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Valta on
palvelemista varten
SEURAKUNTAVAALIT uusi kirkkovaltuuston kokoonpanoa, kun päättäjiksi tuli
16 uutta henkilöä. Noin puolet valtuutetuista vaihtui. Tosin uusista muutamat ovat
toimineet aiemmin joko valtuutettuina tai
varavaltuutettuina. Valtuustossa on 16 naista ja 17 miestä, joten kokoonpano tuntuu
olevan tasapainossa sukupuolten mukaan.
Parhaimmat onnittelut ja menestyksen toivotukset kaikille valtuuston valituille!
”Kaikella on aikansa”, todetaan Saarnaajan
kirjassa. Mukaillen voi todeta: Aika on vallan
ja vastuun, aika on väistyä. Aika on uusien
vastuunkantajien. Uusiutumisen myötä valtuuston työskentelyssä toivottavasti yhdistyy
uusien luova into ja kokeneiden maltillinen
viisaus. Parhaimmillaan niiden yhteistyö saa
aikaan hyviä ja kauaskantoisia ratkaisuja.

Seimi
SEIMIASETELMA kehittyi
F. Assisilaisen joulun lähestymisen käytänteissä. Joulun
kertomuksessa tätä köyhien
ja eläinten puolestapuhujaa
puhutteli joulun vaatimattomuus ja köyhyys. Miten
ensimmäinen joulu otettiin
vastaan syrjäisessä paikassa.
Vaatimaton talli oli Vapahtajan syntymäpaikkana.
Ensimmäisenä vuoteena
toimi eläinten syöttökaukalo.
Vieraina olivat yleensä juhlien
ulkopuolelle poisjätetyt paimenet. Tämän lisäksi tietäjätkin
löytävät tiensä seimen ääreen.
Ensimmäistä joulua todistavat
myös lampaat, aasi ja härkä –
kaikki yhdessä.
Näin lähelle jumaluus tulee
meitä. Pyhä Jumala aloittaa
elämän siitä, mistä sinäkin sen
olet aloittanut. Pienenä, alastomana ja täysin toisen kädestä
riippuvaisena. Pienen lapsen
ihastelu seimessä voi herättää
meissäkin jo kauan kaivatun
toiveen: ”Maan päällä rauha
ihmisten kesken”.
Seimen lapsessa on jotain
niin odottavan kaunista. Hän
odottaa, että saavut seimen läheisyyteen ja ihastelet seimen
ympäristöä. Huomaatko, miten
seimen kuvassa lapsi jo hymyilee sinulle. Hän ei arvostele,
moiti tai aseta sinulle ehtoja.
Seimen lapsi odottaa, että otat
hänet syliinsä.
Topi Litendahl
Kappalainen

”
Seimen lapsi odottaa,
että otat hänet syliinsä

”

Valta on
väline ihmisten
yhteistä hyvää
varten.

LUOTTAMUSHENKILÖ on päättäjänä
vallankäyttäjä. Kirkkovaltuutettu päättää
seurakunnan suurista linjoista: toiminnan
suunnasta ja painopisteistä, taloudesta sekä
vakituisten pappien valinnasta. Valtuusto
nimeää myös kirkkoneuvoston, työalojen
johtokunnat sekä alueneuvostot, joiden
päätökset koskettavat seurakunnan arkitoimintaa. Siis seurakuntalaisten palveluun
liittyvistä ja vaikuttavista asioista. Jäsenyys
noissa hallintoelimissä merkitsee tärkeää
vaikuttamisen paikkaa, vallankäyttäjänä.
Vallankäyttäjä on aina palvelija, kuten
Jeesuskin opetti esimerkillään, kun hän
opetuslastensa johtajana pesi heidän jalkansa.
”Joka teistä on suurin, olkoon hän kaikkien
palvelija”.
Valta ei siis ole itseisarvo vaan väline. Valta
ei ole oman ryhmän etua eikä oman itsen
etua varten. Valta ei ole oman ideologian tai
ajatusmallin voittoon vientiä varten.
Valta on annettu ihmisten, seurakuntalaisten, yhteistä hyvää varten. Seurakunnallisen
vallankäyttäjän, luottamushenkilön tai viranhaltijan, on alati syytä muistaa, että ollaan
yhteisellä, itseä suuremman asialla. Kummallakin oma roolinsa, toinen päättäjänä, toinen
operatiivisen puolen vetäjänä.

Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta
tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. Mutta
jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja
riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne.
Ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää,
ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää
ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä
hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan
tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa
rakentavat.
Yhteisen päätöksenteon, toiminnan ja
tulevaisuuden rakentamisen tie on viisauden
etsimistä. Sen tuntomerkkejä ovat vilpittömyys, maltillisuus, sopuisuus, armollisuus,
tasapuolisuus, rakentavuus, rauhaan pyrkiminen. Niitä lahjoittaa ylhäältä valkeuksien Isä.
Kaikille, jotka sitä pyytävät.

Joulun sanoma
MAAILMANLAAJUINEN kirkko, Rovaniemen seurakunta sen yhtenä paikallisena
yhteisönä on Jumalan asialla. Sen tehtävän
ja päämäärän on sanoittanut kuoleman
voittaja Jeesus: ”Menkää ja tehkää kaikki
kansat opetuslapsikseni.” Yhdessä ollaan
itsensä Jumalan työtovereina rakentamassa kirkkoa kohti täyttymystä. Päämääränä
on Jumalan hallintavalta, joka täydellisesti
toteutuu, kun luodaan uudet taivaat ja maa,
jossa Jumala on ihmisten keskellä. Nyt
ollaan yhdessä matkalla tekemässä työtä
päämäärää kohti.
Tämä lehti ilmestyy Suomen itsenäisyyspäivän aikoihin. Itsenäisyyspäivän raamatunsana
Jaakobin kirjeessä (Jaak. 3.) sanoittaa tietä
hyvään ja viisaaseen yhteiseen toimintaan.
”Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen?

VIIKON SANA |

Jouluun, suuren valon ja toivon juhlaan on
vajaat kolme viikkoa. Joulu antaa vastauksen ihmiskunnan ikiaikaiseen kaipuuseen
tarkoituksesta ja toivosta. Jouluevankeliumin
idyllisen kertomuksen takaa raaputtuu esiin
arkitodellisuus, johon jumalallinen saapuu
pienen, avuttoman ja hellyttävän ihmislapsen
muodossa.
Salattu Jumala antautuu ja tulee ihmisen
syliin, niin lähelle kuin mahdollista. Käsittämätön tulee käsitettäväksi, ääretön ilmestyy
rajalliseksi, salattu ja näkymätön näkyväksi.
Johanneksen evankeliumi (Joh. 1.) sanoittaa: ”Sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui
meidän keskellämme. Hänessä oli elämä ja
elämä on ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä.”
Pimeyteen tulee valo, elämään tarkoitus
ja toivo. Emme ole sattuman ja kuolemaan
päättyviä oikkuja äärettömässä avaruudessa.
Olemme jumalallisen rakkauden kohteita.
Toivomme on taivahassa.

Hoosianna!
PÄÄSKY lentää luoksesi kantaen nokas-

Herralle,
isällemme
Katso taivaastasi,
katso pyhästä,
ihanasta asumuksestasi!
Missä viipyy sinun tulinen intosi,
missä ovat voimatekosi?
Missä on sinun palava säälisi?
Älä kiellä meiltä rakkauttasi!
Olethan sinä meidän isämme.
Ei Abraham meistä mitään tiedä
eikä Israel meitä tunne.
Sinä, Herra, olet meidän isämme.
Ikuinen Lunastajamme,
se on sinun nimesi.
Jes. 63: 15–16

Rukous
Pyhä Jumala,
rakas taivaallinen Isämme.
Kiitos adventin ajasta,
kiitos iloisesta odotuksesta.
Auta,
että adventtikynttilöiden syttyessä
osaisimme viikko viikolta
valmistautua
Poikasi Jeesuksen syntymäjuhlaan.
Opeta meitä näkemään ne asiat,
jotka ovat elämässä todella tärkeitä,
ja jättämään vähemmälle sellainen,
mitä emme tarvitse.
Tätä rukoilemme
Poikasi Jeesuksen Kristuksen
nimessä.
Aamen

saan palmunlehteä. Hoosianna – se
laulaa ja kutsuu sinuakin laulamaan Kauneimpia joululauluja
kirkkoon tai kappeleille.
Adventin lehti kutsuu sinua
rauhoittumaan joulun sanoman äärelle. Todellinen joulurauha
löytyy seimen lapsen luota. Rovaniemeltä
löytyy useampi seimi, jota voi käydä ihmettelemässä ja jonka äärellä voi hiljentyä joulurukoukseen.
Kiitos, että avasit Pääskyn ja samalla oven
seurakunnan maailmaan. Mielenkiintoisia
lukuhetkiä!
Terveisin Pääskyn toimitus
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Laajapohjainen valitsijayhdistys
ja Keskusta voittivat vaaleissa

Tallin aasi seikkailee
Aapakirkossa su 9.12.
HALUATKO hiljentyä aidon joulun kertomuksen äärelle? Tervetuloa pienille lapsille
ja lapsenmielisille suunnattuun
joulukuvaelmaan. Tässä näytelmässä kertomuksen päähenkilö Betlehemin Tallin
Aasi yllättyy saamastaan
ihmeellisestä huomiosta miten varoittamatta ja yllättäen ensimmäistä joulua
vietetäänkin pimeässä, sotkuisessa ja hyvin syrjäisessä
paikka, ja tarjottavana vain
piskuiset oljet. Toteuttajana
kappalainen Topi Litendahl ja
alueen työntekijät.
Samalla on juhlat paikalla oleville
4-vuotiaille. Pieni kirkkohetki Tallin aasin seurassa sunnuntaina 9.12. kello 11. Vapaa pääsy!

Rovaniemen seurakuntavaalien äänestysprosentti putosi
ollen vain 12.7. (2014/14,2). Äänestäjiä oli kaikkiaan 4806.
Valtakunnallinen äänestysprosentti
on 14,4. Pudotusta edelliseen, vuoden
2014 vaalin äänimäärään, oli 1,1 prosenttiyksikköä.
Valtuustoon valittiin 16 naista ja 17
miestä. Uusia valtuutettuja oli 16. Valtuutettujen keski-ikä on 52 vuotta.
Kirkkovaltuustoon pääsi vain yksi alle
30-vuotias ehdokas (Miikka Keränen),
vanhin valtuutettu on 77 –vuotias.
Iältään 16-17 -vuotiaasta nuoresta
ääntään käytti 5,3 %. 2014 vaaleissa
vastaava luku oli 6,3 %.
Valtuuston paikkajakautuma

Alaoja, Päivi / 60
Autto, Saara / 56
Kaasinen, Markku / 61
Kivilahti, Raija / 58
Korteniemi, Elina / 110
Kotilainen, Timo / 82
Lehto, Pekka / 82
Lehtola, Terttu / 134
Mällinen, Maria-Riitta / 44
Ovaskainen, Hannu / 85
Paksuniemi, Jari / 92
Paukkeri, Mirva / 82
Salmela, Meiju / 56
Simoska, Maarit / 116
Sutinen, Pekka / 71
Särkioja, Sauli / 92
Valittujen luottamushenkilöiden
ikäjakauma
20–29 –vuotiaita 3,1 %
30–39 –vuotiaita 21,9 %
40–49 –vuotiaita 15,6 %
50–59 –vuotiaita 25 %
60–vuotiaita tai yli 34,4 %.

Vaalien ääniharavat
Lehtola Terttu 134, Luoma-aho
Terttu 130, Korteniemi Samuli 123,
Simoska Maarit 116, Keränen Miikka
111, Korteniemi Elina 110, Henttunen
Matti 104.
Äänestysaktiivisuus muualla
Äänestysprosentti suurissa seurakunnissa/seurakuntayhtymissä (suluissa
vuosi 2014)
Oulu 12,2 (12,6)
Lahti 9,3 (9,5)
Kouvola 9,9 (11,7)
Tampere 9,2 (11,7)
Joensuu 10,2 (9,2)
Rovaniemi 12,7 (14,2)
Vantaai 9,1 (8,2)
Helsinki 11,3 (11,3)
Pori 10,3 (11,1)
Turku ja Kaarina 10,9 (13)
Espoo 11,3 (12,5)
Kuopio 9,9 (12,2)

Valitsijayhdistysten äänimäärät
Valitsijayhdistyksistä eniten ääniä sai
Seurakuntaväen laajapohjainen lista,
yhteensä 1299 ääntä. Keskustan ehdokaslista keräsi 1194, Kirkko kuuluu
kaikille 877, Kristilliset perusarvot
731 , sosialidemokraatit 420 ja Tulkaa
kaikki 237 ääntä.
2014 vaaleissa vastaavat tiedot: Keskusta 1342 ääntä, Toimiva seurakunta 1214,
Seurakuntaväen Laajapohjainen valitsijayhdistys 1088, Kristilliset perusarvot 908,
Sosialidemokraattinen valitsijayhdistys
549, Tulkaa kaikki – nuorten ja uudistusmielisten valitsijayhdistys 271 sekä
Rovaniemen peruskristityt 116 ääntä.

JOULUYÖ on ainutlaatuinen yö. Silloin
päättyy odotuksen aika ja viimein on lupa
avata ovi täyteen jouluiloon. Jouluyön messu
on elämyksellisyydessään puhutteleva.
Joulun tähti johdattaa meidät Betlehemin
talliin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, tulee
kirkkoon ja näkee suuren valkeuden. Pimeän
keskelle syntyy joulun valo.
Luvassa on jouluevankeliumi draaman
muodossa, suomen kielen lisäksi evankeliumi kuullaan arabiaksi, englanniksi ja kiinaksi.
Jouluyön messussa saamme kuulla myös upean
kiinalaissyntyisen sopraanon Wenhao Zhangin
laulamana Adolphe Adamin Oi jouluyön. Kirkkoväki pääsee mukaan laulamaan kauneimpia
joululauluja. Mukana myös Toivo Tervaskanto,
harppu, Oiva Tervaskanto, klarinetti ja Lilja
Tervaskanto, viulu, Tamás Dioszegi, viulu
sekä Ruusu Tervaskanto.
Lämpimästi tervetuloa Jouluyön messuun
Rovaniemen kirkkoon 24.12. kello 23.

