toivon torilla, Lapinkävijäntie 23,
ja diakoniatyön adressit
Helmikammarissa, Pohjolankatu 4.
Hinta 10 €.

Saara Tainan opetusta ylistystanssista
Hillakirkolla, Hillapolku 9,
la 20.12. klo 12-16.
Lisätetoja sirkka.juntunen@gmail.com
040-5589091

Tänäänkin murrettu Kristus jaetaan
meille. Ehtoollisessa. Meille sanotaan: Sinun puolestasi annettu, sinun
puolestasi vuodatettu.
Lupaus on lahjaa, tuomio on vapauttava, piispa saarnasi.
KHY

(104,7 mhz) soi joulumusiikin koko kirjo

Hankkeen toteutusta koordinoi Kirkkopalvelut ry.

Kuljetus Tavivaaran kappelille

Vapauttava sana ja sakramentti

Jouluradiossa
n Jouluradio tarjoaa tänäkin vuonna monipuolisen valikoiman joulumusiikkia meiltä ja maailmalta.
Lähetys käynnistyi ensimmäisenä
adventtina ja jatkuu loppiaiseen 6.1.
saakka. Tämän adventin Hoosiannan sovituksesta vastaavat laulaja
Jesse Kaikuranta ja muusikko Lenni-Kalle Taipale.
Jouluradio soittaa joulumusiikkia kellon ympäri ensimmäisestä
adventista loppiaiseen saakka niin
FM-taajuuksilla kuin netissäkin
www.jouluradio.fi.
Rovaniemen
FM-taajuus on 104,4 MHz ja kaapelissa 104,7 MHz.

n Suurella Sydämellä on vapaaehtoisen
auttamisen verkkopalvelu, jossa voi ilmoittautua erilaisiin
vapaaehtoistehtäviin
sekä pyytää itselleen
apua. Verkoston kautta
autetaan erityisesti yksinäisiä, sairaita ja taloudellisessa
ahdingossa olevia tai muista
syistä elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä.
Suurella Sydämellä toimii tällä
hetkellä yli 30 paikkakunnalla.
Yhteisvastuuvaroin Suurella
Sydämellä -verkoston toimintaa laajennetaan koko maahan.
Keräysvaroin kehitetään myös
uusia välineitä ja kansalaistoiminnan menetelmiä avuntarvitsijan ja vapaaehtoisen auttajan
yhteen saattamiseen sekä tehostetaan uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja koulutusta.

Pääsky

34. vuosikerta
Julkaisija: Rovaniemen seurakunta

kokanavat, kansainvälistä joulumusiikkia soittava Xmas ja rockahtava
Rouhea joulu, jatkavat valikoimassa.
Viime vuonna Jouluradiolla oli
Finnpanelin kuuntelijatutkimuksen
mukaan noin 423 000 viikkokuuntelijaa. Netissä yksilökävijöitä oli yli
300 000 ympäri maailmaa.
Jouluradion tunnelmaan voi virittäytyä yli 76 200 tykkääjän tavoin
myös Facebookissa. Kanavan tuotantoa löydät Jouluradion nimellä
myös Instagramista, Twitteristä ja
YouTubesta.

Päätoimittaja
Jouni Riipinen
puh. 0400 174 005
jouni.riipinen@evl.fi

Toimituksellinen aineisto
Rovaniemen seurakunnan
tiedotustoimisto,
PL 8104, 96101 ROVANIEMI

Toimitussihteerit
Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734
kari.yliraisanen@evl.fi
Jouni Hagström, puh. 335 5249
jouni.hagstrom@evl.fi

Seuraava Pääsky ke 28.1.2015
Aineisto ma 12.1.2015

Lehtityöryhmä
Jouni Riipinen pj., Jouni Hagström,
Sanna Kerola, Sirpa Nykänen,
Tuomo Korteniemi, Markku
Kukkonen, Maija Pieskä,
Pirjo Pyhäjärvi, Kari Yliräisänen

Kustantaja
Privat-Medi Oy ja SLP
Painatus
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta ja Itella
Tilaukset
25 euroa vuodessa
Painos 31 000
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Joulunajan

konsertteja
13.12. klo 20 kirkossa Lapin Sotilassoittokunnan
Kynttiläkonsertti. Sisältää myös jouluisia
yhteislauluja ja evankeliumitekstin. Johtaa
Jaakko Nurila, solistina Inga Söder.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€.
16.12. klo 18 Joulukonsertti Korkalovaaran
kappelissa, Eila Toikka, laulu, Maie Kuusik, urut,
piano. Vapaa pääsy
19.12. klo 19 kirkossa Suvi Teräsniskan
joulukonsertti. Pääsylippu alkaen 27,50 €.
Lippupalvelu ennakkoon, ovelta lipunmyynti alkaa
tuntia ennen.
22.12. klo 18 Tavivaaran kappelissa
Joulukonsertti, Belcanto-kvartetti, johtaa
Satu Tuisku. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
23.12. klo 22 kirkossa Lapin Lauluveikkojen
joulukonsertti, johtaa Maie Kuusik.

