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PÄÄKIRJOITUS | Kari Yliräisänen, kirkkoherra

Kirkkoherranvaalitavasta
syytä keskustella
KOLME PÄIVÄÄ sitten käynnistyi uusi
kirkkovuosi ensimmäisenä adventtisunnuntaina, siis kuukautta aikaisemmin
kuin uusi kalenterivuosi.
Tuleva vuosi tuo tullessaan monenlaista muutosta ja myös uutta seurakunnan
elämään ja toimintaan. Edessä on uuden
kirkkoherran valinta, seurakuntakeskuksen remontti käynnistynee syyskuulla,
samoin suunnitelmissa on krematorion
rakentaminen, kirkon 70-vuotisjuhla. Lisäksi juhlitaan 40-vuotiasta Pääsky-lehteä pitkin vuotta.

”Yö on kulunut
pitkälle, päivä
jo sarastaa"
MITÄ OIKEASTAAN

tarkoitamme laulaessamme
hoosianna? Hoosianna juontaa juurensa hepreankielisestä pelastusta tarkoittavasta
sanasta ja se on käännettävissä ”oi auta” tai ”pelasta”.
Varhaiset kristityt käyttivät
ilmausta Jumalaa ylistettäessä. Laulaessamme hoosianna
siis sekä pyydämme Jumalalta apua että ylistämme häntä
samanaikaisesti. Toivomme
Messiaan saapumista ja
olemme samaan aikaan siitä
myös vakuuttuneita.
Väkevä, keskiaikainen
adventin ajan virsi Oi saavu
jo Immanuel (756 ja 933)
sisältää samat jännitteiset
elementit. Säkeiden alut ovat
täynnä pyyntöjä: ”Tie neuvo
meille viisauteen! Me syvyydestä huudamme, pois ota
raskaat kuormamme! Johdata
tiellä armosi!” Virren säkeiden
lopussa toistuu kuitenkin
vakuutus: ”Jo riemuitkaa! On
luojamme nyt Kristuksessa
kanssamme.”
Tähän ristiriitaiseenkin,
pakahduttavaan odotukseen
ja toisaalta täyttymyksen riemuun, saamme mekin yhtyä
nyt, missä ikinä kuljemmekin
omassa elämässämme. Laulaessamme Oi saavu jo Immanuel, voimme alkaa apostoli
Paavalin tavoin nähdä että
”yö on kulunut pitkälle, päivä jo
sarastaa”. (Room 13:12)
Heikki Kerätär

TUOMIOKAPITULI on käynnistänyt
pitkän valintaprosessin kirkkoherran
valitsemiseksi. Kapituli on pyytänyt
seurakunnalta lausuntoa vaalitavasta ja
kirkkoherranviran erityisistä vaatimuksista. Lausunnon antaa kirkkovaltuusto. Julkinen keskustelu kirkkoherranvaalista on käynnistynyt marraskuun
lopulla.
Kirkkoherra voidaan valita kahdella erilaisella vaalitavalla. Välitön vaali
tarkoittaa, että seurakuntalaiset äänestämällä valitsevat niistä hakijoista, jotka
tuomiokapituli on laittanut paremmuusjärjestykseen vaalisijoille 1-3. Välillinen
vaali tarkoittaa, että kirkkovaltuusto
valitsee kirkkoherran. Tällöin mukana
ovat kaikki hakijat, jotka tuomiokapituli
on todennut kelpoisiksi virkaan. Jälkimmäisessä vaalissa voi olla, hakijamäärästä
riippuen, vaikkapa viisi ehdokasta.
Seurakuntamme kirkkoneuvosto
ehdottaa (äänin 7-4) kirkkovaltuustolle,
että vaalitapa olisi välillinen. Valtuusto
käsittelee asian ja antaa lausuntonsa
tuomiokapitulille kokouksessaan 11.12.
Lopullinen päätösvalta on kuitenkin
tuomiokapitulilla, joka arvioi lausunnon
ja määrää vaalitavan.
VÄLITÖN vaali ilmentää kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa. Seurakuntalaiset osallistetaan prosessiin,
jossa samalla toteutuu pitkä traditio,

”

P.S. Jouluseimi
myös joulukaupungissa.

että seurakunta kutsuu paimenensa.
Mitä ilmeisimmin välitön vaali aktivoi
seurakuntalaisia ja antaa seurakunnalle
julkisuutta enemmän kuin välillinen
vaalitapa. Rajoituksena on, etteivät
seurakuntalaiset pääse valitsemaan
paimentansa kaikista hakijoista vaan
tuomiokapitulin vaalisijoille asettamista, enimmillään kolmesta. Välittömän
vaalin heikkous on siinä, etteivät seurakuntalaisilla ole mahdollisuutta arvioida ehdokkaiden johtamishallinnollisia
taitoja, jotka ison seurakunnan johtamisessa tarvitaan. Toki voidaan ajatella,
että tuomiokapituli on arvioinut vaalisijoille asetettujen taidot vahvimmiksi.
Vaalin voittajalle välitön vaali antaa
laajemman mandaatin kuin välillinen
vaali. Seurakuntalaisten antama selkänoja on laajempi kuin valtuuston tai sen
enemmistön antama.

VOIDAAN katsoa, että välillinen
vaali mahdollistaa paremmin hakijoiden todellisen osaamisen arvioinnin
kirkkoherran viranhoidon keskeisessä
osaamisessa: johtamistaidossa ja kyvyssä kehittää organisaation strategiaa
ja käytännön toimintaa. Valtuusto voi
haastatella ja laittaa hakijat testeihin.
Lisäksi on huomattava, että kirkko-

VIIKON SANA |
Sana itsenäisyyspäivälle
Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen?
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.
Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta,
vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä
kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös
hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa.
Mutta 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. (Jaak 3)

Rukous
Herra Jumala, taivaallinen Isä.
Me kiitämme sinua isänmaasta
ja meille uskotuista tehtävistä.
Anna keskuuteemme rauha ja sopu,
ja auta meitä pyrkimään kaikessa
totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.
Siunaa kaikkia niitä,
jotka kantavat vastuuta yhteisistä
asioistamme.
Kiinnitä sydämemme taivaalliseen
isänmaahan
ja anna meidän voittaa katoamaton
perintöosa.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen
Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

herran työssä monipuolinen yhteistyö
seurakunnan hallintoelinten ja luottamushenkilöiden kanssa on tärkeällä
sijalla. Välittömässä vaalissa annettava
vaalinäyte ( jumalanpalveluksen toimittaminen ja saarna), kertoo hakijoiden
laulu- ja puhetaidosta ja kohtaamisen
kyvystä, muttei hallinnollisista taidoista. Kirkkovaltuuston tai sen enemmistön antama selkänoja valitulle on kapea
kirkkoherraksi valitulle. Kokonaan ei
ole poissa myöskään ajatus jonkinlaisesta kiitollisuuden velasta.