Kirkko avoinna
hiljentymiseen
KIRKKO on avoinna hiljentymistä ja myös
matkailijoita varten maanantaista 3.12. lähtien aina loppiaiseen 6.1. saakka päivittäin
kello 9–21. Kirkon aukioloaikana on paikalla
kirkon opas.

Joulukeräys
– apua vähävaraisille
Seurakuntavaalien äänten lasku on keskittymistä vaativaa työtä.

KIRKON KUVAPANKKI / MARKKU PIHLAJA

Adventti aloittaa
joulun odotuksen
KIRKKOVUOSI alkaa adventista.
Adventin kynttilät symboloivat valoa
ja vapautusta, jota odotetaan - Jeesusta. Valon määrä lisääntyy, kun joulu
lähestyy.
”Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin
leimahtaa”, Näin alkavat tutun virren
sanat. Monessa kodissa otetaan ensimmäisenä adventtina esiin adventtikynttelikkö ja siihen neljä kynttilää.
On yleinen tapa sytyttää uusi kynttilä
uutena adventtina. Ensimmäinen kynttilä sytytetään ensimmäisenä adventtina
ja neljäs viimeisenä adventtina.
Jokaisella adventilla on oma teemansa
Adventin viesti on Herran tuleminen. Adventtiaikaan kuuluu neljä sunnuntaita. Ensimmäisen adventin teema
on nöyryys, toisen adventin aiheena on
Kristuksen paluu. Kolmannen adventin teema on katumus ja neljännen

Jouluyön messu
kansainvälisin maustein

HARRIET URPONEN

Seurakuntaväen laajapohjainen ehdokaslista ja Keskusta saivat eniten
valtuutettuja, molemmat 9 paikkaa.
Kirkko kuuluu kaikille –valitsijayhdistys sai 6 valtuutettua, Kristilliset perusarvot –valitsijayhdistys 5 valtuutettua,
Sosialidemokraatit 3 ja Tulkaa kaikki 1
valtuutetun.
Vaaleissa voittivat laajapohjainen
lista ja keskusta. Laajapohjainen sai 2
valtuutettua lisää ja keskusta yhden.
Osin kokoomustaustainen Kirkko
kuuluu kaikille –lista menetti 2 paikkaa
edellisiin vaaleihin nähden ja kristilliset
perusarvot menettivät yhden paikan.
Sosialidemokraatit säilyttivät aiemmat
3 paikkaa, samoin Tulkaa kaikki piti
yhden paikkansa.

Uudet ehdokkaat/
äänimäärät:

Monissa perheissä
adventtikynttilän
sytyttäminen on
tärkeä perinne.
adventin aihe on ilo. Yhteensä neljän
adventtisunnuntain ketju johdattaa
jouluun, Jeesuksen syntymäjuhlaan.

ADVENTISTA jouluun on vanhastaan vietetty niin sanottua adventti-

paastoa eli pientä paastoa. Adventtipaaston kautta voi halutessaan
kohdistaa ajatuksiaan kohti joulun
sanomaa. Paasto valmistaa ihmisen
jouluherkkuja notkuvan juhlapöydän
ääreen.

VAIKKA APUA tarvitaan ympäri vuoden,
korostuu sen tarve usein joulun aikaan. Keräämmekin nyt joulua ajatellen avustusvaroja
apua tarvitseville vähävaraisille rovaniemeläisille ajalla 1.12.–24.12.2018. Keräysvaroilla
avustetaan työttömyydestä, velkakriiseistä
ja yllättävästä hädästä, kuten sairastumisista
johtuvaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneita rovaniemeläisiä. Apu välitetään Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöntekijöiden
kautta mittatilaustyönä esim. ruokaan, vaatteisiin tai vaikkapa pesukoneen hankintaan.
Jo pienikin apu on tarpeen silloin kun se
raha puuttuu kokonaan. Lahjoittamalla voit
auttaa lähellä olevaa lähimmäistäsi. Jokaisen
autettavamme tilanne arvioidaan ja heidän avun
tarpeensa kartoitetaan.
Tiedustelut diakoniatoimiston toimistosihteeri Aila Jäntti, p. 040 583 0966. Varoja tähän
keräyskohteeseen kerää Kotimaanapu ry.
Keräys löytyy osoitteesta https://www.lahjoitaapua.fi/kohde/joulukerays_2018_rovaniemi
Keräyslupa RA/2018/857 Kirkkopalvelut ry
Kotimaanapu, voimassa 1.10.2018–30.9.2020,
koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta,
myöntänyt Poliisihallitus 28.9.2018.
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Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Heino Alanamman isoisän Aapo Alanamman

päiväkirjasta 25.12.1923

Jouluiltana 25 p jouluk 1923
Jouluna Jumala syntyi, paras poika
pakkasella: Niin on syntyny tänään rauhanruhtinaamme sovittamaan tekojemme
seurauksia. Hän osaa ajaa asijamme vaikka rikostemme mukaan olemme kuoleman
ansainneet.
Niin kuitenkin korkein oikeus vapauttaa kuoleman vangit, vaikka pääkantaja
viimeiseen asti vaatii ja selittää rikostemme
suuruutta. Ei muuta kuin tuomio on pantava
täytäntöön. Vaan tämä tänä päivänä syntynyt kuninkaan poika astuu samassa esiin:
Isä anna näille vangeille armoa, päästä
nämä vapauteen.
Minä kärsin heidän rikostensa tähden.
Tällaisen asijan ajaja on meille tänään syntyny joka on itse kärsiny rikostemme tähden,
syytön syyllisten edestä, vijaton vikapäitten
edestä.

”
”Itsenäisyys on paitsi
lahja, niin myös tehtävä”
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Raili Kerolalle
Pro ecclesia -mitali
ROVANIEMELÄINEN kirkkovaltuutettu, herastuomari Raili Kerola on saanut Kirkkohallituksen myöntämän Pro ecclesia -mitalin.
Mitali myönnetään kirkon työssä erityisen
ansioituneelle henkilölle. Kerola on hoitanut
merkittäviä luottamustehtäviä Rovaniemen
seurakunnassa sekä Oulun hiippakunnassa ja
kirkon keskushallinnossa 35 vuoden ajan.
Huomionosoitus luovutettiin Kerolalle piispa
Jukka Keskitalon adventtivastaanotolla Vanhassa pappilassa Oulussa adventtisunnuntaina
2. joulukuuta.
Marraskuussa pidetyissä seurakuntavaaleissa
Raili Kerola valittiin jatkamaan Rovaniemen
kirkkovaltuustossa 2019–2022.

Heino Alanammalle joulun tuovat Kauneimmat joululaulut, joulurauhan julistus ja joulukirkko.

Mettäveriselle
metsä on kirkko
EDESSÄ alkoi kuulua koiran haukku, mutta lintu ei
pysynyt puussa. Haukku läheni minua kohti. Sitten näin
metson, joka lensi noin sadan metrin päähän. Koira ei
sitä kuitenkaan enää seurannut. Varron hetken ja aloin
kontata lintua kohti. Puolisen tuntia sain hiipiä, kun viimein näin sen aihkin oksalla. Onneksi koira ei nyt tullut
haukkumaan. Otin linnun kiväärin tähtäimeen, laukaisu,
ja kuulin sen rymähtävän alas. Iso oli homenokka, noin
4,5 kiloa.
NÄIN kuvaili mettäverinen Heino Alanampa syksyn metsästysreissua Heinon ja Irjan kodissa Alanampajärvellä.
Heino isännöi nyt neljännessä polvessa sukunsa kantatilaa
vuodesta 1845 alkaen. Moneen hän on ehtinyt elämänsä
aikana. Jo viisi vuotiaana Heino kertoi hiihtäneensä yksin
Järvenperänkankaan poroaidalle. Matkaa sinne kertyi
vajaat neljä kilometriä. Mukaan oli päästävä jo pienenä.
Poromerkin hän sai jo viisikymmentäluvun alkupuolella. Poronhoito on sittemmin tullut tutuksi päätoimisena
poromiehenä, työnjohtajana, luottamustehtävissä Poikajärven paliskunnassa ja monessa muussa tehtävässä.
KUUSIKYMMENTÄLUVUN lopussa työttömyys ajoi nuoren miehen töihin Ruotsiin. Kolme ja puoli vuotta riitti
urbaania elämää vieraassa maassa. Pohjoisen luonto ja
eränkäynti vetivät takaisin kotikonnuille. Heino kävi
useita koulutuksia metsätyömieheksi, porotalousmestariksi ja puutarhanhoitajaksi. Tätä kautta hän ryhtyi mustaherukan viljelijäksi. 1970 –luvulla heillä oli enimmillään
kuutisensataa pensasta. Kolmekymmentä vuotta hänellä
oli lammaskarja. Ja tietenkin poroja.
KAIKEN tämän ohella mettän viljaa on haettu kalastamalla, marjastamalla ja metsästämällä. Varsinkin Naarmankaira kirkasvetisine järvineen on tullut tutuksi. Heino
kertoo jo kuusivuotiaana olleensa naapurille soutumiehenä siianpyynnissä. Talviverkkoja hän on pitänyt aina
vuodesta 1972 alkaen
– Yhtään talvea ei ole jäänyt väliin, etteikö verkkoja olisi
ollut. Taidan olla tässä kohtaa se viimeinen mohikaani näillä
palkisilla.
Parhaana talvena he saivat talvikalaa yli tuhat kiloa. Heino
on tehnyt ison työn myös kalavesien hoitajana. Roskakala

oli nuotattava pois, jotta muikku ja siika voisivat menestyä
Alanampajärvessä.
Metsäkanalinnut ovat aina kuuluneet pyydettävien joukkoon. Viime vuodet ovat huolestuttaneet, kun lintukannat
ovat romahtaneet. Onneksi tämä kesä on tuonut valoa.
Nykyistä metsätalouden maankäsittelyä Heino arvioi
kriittisesti:
– Kivikkoisia maita aurataan suurilla äkeillä jolloin isot
kivet tulevat esille ja maa rikotaan pitkiksi ajoiksi. Siellä ei
sitten menesty enää mikään. Kaikki ravinteet vain valuvat
sulamisvesien mukana vesistöihin. Otettaisiin mettästä vain
suurimmat puut pois.
Heino kertoo saaneensa lahjaksi ”mettäpään”. Se tarkoittaa
lahjana saatua suuntavaistoa, joka kyllä toimii, mutta siihen
pitää luottaa.

KYSYN Heinolta mitä hän ajattelee ilmastonmuutoksesta.
– Suuremmat sotkijat sen ratkaisevat. Ei Suomi. Mutta
huonolta näyttää. Pelottavia uutisia tulee maailmalta kaiken
aikaa. Minua ei pelota, mutta on huoli tulevista sukupolvista.
Onneksi parempi tulevaisuus meillä on taivaassa.
Tästä pääsenkin kysymään Heinon suhteesta Jumalaan.
– Mettä on minun kirkkoni. Luonto itsessään todistaa
Jumalan suuruutta. Siellä voi kokea joskus pyhiä hetkiä.
– Tärkeää on rukoilla niin kuolleiden kuin elävienkin puolesta, ja näiden maailman asioiden.
Heinolla on hyvä lauluääni. Jouttikeron kirkkokuorossa hän ehti olla 40 vuotta. Nykyisin he käyvät Irjan kanssa
diakoniapiirissä, joka on tärkeä kohtaamispaikka. Virret ja
hengelliset laulut ovat hänelle rukousta. Psalmit ovat tärkeitä.
– Olen oppinut kunnioittamaan sunnuntaita lepopäivänä.
Jumalakin lepäsi seitsemäntenä päivänä. Silloin en tee työtä,
jos se ei ole ihan välttämätöntä. Kyllä se Jumalan säädös on
viisas. Itsekin huomaa, että se virkistää, ja sitä ihan odottaa.
KYSYN lopuksi Heinon ja Irjan jouluperinteistä.
– Joulu ei tule ilman osallistumista kauneimpiin joululauluihin. Joulurauhan julistaminen on myös vahva perinne, ja
joulukirkko. Lahjoista emme niinkään välitä, pienille lapsille
vain. Irja tykkää kinkusta, minä en niinkään.
– Jos se vaikka sitten jouluna syötäisiin se vasta-ammuttu
metto – joulumetto!
Markku Kukkonen
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Kirkkovaltuusto neljäksi vuodeksi eteenpäin

He päättävät seurakunnan tulevaisuudesta
ROVANIEMEN kirkkovaltuusto vuosiksi
2019–2022 valittiin seurakuntavaaleissa
marraskuussa. Vaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan
ylintä päätösvaltaa. Se päättää seurakunnan
toiminnasta ja taloudesta vuosittain kuin
myös useamman vuoden suunnitelmina.

Valtuusto päättää myös perustettavista
viroista, kirkkojen ja toimitilojen rakentamisesta sekä omaisuuden myynnistä.
Kirkkovaltuusto valitsee myös vakitui-

set papit (kappalaiset) ja halutessaan myös
kirkkoherran. Kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston ja johtokunnat sekä alueneuvostot.