Joulukonsertteja
monin tavoin ja hinnoin
T

änä jouluna on Rovaniemen kirkko
varattuna lähes joka ilta konsertille, Kauneimmille joululauluille tai
muulle seurakuntatapahtumalle. Kun
konsertteja on tarjolla moneen makuun ja monella tavalla, on hyvä tarkentaa, mistä on kysymys erityisesti
maksullisten konserttien kohdalla.
Kirkkoneuvoston jo vuonna 1998
tekemän päätöksen mukaisesti Rovaniemen seurakunnassa voidaan
toteuttaa konsertti joko vapaalla sisäänpääsyllä tai pääsylipullisena.
Etelä-Suomen suurissa seurakunnissa käytäntö oli ollut jo pitkään.
Mm. Lapin kamariorkesterille Rovaniemen kirkko oli ennen Korundia tärkeä mahdollisuus, konserteista saattoi myös periä pääsymaksun,
jolloin toiminta oli taloudellisesti
mielekkäällä pohjalla. Nimittäin
jos ei ole pääsymaksua, vaan vapaa pääsy ja käsiohjelmia myydään,
vain noin puolet yleensä tulee ostaneeksi ohjelman.
On tullut esiin kysymys, miksi seu-

rakunta ei tarjoa kaikkia konsertteja
ilmaisena tai ilman pääsymaksua. Se
olisi käytännössä mahdotonta, sillä
konserttibudjetti paisuisi suhteettoman suureksi. Nimittäin se, että on
myös pääsymaksullisia konsertteja,
tarkoittaa, että vieraileva taiteilija tullessaan konsertoimaan saa lipputulot,
mutta maksaa myös seurakunnalle
tietyn kulukorvauksen. Tällöin riski
konsertin tuotosta on taiteilijalla, ei
seurakunnalla. Jos pääsymaksu olisi
vapaaehtoinen, ei kukaan vierailija
voisi ottaa riskiä. Lisäksi on konsertteja, joissa seurakunta on mukana tavalla tai toisella järjestäjänä. Tällöin
kysymys on yleensä pienimuotoisista
konserteista vapaaehtoisella käsiohjelmien myynnillä, kohtuullisin kuluin seurakunnalle.
Kokonaan oma lukunsa on konserttien hinnoittelu. Se on tähän saakka ollut pääsymaksun osalta vierailevan konsertoijan päätettävissä. Mutta
tänä jouluna hinnat ovat joissakin
konserteissa asettuneet yläkanttiin.

Sävelkaikuja
Siihen on tulevina jouluina tarpeen
puuttua. Etelä-Suomessa on ehkä totuttu kalliimpiin lippuihin.
Hyvin onnistunut kirkkokonsertti
on sekä seurakunnan että esiintyvän
taiteilijan etu. Parhaimmillaan kysymys on viestin välittymisestä myös
sellaiselle ihmiselle, joka harvoin
löytää tiensä kirkkoon. Kirkko sinällään on jo eräänlainen saarna kaikkine yksityiskohtineen. Kun konsertin
sanoma on sopusoinnussa kirkon
hengellisen sanoman kanssa, konsertti voi olla koskettava kokemus.
Siinä Elämän lähteellä -freskon äärellä on hyvä levätä tänäkin jouluna.
Lämpimästi tervetuloa sukeltamaan
Jouluun – myös
musiikin
myötä, Kauneimpia
joululaulujakaan
unohtamatta!
Mauri Miettunen
johtava kanttori

24.12. klo 17 kirkossa Jouluvesper.

Paimenten ilo

Ilonlähde jakoi laulavia
kutsukortteja Lähetysjuhlille

Tänä jouluna
kynttilä lepattaa
mieleni viimassa,
kuin kuiskaisi: paleltaa.

n Rovaniemen seurakunnan
Ilonlähde-kuoro kävi esiintymismatkalla
Tromssassa,
Norjassa. Matka oli osa The
Sound of Barents - EU-projektin hanketta. Sen tavoitteena on
edistää musiikin avulla nuorten välistä yhteyttä Barentsin
alueella.