OULUN tuomiokapituli on tiettävästi
kerran määrännyt toisen vaalitavan kuin
mitä kirkkovaltuusto oli ehdottanut.
Pudasjärvelle tuomiokapituli määräsi
välittömän vaalin valtuuston ehdottoman välillisen vaalin asemesta. On
huomattava, että tuomiokapituli joutuu
ratkaisussaan puntaroimaan kulloistakin vaalitilannetta omana paikallisena
kokonaisuutena. Se joutuu ottamaan
huomioon paitsi kirkkovaltuuston ehdotuksessaan esittämät perustelut myös
esimerkiksi seurakuntalaisten aktiivisuuden aiemmissa seurakunnallisissa
vaaleissa.
On suotavaa, että asiaa pohditaan ja
siitä keskustellaan mahdollisimman monipuolisesti ja kiihkottomasti puoleen ja
toiseen ennen kirkkovaltuuston kokousta. Seurakuntalaiset ottakoot yhteyttä
valtuutettuihin ja päinvastoin. Olipa
kirkkovaltuuston ehdotus vaalitavasta
tuomiokapitulille kumpi tahansa, sitä tulee kunnioittaa demokraattiseesti tehtynä
lausuntona. Samoin kapitulin aikanaan
tekemää lopullista päätöstä.
ENSIMMÄISEN adventin iloisessa
Hoosianna-laulussa yhtäältä ylistetään
Jumalaa saadusta avusta ja toisaalta
pyydetään apua ja siunausta tulevaan.
Saakoon Hoosianna olla rukouksenamme ja siivittää seurakuntaamme Vapahtajamme syntymäjuhlaan sekä tulevan
vuoden tapahtumiin.

Pääsky toivottaa hyvää
itsenäisyyspäivää
ja adventinaikaa
PÄÄSKY tapasi itsenäisyyspäivän

tunnelmissa Alli Korvan. Lottana ja opettajana työskennellyt
kehottaa meitä muistamaan
mistä kiittää – kaikesta hyvästä (s. 5). Adventti on alkanut
ja seurakuntamme on mukana monessa,
muun muassa järjestää yhteensä yli 45
Kauneimmat joululaulut -tilaisuutta
ympäri Rovaniemeä eli jokaiselle on omanlaisiaan eri alueilla (keskiaukeama, s. 8-9),
esimerkiksi saamenkieliset Korkalovaaran kappelissa 8.12. klo 17 ja kansainväliset kirkossa 18.12. klo 20: www.rovaniemenseurakunta.fi/kauneimmatjoululaulut
Pääskyn toimitus
Toim. huom. Pääskyssä 8/2019 suruteema
-artikkelin yhteistyöryhmässä olivat
mukana papit Ritva-Elina Pylväs, Sanna
Kierivaara ja Lauri Kinnunen eli koko
sairaalasielunhoidon tiimi
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Kaikukortilla
kulttuuria

Paimenen osa

uluneen syksyn mieleenpainuvimpia virkatehtäviäni ovat olleet lasten
tapaamiset kouluvierailuilla
piispantarkastusten yhteydessä.
Lasten kysymykset ovat olleet aitoja
ja ne ovat koskeneet kaikenlaisia
asioita ”maan ja taivaan väliltä”: Onko
sinulla lapsia? Onko kiva olla piispana? Paljonko piispa tienaa? Isompien
koululaisten kysymykset ovat panneet minut lujille: Mikä on elämän
tarkoitus? Mitä tapahtuu kuoleman
jälkeen? Mikä on uskonnonvapauden
ja sananvapauden suhde? Parhaani
mukaan olen yrittänyt näinkin vaikeisiin kysymyksiin vastata.

JOULUKUVAELMISSA paimenet
ovat usein sivuroolissa. Muistan
itsekin, kun kansakoulun joulujuhlassa seisoin hieman sivummalla
saunatakki päällä ja pyyheliinasta
kietaistu päähine päässäni. Tosiasial-

NOORA HIETANEN

KOULUVIERAILUILLA minulla
on ollut mukana piispansauva. Sen
avulla olen kertonut piispan työstä
ja siitä, että piispaa kutsutaan usein
paimeneksi. Piispalla on sauva, aivan
kuten paimenilla Jeesuksen ajan
Lähi-idässä. Paimen pystyi sauvan
varrella suojelemaan laumaansa petoeläimiltä. Sauvan kärjellä ohjaamalla
paimen saattoi pitää lauman koossa.
Sauvan yläosalla paimen saattoi pelastaa pienen karitsan kallionkolosta.
Olen kertonut, että jollakin tavalla
samaa tekee myös piispa paimenena.
Suojelee, ohjaa ja tukee seurakuntia
ja kristittyjä.

TÄMÄN joulun alla paimenen osa
on puhutellut minua myös jouluevankeliumissa. Luukkaan jouluevankeliumi toteaa ensin aivan lakonisesti,
että ”sillä seudulla oli paimenia yöllä
vartioimassa laumaansa”. Nämä yötä
myöten ahertavat paimenet pelästyivät kuitenkin pahanpäiväisesti, kun
Herran enkeli seisoi heidän edessään.
”Älkää pelätkö”, oli enkelin ensimmäinen viesti säikähtäneille paimenille.
Pelkojen poistaminen ei kuitenkaan
ollut vielä paimenten kuulema pääviesti, vaan se oli tämä: ”Tänään on
teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
Tämä on merkkinä teille: te löydätte
lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Viestin kuultuaan paimenet
lähtivät kiireesti matkaan viemään sanomaa eteenpäin. ”Nyt Betlehemiin!”,
kuului heidän toimintasuunnitelmansa. Ei kohta, eikä huomenna, vaan nyt
heti. Enkelin ilmoittama sanoma oli
vakuuttanut paimenet niin perin juurin, ettei viivyttelylle ollut sijaa.

lisesti paimenilla oli hyvin tärkeä osa
ensimmäisen jouluyön tapahtumissa.
Se oli viestin viejän osa.
Paimenet tiesivät, että heidän tuli
löytää paikka, jossa lapsi makasi seimessä. Kun he löysivät lapsen, kertoivat he heti, mitä heille oli tästä lapsesta
sanottu. ”Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.” Tuskinpa paimenet olivat tulleet koskaan
ajatelleeksi, että Jumala valitsisi juuri
heidät maailman historiaa muuttaneen
viestin viejiksi.
Kuitenkin juuri paimenet saivat olla
ensimmäiset Jeesuksen syntymästä
kertovat ihmiset. Paimenten eteenpäin
viemä viesti on säilynyt muuttumattomana yli 2000 vuotta! Toivottavasti
joulun ilosanoma saavuttaa myös
sinun sydämesi. Minusta tuntuu, että
tuo ilosanoma on tämän ajoittain yhä
hullummaksi muuttuvan maailman
keskellä ajankohtaisempi kuin koskaan: ”Älä pelkää. Sinulle on syntynyt
Vapahtaja!”
Siunattua joulua sinulle
ja läheisillesi!
Jukka Keskitalo,
Oulun hiippakunnan piispa

L APIN JA
LU O N N O N
L AULUJA

en
Rovaniesm
kirko sa

Hengen hedelmien messun toimitti tuomiosunnuntaina 24.11.
Jouttikeron kappelissa ja seurakuntasalissa Ritva-Elina Pylväs. Hänen
kanssaan ehtoollista jakoi diakoni Nina Helisten-Kerkelä. Säveltämänsä ja
sanoittamansa kauniit kappaleet tulkitsi Tiina Ronkainen. Lisäksi esiintyi
Saaren kuoro ja tilaisuuden juonsi kappalainen Topi Litendahl. Alueen
työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten yhteiseen
kirkkopyhään kuljettiin osittain yhteisellä bussikyydillä Aapakirkolta ja
juhlan jälkeen takaisin.