UUSI

UUSI

KIVILAHTI, RAIJA
Tapahtuma
koordinaattori

SALMELA, MEIJU
Sairaanhoitajaensihoitaja, hallintotieteen opiskelija

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019–2022
Keskustan lista
9 valtuutettua

UUSI

UUSI

UUSI

UUSI

LEHTOLA, TERTTU
Vapaaehtois
työntekijä,
eläkeläinen

SIMOSKA, MAARIT
Yrittäjä, YTM

OVASKAINEN,
HANNU
Yrittäjä

LEHTO, PEKKA
Toiminnanjohtaja,
metsätalousinsinööri

RAHTU, SIMO
Yrittäjä, eläkeläinen

UUSI

UUSI

PAKSUNIEMI, JARI
Rehtori

KOTILAINEN, TIMO
Luokanopettaja

JOKELA,
VILLE-PEKKA
Tradenomi, yrittäjä

SALO, HEIKKI
Lääkäri

LUOMA-AHO,
TERTTU
Eläkeläinen, henkilöstöpalvelulujohtaja

HENTTUNEN, MATTI
Yrittäjä

TUISKU, SARA
Luokanopettaja

UUSI

UUSI

UUSI

KORTENIEMI, ELINA
Lähihoitaja, kotiäiti

SÄRKIOJA, SAULI
Isännöitsijä

PAUKKERI, MIRVA
Tradenomi

Seurakuntaväen laajapohjainen lista
9 valtuutettua

KARVO, SEIJA
Lastentarhaopettaja

KEROLA, RAILI
Osastosihteeri,
eläkkeellä

MÄNTYMÄKI, MIRJA
Hallintonotaari, yrittäjä

Kirkko
kuuluu kaikille
-lista
6 valtuutettua

UUSI

KAASINEN, MARKKU
Poliisi, vanhempi
konstaapeli

PEURANIEMI, ASKO
Sairaalakoulun
rehtori

UUSI

SUTINEN, PEKKA
Liikuntaneuvoja,
AMK-opiskelija

ALATALO, ANTTI
Virastomestari

PERNU, LEENA
Sairaanhoitaja

UUSI

UUSI

ALAOJA, PÄIVI
Myyntipäällikkö, DI

AUTTO, SAARA
Suuhygienisti

MIETTUNEN, RAIMO
Insinööri, eläkkeellä

Kristilliset
perusarvot
-lista
5 valtuutettua

KORTENIEMI,
SAMULI
Luokanopettaja

Sosialidemokraattinen
valitsijayhdistys
-lista
3 valtuutettua

UUSI

NIUKKANEN,
KIMMO            
Sairaanhoitaja

MÄLLINEN,
MARIA-RIITTA        
Järjestöneuvoja, FM

Tulkaa kaikki
-lista
1 valtuutettu

HILTUNEN, SEIJA                   
Sosiaalityöntekijä,
psykoterapeutti

KERÄNEN, MIIKKA
KTK, opiskelija
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Mies katsoo minua silmiin.
Hän toivoo, että kirjoitan
hänestä nimellä ”Puolustaja”.
Hän on valmistautunut
jakamaan palasen tarinastaan
kanssani.

Erään alkoholistin tarina:

ELÄVÄ ESIMERKKI JUMALA
– Olen hymysuin, vaikka välillä on vaikeaa.
Mieli on hätääntynyt, kun terveyden kanssa on ollut ongelmia, Puolustaja kertoo.
Silloin, kun maailma on mustimmillaan,
on Puolustaja kiitollinen herättäjistä, jotka
virkansa puolesta huolehtivat ihmisistä.
Heille voi myöntää heikkoutensa ja silloin ne
muuttuvat vahvuuksiksi.
– Heidän kanssaan olen tavoittanut sen
olotilan, että minustakin välitetään.
Puolustaja iloitsee pienistä asioista. Hänellä on pieni vuokrakaksio, jossa on turvallista.
– Aina ei ole ollut näin. Lapsena meidät
häädettiin pois kotoa.

Lapsuus
pelon varjossa
Lapsena Puolustaja oli iloinen ja utelias
poika.
– Siihen aikaan ei puhuttu ulkopuolisille
mitään. Meidän arjessamme äiti sairasti. Hän
joutui sairaalaan vuodeksi. Pelkäsin, että äiti
oli kuollut.
Äiti kuitenkin tuli takaisin ja kokosi perheen yhteen, kunnes tuli häätö.
– Osa sisaruksista joutui lastenkotiin, osa
sukulaisten luokse. Pahinta oli se, että meitä

lapsia ei oikeasti halunnut kukaan.
Puolustajalla oli oma pikkupojan maailma.

AA = Ansaitsematon armo
Rankalla lapsuudella on ollut vaikutusta
koko elämänkaareen.
Pelot ja huolet vaivasivat Puolustajaa. – En
välittänyt koulustakaan, vaikka olin luokkani parhaita. Minua pelotti. Tähän pelkoon
sitten otin alkoholia. Se auttoi.
Heti ensimmäisestä kerrasta lähtien alkoholi vei mennessään.
– Olin kuin Nummisuutarin Esko, pystyin
taivaankin repimään alas. Kaikki muuttui
mahdolliseksi, eikä mikään pelottanut. Se oli
vain kemiallista lumetta.
Kun Puolustaja heräsi alkoholistin huuruisesta unesta, oli puolet elämästä mennyt.
– Olin siinä perheenkin perustanut, mutta
ne olivat kärsimysten vuosia. Viina vei voiton
kaikesta, vaikka halusin pelkkää hyvää. Työ
säilyi koko ajan, vaikka olin pitkiä jaksoja
pois työstä.
Lopulta Puolustaja muisti kaverin, joka oli
kertonut hänelle AA:sta ja ollut kuivilla itse
jo viisi vuotta.
– Soitin hänelle ja kysyin, miten sinne
pääsee.

AA:n sanoma tarttui kiinni. Se tuntui
ihmeelliseltä.
– Olen sanonut, että AA tarkoittaa Ansaitsematonta Armoa. Siitä lähtien olen ollut
kuivilla.
AA:n myötä myös hengellinen nälkä
heräsi.
– Ennen puhuin korkeammasta voimasta,
nyt puhun jo Jumalasta. Oivalsin, että Jumala ei
määrää minua, vaan voin pyytää häneltä tukea
yritykseeni. Olen itse vapaa tekemään asioita.

Päivän keskus
on Päiväkeskus
– Löysin toisen onnettoman tien kulkijan
AA:sta ja hän toi minut Päiväkeskukseen.
Siellä näin vuosikausien jälkeen vanhoja ryyppykavereita. Sillä kertaa he olivat
selvin päin liikkeellä. Etkö ole yhtään ottanut, kysyivät. He halusivat kuulla tarinani.
Kerroin, että jos olisin kerran retkahtanut,
minua ei olisi enää.
Päiväkeskuksessa kukaan ei ole toisen yläpuolella, kaikki ovat vain ihmisiä. Päiväkeskus tuo päivään rytmin.
– Olen opetellut sellaista, etten tänään
vihaa ketään. Voin olla kaikille ystävällinen.

Voin kaverilta varovasti kysyä, miten on
mennyt. Miten hyvältä se tuntuu, kun voi
auttaa toista!
Kun Päiväkeskuksen toiminnassa oli
tauko, koki Puolustaja jälleen kerran olleensa
hylättynä tässä maailmassa.
– Rukoilin Jumalan tahtoa minun suhteen,
että saisin siitä ymmärrystä. Olen kasvanut
nöyremmäksi ja se onkin loppuelämäksi
tärkein päämäärä.
– Kun myönsin, että olen alkoholisti,
minua helpotti valtavasti. Alkoholismi repii
ihmistä sisältäpäin. Silloin, kun vetää viimeisiä hengenvetoja, on vaikea myöntää, ettei
kukaan muu kuin itse olet kaatanut jokaisen
pisaran kurkkuunsa.

Surullisia jouluja
Puolustaja on nähnyt monta surullista
joulua. Hän muistaa myös yhden ”kunnon
joulun”.
– Äiti oli päässyt sairaalasta. Muutimme
pieneen punaiseen mökkiin, joka oli jonkun
isomman talon pihalla. Muistan, miten
onnellinen olin ja koko ajan pelkäsin, että
menetän kaikki.
Nyt Puolustaja on vain kiitollinen. Vaikka
hänellä ei ole mitään ylimääräistä, hänellä on
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Masentuneen
messu
Rovaniemen kirkossa
su 27.1.2019 klo 18.
Toimittajina Sanna Kerola, Ulla ja Mauri Miettunen.
Masentuneen mielen tuntoja kuvaillaan sanoin ja sävelin.
Jumalanpalveluksen osat saavat hahmonsa lauluissa,
runoissa ja musiikissa. Ilta päättyy ehtoollisen viettoon.
Masentuneen messuun kutsutaan kaikkia heitä, joita
masennus jollain tavalla koskettaa joko omakohtaisesti,
läheisen elämän, työn tai muun elämän kautta.
Päihde-, kriminaali- ja katulähetystyön

Joulujuhla

To 13.12. klo 12-14.30 srk-keskuksen juhlasalissa,
Rauhankatu 70 B.
Tervetuloa nauttimaan ruuasta sekä ohjelmasta
jouluisessa tunnelmassa.

Rovaniemen kirkossa

TUOMASMESSU

sunnuntaina 9.12. klo 18
Topi Litendahl
Joona Saraste
Tuomaskuoro

Tuomasjousia harjoittaa
Tamas Dioszegi
Kauneimpia joululauluja
Musiikki toteutetaan yhteistyössä Lapin Musiikkiopiston
jousisoittajien kanssa.

MONIKULTTUURINEN
JOULUJUHLA
Ounasrinteen kappelilla
ke 12.12. klo 18-20

AN ARMOSTA
kaikki, mitä hän tarvitsee.
Kysyn Puolustajalta, mistä hän haaveilee. Hän
naurahtaa.
– Kun saisi kuolla raittiina. Vanha AA:lainen
sananlasku kuulemma.

Rukous ilman sanoja
Puolustajan veli joutui sairaalaan. Hän oli
saanut aivohalvauksen, kasvoista vasen puoli
roikkui. Kun veljekset kohtasivat, veljen silmä
kirkastui.
– Istuin viereen, otin käden käteen ja sanoin,
ettei ole mitään hätää. Rukoilin ilman sanoja.
Pikkuhiljaa suu oikesi. Kun rukoilen, niin jotenkin tunnen ne sanat sydämessäni. En ajattele
niitä.
Puolustaja miettii, että hän on saanut yhden
elämän aikana elää kaksi elämää. Ensimmäinen
elämä oli lapsena, toinen elämä on nyt - keski-ikäisen miehen kiitollinen elämä.
– Ilman niitä kokemuksia minulla ei olisi tätä
päivää. Olen elävä esimerkki armosta. Armo on
minulle jotakin sellaista, mitä en oikeasti ole
ansainnut. Olen saanut kaiken, mitä olen tarvinnut, sillä olen selvinnyt jo tähän päivään asti,
Puolustaja todistaa.
Harriet Urponen

Rovaniemen
Päiväkeskus ry

Tarjolla joulupuuroa
ja muita herkkuja.
Ohjelmassa musiikkia ja mukavaa
yhdessäoloa koko
perheelle.
Vapaa pääsy.

TERVETULOA!

• Tuen, avun ja rohkaisun sekä
rinnalla kulkemisen tukikohta
• Voittoa tavoittelematon
yhdistys, suurimmat
rahoittajat ovat Rovaniemen
kaupunki ja Rovaniemen ev.
lut. seurakunta, perustettu 30
vuotta sitten
• Avoinna ma, ti ja to klo 7–15,
ke klo 7–16 ja pe klo 7–13.
• Aamupala on tarjolla klo 7.30–
8.00, hinta 1 €, lounas klo
11.00–11.30,
hinta 3 €.
• Paljon säännöllistä toimintaa,
ohjelmassa mm. kristillinen
tuokio torstaisin klo 10.

KIRKON KESKUSTELUAPUA
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Palveleva puhelin 0400 22 11 80
Avoinna joka ilta klo 18 alkaen.
Pe ja la öinä -03 saakka,
muina päivinä klo 01 saakka.
Operaattori veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan.
Palveleva chat palvelee ma-pe klo 12-20
Keskustelut ovat kahdenkeskisiä.
Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle
nimettomänä.
http://www.kirkonkeskusteluapua.ﬁ/

8 AJANKOHTAISTA

5.12.2018 Pääsky

Joulun
tilaisuudet
MAANANTAI 24.12.
Jouluaatto
• Klo 11 Maijasen kappelissa jouluaaton hartaus,
Ilari Kinnunen, Päivi Hintikka.
• Klo 13 Meltauksen kappelissa jouluaaton
hartaus, Ilari Kinnunen, Päivi Hintikka.
• Klo 13 Misin hautausmaalla aattohartaus,
Topi Litendahl.
• Klo 13 Muurolan kappelissa perheiden
jouluhartaus, Mirja-Liisa Lindström, Sanna
Peltola.
• Klo 13 Korkalovaaran kappelissa jouluaaton
perhekirkko, Noora Tikkala, Sari Alakulppi.
• Klo 15 Sinetän kappelissa jouluaaton hartaus,
Karita Kaukonen, Päivi Hintikka.
• Klo 15 Jouttikeron kappelissa messu,
Topi Litendahl, Tiina Jeskanen, Sanna Peltola.
• Klo 15 Tavivaaran kappelissa jouluaaton
hartaus, Mirja-Liisa Lindström, Sanna Peltola.
Viirinkankaan kappelissa
• Klo 13 jouluaaton hartaus,
Anne Lemus, Joona Saraste,
• klo 14 Aki Hätinen, Joona Saraste
• klo 15 Kaija-Liisa Keränen, Joona Saraste.
Kirkossa
• Klo 15 perhekirkko
liturgia ja saarna Elina Rask- Litendahl, avustaa
Eeva-Liisa Jääskelä, kanttorina Sari Alakulppi.
• Klo 17 jouluvesper,
Ilari Kinnunen, Sari Alakulppi.
• Klo 23 jouluyön messu,
liturgia ja saarnaTopi Litendahl, avustaa
Noora Tikkala, kanttorina Ruusu Tervaskanto.

TIISTAI 25.12.
Joulupäivä
Kirkossa
• Klo 7 jumalanpalvelus kirkossa,
liturgia Aki Hätinen, kanttorina Joona Saraste.
• Klo 10 perhekirkko kirkossa,
liturgia ja saarna Anne Lehmus, avustaa
Sanna Kerola, kanttorina Päivi Hintikka.
• Klo 8 Korkalovaaran kappelissa joulukirkko,
Kaija-Liisa Keränen, Päivi Hintikka.
• Klo 10 Aapakirkossa sanajumalanpalvelus,
Kaija-Liisa Keränen, Joona Saraste.
• Klo 10 Auttin kappelissa jumalanpalvelus,
Tiina Jeskanen, Sanna Peltola, kuoro.
• Klo 10 Sinetän kappelissa joulukirkko,
Noora Tikkala, Sari Alakulppi.
• Klo 10 Muurolan kappelissa jouluaamun
messu, Eeva-Liisa Jääskelä, Maie Kuusik.
• Klo 12 Kivitaipaleen koululla jouluaamun
jumalanpalvelus, Mirja-Liisa Lindström.
• Klo 12 Viirin kappelissa jumalanpalvelus,
Tiina Jeskanen, Sanna Peltola.
• Klo 15 Ounasrinteen kappelissa messu,
Eeva-Liisa Jääskelä, Ruusu Tervaskanto.