Tänä jouluna
kaipaan lapsuuteni jouluihin.
Kyselen ja kuuntelen
hiljaisuuden muistoja.
Jostain kuuluu
sydämeeni kätketty
jouluevankeliumi.
Lähellä, aivan lähellä
on pyhä yö.
Paimenten ilo alkaa elää.
Tässä joulussa
enkelit ovat liikkeellä
ilmoittaen joulun sanomaa:
”Teille on syntynyt
Vapahtaja”.
Nanni Törrö

KIRKKO AVOINNA HILJENTYMISEEN
JA MATKAILIJOILLE
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja myös
matkailijoita varten 1.12. lähtien loppiaiseen 6.1. saakka päivittäin klo 9-21.
Kirkonoppaina toimivat Maria Koivuranta,
Maria Leskinen ja Marjo Poikela.

Inga Söderin ja
Lapin sotilassoittokunnan
konsertti kirkossa
n Lapin sotilassoittokunta tunnelmoi jouluisissa tunnelmissa upeaäänisen Inga Söderin
kanssa.
Hän on kotoisin Rovaniemeltä ja nousi suuren yleisön suosioon Voice of Finland -kilpailusta 2013. Inga on esiintynyt maan parhaimpiin kuuluvien Alliance ja INGA -coverbändien
solistina sekä jazzfestivaaleilla. Vuonna 2008
hänet valittiin Linnan juhlien Kaartin Combon
solistiksi ensimmäisenä naisena.
Yleisö pääsee myös mukaan laulamaan ja
tunnelmoimaan - orkesterin säestyksellä!
Luvassa on suuren orkesterin siivittämää joulun tunnelmaa.
Rovaniemen kirkko lauantaina 13.12. klo
20.00. Liput: Vapaa pääsy, ohjelma 5 € (vain
käteinen).

Yläkemijokiset järjestivät ”AUTTI SOI” - konsertin

n Auttin kappeliin kokoontui
sunnuntaina 16.11. runsaasti
alueen asukkaita kuuntelemaan Autti soi – tapahtumaa,
jossa esiintyivät yläkemijokiset kuorot Vohon Veikot, Yläkemijoen
seurakuntakuoro,
Jokivarren laulajat ja tilaisuuden ideoijat Nele Mourujärvi
ja Mika Kuusela sekä Mirja-Liisa Lindström.
Konsertin laulut viestivät
välittämisestä sekä itsestä että muista kuten Kirkko, Kylä,
Sydämeni tänne jää.
Tilaisuudessa korostui yläkemijokisten yhteistuumaisuus.
Arto Harju-Autti

Kolme kohdetta
kotimaassa

Matkaan lähdettiin to 13.11.,
jolloin laulava kutsukortti jätettiin Kittilän kirkkoon. Perjantain avaus tapahtui Muonion yläkoululla, jonka auditoriossa Ilonlähde esiintyi.
Puoliltapäivin kuoro saapui
Karesuvannon koululle, jonka
kaikki oppilaat pääsivät osallistumaan Ilonlähteen toiminnalliseen konserttiin.

”Totus tuus” -luostarista
Raamattuopistolle

Kuoro saapui Tromssaan perjantai-iltana täynnä innostunutta odotusta viikonlopun
vierailuista ja esiintymisistä,
sekä toivoa valaiden näkemisestä. Lauantaina kuoro osallistui nunnaluostarin messuun.
Ilonlähde nautti nunnien kauniista laulusta ja esiintyi heille.
Lisäksi keskusteltiin nunnien
kanssa ja tutustuttiin luostarin

toimintaan. Kokemus oli mielenpainuva ja arvokas – kaikkia kristittyjä yhdistää Herramme Jeesus Kristus.
Ilonlähde osallistui Raamattuopiston nuorteniltaan ja
tutustui opiston nuoriin. He
lauloivat yhdessä ja kutsuivat
nuoria esiintymään kanssaan
messuun sunnuntaina Jäämeren katedraaliin, jonne matka
huipentui. Jäämeren katedraali
on upea kirkko, joka symboloi
Pohjois-Norjan uskoa.

Valaatkin kuulivat
laulumme

Minne ikinä Ilonlähde menikään, siellä helisi laulu – niin
ravintoloissa, taukopaikoissa
kuin Jäämeren rannikollakin,
jossa rukouksemme kuultiin ja
iloksemme näimme kuin näimmekin kymmenittäin valaita.

Kutsuja lähetysjuhlille
Kutsuimme kaikkia Rovaniemelle Suomen Lähetysseuran
lähetysjuhlille 12.–14.6.2015.
Lähetysjuhlien tavoin Ilonlähde haluaa levittää inspiraatiota lähetyksestä ja edistää
kristittyjen välistä yhteyttä yhdessä tekemisen kautta.

Ilonlähde Tromssassa. Taustalla näkyy Ishavskatedralen.