KAIKUKORTILLA voi hankkia maksuttomia
pääsylippuja kulttuuri- ja urheilutoimintaa
varten. Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa
taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille
ja perheille, jotka ovat asiakkaana Rovaniemen kaupungin perusturvan palveluissa tai
muussa Kaikukorttia jakavassa yksikössä ja
yhteisössä. Rovaniemen seurakunnan diakoniatyö on mukana jakajien joukossa. Henkilökohtaista ja maksutonta korttia voi tiedustella
asioinnin yhteydessä. Kaikukortti on voimassa 30.9.2020 asti. Kaikukortin voi saada, jos
• on vähintään 16-vuotias.
• Käyttää asiakkaana palveluja sosiaali- ja
terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa.
• On tiukassa taloudellisessa tilanteessa, eikä
voi hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja.
Kortin saaminen ei edellytä erillisiä todistuksia tuloista.

ROVANIEMEN kirkossa
lauletaan Lapin ja luonnon lauluja maaliskuussa.
Laulun voima -yhteislauluilta radioidaan suorana
Yle Radio 1:ssä. Laulut
valitaan laulutoiveista, joita
kerätään nettilomakkeella 1.15.1.2020. Voit jo nyt miettiä,
millaisia lauluja toivoisit.
Mikä laulu muistuttaa sinua
hienoista luontokokemuksista? Missä kappaleessa soi
Lappi? Lapin ja luonnon
lauluja Rovaniemen kirkossa
maanantaina 16.3.2020 klo
18. Mukana laulattamassa
on rovaniemeläisiä lapsi- ja
nuorisokuoroja. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy.

”Valitsin kirkkomusiikkiopintoihini
mahdollisimman tasaisesti urkujensoittoa,
laulua, kuoronjohtoa ja sävellystä hankkiakseni
eväitä monipuoliseen ammatinharjoittamiseen.”

Joona Saraste Seitakuoron
sävellyskilpailussa
kolmanneksi
SEITAKUORON sävellyskilpailun voittajateokseksi valittiin finaalikonsertissa Niels
Burgmannin Elämä herää.
Sävellysprosessi lähti liikkeelle tarpeesta kuvata meitä kaikkia koskettavaa ilmastokysymystä. Tekstin tekijä Anna Bagge toimi tuolloin
luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana. Rovaniemen seurakunnan kanttori Joona Sarasteen
sävellys Anarktika kuorolle, vibrafonille ja
marimballe kuvaa atonaalisesti ja jopa dystooppisesti ilmastonmuutoksen vaikutusta arktisten
vesilintujen muuttoon. Sarasteen sävellyksiä on
tilattu moniin juhlatilaisuuksiin. Seitakuoron
sävellyskilpailun finaalikonsertti oli 24.11. klo
16 Korundissa. Seitakuoro työsti kilpailukappaleita koko syksyn tietämättä niiden säveltäjää.
Finalistien julkistamisen jälkeen kuoro viimeisteli kappaleet yhteistyössä säveltäjien kanssa.

Kolmossivun kokosi Noora Hietanen
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HENKILÖ | Nina Helisten-Kerkelä
JOUNI HAGSTRÖM

Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.

Operaatio JOULUN LAPSI
-keräyksessä jokainen
lahja on merkittävä
PROJEKTISSA kerätään valmiisiin kenkälaatikon kokoisiin laatikoihin lapselle lahjat
ohjeiden mukaan. Lahja on usein saajan
elämän ensimmäinen ja menee olosuhteisiin,
joissa lapset köyhissä maissa elävät. Siksi
jokainen lahja on tärkeä ja saajalleen osoitus
Jumalan rakkaudesta häntä kohtaan.
– Viime vuonna Suomesta lähti paketteja Romanian ja Moldovan lapsille yli 38 000 kappaletta. Tänäkin vuonna Suomen pakettien päämääränä ovat Romania ja Moldova, Helmikammarin
diakoniatyöntekijä Arja Rissanen muistuttaa.
Helmikammarilla koottiin ja tänne tuotiin yhteensä 175 kenkälaatikkoa marraskuussa.
Helmikammari on yksi kolmesta Rovaniemen keräyspisteestä, sillä Kristillinen kirjakauppa Ilopysäkki ja Vapaaseurakunta ovat
myös mukana. Kansainvälinen keräys Samaritan’s Pursen johdolla tavoittaa vähävaraisia lapsia yhteensä yli 100 maassa. Suomessa keräys
toteutetaan Patmos Lähetyssäätiön toimesta.
Noora Hietanen
JOUNI HAGSTRÖM

Nina Helisten-Kerkelälle viulu on työväline myös diakonin työssä. Viulun on rakentanut tshekkiläinen muusikko ja viulunrakentaja Rudolf Belis.

Helmikammarilla keräykseen on osallistunut
suuri määrä ihmisiä. Osa on kutonut läpi
vuoden sukkia, lapasia sekä pipoja. Toiset
ovat ottaneet laatikoita täytettäväksi ja toiset
talkoilevat yksittäisiä lahjoja laatikoihin.

Jouluradio soi kansainvälisempänä kuin koskaan
– Rovaniemellä taajuudella
90,0 MHz loppiaiseen
ROVANIEMEN seurakunta tarjoaa
seudulle entistä laajemman
kattauksen joulumusiikkia ympäri maailman rakastetuimpia
klassikoita unohtamatta.
Tällä kertaa Jouluradio
kuuluu 27:llä eri paikkakunnalla eli joululaulut soivat
lähes koko Suomessa. Aidon ja
alkuperäisen Jouluradion lisäksi
tarjolla on myös yhdeksän erilaista
nettiradiokanavaa vaativaankin joulumusiikkimakuun. Joulumusiikki kuuluu kaikille ja
siksi tänä vuonna Jouluradiossa kuullaan musiikkia ympäri maailman. Luvassa on tuttuja
joululauluja eri kielillä ja uusilla sovituksilla.
Viikoittain kuullaan joululauluja maailman
eri kolkilta, vaihtuvilla teemoilla.
Perinteeksi muodostunutta Joululaulupäivää
vietetään sunnuntaina 15.12.
Lisätietoja: www.jouluradio.fi