KESKIVIIKKO 26.12.
Tapaninpäivä
• Klo 10 jumalanpalvelus kirkossa,
liturgia Mirja-Liisa Lindström,
kanttorina Maie Kuusik.
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Kaukomailta saapunut tähtien tutkija kutsuu tänä vuonna
väkeä seuraansa Rovaniemen kotiseutumuseon routaisella
pihamaalla. Joulun sanoma on täällä koettavissa hyvin aidonoloisissa puitteissa. Paimenet lämmittelevät nuotiolla
ja ohjaavat ryhmää eteenpäin.
Jouluvaelluksessa on huomioitu erityisesti lapset.
Vaellus elävöittää kotiseutumuseon pihapiiriä ja kutsuu
perheitä joulun ydinsanoman äärelle. Rovaniemen
seurakunnan lapsityönohjaaja Seija Luomaranta iloitsee siitä, että kristillinen jouluvaellus on syntymässä
museon pihapiiriin monen toimijan yhteistyönä.
Elämme kuvien maailmassa ja kun teemme jotakin lapsia varten, kertomus on hyvä tehdä eläväksi
draaman keinoin, Luomaranta pohtii. Työssään hän
on tottunut rakentamaan yksinkertaisista elementeistä Raamatun kertomusten maailmaa.
Rovaniemellä toimivasta Kotiseutuyhdistys Totosta
otettiin syyskuussa yhteyttä. Aloitimme yhdessä jouluvaelluksen suunnittelun. Mukana valmisteluissa on myös
vapaaehtoistyön vahva toimija: Neuvokas. Seurakunnassa
meille on kertynyt jo vuosien kokemus Pääsiäisvaellusten
toteuttamisesta.
Käsikirjoitusta on muokattu roolihenkilöiden kanssa
yhdessä. Osa roolihenkilöistä on palvellut aiemmin seurakunnan järjestämissä draamoissa ja osa tulee Neuvokkaan
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Jouluvaellus
Rovaniemen
kotiseutumuseolla
Pöykkölässä,
Pöykköläntie 4.
Tule mukaan kokemaan Jouluvaellus
kotiseutumuseon tunnelmallisessa
pihapiirissä. Tietäjän kanssa löydät
Joulun Salaisuuden.
Varustaudu sään mukaan.
Opastetut kierrokset lähtevät
parkkipaikalta puolen tunnin välein.
Kierroksen jälkeen on tarjolla
lämmintä mehua ja pipareita.

Vaelluspäivien aikataulut:
• Su 16.12. klo 16, 16.30, 17, 17.30, klo
18 perinteisiä joululauluja pirtissä:
kampanisuja myynnissä,
kahvitarjoilu
• Ma 17.12. klo 18, 18.30, 19, 19.30
• Ke 19.12. klo 18, 18.30, 19, klo 19.30
jouluhartaus, pastori Aki Hätinen
• Pe 21.12. klo 14, 14.30, 15, 15.30.
Kampanisuja myynnissä,
kahvitarjoilu
Tapahtuma on maksuton ja soveltuu
kaikenikäisille.
Vapaaehtoinen kolehti navetan
katon korjaukseen.
Tervetuloa!
Järjestäjinä
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry,
Rovaniemen Neuvokas
Rovaniemen seurakunta

runo- ja draamaryhmästä. Kanttori Mauri Miettunen luo
vaellukseen pienimuotoisen äänimaailman. Noin puoli tuntia
kestävä vaellus kuljetaan osittain ulkona ja osittain rakennusten sisällä. Päärakennuksessa olevaa joululaulutilaisuutta
varten pirtti lämmitetään.
Vaelluskierros päättyy pieneen tarjoiluun. Museoalueen
lähimmät päiväkodit on kutsuttu vaellukselle keskiviikkona
12.12. Kaikille vapaat ajat ovat 16.-21.12. Vaellus on ilmainen ja se sopii kaikenikäisille.

Jouluvaellus on
osa seimiperinnettä
Rovaniemen kotiseutumuseolla toteutuva Jouluvaellus on
osa vanhaa ja vahvaa kristillistä traditiota. Jouluvaellus
kutsuu eri-ikäisiä ihmisiä yhteen ja valmistautumaan
joulujuhlaan. Seurakunnan eri työalat järjestävät monia
joulujuhlia ja kirkkoja erilaisille kohderyhmille. Jouluseimet nostetaan esille kappeleissa ja kirkossa Lasten
joulukirkkojen yhteydessä.
Seurakunnasta on viety seimiasetelmia kauppakeskuksiin ja
muutamiin liiketiloihin sekä kirjastoihin jo usean vuoden ajan.
Mirka Elonheimo

Kauneimmat
joululaulut
Rovaniemen seurakunnassa
Rovaniemen kirkko
• 9.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut
lapsiperheille, Elina Rask-Litendahl,
Henna Väistö, Sanna KoivurantaVirtanen.
• 13.12. klo 10 kehitysvammaisten
Kauneimmat Joululaulut, Terhi Ämmälä,
Mirva Suni, Päivi Hintikka, Iloiset
Musikantit Sari Laitilan johdolla.
• 13.12. klo 19 Kauneimmat Joululaulut,
Kamarikuoro Ave, Maie Kuusik, juonto
Anitta Ainali-Vuollo.
• 16.12. klo 16 Kauneimmat Joululaulut,
Ulla Miettunen, Rovaniemen
kirkkokuoro, Maie Kuusik.
• 16.12. klo 18 nuorten Kauneimmat
joululaulut, Ari Jarva, Laura Alasaarela,
nuoret.
• 19.12. klo 18 Kauneimmat Joululaulut,
Mikko Reijonen, Maija Pieskä, Mauri
Miettunen,
• Lumme Brass Quartet.
• 19.12. klo 20 kansainväliset Kauneimmat
joululaulut, Heini Kesti, Mauri Miettunen,
• Lapin Käsikellot, johtaa Jukka Hakola.
• 21.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut,
Sanna Kerola, Irma Mäki, Sari Alakulppi,
• Lapin Lauluveikot.
• 22.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut,
Anne Lehmus, Anneli Hirvonen, Joona
Saraste, Belcanto, johtaa Satu Tuisku.
• 23.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut,
Aki Hätinen, Mari Valtiala, Sanna Peltola,
Naiskuoro Lapin Ruska, johtajan Nele
Mourujärvi.
Keskikaupunki
• 8.12. klo 11 Kauneimmat joululaulut
Kauppakeskus Revontulessa,
Anne Lehmus, Mauri Miettunen
• 13.12. klo 13 Kauneimmat Joululaulut
Lähteentien Pirtillä, Maija Pieskä,
Ruusu Tervaskanto.
• 13.12. klo 21 Kauneimmat joululaulut
Cafe bar Hemingway’s, Aki Hätinen
• 14.12. klo 13 eläkeläisten Kauneimmat
Joululaulut seurakuntakeskuksessa,
• Elina Rask-Litendahl, Maie Kuusik,
Rovaniemen kirkkokuoro.
• 14.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Hotelli Aakenuksella, Aki Hätinen, Joona
Saraste, Tuomaskuoro.
Korkalovaara
• 16.12. klo 13 Korkalovaaran kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen,
Sari Alakulppi, lauluyhtye Laudi.

Ounasjoki
• 9.12. klo 18 Meltauksen kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Noora Tikkala,
Päivi Hintikka, lauluyhtye Punctum.
• 12.12. klo 18 Songan Kylätalolla
Kauneimmat joululaulut, Mikko Reijonen,
Sanna Peltola, Ounasjoen kuoro.
• 12.12. klo 18 Nivankylän Kauneimmat
joululaulut ja koulun joulujuhla Nivan
Tuvalla, Karita Kaukonen, Minna Laakko,
Ruusu Tervaskanto.
• 13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Lehtopirtillä, Ilari Kinnunen, Joona
Saraste, Lehtojärven Laulajat Heidi
Kenttälän johdolla.
• 13.12. klo 18 Maijasen kappelissa
Kauneimmat joululaulut ja
diakoniakerhon joulujuhla, Karita
Kaukonen, Kirsti Vuolo, Joona Saraste.

• 16.12. klo 17 Sinetän kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Karita
Kaukonen, Joona Saraste, Sinetän
viihdekuoro, johtaa Heidi Kenttälä.
Ounasvaara
• 13.12. klo 18 Ounasrinteen kappelissa
Kauneimmat joululaulut,
Mirja-Liisa Lindström, Päivi Hintikka,
Lumitähdet.
Alakemijoki
• 9.12. klo 18 Niilon laavulla Kauneimmat
joululaulut, Mirja-Liisa Lindström,
Mauri Miettunen.

Yläkemijoki
• 15.12. klo 12 Oikaraisella Jokkapirtin
pihalla Kauneimmat Joululaulut, Tiina
Jeskanen, Sanna Peltola.
• 16.12. klo 15 Viirin kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Kaija-Liisa
Keränen,
Sanna Peltola, Kansalaisopiston kuorot,
Toni Jaatinen.
• 16.12. klo 18 Auttin kappelissa
Kauneimmat joululaulut,
Kaija-Liisa Keränen, Sanna Peltola ja
Yläkemijoen seurakuntakuoro.
• 18.12. klo 18 Tennilän Kylätalolla
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl,
Sanna Peltola, Yläkemijoen
seurakuntakuoro.
• 20.12. klo 10 Koskenkylän koululla
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl,
Sanna Peltola.
• 20.12. klo 18 Somosen kirkolla
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl,
Joona Saraste.
• 22.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Vanttausjärven koululla, Topi Litendahl,
Ruusu Tervaskanto.
Saaren-Nammankylät
• 9.12. klo 18 Aapakirkossa Kauneimmat
joululaulut, Kaija-Liisa Keränen,
• Sanna Koivuranta-Virtanen, Henna
Väistö.
• 15.12. klo 16 Norvajärven koululla
Kauneimmat joululaulut, Aki Hätinen,
Sanna Peltola.
• 15.12. klo 18 Perunkajärven koululla
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl,
Mauri Miettunen.
• 16.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl,
Mauri Miettunen. Diakonian joulupuuro
klo 13-15 ennen joululaulutilaisuutta.
• 16.12. klo 18 Aapakirkossa Kauneimmat
joululaulut, Tiina Jeskanen, Päivi
Hintikka, Saaren kuoro.
• 16.12. klo 18 Misin koululla Kauneimmat
joululaulut, Topi Litendahl,
Mauri Miettunen.
• 19.12. klo 18 Alanamman koulumuseolla
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl,
Sanna Peltola.
• 20.12. klo 18 Olkkajärvellä Omekassa
Kauneimmat joululaulut,
Kaija-Liisa Keränen, Maie Kuusik.
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Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi

JOULULOMALLA
17.12.2018 6.1.2019

KIRKKO

Kuljetus Tavivaaran kappelille
ma 24.12. klo 15 vietettävään
jouluaaton hartauteen.

Lähtö klo 14 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen tilauslaiturilta noudattaen
paikallisliikenteen reittiä (Eskelisen Lapin Linjat Oy).
Paluu hartauden jälkeen samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6 €/hlö (alle 12 v. ei maksua).

Tulkoon joulu

Ounasvaara-Alakemijoki-alueen yhteinen joulujuhla
su 16.12. klo 12 Muurolan kappelilla.
Bussikuljetus:
Lähtö Kivitaipaleesta 10.45,
Ounasrinteen kappelilta 11.15,
Muurolan kappelilla 11.45.
Paluu Muurolan kappelilta 14.15,
Ounasrinteen kappelilla 14.45 ja
Kivitaipaleen koululla 15.15.
Ohjelmassa jouluohjelmaa, puuroa, kahvia…
Tarkoitettu alueella toimiville vapaaehtoisille,
kerholaisille, kuorolaisille, seurakuntalaisille,
jotka haluatte kokoontua yhteiseen joulujuhlaan.

Jouluvaellus

Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä, Pöykköläntie 4.
Tule mukaan kokemaan Jouluvaellus kotiseutumuseon tunnelmallisessa
pihapiirissä. Tietäjän kanssa löydät Joulun Salaisuuden.
Varustaudu sään mukaan.
Opastetut kierrokset lähtevät parkkipaikalta puolen tunnin välein.
Kierroksen jälkeen on tarjolla lämmintä mehua ja pipareita.

Vaelluspäivien aikataulut
Su 16.12.
Ma 17.12.
Ke 19.12.
Pe 21.12.

klo 16, 16.30, 17, 17.30
- klo 18 perinteisiä joululauluja pirtissä:
kampanisuja myynnissä, kahvitarjoilu
klo 18, 18.30, 19, 19.30
klo 18, 18.30, 19
- klo 19.30 jouluhartaus, pastori Aki Hätinen
klo 14, 14.30, 15, 15.30
- kampanisuja myynnissä, kahvitarjoilu

Rovaniemen kirkko on avoinna
3.12.2018–6.1.2019 klo 9–21.
5.12. klo 18 partiokirkko.
6.12. klo 10 jumalanpalvelus.
6.12. klo 16 Itsenäisyyspäivän
juhlatilaisuus ”Laulu Isänmaalle”.
Vapaa pääsy.
7.12. klo 18 Kauko Simosen joulukonsertti, ”Sinivalkoinen joulu”.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
8.12. klo 19 konsertti, Jarkko Ahola
”Joulun klassikot 2018”.
Liput alkaen 32 € Ticketmasterista,
ovelta 35 €, jos lippuja jäljellä.
9.12. klo 10 messu.
9.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut lapsiperheille.
9.12. klo 18 Tuomasmessu.
11.12. klo 19 Tanja Vähäsarjan
joulukonsertti. Liput 15/5€.
12.12. klo 10 lasten joulukirkko.
12.12. klo 18 Arki-illan ehtoollinen.
13.12. klo 10 kehitysvammaisten
Kauneimmat Joululaulut.
13.12. klo 19
Kauneimmat Joululaulut.
14.12. klo 19 Lapin Sotilassoittokunnan joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
15.12. klo 13-15 rukousiltapäivä
kirkon kryptassa.
15.12. klo 17 Lasten joulu
-konsertti.
16.12. klo 16 Kauneimmat
Joululaulut.
16.12. klo 18 nuorten Kauneimmat
joululaulut.
18.12. klo 19 konsertti, Waltteri
Torikka ”Sydämeni joulu”. Lippu
29,50 € Ticketmasterista, ovelta
32 €, jos lippuja jäljellä.
19.12. klo 18
Kauneimmat Joululaulut.
19.12. klo 20 kansainväliset
Kauneimmat joululaulut.
20.12. klo 19 Suvi Teräsniskan
joulukonsertti. Liput 30/35€,
ovelta 35 €, jos lippuja jäljellä.
21.12. klo 19
Kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut.
23.12. klo 15
Kauneimmat joululaulut.
23.12. klo 22 Seitakuoron ja Lapin
Lauluveikkojen joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
24.12. klo 15 perhekirkko.
24.12. klo 17 jouluvesper.
24.12. klo 23 jouluyön messu.
25.12. klo 7 jumalanpalvelus.
25.12. klo 10 perhekirkko.
26.12. klo 10 jumalanpalvelus.
30.12. klo 10 messu.
31.12. klo 23 uudenvuodenaaton
jumalanpalvelus.
1.1. klo 10 jumalanpalvelus.