Mari Tolkkinen ja
Harriet Urponen
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Muutos taloushallinnossa 1.1.2015

KUULUTUS
Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan, haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina
ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hoitokehotus on annettu toukokuun 2013 aikana
joko kirjeitse hautaoikeuden haltijalle tai haudalle asennetulla tiedotteella (mikäli hautaoikeuden
haltija ei ole tiedossa tai luotettavat yhteystiedot eivät ole saatavilla). Rovaniemen seurakunnan
kirkkoneuvosto (10.6.2014) on julistanut hautaoikeuden menetetyksi alla luetelluilla IV
hautausmaan A-lohkon ja laajennusalueen haudoilla, joilla haudan hoitovelvollisuus on
olennaisesti laiminlyöty eikä hautaa ole hoidettu kunnostuskehotuksesta huolimatta yhden vuoden
määräajassa. Määräaika on päättynyt 30.5.2014. Päätös hautaoikeuden menetyksestä annetaan
tiedoksi KL 24 luvun 11 § mukaan hautaoikeuden haltijalle kirjeitse tai haudalle laitettavalla
tiedotteella (ellei hautaoikeuden haltijaa ole nimetty tai luotettavat yhteystiedot eivät ole saatavilla)
sekä lehti-ilmoituksella.
Lisätietoja Rovaniemen seurakunnan hauta- ja puistotoimistosta puh 016 33 55 213 ma-pe 9-15
Hautaoikeus julistetaan menetetyksi seuraavilla haudoilla ja haudat siirtyvät Rovaniemen
seurakunnan hallintaan
IV A1/14

IV A3/19

IV A6/3-4

IV A9/49

IV A17/15

IV A30/22

IV A1/16

IV A3/27

IV A6/8.

IV A10/22

IV A17/19

IV A30/48

IV A1/17

IV A3/36

IV A6/14

IV A10/26

IV A17/29

IV A31/19

IV A1/20

IV A4/4

IV A6/15

IV A10/35

IV A18/15

IV A31/38

IV A1/21

IV A4/7

IV A6/31

IV A10/39

IV A18/39

IV A31/47

IV A1/25

IV A4/11

IV A6/36-37

IV A10/40

IV A19/41

IV A32/34

IV A1/29

IV A4/15

IV A6/40-41

IV A11/24

IV A20/23

IV A32/35-36

IV A1/32

IV A4/19

IV A6/45

IV A11/35

IV A20/45

IV A33/36-37

IV A1/34

IV A4/27

IV A6/46-47

IV A11/40

IV A21/50

IV A34/18

IV A1/39

IV A4/29-30

IV A7/11

IV A11/47

IV A22/42

IV A34/20

IV A1/42

IV A4/37

IV A7/12

IV A12/26

IV A24/18-22

IV A34/44-45

IV A1/43

IV A4/40

IV A7/13

IV A12/27

IV A25/13.

IV 2/5/45A

IV A1/45

IV A4/43

IV A7/16

IV A13/20-22

IV A25/17

IV 2/8/75A

IV A2/11

IV A5/27

IV A7/26

IV A13/44

IV A25/43

IV 2/20/281A

IV A2/14

IV A5/28

IV A8/2

IV A14/8

IV A26/18

IV 3/5/30A

IV A2/16

IV A5/34-35

IV A8/23

IV A 14/9

IV A26/44

IV 4/2/61A

IV A2/18

IV A5/36-37

IV A8/25

IV A14/29

IV A26/46

IV 6/1/6B

IV A2/21

IV A5/40

IV A8/33

IV A14/48

IV A26/47

IV 6/6/53A

IV A2/26-27

IV A5/41

IV A8/36

IV A15/6

IV A27/35

IV 6/10/89A

IV A2/31

IV A5/46-47

IV A8/40

IV A15/25

IV A30/5

IV 6/10/92A

IV A2/32

IV A5/48

IV A9/14

IV A15/26

IV A30/6

IV 7/12/157A

IV A2/42

IV A5/49

IV A9/26

IV A16/22

IV A30/9

IV 7/12/162A

IV A3/13

IV A5/50

IV A9/29

IV A16/25

IV A30/13

IV A3/14

IV A6/1-2

IV A9/45

IV A17/5

Tietovisa lähetystyöstä
Kuka oli ensimmäinen suomalainen lähetystyöntekijä?
a. Päivö Parviainen
b. Martti Rautanen
c. Matilda Frede

Lähetysjuhlat ovat Rovaniemellä seuraavan kerran
12.-14.6.2015. Mikä on juhlien nimi?
a. Pimeydestä valoon
b. Kristus maailman valo
c. Valo varjot hajottaa

Kuka tai ketkä ovat Rovaniemen seurakunnan
nimikkolähettejä?
a. Hanna Kankaala
b. Laura ja Jukka Kääriäinen
c. Heli ja Hannu Nokelainen
d. Anu ja Juha Väliaho