Viulua soittava diakoni
palasi juurilleen pohjoiseen
SEURAKUNNAN uusi diakoni Nina Helisten-Kerkelä
muutti perheineen Rovaniemelle runsas kuukausi sitten ja
vauhtia on riittänyt ennen töiden aloittamista marraskuun
alussa.
– Vielä lokakuussa asuimme Lahdessa ja tein töitä Hollolan seurakunnassa. Samaan aikaan etsimme Rovaniemeltä
asuntoa ja lapsille hoitopaikkoja.
Muutto merkitsi myös paluuta juurille.
– Mieheni Sami Kerkelä ja minä olemme syntyisin Kemijärveltä. Iloitsemme pääsystä lähemmäs juuriamme.
Nina tapasi miehensä nelisen vuotta sitten ja kohtaaminen vaikutti myös pohjoiseen palaamiseen.
– Koenkin, että meidät johdatettiin Rovaniemelle.
Yhteiselo sai alkunsa, kun Nina näki unen miehestään.
– Olimme tunteneet toisemme jo kouluvuosilta, mutta
koulun jälkeen emme tavanneet yli kahteenkymmeneen
vuoteen.
– Unessa Sami oli yläasteikäinen ja hänellä oli sama vihreä
villapaita kuin kouluaikoina. Unessakin hän oli iloinen, kun
on sellainen aina ollut. Uni jäi sen verran vaivaamaan, että
otin Samiin yhteyttä Facebookin kautta, että mitä kuuluu ja
missä olet. Siitä se yhteinen taival sitten alkoi.
Nyt kuusivuotias Pietari tuli Ninalle vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäisenä Etelä-Afrikasta, adoptoinnin myötä.
Tytär Iina on kaksivuotias.
– On ihme, että vielä yli nelikymppisenä sain myös biologisen lapsen ja ihmeitä ovat molemmat lapset. Saan olla
kiitollinen, että äidiksi vielä pääsin.

Toimittuaan ensin muun muassa lastensuojelutyössä, päivätoiminnan ohjaajana ja diakoniatyössä Nina sai vakituisen diakonin viran Elimäen seurakunnasta 2006, josta hän
siirtyi Hollolan seurakuntaan pari vuotta sitten.

Seurakuntatyö vei voiton

Usko on Ninalle iso osa elämää, alkaen lapsuudenuskosta.
– Siksi tässäkin työssä olen. Kaikella on tarkoituksensa.
Vaikka vastoinkäymisiä on elämässäni ollut, niin kyllä meitä
kannetaan. Olen yrittänyt sitä lapsillenikin opettaa. Laulamme
lasten hengellisiä lauluja ja iltarukouksen lausumme joka ilta.
Joulua Nina viettää perheineen perinteisesti, jouluruokien, kynttilöiden, lahjojen ja joululaulujen parissa.
– Itselleni laulut tuovat joulun. Joululauluja tulee paljon
soitettua ja laulettua, mutta ei niihin kyllästy koskaan, Nina
Helisten-Kerkelä sanoo.
Pasi Kokko
Nina Helisten-Kerkelä vieraili myös
Radio RovaDeissä, jonka haastattelu on tallennettu:
soundcloud.com/radiorovadei
Tervetuloa tutustumaan Ninaan 22.12. klo 13-15
Jouttikeron kappeliin diakonian joulupuurolle,
jonka jälkeen Kauneimmat joululaulut.

Musiikki oli jo lapsuudenkodissa vahvasti läsnä isän laulaessa ja soittaessa.
Viulunsoiton opinnot Nina aloitti 11-vuotiaana Kemijärven musiikkikoulussa.
– Viulunsoitto on kulkenut aina elämässäni. Yläasteen
jälkeen lähdin Helsinkiin Sibelius-lukioon ja opiskelin vielä
Konservatoriossa.
– Ensin haaveilin viulunsoiton opettajan työstä, mutta
opiskellessani soittamista ammatikseni pelkäsin menettäväni
soiton ilon. Silloin toinen haaveammattini, seurakuntatyö,
vei voiton. Enkä ole katunut päivääkään.
Nina opiskeli ensin Alkio-opistossa. Sen jälkeen hän
suoritti sosionomi (AMK) -tutkinnon Diakonia-ammattikorkeakoulussa DIAKissa Pieksämäellä.

Hengellinen musiikki avaa kanavia
Nina soittaa kaikenlaista musiikkia, mutta klassinen
musiikki hivelee sielua. Musiikki on vienyt hänet maailmallekin, muun muassa kristillisen, sinfonista metallia
soittavan HB-yhtyeen kanssa Amsterdamiin.
– Olen esiintynyt sekä orkesterien kanssa että sooloviulistina.
Viulu on Ninan työvälineenä myös diakonin työssä.
– Hengellinen musiikki avaa kanavia sydämistämme,
syvältä sielusta. Musiikki vaikuttaa kaikkiin ihmisiin terapeuttisesti. Muistisairas voi alkaa laulaa tutun virren sanoja,
vaikka ei enää muistaisi asioita. Ilman musiikkia elämämme
olisi aika köyhää.
Ninan toiminta-alueena diakonina ovat Saarenkylä, Nammankylät ja Yläkemijoki sekä erityisvastuualueena kehitysvammaistyö koko seurakunnassa.
– Kehitysvammaiset ovat lähellä sydäntäni. He ovat aitoja
ja ihania, heiltä tulee palaute suoraan. Se on antoisaa työtä.

Kaikella on tarkoituksensa
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JOUNI HAGSTRÖM

”Pitäisi aina katsoa
niitä valoisampia puolia
ja olla myöskin kiitollinen”

”
Patokoskelaisen
pienviljelijän tytär sai
lottakomennuksen,
kun sota alkoi.

Niin paljon kiitettävää ja muistettavaa meillä on, 96-vuotias Alli Korva arvioi.

ELÄKKEELLÄ oleva Rantavitikan koulun opettaja Alli Korva sai
93-vuotiaana ensimmäisen kansallisen veteraanipäivän kunniamerkkinsä. Patokoskelaisen pienviljelijän
tytär sai lottakomennuksen, kun
sota alkoi. Jatkosotaan mennessä Alli
Korva oli käynyt ilmavalvontakurssin,
joka järjestettiin paikallisesti täällä
Rovaniemen seudulla.
Valtakunnallinen Lotta Svärd
-järjestö perustettiin 1921 paikallisista lottayhdistyksistä, jotka avustivat
suojeluskuntia muonituksessa ja
varushuollossa. Lotta Svärd oli naisten
aseeton maanpuolustusjärjestö, jonka
tehtäviä olivat esimerkiksi muonitus,
varustus, lääkintätehtävät, evakuoitujen ja sotainvalidien huolto sekä
varainkeruu. Sodanaikaisia tehtäviä
olivat myös tekniset toimialat eli toimisto- ja viestityöt sekä ilmavalvonta.
Alli Korva tähysti Ounasjokivarressa
lähestyviä Neuvostoliiton pommikoneita. Koodikielellä kerrottiin, mistä
ilmavalvontatornista soitetaan ja mistä
suunnasta koneet lähestyvät. Sodan
päättyessä ilmoitettiin, että rauhansopimus on tehty ja suojeluskunnat
lakkautetaan.
Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin
1944 ja sinä syksynä lotat perustivat
Suomen Naisten Huoltosäätiön. Säätiön tarkoituksena oli huoltaa ja avustaa
sodasta kärsimään joutuneita naisia
ja lapsia. Huoltosäätiö perusti myös
Työmaahuolto Oy:n, joka oli muonittamassa Lapin jälleenrakennustyömaita ja aloittamassa monien työpaikkojen
työpaikkaruokailuja.
Lotta Svärd -järjestön jäsenet
jakautuivat toimen- ja huoltolottiin
sekä ”kannatusjäseniin”. Toimenlotat