KESKIKAUPUNKI
Tapahtuma on maksuton ja soveltuu kaikenikäisille.
Vapaaehtoinen kolehti navetan katon korjaukseen.
Tervetuloa!
Järjestäjinä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry,
Rovaniemen Neuvokas ja Rovaniemen seurakunta
Valokuva Kaija Sälevä

93,4MHz

Su klo 9.55-12
NYT HAASTATTELUT MYÖS verkossa: www.rovaniemenseurakunta.fi/radioROVADEI

7.12. Keltakankaan kerhotilassa,
Keltakangas 2, klo 18–19 israelilaistanssia, klo 19.15.–20 ylistystansia.
8.12. klo 11 Kauneimmat joululaulut Kauppakeskus Revontulessa.
11.12. klo 17 srk-keskuksessa
keskikaupungin vapaaehtoisten
joulujuhla.
12.12. klo 18 Norvajärvellä miesten
saunailta, lähtö srk-keskuksen
edestä 17.30, vetäjänä Topi
Litendahl.
13.12. klo 13 Kauneimmat
Joululaulut Lähteentien Pirtillä.
13.12. klo 18 Nukketeatteriesitys
Jouluyö seurakuntakodin
yläsalissa. Vapaa pääsy.
13.12. klo 21 Kauneimmat joululaulut Cafe bar Hemingway’s.
14.12. klo 13 eläkeläisten
Kauneimmat Joululaulut srkkeskuksessa.

14.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut Hotelli Aakenuksella.
15.12. klo 17 OMA-ilta seurakuntakeskuksessa.
15.12. klo 16 Tavivaaran kappelissa
Rovalan kuoron joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
17.12. klo 9.15 ja 10.15 Viirinkankaan kappelissa lasten joulukirkko.
21.12. klo 19 Tavivaaran kappelissa
Belcanto -kvartetin joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
24.12. Viirinkankaan kappelissa
jouluaaton hartaus klo 13, klo 14 ja
klo 15.
24.12. klo 15 Tavivaaran kappelissa
jouluaaton hartaus.

KORKALOVAARA
9.12. klo 13 kappelissa messu.
9.12. klo 18 kappelissa joulukonsertti, Riikka Jalkanen ja
Mika Pohjantähti, laulu,
Maie Kuusik, säestys.
13.12. klo 10 kappelissa
lasten joulukirkko.
16.12. klo 13 kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
16.12. klo 16 kappelissa Rovalan
kuoron joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
24.12. klo 13 kappelissa
jouluaaton perhekirkko.
25.12. klo 8 kappelissa joulukirkko.

OUNASJOKI
9.12. klo 18 Meltauksen kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
11.12. klo 11 Tiistaikerhon
joulujuhla Sinetän krouvissa.
11.12. klo 18 Perttauksen
joulujuhla metsästysseuran
kämpällä, pikkupaketti mukaan.
12.12. klo 18 Songan Kylätalolla
Kauneimmat joululaulut.
12.12. klo 18 Nivankylän
Kauneimmat joululaulut ja koulun
joulujuhla Nivan Tuvalla.
13.12. klo 10 Sinetän kappelissa
lasten joulukirkko.
13.12. klo 10 Kotiseutupiirin
joulujuhla Meltauksen kappelissa.
13.12. klo 18 Kauneimmat
joululaulut Lehtopirtillä.
13.12. klo 18 Maijasen kappelissa
Kauneimmat joululaulut ja
diakoniakerhon joulujuhla.
16.12. klo 17 Sinetän kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
19.12. klo 18 Meltauksen
kappelissa Välke-lauluyhtyeen
jouluinen ilta kynttiläin tuikkeessa.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Taksia saa käyttää.
20.12. klo 18 Sinetän kappelissa
jouluinen musiikkilta.
24.12. klo 11 Maijasen kappelissa,
klo 13 Meltauksen kappelissa ja
klo 15 Sinetän kappelissa
jouluaaton hartaus.
25.12. klo 10 Sinetän kappelissa
joulukirkko.

messu.

ALAKEMIJOKI
9.12. klo 10 kappelissa messu.
9.12. klo 12 Kivitaipaleen koululla
diakonian puurojuhla.
9.12. klo 18 Niilon laavulla
Kauneimmat joululaulut..
11.12. klo 10 kappelissa
lasten joulukirkko.
16.12. klo 12 kappelissa Tulkoon
joulu – Ounasvaara – Alakemijoki
alueen yhteinen joulujuhla.
16.12. klo 19 Paloniemen hautausmaalla hautausmaahartaus.
24.12. klo 13 kappelissa
perheiden jouluhartaus.
25.12. klo 10 kappelissa
jouluaamun messu.
25.12. klo 12 Kivitaipaleen koululla
jouluaamun jumalanpalvelus.
30.12. klo 10 kappelissa
virsikirkko.

YLÄKEMIJOKI
6.12. klo 10 Auttin kappelissa messu, kirkkokahvien jälkeen seppeleen lasku Auttin sankarihautausmaalla ja klo 12 Viirin hautausmaalla.
11.12. klo 10 Viirin kappelissa
lasten joulukirkko.
15.12. klo 12 Oikaraisella Jokkapirtin pihalla Kauneimmat Joululaulut.
16.12. klo 15 Viirin kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
16.12. klo 18 Auttin kappelissa
Kauneimmat joululaulut.
18.12. klo 18 Tennilän Kylätalolla
Kauneimmat joululaulut.
20.12. klo 10 Koskenkylän koululla
Kauneimmat joululaulut.
20.12. klo 18 Somosen kirkolla
Kauneimmat joululaulut.
22.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Vanttausjärven koululla.
25.12. klo 10 Auttin kappelissa
jumalanpalvelus.
25.12. klo 12 Viirin kappelissa
jumalanpalvelus.

SAAREN-NAMMANKYLÄT

9.12. klo 11 Alueen 4 v synttärit
Aapakirkossa, Topi Litendahl.
Tervetuloa pienille lapsille ja
lapsenmielisille suunnattuun
joulukuvaelmaan.
9.12. klo 18 Aapakirkossa
Kauneimmat joululaulut.
10.12.–13.12. klo 9/10
Aapakirkossa Lasten joulukirkko.
13.12. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-yhteislauluilta.
15.12. klo 16 Norvajärven koululla
Kauneimmat joululaulut.
15.12. klo 18 Perunkajärven koululla Kauneimmat joululaulut.
16.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa Kauneimmat joululaulut. Diakonian joulupuuro klo 13–15 ennen
joululaulutilaisuutta.
16.12. klo 18 Aapakirkossa
Kauneimmat joululaulut.
OUNASVAARA
16.12. klo 18 Misin koululla
Kauneimmat joululaulut.
9.12. klo 15 kappelissa messu.
19.12. klo 18 Alanamman koulu11.12. klo 9-11 kappelissa
museolla Kauneimmat joululaulut.
Puuroaamu, syksyn viimeinen.
20.12. klo 18 Aapakirkossa Virsi12.12. klo 18-20 kappelissa
kirja tutuksi-yhteislauluilta.
monikulttuurinen joulujuhla.
20.12. klo 18 Olkkajärvellä
13.12. klo 18 kappelissa
Omekassa Kauneimmat joululauKauneimmat joululaulut.
lut.
14.12. klo 10 kappelissa
24.12. klo 13 Misin haulasten joulukirkko.
tausmaalla aattohar16.12. klo 12 Muurolan
t
u
u
taus.
kappelissa Ounasvaam
o
s
t
Ka
ra – Alakemijoki
24.12. klo 15 Jouttit
a
m
u
t
tapah
alueen yhteinen joukeron kappelissa
men- messu.
lujuhla.
w.rovanie
w
w
25.12. klo 15 kappe25.12. klo 10 Aapaa.fi
seurakunt
lissa joulumessu.
kirkossa
30.12. klo 15 kappelissa
sanajumalanpalvelus.
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Jouluradio soi
Rovaniemellä
VANKAN aseman suomalaisessa jouluperinteessä saavuttanut Jouluradio soi jälleen
Rovaniemellä loppiaiseen saakka taajuudella
90,0 MHz.
Matkailukaupunkina tunnetulla Rovaniemellä
joulu on läsnä kaiken aikaa ja siihen sopii myös
Jouluradion tunnelma.
– Jouluradio tuo osaltaan kaupunkiin sen
aidon ja alkuperäisen, meidän kulttuuriperimäämme toisintavan joulun. Radio on kaikkien
kuultavissa ja sieltä löytyy jokaiselle jotakin,
sanoo Jouluradion musiikkipäällikkö, vastaava
tuottaja Aura Neuvonen.
– Jouluradion myötä ei ehkä olisi vain lumivalkoinen tai joulunpunainen joulu, vaan radio
voi tarjota rovaniemeläisille sellaista joulua,
mistä he pitävät.
Jo viisitoista vuotta toimineella Jouluradiolla
oli Kansallisen Radiotutkimuksen mukaan viime
vuonna lähes 700 000 kuuntelijaa viikossa, ja
jouluviikolla jo yli miljoona kuuntelijaa.

Mongolien Ulaanbataarissa joulujuhlaa vietetään vuoden vaihteessa.

Ensimmäinen joulu Mongoliassa
OLEMME mieheni Jannen kanssa saaneet elää lähetyselämää Mongoliassa
kohta kaksi vuotta. Tuleva välikausijaksomme Suomessa tammikuussa ja
sen jälkeinen loma on juuri sitä, mitä
tällä hetkellä tarvitsemme – taukoa
kaikesta, minkä jälkeen voimme
palata virkistyneinä takaisin kotiin
Ulaanbaatariin.
Odotamme jo innolla sitä, että pääsemme tänä vuonna viettämään joulua
perheidemme kanssa. Viime vuonna
vietimme joulua Mongoliassa. Kokemus
oli sekä hieno että hieman haikea. Viime
joulusta kirjoitimme ystäväkirjeemme
lukijoille seuraavasti:
”Katselemme kaunista joulukuusta ja
Suomesta tuomiamme joulukoristeita
kotonamme ja ihmettelemme, miten
joulu saapui myös tänne kaukaiseen
Mongoliaan. Mongolialaiset eivät vietä

joulua, mutta uuden vuoden juhlasta
on muodostumassa hieman joulun kaltainen juhla. Niinpä Ulaanbaatarissakin
olemme päässeet joulun tunnelmaan
kaupoissa ja ravintoloissa, jotka on koristeltu kuusilla ja joulukoristeilla. Vietimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa
joulua kahdestaan. Perheen, ystävien ja
tukijoiden lähettämien joululahjojen ja
-korttien äärellä on vierinyt kyyneleitä ja
muisteltu Pohjois-Pohjanmaan valkeita
jouluja.

SAIMME viettää joulujuhlia sekä
kielikoulussa että seurakunnassa. Niiden lisäksi kuuntelimme kotona netin
kautta jouluradiota, valmistimme
jouluruokaa ja koristelimme kotimme
joulukoristeilla. Ajasta tai paikasta
riippumatta jokainen kristitty voi
viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa. Täs-

JOULURADIO on Toivontuottajien joulumusiikkia tauotta ja ilman mainoksia
soittava kanava, jota kuuluvuusalueiden seurakunnat
tukevat. Rovaniemeläisille
Jouluradion tarjoaa Rovaniemen seurakunta.
Joulumusiikin soitto ei pääty
enää loppiaiseen, vaan tämä
vuoden alusta jouluinen musiikki on soinut verkossa läpi vuoden,
radion nettisivujen kautta.
– Netin kautta Jouluradiota kuunnellaan lähes
130 maassa. Viime vuonna eri nettikanaviamme
avattiin 1,3 miljoonaa kertaa ja pääkanavalla
oli joulunpyhinä 15 000 kuuntelijaa kerrallaan,
Neuvonen kertoo.
Tänä vuonna Jouluradio nostaa esiin naisten
tekemää joulumusiikkia.
– Musiikkialalla on nostettu esiin tasa-arvoa
monin tavoin, esimerkiksi festivaalien naisesiintyjien määrissä ja tulonmuodostuksessa. Jouluradio haluaa olla vahvasti osa tätä muutosta,
minkä vuoksi olemme sitoutuneet nostamaan
naisartistien esittämän musiikin määrää kaikilla
kanavillamme, Aura Neuvonen sanoo.

tä olemme olleet onnellisia yhdessä
paikallisten kristittyjen kanssa. He
viettivät joulua tavallisen arjen keskellä, sillä Mongoliassa ei ole joulupyhiä.
Seurakunnan joulujuhlakin pidettiin
vasta joulupäivien jälkeen. Joulu on
kuitenkin juhla, jota voi juhlistaa
milloin vain. Se, että Jumala syntyi
ihmiseksi ja saapui keskuuteemme, on
aina juhlimisen arvoinen asia.”