Mikä oli vuonna 2013 Rovaniemen seurakunnan
kannatus lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
toimijoille jäsentä? Koko Suomen keskiarvo oli
13,77€.
a. 8,11 €
b. 11,95 €
c. 15,23 €

Rovaniemen seurakunnan lähetystyön kirpputorin
nimi on…
a. Uskon Tori
b. Toivon Tori
c. Rakkauden Tori
Kirpputorin tuotolla tuetaan kummikohdetta
Suomen Lähetysseuran kautta. Mikä kohde on?
a. Maasai –tyttöjen koulunkäynnin tukeminen
Tansaniassa
b. Thaimaan luterilaisen kirkon seminaari
c. Pietarin lastenkoti lapset Venäjällä
Minä vuonna Valtakunnalliset lähetysjuhlat olivat
edellisen kerran Rovaniemellä?
a. 1980
b. 1981
c. 1982

Seurakunta siirtyy Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi
n Rovaniemen seurakunta siirtyy
Kirkon palvelukeskuksen (KiPa)
asiakkaaksi 1.1.2015. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että taloushallinnon käytössä olevat tietojärjestelmät vaihtuvat Kipan järjestelmiin
ja tuovat muutoksia sisäisiin prosesseihin. Muutoksia tulee ennen
kaikkia seurakunnan työntekijöiden arkeen kun työntekijät alkavat
käyttämään talous- ja henkilöstöhallinnon uutta käyttöliittymää,
joka on nimetty Kipa-akkunaksi.

Muutoksia seurakuntalaisille
Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen tuo myös joitain näkyviä muutoksia seurakuntalaisille. Muutos näkyy siinä, että
seurakuntakeskuksen neuvonnassa oleva kassapiste poistuu. Tämän vuoksi Lähetysseuran adressi- ja postikorttimyynti toteutetaan
jatkossa Kirpputori Toivon Torilla,
Lapinkävijäntie 23. Rovaniemen
seurakunnan tuottamia adresseja
ja postikortteja myydään Helmikammarissa, Pohjolankatu 4. Postikortteja myydään myös kirkossa
kesäisin ja talvella joulun aikaan.

Muutoksia palvelu- ja
tavarantoimittajille
Myös tavaran- ja palveluntoimittajille on tulossa muutoksia käytänteisiin.
Tavaran- ja palveluntoimittajien tulee lähettää seurakunnalle
osoitettavat laskut vuoden alusta

lähtien Kirkon palvelukeskukselle joko sähköisesti tai paperisena.
Seurakunta saa Kipalta sähköisen
laskutusosoitteen käyttöön joulukuun alkupuolella. Tulemme tiedottamaan siitä kaikkia tavaran- ja
palveluntoimittajiamme vielä joulukuun aikana.

Työntekijöiden huomioitava
Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen on ollut pitkä
yli vuoden kestävä prosessi ja se
muuttaa useimpien työntekijöiden arkirutiineja. Kipan käyttämä
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä
nopeuttaa monen asian hoitoa,
mutta samalla se on myös, ikävä
kyllä, joustamaton. Tämä on varsinkin työntekijöiden hyvä sisäistää, että annetut määräajat ovat
ehdottomia, jotta asiat kulkeutuvat oikeisiin osoitteisiin oikeassa
ajassa.

Yhteistyöllä onnistutaan
Hyvällä ja oikealla asenteella
saamme varmasti asiat luistamaan
hyvin ja vielä nykyistä paremmin.
Henkilökunta ansaitsee kyllä suuren kiitoksen siitä, että uutta on
oltu valmiita oppimaan ja siihen
on suhteuduttu erittäin avoimesti.
Olen muutoksen kynnyksellä erittäin luottavaisella mielellä.
Antti Jääskeläinen
hallintojohtaja

Adventtikeräys
tukee lasten koulutusta
Kirkon Ulkomaanavun

n Myanmarissa pelkästään maan
luoteisosissa 140 000 ihmistä asuu
pakolaisleireillä. Monet heistä
ovat lapsia, joiden koulunkäynti
on keskeytynyt.
12-vuotias Kyaw Naign Soe on
onnekas, sillä hänellä on nyt mahdollisuus käydä koulua, vaikka
konflikti keskeytti koulunkäynnin
vuodeksi.
Uudessa koulussa lähellä leirillä
olevaa kotia hän kaivaa koulukirjansa esille Kirkon Ulkomaanavun lahjoittamasta koululaukusta.
Kirjojen lisäksi koululaiset saivat
myös kyniä, pyyhekumin, vesipullon, varvassandaalit ja sadetakin.
Kyaw Naign Soe on onnekas.
Monen lapsen koulunkäynti on
katkennut yli kaksi vuotta kestäneen konfliktin takia. Osa heistä ei