antoivat virallisen lottalupauksen,
johon sisältyi lupaus avustaa suojeluskuntia ja sitoumus lähteä komennukselle kotiseudulta. Heillä oli tehtäviä
vastaava koulutus tai ammattitaito.
Toimenlotat olivat velvollisia käyttämään tehtävissään lottapukua ja Lotta
Svärd -käsivarsinauhaa. Heillä oli
tarkkaan määrätyt varusteet vaatetuksen yksityiskohdista lottarepun sisältöä
myöten.
Huoltolotat tekivät käytännön
tehtäviä kotipaikkakunnalla tai sen
lähiympäristössä. Suurin osa toimivista
jäsenistä oli huoltolottia. Huoltolotat
eivät olleet velvoitettuja sodankaan
aikana astumaan palvelukseen, mutta
heillä oli kuitenkin omat määrätyt
tehtävänsä jokaisessa jaostossa. Lotta
Svärd -järjestön sääntöjen mukaan
kenttälotalla tarkoitettiin lottaa, joka
antamansa sitoumuksen perusteella oli
velvollinen suorittamaan hänelle annetun erikoistehtävän. Kenttälotta sai
kuitenkin käytännössä suppeamman
merkityksen – sillä tarkoitettiin lottaa,
joka palveli kenttäarmeijan yksikössä
tai sotatoimialueella.
Lottatyö oli vapaaehtoista, eikä
siitä saanut aluksi palkkaa. Elokuusta
1941 lottien päivärahaksi kuitenkin
määrättiin tietty summa joukko-osastosta, virastosta tai laitoksesta riippuen. Lottien taloudellisten vaikeuksien takia keskusjohtokunta ehdotti
pitkäaikaisella komennuksella oleville
erikoiskoulutuksen saaneille päivärahan lisäksi pientä kuukausikorvausta.
Huhtikuussa 1942 puolustusministeriö päätti, että nimetyissä tehtävissä
toimiville lotille maksetaan kuukausipalkkaa. Työvoimatilanteen kiristyessä
1944 osa-aikaiset lottatyöntekijät

saivat puolipäivärahaa. Kun lottatyttöjä
määrättiin komennukselle, todettiin
17–vuotiaan olevan samassa asemassa
kuin aikuinenkin.
Tuusulan Syvärannassa toimi Syvärannan Lottaopisto 1937-1944. Läheisellä Suojeluskuntain Päällystökoululla
oli järjestetty lottien kesäkursseja
jo 1920-luvulta lähtien. Lisäkoulutustilaa tarvittiin, joten 1936 Lotta
Svärd -järjestö osti Onni W. Tuiskun
säätiöltä Syvärannan tilan rakennuksineen. Opistossa koulutettiin lottia
johtotehtäviin ja erikoisaloille. Eniten
järjestettiin viesti- ja radiosähköttäjäkursseja. Talvisodan aikana Syväranta
oli puolustusvoimien tiedustelukeskuksena ja siirtyi Suomen Naisten
Huoltosäätiölle 1944.
Noora Hietanen
Lähteet: Vilho Lukkarinen:
Suomen lotat (1981), Airi ja Rafael
Koskimies: Suomen lotta, katsaus
lottajärjestön toimintaan (1964),
www.suomenlottaperinneliitto.fi,
YLE-uutinen 27.4.2016
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Lotat lukuina
SYVÄRANNAN Lottaopistossa järjestettiin
vuosien 1937–1943 välillä 61 kurssia, joihin
osallistui lähes 2 000 lottaa. Lotista ja pikkulotista ei ole olemassa yksiselitteisiä virallisia
lukumääriä. Lottamuseossa todetaan, että
lottajärjestöön kuului noin 230 000 lottaa ja
pikkulottaa. Heistä pikkulottia oli noin
50 000. Viimeinen virallinen tieto jäsenmäärästä on 172 755 vuosikertomuksessa 1943.
Lisäksi 50 000 pikkulottaa on yhteensä
222 755. Sotatoimialueella palvelleiden lottien
määräksi arvioidaan 90 000–100 000 lottaa.
Vilho Lukkarisen teoksessa ”Suomen lotat”
arvio on 90 000–95 000 lottaa.
Menehtyneiden lottien lukumäärä on noin
300 lähteestä riippuen. Kuolinsyitä olivat
esimerkiksi kaatuminen rintamalla, komennuksella saatu sairaus ja tapaturmat. Lottamuseon
muistotaulussa lukee, että sodissa menehtyi
302 lottaa. Talvisodan aikana kuoli 64 lottaa
suorittaessaan lottatehtävää, jatkosodan
päättyessä lukema oli 288. Kansallisarkiston
sota-arkiston asiakirjojen mukaan vähän alle
puolet kuolleista menehtyi komennuksella
saatuun sairauteen.
Noora Hietanen
Lotta-aiheista kirjallisuutta:
Vilho Lukkarisen Suomen lotat (1981),
Maritta Pohlsin ja Annika Latva-Äijön Lotta
Svärd - Käytännön isänmaallisuutta (2009),
Airi ja Rafael Koskimiehen Suomen lotta
(1964).

Itsenäisyyspäivän
tapahtumat
• Jumalanpalvelukset:
- kirkossa klo 10
- Auttin kappelissa klo 10
- Muurolan kappelissa klo 12
- Ounasrinteen kappelissa klo 12
• Kunniakäynnit:
- Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
muistomerkki klo 9.15
- Talvi- ja jatkosodan sekä Vapaussodan
muistomerkki klo 10 jumalanpalveluksen jälkeen
- Auttiin hautausmaalla jumalanpalveluksen jälkeen ja Viirin hautausmaalla
klo 12
• Muut tilaisuudet
- Itsenäisyyspäivän juhla Korundissa
klo 13
- Laulu isänmaalle –yhteistilaisuus
kirkossa klo 16, jossa Joutsenensemblen Hymyilevä Apollo -esitys
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Perhekerhoissa myös vanhemmat kohtaavat

Tukea vauva-arkeen ja elämään

KUVAT: JOUNI HAGSTRÖM

Seurakunnan perhekerhot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja lapsille, mutta myös
lasten vanhemmat ovat löytäneet kerhoista kavereita ja keskustelukumppaneita.
Vauvaikäisten lasten äidit Laura Nyaga, Kati Vuontisjärvi ja Elli Niemelä jakavat
yhteisiä kokemuksia niin kahvikupin ääressä kerhossa kuin tavatessaan vaikkapa
yhteisellä vaunulenkillä.