TOIVOTAMME teille kaikille siunattua
ja rauhaisaa joulua!
Ella ja Janne Henriksson

Saavumme vierailemaan Rovaniemen
seurakuntaan 12.–13.1.2019. Tervetuloa kuulemaan lisää Mongoliassa
tehtävästä lähetystyöstä tammikuussa!

Pasi Kokko

www.jouluradio.fi

MISIN kylässä joulunviettoa ilahduttaa ensimmäistä kertaa oma
jouluseimi. Seimi paljastettiin Kohti joulua -yhteislaulutapahtumassa Misin vanhalla koululla 1. joulukuuta.
– Idea jouluseimestä tuli alun perin kappalaiseltamme Topi Litendahlilta, taisimme ideoida asiaa viime joulun alla matkalla kauneimpiin joululauluihin Misiin, sanoo Misin diakoniakylätoimikunnan
puheenjohtaja Virpi Vikajärvi.
– Jouluseimi-ajatuksesta Kaisa Mestari ideoi meille Lappiin sopivan version, laati suunnitelman ja vielä toteuttikin sen, saaden hieman
apua ystäviltä.
– Jouluseimi on nyt ensi kertaa kylällämme, toivottavasti tästä alkaa
uusi jouluperinne ja seimi tulisi ’paljastetuksi’ vuosittain näin adventin aluksi.
SEIMI on tehty Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston puutyökurssilla Misissä. Tarvikkeet on hankkinut Misin Kyläyhdistys
ry. Seimi on rakennettu puusta, pehmusteet Jeesus-lapselle ovat
järviruokoa.
– Kota, Lapissa kun ollaan, on puuta, alkuun pressu ympärillä.
Mahdollisesti vielä tulee havuja päälle, mikäli tekijä ehtii tekijä toteuttaa sen.
– Jeesus-lapsen seimi on kiinnitettynä kodan tukipuihin naruin,
ettei ole ihan maassa, Maria katselee taustalta pienokaistansa. Kodan
vierellä on ’poro’paimenten nuotio ja kodan huipulla loistaa tähti kertomassa joulun ihmeestä. Paimenet ovat hakemassa porojansa, joten
heitä emme saaneet mukaan, mutta josko jonain päivänä/vuonna,
Virpi Vikajärvi kertoo.
– Seimi on sijoitettu Majatalo Misin edustalle, heille kun ei ollut
sijaa majatalossa.
Misin seimi on nähtävillä loppiaiseen saakka.

VIRPI VIKAJÄRVI

Misin kylälle
oma jouluseimi

Yhteisvastuu
auttaa lapsia ja nuoria
SUOMEN kirkon vapaaehtoistoiminnan lippulaiva on Yhteisvastuu –keräys. Paikallisseurakunnat ovat avainasemassa tässä Suomen
vanhimmassa kansalaiskeräyksessä, jota on
toteutettu aina vuodesta 1950 saakka. Lapin
seurakuntien Yhteisvastuuväki oli koolla
Rovaniemellä, he saivat tietoa keräyksestä ja
ideoivat yhdessä tulevan vuoden kampanjaa.
Presidentti Sauli Niinistö otti juuri vastaan
3,18 miljoonan euron keräystuloksen vuodelta
2017, eli suomalaiset ovat halunneet olla mukana kantamassa oman kortensa kekoon myös
ihmiskaupan uhrien auttamiseksi.
Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten
koulutusta. Köyhien lasten määrä Suomessa on
kasvussa. Noin joka kymmenes elää pienituloisessa perheessä, mikä tarkoittaa noin 126 000
lasta.
– Taustalla on alhainen ja riittämätön perusturvan taso, jolloin perheen tulot eivät riitä
kattamaan edes tavanomaisia arjen menoja.
Perheen heikko taloudellinen tilanne voi
olla este nuorten jatkokoulutukselle,
sillä opiskelun vaatimista hankinnoista
saattaa olla lähes mahdotonta selvitä.
Matalaksi jäävä koulutustaso taas ennakoi köyhyyttä, Sari Nieminen Kirkon
diakoniarahastosta kertoo.
Apu menee perille seurakunnan diakoniatyön kautta. Kyseessä on valtava vapaaehtoistyön ponnistus, kun noin 35 000 vapaaehtoista antaa aikaansa muun muassa lipaskerääjinä.
Lue lisää vuoden 2019 ensimmäisestä Pääskystä.
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Lasten joulukirkot

Pienen tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan
tilaisuuksiin seija.luomaranta@evl.ﬁ tai
elina.rask-litendahl@evl.ﬁ.

Lapsille ja lapsenmielisille

TULE LEIPOMAAN JA
KORISTELEMAAN
PIPAREITA!
Ounasrinteen kappelille
ke 5.12. klo 17-20

Nukketeatteriesitys Jouluyö
– pieni pysähdys joulun sydämeen
JOULUKIIREIDEN keskellä ei
useinkaan ehdi pysähtyä. Teatteri
Mukamaksen perinteinen Jouluyö
tuo mukavan, rauhallisen hetken
sekä pienille että isoille kiiruhtajille. Nukketeatteriesitys kertoo
joulukuvaelman uskollisen aasin
näkökulmasta.
Jouluyö kertoo Marian, Joosefin
ja pienen aasin välillä vaarallisestakin matkasta Beetlehemiin.
Enkelten turva ja kirkkaan tähden
johdatus vievät perille jouluyön
ihmeeseen. Esitys antaa aikaa rauhoittua ja oivaltaa, mikä joulussa on
tärkeintä.
Viehättävässä nukketeatteriesityksessä on kaksi näyttelijää.
Kertojan äänen seurana käytetään
akustisia soittimia ja tenhoa lisää
tarinaa rytmittävä valaistus. Esitys
järjestetään yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen
kanssa.

RISTO VAURAS

Muurolan kappeli ti 11.12. klo 10
Viirin kappeli (Vanttauksella) ti 11.12. klo 10
Kirkko ke 12.12. klo 10
Korkalovaaran kappeli to 13.12. klo 10
Sinetän kappeli to 13.12. klo 10
Ounasrinteen kappeli pe 14.12. klo 10
Viirinkankaan kappeli ma 17.12. klo 9.15 ja 10.15

Nukketeatteriesitys Jouluyö
seurakuntakodin yläsalissa,
Rauhankatu 70 F to 13.12. klo 18.
Vapaa pääsy!

Järjestää diakoniatyö

Joulun aikaan – joululaulukonsertti

Nuorten jouluretriitti
21. - 23.12. Paaniemen majalla
18-29 vuotiaille.
Hinta 20 €.

Haluatko hetken itsellesi
jouluhulinan keskellä?
Rauhoittua joulun sanoman äärelle?

Tervetuloa Belcanton joulukonserttiin
Tavivaaran kappeliin pe 21.12.klo 19.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

BELCANTO -kvartetilla on ollut
Tavivaaran kappelissa useana peräkkäisenä vuotena joulukonsertti. Viime vuonna joulukonserttia
ei ollut, koska kvartetti muutti

muotoaan vuosi sitten sekakvartetista naiskvartetiksi.
Kahdeksan naisen ensimmäisen
joulukonsertin ohjelma koostuu
pääasiassa uusista, harvoin kuulluista joululauluista kuten Jussi
Chydeniuksen säveltämästä Joululaulusta, Pekka Simojoen sävellyksestä Jouluyön hymni, Teuvo Tikan

Joulurauha ja mm. Reijo Kekkosen
tekemästä laulusta Joulu-uni. Joukossa on myös tuttuja joululauluja
kuten Mä kanssa paimenten, Joulun
kellot ja Kauan sitten Beetlehem. Aivan
tuore on Juuso Haaviston Belcantolle tekemä sovitus joululaulusta
Hiutaleet maahan leijailee.

Kokeilla jotain uutta ja erilaista?
Ohjelmassa mm.
Joulukuusen koristelua
Taize– ja joululauluja
Luonnon rauhaa
Hetki hiljaisuutta

Saippua askartelua
Takkatulen loimua
Rukousta ja Raamattua

Lisätietoja Kate Suopajärvi 040-7321989

Ilmoittautuminen sähköisesti 1.-30.11.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Kaupungin sydämessä
-sydämessä nuoret
Turvallinen ja rento kohtaamispaikka!
Biljardi, edullinen kioski ja
mukavaa porukkaa.

Avoinna sinua varten!
Ti 15-18 Avoimet ovet
Pe 17-20 Nuorisokahvila
Keskiviikkoisin kerhotoimintaa klo 17-20.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Jenni, 0400 690465
Katutaso joulutauolla 14.12.2018 - 7.1.2019
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PIXABAY

”Toivon Tähti”
PASTORI PENTTI SEPPÄSEN toimesta alkoi v. 1936 ilmestyä
seurakuntanuorille tarkoitettu lehti nimeltä Toivon Tähti.
Aluksi tämä ilmestyi käsin kirjoitettuna, johonka nuoret
itse kirjoittivat ja lehteä luettiin yhteisissä illoissa. Myöhemmin lehti oli tilattavissa vähäistä vuosikertamaksua vastaan,
mutta silloin se jo painettiin kirjapainossa ja ilmestyi 10
numeroa vuodessa.

Koskettaako parantumaton sairaus omaa tai läheisesi elämää?

LEHTI oli tärkeänä yhdyssiteenä kaikille, jakaen Jumalan
sanan rikkautta sinne, missä sitä haluttiin vastaanottaa.
Paimenen palstalla, jota toimitti pastori Seppänen, vastattiin
nuorten tekemiin kysymyksiin. Usein nämä kysymykset ja
vastaukset kohdistuivat hyvän omantunnon hoitamiseen.
Kun seurakunta myöhemmin sai nuorisopastorin, vastasi
hän lehden toimittamisesta yhdessä nuorisotyötoimikunnan
kanssa. Näin lehden toimittajina ovat olleet pastorit Pentti
Seppänen, Torsti Saraste, Antero Niva, Kalevi Kotila ja
Ilmo Pulkamo.

Toivoisitko tukihenkilön rinnallesi?
ROVANIEMEN seurakunta,
Rovaniemen kaupungin terveyskeskus ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry tarjoaa tukihenkilöitä.
Toiminnan tavoitteena on tukea
vapaaehtoistyönä saattohoidon ja
sitä edeltävän hoidon aikana parantumattomasti sairaita ja heidän
omaisiaan.
Toiminnalla tavoitellaan potilaan
ja hänen omaistensa hyvää elämänlaatua ja elämän päättyessä potilaan
hyvää kuolemaa niin, ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin.
Koulutetut tukihenkilöt toimivat
palvelutehtävässä vaitiololupauksensa mukaisesti. Tukihenkilöille
tarjotaan oman jaksamisen edistämiseksi ammatillista lähitukea,
ryhmätyönohjausta, täydennyskoulutusta ja virkistystapahtumia.
Heidät on tapaturmavakuutettu.

TUKIHENKILÖN tuki on sopimuksellista ja maallikkomaista
vierellä kulkemista. Tukihenkilö
tuo omalla persoonallaan toivonviestiä sanoin, elein ja ilmein olemalla sovitusti ja kiireettömästi
potilaan vierellä. Myötäeläminen,
eläytyminen tuettavan tarinaan,
kuunteleminen, rohkaisu keskustelemaan mieltä askarruttavista
asioista ja toteuttamalla pieniä
unelmia toivotaan kohentavan
potilaan ja hänen läheistensä
elämänlaatua. Potilaan läheisille
tarjotaan tukea hengähdystaukoina
hoitojaksojen aikana sekä pienimuotoisena saattaen vaihtaen tukena läheisensä kuoleman jälkeen.
TUKIHENKILÖ on tavoitettavissa tiistaisin kello 11.30–14
terveyskeskuksessa. Lisäksi

he toimivat potilaiden luona ja
omaisten tukena terveyskeskuksessa, mahdollisuuksien mukaan
palvelutaloissa, Lapin keskussairaalassa ja tuettavan kotona.

VUONNA 1965 lehden nimeksi tuli Seurakuntaviesti ja samalla lehdestä tuli Rovaniemen seurakuntalehti, joka ilmestyi
neljä kertaa vuodessa ja jaettiin postin välityksellä jokaiseen
kotiin. Lehden toimituksesta aluksi vastasi nuorisopastori
Jorma Manninen yhdessä nuorisotyötoimikunnan kanssa.
Vuodesta 1967 oli Seurakuntaviestillä oma toimituskunta,
päätoimittajana pastori Pentti Kopperoinen ja avustajina
pastori Aimo Ajo, opettaja Paavo Mölläri ja nuorisonohjaaja Nanni Törrö. Nytkin lehti saavutti nuorten suosion,
vaikka se oli tarkoitettu koko koko perheen yhteiseksi
lehdeksi.

TUKIHENKILÖÄ voi pyytää

tuentarvitsija itse tai hänen suostumuksellaan omainen, ystävä
sekä hoitohenkilöstöön kuuluva.
Palvelu on maksutonta. Pyyntö
tehdään terveyskeskuksen sairaalapalveluiden esimiehelle Sirkka
Peltolalle puhelin 040 7405 415 tai
osastolla hoitojaksojen yhteydessä.
Ota rohkeasti yhteyttä – kysy lisätietoa: Terveyskeskuksessa palveluesimies Sirkka Peltola 040 7405
415. Seurakunnan diakonissa Kirsti Vuolo 0400 261 589, Syöpäyhd.
neuvontahoitaja, järjestösihteeri
Anneli Selkälä 0400 944 267

Nanni Törrö

Auttin hautausmaa 80 vuotta
tioneuvostolta lupa, että kyläläiset
saavat rakentaa hautausmaan, Komulainen sanoo. – Ehtoina oli, että
maa pitää ensin ostaa omaksi, aita
pitää rakentaa ympärille, hautausmaa
pitää vihkiä virallisesti ja vielä neljäntenä ehtona, että hautausmaasta
ei saa tulla vaivaa ja huolta Rovaniemen seurakunnalle, vaan vastuuta
kaikesta on kyläläisillä.