ole voinut koskaan käydä koulua.
Köyhyys ja konflikti vaikuttavat
monen lapsen tulevaisuuteen.
Adventtikeräyksen 2014 tuotolla Kirkon Ulkomaanapu tukee
lasten oikeuksia päästä kouluun.
Monen lapsen tulevaisuuden suunta voi muuttua, jos he pääsevät
kouluun.
Pienillä asioilla, kuten koulutarvikkeilla voi olla ratkaiseva merkitys lapsen elämässä.
Keräykseen voi osallistua lähettämällä tekstiviesti LAHJOITUS
numeroon 16499 (20 €) tai tilille
IBAN: FI33 1572 3000 5005 04,
viestiksi ”Adventtikeräys”. Voit
lahjoitta myös verkossa: www.
kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/adventtikerays/

Miten sinä voit tehdä lähetystyötä?
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.
a. Rukoilemalla
b. Kertomalla Jeesuksesta jollekin
c. Tukea nimikkolähettejä ja –kohteita
taloudellisesti
d. Työskentelemällä vapaaehtoisena lähetystyön
kirpputorilla
e. Osallistumalla lähetystyön piireihin ja/tai
myyjäisiin

Oikeat vastaukset
1.b, 2. a,b,c,d, 3.b, 4.c, 5. a,
6. c, 7. a, 8. a,b,c,d,e,

Lähetysruutu

”En ole koskaan aiemmin saanut mitään koulutarvikkeita koulusta”, kertoo Kyaw
Naign Soe. Kuva: Ville Asikainen
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Järjestyksenvalvojakoulutus Lähetysjuhlia
varten

JOULUNAIKA 2014
Jouluaato 24.12.
Aatohartaudet:
Klo 11 Maijasen kappeli, Reino Tikkinen.
Klo 13 Meltauksen kappeli, Reino Tikkinen.
Klo 13 Viirinkankaan kappeli, Sari Kuirinlaht
Klo 14 Misin hautausmaa, Topi Litendahl.
Klo 14 ja klo 15 Viirinkankaan kappeli, Mikko Reijonen.
Klo 15 Joutkeron kappeli, Topi Litendahl.
Klo 15 Tavivaaran kappeli, Sari Kuirinlaht.
Klo 15 Korkalovaaran kappeli, Noora Tikkala.
Klo 15 Ounasrinteen kappeli, Anne Lehmus.
Klo 15 Sinetän kappeli, Reino Tikkinen.

Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla 12.-14.6.2015
tarvitaan järjestyksenvalvojia. Jos sinulla on jo
voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti,
ilmoittaudu tehtävään osoitteessa
www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi/
Lähetysjuhlat järjestyksenvalvoja
Tehtävä kiinnostaa sinua, mutta sinulla ei ole
voimassa olevaa järjestysmieskoulutusta.
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen, joka sisältää
voimankäyttöharjoituksia yhden päivän ajan.
Aika 13.-14.1. ja 21.-22.1. 2015 klo 8-16
(yhteensä 4 päivää)
Paikka seurakuntakodin yläsali,
Rauhankatu 70 G
Ilmoittautuminen viimeistään 4.1.2015
www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi/
(Lähetysjuhlat ilmoittaudu
järjestyksenvalvojakoulutukseen)
Koulututtaja Pentti Puuronen
Hinta Koulutus + järjestyksenvalvojan kortti
max. 60 €
Lisätietoja Pentti Puuronen, 040-7224091
Osallistujamäärä max 20 hlöä.
Järjestyksenvalvojakortti on voimassa 5 vuotta
ympäri Suomen. Seurakunta edellyttää, että
koulutukseen osallistuva on käytettävissä
Lähetysjuhlilla ja/tai muissa seurakunnan
tilaisuuksissa järjestyksenvalvojana.

Klo 13 Muurolan kappelissa perhekirkko, Ilari Kinnunen.
Klo 15 kirkossa perhekirkko, Jouni Riipinen.
Klo 17 kirkossa vesper, Mirja-Liisa Lindström.
Klo 23 kirkossa messu, Topi Litendahl, Noora Tikkala.

Joulupäivä 25.12.
Klo 7 kirkossa jumalanpalvelus, Jouni Riipinen,VPK:n soitokunta, joht. Olli Kannisto.
Klo 8 Korkalovaaran kappelissa joulukirkko, Mikko Reijonen.
Klo 8 Sinetän kappelissa sanajumalanpalvelus, Noora Tikkala.
Klo 8 Viirin kappelissa jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström.
Klo 8 Muurolan kappelissa joulukirkko, Ilari Kinnunen.
Klo 9 Ounasrinteen kappelissa Joulukirkko, Olli Kannisto, Rovaniemen mieslaulajat.
Klo 10 kirkossa perhekirkko, Sari Kuirinlaht.
Klo 10 Autn kappelissa jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström, Mauri Mietunen, seurakuntakuoro.
Klo 10 Taipaleen koululla joulukirkko, Ilari Kinnunen.
Klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus, Karita Kaukonen.
Klo 13 Joutkeron kappelissa sanajumalanpalvelus, Karita Kaukonen.