Laura Nyagalle ja Sebastian-pojalle kerhot ovat osa arkea.

”Paljon yhteistä
keskusteltavaa”
LAURA NYAGALLA on hyviä kokemuksia
perhekerhoista. Hän on käynyt yksivuotiaan
Sebastian-poikansa kanssa jo kolmessa
kerhossa.
– Sebastian oli vasta kuukauden ikäinen
mennessämme ensimmäisen kerran Vauvakahvilaan ja siellä on tullut eniten käytyä.
– Tuntuu, että poikani on oppinut jo elämään kerho- ja seurakuntayhteydessä. Hänelle
on arkipäivää, että äidin kanssa lähdetään
kerhoihin.
– Kerhoissa olen tutustunut äiteihin ja
joitakin isiäkin on tullut tutuksi. Meitä on 6-8
aktiivista äitiä, joiden kesken olemme vaihtaneet yhteystietoja. Näemme myös toistemme
kotona. Kun kaikilla äideillä ensimmäiset lapset
ovat syntyneet puolen vuoden sisällä, niin siinä
on riittänyt paljon yhteistä keskusteltavaa.
Laura on aktiivinen seurakunnassa osallistuen muun muassa OMA-messuihin ja toimii
vapaaehtoisena.
– Kiva, että kerhoissa on myös hartaus- tai
rukoushetki ja saamme laulaa yhdessä.
Myös Kirkkomuskari on tuttu paikka.
– Sebastian meni muskariin vain neljän
kuukauden ikäisenä. Siellä tuli mukavia uusia
lauluja ja tutustuimme myös muihin äiteihin
ja lapsiin.

”Vaunulenkillä,
laavulla,
kirppiksellä”
KATI VUONTISJÄRVI käy hieman yli
vuoden ikäisen Leena-tyttärensä kanssa
Seurakuntakodilla Avoimessa perhekerhossa, heti aamulla Kirkkomuskarin jälkeen.
– Keväällä kävimme enemmän Vauvakahvilassa, joka tuli tutuksi jo viime syksynä
Leenan syntymän jälkeen. Silloin kaipasin
kanssani samassa elämäntilanteessa olevaa
aikuisseuraa. Vauvakahvilassa oli kiva
tutustua ihmisiin, joiden kanssa voi tavata
kerhojen ulkopuolellakin. Siellä perustimme
myös äitien WhatsApp-ryhmän ja yhteydenpito pääsi vauhtiin.
– Yhdessä äitien kanssa olemme käyneet
yhdessä vaunulenkkeilemässä, laavustelemassa, kirppiskierroksella tai kyläilemässä
toistemme luona. Olipa meillä kaverisynttäritkin neljän kerhotutun kanssa.
– Pienen lapsen äiti elää jännittävää aikaa,
kun on jotenkin väsynyt ja sekaisin, mutta
myös tosionnellinen. On hyvä saada vertaistukea vaikka siitä, että ”teilläkään ei nukuttu
viime yönä” tai ”nyt on tulossa hampaita”.
Alussa puhuimme vain vauva-arjesta, mutta
nyt jo muustakin elämästä.

Elli Niemelä ja Noora-tytär viihtyvät iltaperhekerhossa
Helmikammarilla.

”Kerho on yksi
kulmakivi elämässä”
ELLI NIEMELÄ käy Noora-tyttärensä kanssa
iltaperhekerhossa Helmikammarilla.
– Kerho on meitä lähellä. Myös äitien vauvapiirin kanssa on tullut tavaksi nähdä näissä
kokoontumispaikoissa. Täältä saa iltapalankin
Nooralle.
– Vuoden verran vauva-arkea eläneelle on
kerhossa käynti yksi kannattava kulmakivi
elämässä. Täällä saa muilta vertaistukea ja voi
vaihtaa kommentteja elämäntilanteesta.
– Puhumme lapsen kehityksestä mutta voidaan jutella myös esimerkiksi parisuhteesta ja
maailmanmenosta muutenkin.
– WhatApp-ryhmän kautta lähettelemme
viestejä, mitä seurakunnan kerhossa tapahtuu,
mennäänkö porukalla johonkin tapahtumaan
tai lähteekö joku kahviseuraksi.
– Olen tyytyväinen kerhojen vapaamuotoisuuteen. Täällä voi olla oman aikansa, voit
jutella tai olla vain itsekseksi, jos et kaipaa
juttuseuraa.

Kati Vuontisjärvi käy Leena-tyttärensä kanssa
kirkkomuskarissa ja perhekerhossa.

Elli Niemelän, Laura Nyagan ja Kati Vuontisjärven kertomuksia sekä kokemuksia
kerhoista kuunneltavissa myös Radio RovaDeissä:
https://soundcloud.com/radiorovadei/kolmen-aidin-kokemuksia-perhekerhoista-17-11-2019

Tekstit: Pasi Kokko
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Heidi ja Susanna
toivottavat tervetulleeksi
kerhoihin

Päiväkerho on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille.
Kerhot kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaa viikossa
eri puolilla Rovaniemeä.
Päiväkerhot ovat kasteopetukseen pohjautuvaa viriketoimintaa.
Naperokerho 2-vuotta täyttäneille kerran viikossa.
Ryhmässä lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä
toimiessaan ikäistensä kanssa. Kerhossa on lapsen
tietoja ja taitoja kartuttavaa toimintaa: lauluja,
leikkejä, askartelua ja ulkoilua.
Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.

Nuorten äitien kahvila -hankkeessa, jota
toteutetaan yhteistyössä MLL:n, Rovaniemen tyttöjen talon sekä Lapin ensi- ja
turvakodin kanssa.
Susannalla palvelusvuosia seurakunnissa on yli 10 vuotta ja Heidi on
toiminut seurakunnan palveluksessa
viitisen vuotta.
– Kaikki kerhot ovat omannäköisiään
ja omilla konsepteillaan toimivia, mutta
aina työskentelyä lasten ja perheiden
hyväksi. Tervetuloa avoimin mielin
mukaan seurakunnan lapsi- ja perhetyön toimintaan, toivottavat Heidi ja
Susanna.