PASI KOKKO

AUTTIN hautausmaa tulee tänä
vuonna toimineeksi jo 80 vuotta
kyläläisten viimeisenä leposijana.
Hautausmaan 80-vuotisjuhlaa
vietettiin Auttin kappelissa marraskuussa. Juhlassa hautausmaan historiasta kertoi Irma Komulainen.
- 1930-luvulla Rovaniemen
seurakunta alkoi rakentaa vähitellen
kylillekin hautausmaita, niin tuli
Yläkemijoenkin vuoro, Komulainen
kertoo.
- Vaihtoehtoina olivat Viiri,
Pekkala ja Autti. Autti-Juotasniemi-seudulla oli jo kovasti suunniteltu hautausmaata Juoksuvaaraan, mutta siitä kirkkovaltuusto ei
oikein innostunut. Lopputuloksena
Viirille rakennettiin hautausmaa,
jonka sanottiin olevan yhteinen
kaikille Yläkemijoen kyläläisille.
Auttin kyläläiset ja naapurikylien väki halusivat kuitenkin
hautausmaan vielä Juoksuvaaraan.
Hautausmaayhdistys perustettiin
vuonna 1937.
- Asukkaat päättivät ruveta itse
tekemään, kuten oli tyypillistä
siihen aikaan. Silloin piti hakea val-

Keskikaupungin alueen

VAPAAEHTOISTEN
joulujuhla seurakuntakeskuksen
juhlasalissa tiistaina 11.12. klo 17.
Tervetuloa! toivottaa Anne Lehmus 040 7764678

TALVISOTA toi seitsemän vaina-

jaa Auttiinkin. Sankarihaudasta
vastasi Auttin Marttayhdistys. Jatkosodan seurauksena sankarihaudassa on nyt yhteensä 26 vainajaa.
Elämä vakiintui 1950-luvulla ja
talkoilla hoitamisen vaihtoehdoksi
haettiin muita ratkaisuja hautausmaan ylläpitoon. Vuonna 1955
päätettiin lopettaa hautausmaayhdistys ja sovittiin, että seurakunta
ottaa haltuunsa koko hautausmaan,
varoineen ja velkoineen. Jo vuonna
1959 seurakunta hankki sankarihaudalle Wäinö Aaltosen veistämän
patsaan. Muistomerkillä on vuosittain
erilaisia seppeleenlaskutilaisuuksia.
Pasi Kokko

Nuorten puurojuhla srk-kodilla
16.12. klo 16.30-17.30.
Nuorten Kauneimmat joululaulut kirkossa
16.12. klo 18.

Sururyhmä

läheisensä menettäneille
alkaa ma 18.2. 2019 klo 18-19.30
perheneuvonnan tiloissa, Maakuntakatu 7.

Irma Komulaisen äidin hauta
on Auttin hautausmaalla. Isän
viimeinen leposija on samalla
hautausmaalla sankarihaudassa,
lähellä äidin hautaa.

Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kerola ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmä kokoontuu 5 kertaa.
Tapaamisajat sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä
8 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kerola 040-7363356
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Henna Väistö &
Sanna Koivuranta-Virtanen

Henna Väistö (vas.) ja Sanna KoivurantaVirtanen tekevät työtä kirkkomuskareissa.

Sanna Koivuranta-Virtanen ja Henna
Väistö ohjaavat kirkkomuskareita Rovaniemen seurakunnassa. Muskaritoiminta on
keskitetty kirkon kryptaan.
- Muskarissa lauletaan, leikitään, loruillaan,
soitetaan sekä liikutaan monipuolisesti musiikin
kanssa. Meillä on 14 ryhmää, joista enemmistö
on perheryhmiä. Muskarissa käydään yhdessä
vanhemman tai muun tutun aikuisen kanssa.
Suurin osa lapsista on alle 4-vuotiaita, Sanna
Koivuranta-Virtanen kertoo.
Perinteisten muskariryhmien lisäksi on myös
kehitelty jotakin uutta.
- Muskarikuorossa laulaa 5-7 –vuotiaita ja
muskaribändissä soittaa 6-8 –vuotiaita. Seuraavan kerran nämä muusikonalut ja kirkkomuskarilaiset nousevat samalle estradille Lasten
kauneimmissa joululauluissa su 9.12. klo 15
Rovaniemen kirkossa.

”

Kirkkomuskarissa
on elämää.
Rovaniemellä kirkkomuskareissa on kaksi
ohjaajaa.
- Työ on paljon rikkaampaa, kun on kaksi
ihmistä paitsi ideoimassa, myös toteuttamassa
muskareita. Meillä soi elävä musiikki lähes koko
ajan, Henna Väistö sanoo.
Henna on ammatiltaan lastenohjaaja.
- Työ on perheiden kohtaamista. Täällä musiikki on vahvasti läsnä koko ajan.
Sanna Koivuranta-Virtanen on varhaisiän
musiikinopettaja. Työ vaatii innostusta musiikkiin ja kasvatukseen.
- Kai tämä on jonkinlainen kutsumustyö
tämäkin. Halusin jo lukiolaisena nimenomaan
muskariopeksi ja tuo into on säilynyt.
Seurakunnan muskari on aivan erityinen
muskari. Kristillinen arvopohja näkyy osallistujille esimerkiksi lauluvalinnoissa.
- Muskarissa on aina alkurukouslaulu ja muskari päättyy pieneen loppuhartauteen. Muskarin
rytmi kulkee kirkkovuoden mukaan. Meillä
on ohjelmistossa perinteisiä ja uudempiakin
lastenlauluja.
- Nyt esimerkiksi on adventin aika ja kirkkomuskarissa tämä kyllä näkyy. Tervetuloa myös
lastenkirkkoihin, joita on joulukuussa paljon
ympäri kaupunkia, Henna ja Sanna kutsuvat.
Harriet Urponen

19
Kevään 20 arit
k
kirkkomus 4.1.
1
t
a
v
a
alk
Lue lisää unta.fi/
nseurak
rovaniemekomuskari
kirk

Eila Saarenpää, Arja Sotaniemi ja Sirkka Saarenpää toimivat vapaaehtoisina työntekijöinä Toivon torilla.

Joulumieltä ja lahjalöytöjä
kohtuuhintaan kierrättäen
KIERRÄTYS ja ekologisuus ovat ajankohtaisia teemoja myös jouluostosten
aikaan. Lähetyskirpputori Toivon tori
tarjoaa kohtuuhintaisia, ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja niin yllätyslahjoja etsivälle kuin kuusenkoristeita
hakevalle.
- Joulukoristeita löytyy laidasta
laitaan, esimerkiksi joulupalloja ja
kransseja on runsas valikoima. Ja enkelit
ovat nyt ”kova sana”. Jouluvalojakin
kysytään, vapaaehtoisena kirpputorilla
työskentelevä Arja Sotaniemi kertoo.
- Joulun läheisyys näkyy myös siten,
että juhlavaatteita ostetaan enemmän, löytyy miehille pukuja ja naisille
mekkoja. Joulun jälkeen meille voi tulla
uuttakin tavaraa, kun lahjapaketissa
ollut vaate on ollut väärää kokoa.
ARJA on toiminut vapaaehtoisena
työntekijänä jo lähes kymmenen vuotta. Hän muutti Ivalosta Rovaniemelle

viettämään eläkepäiviä.
- Vapaaehtoiseksi tulin, kun tuntuu, että vielä jotakin jaksaa tehdä.
Kokemustakin näistä töistä on, sillä jo
Ivalossa vedin mielenterveysyhdistyksen
kirpputoreja. Olen aina ollut kiinnostunut kierrätysjutuista.
- Tavaraa kirpputorille tulee esimerkiksi asiakkaiden siivotessa kotonaan
kaappeja. Se on oiva tapa päästä
itselleen tarpeettomasta tavarasta eroon,
kun kaatopaikallekaan ei kannata viedä.
Vastaavasti jollekin on mieluisaa löytää
tavara täältä halvalla.
Vaatteiden hinnat kirpparilla pysyttelevät samalla tasolla, mutta pienten
esineiden hinnat vaihtelevat.
- Joulupallo lähtee tänään kymmenellä sentillä, Arja toteaa.
Eila Saarenpää on toiminut jo
seitsemän vuotta vapaaehtoisena Toivon
torilla.
- Eläkkeelle jäämisen jälkeen tuli

toimettomuus, joten lähdin vapaaehtoiseksi.
- Vuosien aikana kirpputorilla on
huomannut tavarapaljouden kasvavan
huomattavasti.
Rovaniemeläinen Oili on Toivon
torilla vaateostoksilla. Hän käy tutulla
kirpputorilla pari kertaa kuukaudessa.
- Vaatteiden lisäksi katselen mitä
muuta kivaa sattuu löytymään.
- Toivon tori on ihan mahtava paikka,
sosiaalisen kontaktinkin täältä löytää
meille vanhuksille. Henkilökunta on
tullut tutuksi, Oili kertoo.
Toivon torin tuotolla tuetaan Senegalissa nuorten naisten ammattikoulutusta, Nepalissa Gandaki Boarding Schoolin koulutyötä ja Venäjällä Viipurissa
lasten turvakoti Dikonia.
Pasi Kokko
Lähetyskirpputori Toivon tori,
Lapinkävijäntie 13, avoinna ti–pe kello 11–17.

Lahjasi apua tarvitsevalle
Mitä antaisin lahjaksi tavarapaljouden pursutessa ympärilläni? Entä
voisinko tehdä jotain ympäristöä
säästävää ja kestävää kehitystä
edistävää, lähimmäiseni parhaaksi?
Eettiset ja aineettomat joululahjat ovat
tänäkin vuonna monen lahjalistalla.
Esimerkiksi viime vuonna Kirkon
Ulkomaanavun (KUA) Toisenlaisen Lahjan kautta lahjoitettiin yli
4510 Stipendiä Tytölle ja 3910 vuohta.
Stipendin ja vuohen jälkeen suosituimpia joulun lahjoja ovat viime
vuosina olleet ammatti, koulupuku,
puuntaimet ja kanat.
Pääsky-lehden lahjavinkkejä:
1. Vuohi, 30 euroa. Antamalla
lahjaksi vuohen autat kehitysmai-

den köyhimpiä ihmisiä hankkimaan
toimeentuloa. Lahjoita aineeton lahja
ystävällesi! (Kirkon Ulkomaanapu)
2. Stipendi tytölle, 25 euroa.
Monet kehitysmaissa asuvat tytöt eivät
pääse kouluun, koska he hoitavat
kotitöitä tai ovat tienaamassa elantoa
köyhälle perheelleen. Stipendi tytölle
-lahjan avulla tuet heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen koulunkäyntiä.
(Kirkon Ulkomaanapu)
3. Oppikirja köyhän perheen
nuorelle Suomessa, 30 euroa.
Lahjallasi köyhän perheen nuori
saa yhden lukion tai ammatillisen
oppilaitoksen oppikirjan ja pääsee
elämässään eteenpäin. (Pelastakaa
Lapset ry)

4. Ruokapaketti perheelle kuukaudeksi, 35 euroa. Katastrofin
sattuessa koko arkinen elämä romahtaa ja jo pelkästään ruoan hankinta
voi olla mahdotonta. Lahjasi antaa
katastrofin kohtaamalle perheelle
ruokapaketin, joka sisältää peruselintarvikkeita kuukaudeksi. (Suomen
Punainen Risti)
5. Ystävä yksinäiselle Suomessa,
25 euroa. Jokainen meistä tarvitsee
toista ihmistä – juttuseuraa, kaverin
leffaan, apua kauppareissulle. Tämä
lahja on ystävä yksinäiselle Suomessa.
(Suomen Punainen Risti)
Pasi Kokko.
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Lapin Sotilassoittokunnan joulukonsertti

Joulun konsertteja
kirkossa ja kappeleissa
• 9.12. klo 18 Korkalovaaran kappelissa joulukonsertti, Riikka Jalkanen ja Mika Pohjantähti, laulu, Maie Kuusik, säestys.

Kirkossa perjantaina
14.12. klo 19.
Vapaa pääsy, ohjelma
10€.
LAPIN SOTILASSOITTOKUNTA laulattaa
ja viihdyttää yleisöä
joulukonsertin voimin.
Konsertissa kuullaan
perinteisiä suomalaisia
joululauluja ja klassisia
sävelmiä. Tule hiljentymään ja virittäytymään
joulun tunnelmaan
toinen toistaan kauniimpien joululaulujen myötä. Johtaa
musiikkikapteeni Tero
Haikala.

Sinivalkoinen joulu
IS
MO

JOK

INEN

KONSERTIN solistina on vahva
tulkitsija, Suomen ensimmäinen
tangokuningas Kauko Simonen.
Luvassa on kolmen sukupolven
kohtaaminen kirkon upean freskon
alla, sillä konsertissa esiintyvät myös

Waltteri Torikan joulukonsertti

Laulu Isänmaalle

Waltteri Torikka - Sydämeni joulu tiistaina
18.12. klo 19 Rovaniemen kirkko.
Liput alk. 29,50 € Ticketmasterista.

Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla
”Laulu Isänmaalle” kirkossa 6.12. klo 16.

K S. S.

OHJELMASSA baritoni Mika Pohjantähden yksinlaulua Maie Kuusikin säestyksellä, solistin laulamana
kuullaan mm. Veteraanin iltahuuto.
Juhlassa on myös Rovaniemen teatterin tervehdys. Tilaisuudessa lauletaan
yhdessä tuttuja isänmaallisia virsiä. Mukana pastori Anne Lehmus, urkurina
Sari Alakulppi. Vapaa pääsy!