Tule talkoolaiseksi
Lähetysjuhlille!

Tapaninpäivä 26.12.
Klo 10 kirkossa messu, liturgia ja saarna Mikko Reijonen, avustaa Noora Tikkala.

Ilmoittaudu osoitteessa
www.vapaaehtoispankki.fi/rovaniemi/

Paperisia ilmoittautumislomakkeita
löytyy kirkon eteisestä ja
srk-keskuksen neuvonnasta.

Toivon tori
on joululomalla
22.12.14-6.1.15.
Kiitämme kaikkia lahjoittajia ja asiakkaita
kuluneesta vuodesta ja toivotamme
Taivaan Isän siunausta vuodelle 2015.

Pirita Bucht
Valtakunnallisten lähetysjuhlien pääsihteeri
Rovaniemen seurakunta
0400-365878

joulun allakka
		
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 1.12.2014 - 6.1.2015 klo 9-21.
11.12. klo 13 Kauneimmat joululaulut,mukana seurakunnan
eläkkeellä olevat työntekijät.
11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut lapsiperheille.
12.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut, kehitysvammatyö.
13.12. klo 20 Lapin Sotilassoittokunnan Kynttiläkonsertti.
Johtaa Jaakko Nurila, solistina Inga Söder.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5€.
14.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut.
14.12. klo 18 Tuomasmessu.
17.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut suomen- ja
englanninkielisinä.
18.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut.
19.12. klo 19 Suvi Teräsniskan joulukonsertti. Pääsylippu alkaen
27,50 €. Lippupalvelu ennakkoon, ovelta
lipunmyynti alkaa tuntia ennen.
20.12. klo 16 nuorten Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 14 saamen- ja suomenkieliset Kauneimmat
joululaulut.
21.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 20 Kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut.
23.12. klo 22 Lapin Lauluveikkojen joulukonsertti,
johtaa Maie Kuusik.
24.12. klo 15 Jouluaaton perhekirkko.
24.12. klo 17 Jouluaaton vesper.
24.12. klo 23 Jouluyön messu.
25.12. klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus.
25.12. klo 10 Joulupäivän perhekirkko.
26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu.
28.12. klo 10 messu.
31.12. klo 23 Uudenvuodenyön sanajumalanpalvelus.
01.01. klo 10 Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus.
06.01. klo 10 loppiaisen messu.
18.01. klo 18 Tuomasmessu.

KESKIKAUPUNKI
13.12. klo 11 – 17 srk-kodin yläsalissa Naisten päivä - levosta
ja rauhasta kohti joulua.
13.12. klo 13 Raamattu- ja rukoushetki Kairatemppelissä,
Kairatie 37.
15.12. klo 17.30 Viittomakielisten joulujuhla seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
15.12. klo 18 Hotelli Aakenuksessa Kauneimmat joululaulut.
16.12. klo 9.15 ja 10.15 lasten Joulukirkko Viirinkankaan
kappelissa.

16.12. klo 13 srk-keskuksessa eläkeläisten Kauneimmat
joululaulut ja torttukahvit.
16.12. klo 18 srk-kodin yläsalissa radioraamisten joulujuhla.
17.12. klo 18 Miesten saunailta Norvajärven leirikeskuksessa.
Lähtö 17.45 srk-keskuksesta, Rauhankatu 70. 		
Isäntänä Kari Yliräisänen.
17.12. klo 18.45 srk-keskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta.
18.12. klo 12 päihdeongelmaisten joulujuhla 			
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
20.12. klo 17 nuorten aikuisten Oma-ilta srk-kodilla.
22.12. klo 13 Lähteentien pirtillä Kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 18 Tavivaaran kappelissa Joulukonsertti,
Belcanto-kvartetti, johtaa Satu Tuisku.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
24.12.
aattohartaudet: Viirinkankaan kappelilla klo 13,
klo 14 ja klo 15. Tavivaaran kappelilla klo 15.
31.12. klo 13 kryptassa Rukouksen lähde-rukousiltapäivä 		
Rovaniemen puolesta.