KERHOPAIKAT
Aapakirkko, Aapatie 6
Korkalovaaran kappeli, Vaaranlammentie 3
Koskenkylän kerhotila, Eliisantie 3 D 10
Nivavaaran kerhotila, Asematie 1
Ounasrinteen kappeli, Saaruantie 3
Seurakuntakoti, Rauhankatu 70
PASI KOKKO

LASTENOHJAAJAT Heidi Salo ja
Susanna Jokela ovat jo tuttuja kasvoja
kaikille seurakunnan perhekerhojen
kävijöille.
Kerhojen ohjaajina he toimivat lasten
ja perheiden parissa Vauvakahvilassa,
perhekerhoissa Helmikammarilla sekä
Viirin kappelilla, Korkalovaaran koulun
iltapäiväkerhossa, Ounasrinteen kappelin puuroaamuissa sekä erilaisissa lapsiperheiden tapahtumissa ja leireillä.
– Lisäksi olemme käytettävissä kotiin
tehtävässä perhetyössä diakoniatyöntekijän työparina, Susanna kertoo.
Heidi on tällä hetkellä mukana myös

KEVÄÄN 2020 PÄIVÄ- JA NAPEROKERHOT

Sinetän kappeli, Kittiläntie 2177
Viirinkankaan kerhotila, Keltakangas 2
LUKUKAUSIMAKSU 40€
Kävitpä sitten kerran tai
kolme kertaa viikossa!

LISÄTIETOJA:
Mira Uimaniemi
puh. 040 6538 415

Seuraa meitä Facebookissa:
Rovaniemen seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI/
ILMOITTAUTUMISET

NUORTEN JOULUJUHLA

pe 13.12. klo 16.30 seurakuntakodilla.
Joulupuuroa ja erilaisia pajoja.
Klo 18 kirkossa
nuorten Kauneimmat joululaulut

Kaveripyynnön lähettää

Susanna Jokela ja Heidi Salo toimivat ohjaajina monissa kerhoissa eri puolilla kaupunkia.

Rovaniemen seurakunta
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jotain uu
JOUNI HAGSTRÖM

kertoo kristillisen joulutarinan

Lordin aukiolle on rakennettu jouluseimi. Toimijoina hankkeessa ovat olleet Rovaniemen Kehitys,
Risto Ikäheimo, Seppo Aho, Risto Immonen, Aimo Jolanki, Arkkitehtitoimisto P Rantakokko,
Kiehta-Tuote sekä Rovaniemen seurakunnan kappalainen Topi Litendahl. Jouluseimi siunattiin
ja luukut avattiin 1. adventtisunnuntaina 1.12. seimilaulujen säestyksellä. Siunaushetken
toimittivat kirkkoherra Kari Yliräisänen ja aluekappalainen Topi Litendahl.

Rovaniemellä kuvatun
Jouluevankeliumi-videon
julkistus
8.12.2019 klo 14 Lordin
aukiolla kaikille –
tervetuloa!
JOULUVIDEOKAMPANJA

näkyy elokuvateattereissa koko
Suomessa tänä vuonna neljännen kerran, nyt ensi kerran
suomen ja ruotsin lisäksi myös
saameksi. Vuoden 2019 jouluvideo kuvattiin ja tuotettiin Rovaniemellä, kun aiemmat kolme
on kuvattu eri paikoissa pääkaupunkiseudulla. Seurakunta
järjestää julkistamistilaisuuden
keskustassa kaikelle kansalle
2. adventtisunnuntaina, joka
on myös Jean Sibeliuksen ja
suomalaisen musiikin päivä.
– Näemme tässä potentiaalia
ihanaan yhteisölliseen joulutapahtumaan. Glögiä ja joululauluja, yhteistä tunnelmointia,
videon tehneen tuotantoyhtiö
Flatlightin Miina Alajärvi iloitsi

kuullessaan julkistamistilaisuudesta.
Videoita on tänä vuonna
kaksi, Making of – eli kuvauksista ja niissä mukana olemisesta
kertova sekä varsinainen versio.
– Mahtavaa kuulla, että
järjestätte tällaisen tilaisuuden.
Tällaista ehkä salaa toivottiin,
kun suunnittelimme sitä Making
of -videota. Oli hienoa tehdä
kuvaukset Rovaniemellä ja oli
hienoa tuottaa siihen vielä ne
saamenkieliset äänet, rovaniemeläisen Flatlightin Maria
Gullsten kommentoi.
Kuulemme lisää videosta ja
sen julkistamisesta Radio RovaDeissä 8.12. klo 10-12 eli ennen
julkistamistilaisuutta.
Making of -video 8.12. ja
Jouluevankeliumi-video 15.12.
ovat jaettavissa julkistamistensa
jälkeen: www.joulu.fi

NEW YORK TIMESIN toimittaja Rod
Nordland halusi joulun 2017 alla keskustella paikkakunnan papin kanssa siitä, mikä
jouluinen Lappi-ilmiö onkaan ja kuinka
seurakunta tulee toimeen Santa Claesin
kanssa.
– Olen tullut yhteen maailman merkittävämpään joulukaupunkiin, mutta minne te
olette piilottaneet joulun lapsen? Mistä täältä
löytyy seimi? Nordland tiedusteli.
Joulun hahmottaminen käytännössä ja
kauniisti lähti käyntiin myös Rovaniemen
kehityksen kanssa yhteistyössä sekä sen
jälkeen mukaan tuli monia muita yhteistyötahoja. Merkittävimmäksi työpanokseksi Topi
Litendahl nimeää seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät ja eri yhteisöt.
Kelottuneesta puusta valmistetun jouluseimirakennuksen rakentaminen tapahtui lokakuussa 2019 ja se siirrettiin Lordin aukiolle
jättijoulukuusen välittömään läheisyyteen
marraskuun lopussa. Puun lisäksi merkittävänä elementtinä on jää ja siitä tehdyt veistokset.
Nukketaiteilija Reino Tuukkasen seimen
hahmot ovat muuttaneet kotiseutumuseosta
tämän vuoden adventin ja joulun ajaksi sekä
loppiaisen yli Rovaniemen keskustaan. Jouluseimi hahmoineen kertoo kristillisestä joulun
sanomasta, perinteestä ja evankeliumista.
Lähteitä: https://www.nytimes.com/
2017/12/20/world/europe/finlandlapland-santa.html

Tule mukaan kokemaan Jouluvaellus kotiseutumuseon tunnelmallisessa pihapiirissä.
Tietäjän kanssa löydät jouluseimen.

Rovaniemen
kotiseutumuseolla
Pöykkölässä

• Varustaudu sään mukaan. Pakkasraja -15C.
• Opastetut vaellukset lähtevät museon
parkkipaikalta puolen tunnin välein,
os. Pöykköläntie 4.
• Vaelluksen jälkeen on tarjolla lämmintä
mehua ja pipareita.
• Pirtissä on useimpina päivinä oheisohjelmaa
ja siellä toimii museon kahvio.