Rovalan kuoron joululaulukonsertit
Tavivaaran kappelissa la 15.12. klo 16 ja
Korkalovaaran kappelissa su 16.12. klo 16.
Adeste fideles – Juhlimaan tulkaa, Kadri
Joametsin 20-juhlavuoden konsertit,
Rovalan Kuoro

ROVALAN KUOROA Kadri Joamets
on johtanut syyskaudelta 2002 lähtien.
Joametsin johtaessa kuoro on tehnyt
useita ulkomaanmatkoja, v. 2009
konsertoitiin Unkarissa Rovaniemen
ystävyyskaupungeissa, Vesprémissä
ja Ajkassa. Kansainvälisiin kuorofestivaaleihin Rovalan kuoro on osallistunut v. 2012 Italian Veronassa, 2014
Pietarissa ja 2016 Prahassa. Sulasolin

valtakunnallisille Laulu- ja soittojuhlille Rovalan kuoro osallistui viimeksi
Kuopiossa 2012, jolloin Kadri Joamets
sai johdettavakseen kaikki muutkin
juhlille osallistuneet kuorot. Joametsille on myönnetty Rovaniemen kaupungin kulttuuritekopalkinto, Lapin
taidetoimikunnan vuoden taidepalkinto ja Osuuspankin Helmi-palkinto.
Laulukaudella 2018 – 2019 Rovalan
kuorossa on 27 laulajaa. Ohjelmisto
koostuu sekä kevyestä että hengellisestä
musiikista sisältäen kansanlauluja ja
ikivihreitä sävelmiä. Hengelliseen ohjelmistoon edelleen keskeisesti kuuluu
Armas Maasalon Adventtivesperi. Jou-

• 16.12. klo 16 Korkalovaaran kappelissa
Rovalan kuoron joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
• 19.12. klo 18 Meltauksen kappelissa Välke-lauluyhtyeen jouluinen ilta kynttiläin
tuikkeessa. Elina Koivuniemi, Elina ja Antti
Alatörmänen sekä Nora Liias. Myös yhteislaulua, kahvitus. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Taksia saa käyttää.
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hänen tyttärensä Harriet sekä lapsenlapsensa Hulda
ja Hilda Urponen.
Tunnelmallisen konsertin kitaristina on rovaniemeläinen
Olli Pylkkänen ja saksofonia soittaa Tuomas Junttila.
Tulossa on yllätyksellinen ja ainutlaatuinen joulukonsertti! Ohjelmistossa on paitsi perinteisiä joululauluja, myös
uudempaa tuotantoa.
Mikäpä voi tuoda paremman joulumielen, kuin pienten
tyttöjen kaunis laulu? Tule mukaan sinivalkoiseen jouluun!

Konserttien ohjelmisto koostuu kaikille
tutuista joululauluklassikoista ja uusista joululauluista. Kiertueella Waltteri
Torikkaa säestää neljän huippumuusikon yhtye. Mukana ovat Juha Savela
(kitara), Eero Ignatius (kontrabasso),
Marko Hilpo (piano) ja Markus Pajakkala (multi-instrumentalisti).

• 15.12. klo 17 kirkossa Lasten joulu –konsertti, lapsikuoro Valonlähde, johtaa Ruusu
Tervaskanto, Lapin Musiikkiopiston oppilaita, johtaa Maria Ala-Hannula. Vapaa pääsy.

• 20.12. klo 18 Sinetän kappelissa jouluinen musiikkilta, Sanna Peltola, Ounasjoen
kuoro.

Kuvassa Lapin sotilassoittokunta esiintyi tunnelmallisessa Keminmaan kirkossa.

Kauko Simonen konsertoi kirkossa
perjantaina 7.12. klo 18. Ohjelma 10€.

• 15.12. klo 16 Tavivaaran kappelissa
Rovalan kuoron joulukonsertti. Vapaa pääsy,
ohjelma 5€.

lukonserteissa Rovalan kuoro
esittää paitsi vanhoja, monille
tutuiksi tulleita joululauluja,
kuten P. J. Hannikaisen ”Tuikkikaa
oi joulun tähtöset”, Armas Maasalon ”Joulun kellot”, Franz
Gruberin Jouluyö, juhlayö,
Gabriellin ”Oi sä riemukas ja ”Adeste fideles”,
Juhlimaan tulkaa, myös
uusia, vähemmän
tunnettuja joululauluja,
kuten Jukka Kuoppamäen ”Aavistus”, Mika
Toivasen ”Enkelikello” ja
Satu Simolan ”Kuulkaa”.

• 21.12. klo 19 Tavivaaran kappelissa
Belcanto -kvartetin joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
• 23.12. klo 22 kirkossa Seitakuoron ja
Lapin Lauluveikkojen joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Suvi Teräsniskan
joulukonserttikiertue
Rovaniemen kirkossa konsertti järjestetään torstaina
20.12. klo 19. Liput 30/35€,
ovelta
35 €, jos lippuja jäljellä.

Suvi Teräsniska
– Joulun henki
2018 -konserteissa kuullaan
kappaleita Suvin
kahdelta joulualbumilta.

Jääkiteet
-joulukonserttikiertue
Tiistaina 11.12. klo 19 kirkossa Tanja Vähäsarjan
joulukonsertti. Liput 15/5€.

Tanja Vähäsarja on oululaissyntyinen artisti,
joka julkaisi 2017 jouluna, upean jouluisen
singlen, Jääkiteet. Tästä syntyi myös idea
Joulukonserttikiertueelle, joka kantaa
samaa nimeä (Jääkiteet). Tanja Vähäsarja
on itse sanoittanut ja säveltänyt kappaleen, joka on moderni ja silti jotenkin
niin tuttu.

Jarkko Ahola Joulun
klassikot -kiertueella
Komeaääninen tenori Jarkko Ahola on jo perinteeksi
muodostuneella Joulun Klassikot –kirkkokiertueella,
perjantaina 8.12. klo 19 hän esiintyy Rovaniemen
kirkossa. Liput alkaen 32 € Ticketmasterista,ovelta
35 €, jos lippuja jäljellä.

Jarkko Aholan upeaa tulkintaa joulun
klassikoista sisältävä kiertue vierailee kahdeksassa eri kaupungissa ympäri Suomen.

38. vuosikerta | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta | Päätoimittaja Kari Yliräisänen p. 040 5032 734 kari.yliraisanen@evl.fi | Toimitus Harriet Urponen
p. 040 6700 277 harriet.urponen@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 6854 935 jouni.hagstrom@evl.fi | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi |
Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen pj., Kari Gustafsson, Jouni Hagström, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi,
Heikki Salo ja Harriet Urponen. | Toimituksellinen aineisto Rovaniemen seurakunnan tiedotustoimisto, PL 8104, 96101 ROVANIEMI |Ulkoasu ja taitto
Kotimaa Oy | Painatus Suomalainen Lehtipaino Oy | Jakelu : Pohjois-Suomen Suorajakelu Oy | Jakelureklamaatiot: www.jakelupalaute.fi/paasky |
Tilaukset 25 euroa vuodessa | Painos 30 400 kpl.

Seuraava Pääsky ilmestyy ke 20.1.2019 | Aineisto ma 14.1.2019.

16 HENKILÖ

5.12.2018 Pääsky

Kuka?
• Nimi: Antti Okkonen
• Ikä: 36 vuotta.
• Perhe: vaimo Anneka,
lapset Meeri, 8, ja Akseli, 7.
Maaottelut:
• 13 A-maaottelua, 18 nuorten
ja 56 poikien maaottelua.
Saavutukset:
• Vuoden lupaava pelaaja 2001
• Suomen mestaruus 2012 (HJK)

SM-hopeaan uransa päättänyt RoPS-kapteeni Antti Okkonen:

Kaikkia ihmisiä kohdeltava
oikeudenmukaisesti
ANTTI OKKONEN on omalla esimerkillään johtanut Rovaniemen Palloseuran
ennennäkemättömään menestykseen
liigakentillä. Kokeneen RoPS-kapteenin
pitkä pelaajaura huipentui tänä syksynä
SM-hopeajuhliin.
– Yhteistyö ja yhteishenki ovat olleet
RoPSin vahvuuksia kaikki nämä vuodet, mitä
täällä olen ollut, Antti sanoo.
– Joukkueessa on niin paljon erilaisia ihmisiä, joten kysymys on siitä, miten toimimme yhdessä.
Yhteisöllisyyden rakentamisessa Antti
nostaa tärkeimmäksi arvokseen oikeudenmukaisuuden.
– Kapteenina toimiessani tärkeintä on
kaikkien ihmisten kohteleminen oikeudenmukaisesti. Pelaajan on myös pystyttävä
luottamaan minuun kertoessaan henkilökohtaisia asioitaan. Tärkeää on myös toisten
arvostaminen ja kaikkien huomioiminen,
Antti sanoo.
Viimeiset viikot ennen kauden päätöspeliä
herättivät kokeneella kapteenilla ajatuksia.
– Olin kyllä miettinyt, että nyt jalkapalloura loppuu ja mitä se merkitsee. Moni asia oli
sellainen, että se tapahtui viimeistä kertaa,
tässä ja nyt.
– Mutta kun oma ura huipentuu SM-hopeamitali kaulassa, niin eipä paljon parempaa
päätöstä peleilleen voisi toivoa.
ROVANIEMELLE A ntti muutti perheineen kuutisen vuotta sitten.
– Muistan tarkasti päivän, kun ajelin Oulusta Rovaniemelle ja auton mittari näytti 33

astetta pakkasta. Mietin, että mitähän tästä
on tulossa. Ensimmäinen kausi lähtikin tosi
hyvin liikkeelle ja voitimme vielä Suomen
Cupin.
Perheen lapsille ensimmäisiä kontakteja
Rovaniemellä oli pääsy seurakunnan kerhoon, lähelle silloista kotia. Kerho helpotti
osaltaan asettumista uuteen ympäristöön.
– Perheellemme oli tärkeää, että pääsimme lähelle tuttua kotikaupunkiani Oulua.
Ennen sopimustani RoPSin kanssa juttelin
muun muassa pelikaverini Tuomo Könösen
kanssa. Sain hyvän vaikutelman, enkä ole
päätöstäni katunut.
– Vaikka paljon puhutaan seurojen taloudesta ja budjeteista, niin täällä Rovaniemellä
oikeasti välitetään pelaajasta, Antti sanoo.
– Moni ulkomaalaispelaaja on sanonut,
että hän ei ole kokenut samanlaista yhteisöllisyyttä missään muissa seuroissa.

TÄRKEIMMÄT eväänsä elämään ja
pelaamiseen Antti on saanut lapsuudenkodistaan.
– Ensinnäkin isä ja äiti ovat aina jaksaneet
kannustaa ja olla mukana tukemassa minua,
ihan pikkupojasta viimeiseen liigavuoteeni
asti.
– Sitten vaimoni Anneka on ollut tukena
ja turvana, että olen saanut toteuttaa omaa
unelma-ammattiani, iso kiitos hänelle.
Vielä pelaajauraakin isompana asiana Antti
arvostaa isänä olemista.
– Isänä oleminen on mahtava kokemus,
eikä sitä isompaa asiaa taida itselleni löytyä
elämässä. Urani päätyttyä on enemmän

yhteistä aikaa lasten kanssa, vaikka aika
meneekin lasten harrastusten, taitoluistelun
ja jalkapalloilun, parissa.

VIIME KESÄNÄ Antti sai opiskelupaikan
Lapin yliopistosta. Hän suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoa,
pääaineenaan johtaminen.
– Opinnoissa menee vielä seuraavat 2–2,5
vuotta. Sitten pitäisi olla maisterin paperit
kädessä.
Muun ajan vie perhe ja jalkapallovalmentaminen. Antti valmentaa RoPSin vuonna
2011 syntyneiden joukkuetta, jossa pelaa
myös hänen ekaluokalla oleva poikansa
Akseli.
– Valmentajana haluan sytyttää pojissa urheilun ja harrastamisen kipinän. On tärkeää
myös yhdessä vanhempien ja poikien kanssa
miettiä, mitä haluamme olla ja toimia niiden
arvojen mukaan.
PELAAJAURALLAAN Antti on nähnyt
erilaisia valmentajia.
– Jalkapallossa menestyy eri pelitavoin,
mutta valmentaja voi tuoda omaa pelitapaansa ja ajatteluaan esille vain olemalla oma
itsensä.
– Esimerkiksi RoPSissa kaksi hyvin erilaista valmentajaa ovat menestyneet vahvuuksillaan. Nykyinen valmentaja Toni Koskela on
todella älykäs ja oman pelitavan äärimmäisen
hyvin tietävä valmentaja. Edellinen valmentaja Juha Malinen pystyi rakentamaan omalla
tavallaan hyvän suhteen pelaajiin, kun taas
pelitapa oli suoraviivaisempi.

• SM-hopea 2002 (MyPa), 2015
ja 2018 (RoPS)
• SM-pronssi 2000, 2001 (MyPa)
• Suomen Cup 2013 (RoPS)
Ensiesiintyminen liigassa
MyPa:ssa vuonna 2000.
Pelasi RoPSissa kuusi kautta,
vuosina 2013-2018. Pelannut
myös Ruotsissa, Tanskassa ja
Belgiassa.

Rovaniemellä seurakunta luo omalla
toiminnallaan yhteisöllisyyttä, mutta myös
RoPSilla on tärkeä rooli yhteisöllisyyden
rakentajana.
– Yhteisöllisyyteen tarvitaan aikaa ja ihmisten halua, ja sitä että oma asia on tärkeä. RoPS
on vuosikymmenten aikana pystynyt luomaan
”jutun”. Esimerkiksi vieraspeleihimme tulee
ihmisiä ympäri Etelä-Suomea ja ottelu merkitsee heille paljon.
– Paluumatkalla vierasottelusta yöjunassa
olemme voineet kannattajien kanssa käydä
läpi, mitä RoPSin euromenestys 80-90-luvuilla merkitsi. Kaikki heijastuu nykypäivän tekemiseen ja siihen, mitä ensi vuosi
voi tuoda tullessaan, kun RoPS pelaa taas
europelejä.
Joulua Okkosen perhe viettää perinteisesti.
– Siihen kuuluu joulunviettoa perheen
kanssa, mutta myös isovanhempiemme ja
isoveljeni seurassa. Erityisesti joulu on rauhoittumisen aikaa itselle ja perheelle.
Antti haluaa kiittää vielä lämpimästi kannattajia yhteisistä vuosista.
– Tukenne merkitsee paljon seuralle,
joukkueelle ja pelaajille. Nämä kuusi vuotta
pelaajana Rovaniemellä ovat jääneet syvälle
muistiini. Kyllä siellä iso sininen sydän sykkii, Antti Okkonen sanoo.
Pasi Kokko

JOUNI HAGSTRÖM

Antti Okkonen muutti
perheineen Rovaniemelle
noin kuusi vuotta sitten,
aluksi näihin Kirkkolammen
maisemiin, jolloin
seurakunnan kerhokin tuli
lapsille tutuksi. Nyt perhe
asuu Saarenkylässä.