KORKALOVAARA-YLIKYLÄ
14.12. klo 13 kappelissa messu, Pelastusarmeijan kirkkopyhä.
15.12. klo 10 lasten Joulukirkko kappelissa.
16.12. klo 18 kappelissa Joulukonsertti, Eila Toikka, laulu,
Maie Kuusik, urut, piano. Vapaa pääsy.
20.12. klo 12-16 Hillakirkolla, Hillapolku 9, Saara Tainan opetusta
ylistystanssista.
21.12. klo 13 kappelissa Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 15 Ylikylän koululla Kauneimmat joululaulut.
24.12. klo 15 kappelissa jouluaaton hartaus.
25.12. klo 8 kappelissa joulukirkko.
04.01. klo 13 kappelissa messu.
11.01. klo 13 kappelissa messu.
18.01. klo 13 kappelissa messu.

OUNASVAARA
11.12. klo 18-20 kappelissa monikulttuurinen joulujuhla.
Järjestää Rovaniemen srk ja Rovalan Moninet.
12.12. klo 10 kappelissa lasten joulukirkko.
13.12. klo 15 kappelissa erityisnuorisotyön avustajien
tehtävään siunaaminen ja joulujuhla.
14.12. klo 15 kappelissa kaikkien yhteinen joulujuhla.
15.12. klo 18 kappelissa Kauneimmat joululaulut.
18.12. klo 9 ja 10 lasten Joulukirkko kappelissa.
19.12. klo 17 kappelissa saksankielinen messu, Hans-Christian
Beutel, kirkkokahvit.
21.12. klo 15 kappelissa messu.
24.12. klo 15 kappelissa Jouluaaton hartaus.
25.12. klo 9 kappelissa Joulukirkko.
06.01. klo 15 Ounasrinteen kappelissa messu.
11.01. klo 15 Ounasrinteen kappelissa messu.
18.01. klo 15 Ounasrinteen kappelissa virsikirkko.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
11.12. klo 10 Aamukahvit Sanan äärellä Tupasvilla-asukastuvalla,
Tuohitie 5C24.
14.12. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
14.12. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.
14.12. klo 15 Norvajärvellä koululla Kauneimmat joululalulut.
14.12. klo 18 Aapakirkossa Kauneimmat Joululaulut.
15.-17.12. klo 9 ja 10 Aapakirkossa lasten joulukirkot.
17.12. klo 18 Vikajärven koululla Kauneimmat joululaulut.
18.12. klo 18 Jouttikeron kappelissa Kauneimmat joululaulut.
20.12. klo 17 Perunkajärvellä Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 15 Misissä Kauneimmat joululaulut.
21.12. klo 18 Aapakirkossa Kauneimmat joululaulut.
24.12. klo 14 Misin hautausmaalla aattohartaus.
24.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa aattohartaus.
25.12. klo 11 Aapakirkossa Joulupäivän sanajumalanpalvelus.
25.12. klo 13 Jouttikeron kappelissa Joulupäivän
sanajumalanpalvelus.
11.01. klo 11 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus.
11.01. klo 13 Jouttikeron kappelissa messu.

YLÄKEMIJOKI
11.12. klo 10
14.12. klo 13
17.12. klo 18
21.12. klo 13
25.12. klo 8
25.12. klo 10
28.12. klo 11

Viirin kappelissa seimikirkko ja piirin joulujuhla.
Viirin kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Somosen kirkolla Kauneimmat joululaulut.
Auttin kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Viirin kappelissa jouluaamun jumalanpalvelus.
Auttin kappelissa jouluaamun jumalanpalvelus.
Viirin kappelissa virsikirkko.

ALAKEMIJOKI
11.12. klo 10 kappelissa lasten joulukirkko.
11.12. klo 18.30 Leipeen kylätalolla Kauneimmat joululaulut.
13.12. klo 15 kappelissa koko perheen joulujuhla.
14.12. klo 11 Kivitaipaleen koululla Kauneimmat joululaulut ja
puurojuhla.
14.12. klo 12 kappelissa joulujuhla, Muurolan rauhanyhdistys.
21.12. klo 18 kappelissa Kauneimmat joululaulut.
24.12. klo 13 kappelissa jouluaaton perhekirkko.
25.12. klo 8 kappelissa joulukirkko.
25.12. klo 10 Taipaleen koululla joulukirkko.
06.01. klo 18 kappelissa Loppiaisen iltakirkko.

OUNASJOKI
14.12. klo 18
17.12. klo 18
24.12. klo 11
24.12. klo 13
24.12. klo 15
25.12. klo 8

Sinetän kappelissa Kauneimmat joululaulut.
Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
Maijasen kappelissa aattohartaus.
Meltauksen kappelissa aattohartaus.
Sinetän kappelissa aattohartaus.
Sinetän kappelissa jouluaamun sanajumalanpalv.

07.01. klo 18 Meltauksen kappelissa Virsikirja tutuksi-ilta.
11.01. klo 15 Sinetän kappelissa messu.