VAELLUKSEN YLEISÖAJAT

Tapahtuma on maksuton ja
soveltuu kaikenikäisille.
Vapaaehtoinen maksu
kotiseututyölle mahdollinen.
Tervetuloa!
Järjestäjinä Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry,
Rovaniemen Neuvokas ja
Rovaniemen seurakunta

Su 15.12. Lähtöajat: klo 16, 16.30, 17, 17.30
Museon kahviossa mahdollisuus syödä
joulupuuroateria, 10€ sis. kahvi.
klo 18 perinteisiä joululauluja pirtissä,
Mika Pohjantähti
Ma 16.12. Lähtöajat klo 18, 19, 19.30
Perheiden jouluhartaus pirtissä klo 18.30,
Elina Rask-Litendahl
Museon kahviosta voi ostaa kahvia,
teetä, mehua ja pullaa.
Ke 18.12. Lähtöajat klo 18, 18.30, 19, 19.30
Museon kahvio ei ole yleisölle auki.
La 21.12. Lähtöajat klo 13.30, 14, 14.30, 15
Museon kahviossa mahdollisuus syödä
joulupuuroateria, 10€ sis. kahvi.
klo 15.30-16.00 Rovaniemen Neuvokkaan
vapaaehtoset laulattavat Joululauluja
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uutta, perinteistä ja kansainvälistä
Aukeaman tekstit toimittanut ja kuvat koonnut Noora Hietanen

kaikenikäisille, kansainvälisistä saamenkielisiin
ROVANIEMEN seurakunnan
Kauneimmat joululaulut -tapahtumia järjestetään joulukuussa
2019 yhteensä yli 45.
Lisätietoja www-sivuilta:
www.rovaniemenseurakunta.fi /
kauneimmatjoululaulut

perinteeksi –
yhteistyön
voimannäyte

LAUANTAI 7.12.
Klo 11 Kauneimmat joululaulut
Kauppakeskus Revontulessa, Aki
Hätinen, Lauri Ahola, Nuorten
kuoro.

ENSIMMÄINEN Jouluvaellus Rovaniemen
Kotiseutumuseon pihapiirissä onnistui yli
odotusten. Jouluvaelluksen kotiseutumuseolla
koki yli 400 ihmistä vuosi sitten ja nyt elämys
on jälleen koettavissa.
– Yhteistyö kolmen toimijan kesken on ollut
mutkatonta. Sovimme jo alkuvuonna, että
Jouluvaellus tulee tänäkin vuonna museon pihapiiriin. Kehitimme vaellusta kokemustemme
perusteella ja toteutamme sen nyt uudelleen
joulun alla, lapsityönohjaaja Seija Luomaranta kuvailee.
Ystävistään jälkeen jääneen tietäjän johdolla
ryhmät toisensa jälkeen kulkevat Betlehemin
portilta vanhaan navettaan. Ryhmää opastavat paimenet nuotion äärellä. Myös majatalon emäntä ohjaa ryhmää oikeaan suuntaan.
Rikkaan tietäjän polvistuminen olkien päälle
syöttökaukalossa nukkuvan vauvan eteen puhuttelee mukana olevia. Vanha hirsinavetta on
valaistu lyhdyillä ja moni kokee navetan muistuttavan, miten karussa paikassa Vapahtajamme
vietti ensimmäiset yönsä.

SUNNUNTAI 8.12.
Klo 12 Kivitaipaleen puurojuhla ja
Kauneimmat joululaulut Taipaleen koululla, Laila Juntti, Mauri
Miettunen.
Klo 15 lapsiperheiden Kauneimmat joululaulut Rovaniemen kirkossa, Elina Rask-Litendahl, Henna Väistö, Ruusu Tervaskanto,
Sanna Koivuranta-Virtanen, Muskarilaiset ja Muskarikuoro.
Klo 17 saamenkieliset Kauneimmat joululaulut Korkalovaaran
kappelissa, Erva Niittyvuopio.
Klo 18 Aapakirkossa Kauneimmat joululaulut, Tiina Jeskanen,
Lauri Ahola.
TIISTAI 10.12.
Klo 19 Kauneimmat joululaulut
Rovaniemen kirkossa, Aki Hätinen, Sanna Peltola, Lapin Käsikellot.

Opastetut kierrokset parkkipaikalta puolen
tunnin välein. Varusteet sään mukaan,
kierrosten pakkasraja on -15C.
Kierrosten ajankohdat edellisellä sivulla.
Järjestäjinä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
Totto ry, Rovaniemen Neuvokas ja
Rovaniemen seurakunta.

KESKIVIIKKO 11.12.
Klo 18 Songan Kylätalolla Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola ja Ounasjoen
kuoro.
Klo 18 Nivan tuvalla Nivankylässä koulun joulujuhla ja Kauneimmat joululaulut, Karita Kaukonen,
Ruusu Tervaskanto.
RAINER HIUSPÄÄ

Lisätietoja: www.rovaniemenseurakunta.fi /
tapahtumakalenteri

Lapsityönohjaaja Seija Luomaranta kiittää
Kotiseutuyhdistys Tottoa yhteistyöstä ja
Neuvokasta idean kehittelystä.

Yläkemijoen srk-kuoro.
Klo 18 Olkkajärvellä Kauneimmat
joululaulut, Topi Litendahl.

TORSTAI 12.12.
Klo 18 Ounasrinteen kappelilla
”Tulkoon tie sinua vastaan”-kappeli-ilta. Kauneimmat joululaulut.
Marja-Leena Kivilompolo, Päivi
Hintikka, Lumitähdet.
Klo 18 Maijasen kappelissa Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola ja Ounasjoen
kuoro.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut
Ruikan erän toimitalolla, Heikki
Kerätär, Mauri Miettunen.
Klo 21 Kauneimmat joululaulut
Cafe Bar Hemingway’s, Rainer
Väänänen, Maie Kuusik, bändi.
PERJANTAI 13.12.
Klo 10 Rovaniemen kirkossa ke-

hitysvammaisten Kauneimmat
joululaulut, Terhi Ämmälä, Mirva
Suni, Päivi Hintikka, Iloiset musikantit.
Klo 13 eläkeläisten Kauneimmat
joululaulut seurakuntakeskuksessa, Elina Rask-Litendahl, Marja
Posio, Riitta-Leena Nurmimäki,
Päivi Hintikka.
Klo 18 nuorten Kauneimmat joululaulut Rovaniemen kirkossa, Ari
Jarva, Laura Alasaarela, Nuorten
gospelkuoro.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut,
Hotelli Aakenus, Aki Hätinen,
Maie Kuusik, Kamarikuoro Ave.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut
Siikakämässä ulkona nuotiolauluina, Siikakämäntie 1233, Mikko
Reijonen, Lauri Ahola.
LAUANTAI 14.12.
Klo 18 Perunkajärven koululla
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendhal, Sanna Peltola.
SUNNUNTAI 15.12.
Klo 14 Kauneimmat joululaulut
kirkossa, Rainer Väänänen, Ruusu
Tervaskanto, Rovalan kuoro, joht.
Kadri Joamets.
Klo 15 Viirin kappelissa Kauneimmat joululaulut, Tiina Jeskanen,
Toni Jaatinen, Hillevi Vitikka, Yläkemijoen laulajat ja Laululapset.
Klo 16 Norvajärven leirikeskuksessa Kauneimmat joululaulut,
Topi Litendahl, Mauri Miettunen.
Klo 18 Misin koululla Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl,
Mauri Miettunen.
Klo 18 Aapakirkossa Kauneimmat joululaulut, Tiina Jeskanen,
Aapakirkon iltapäiväkerholaiset,
Henna Väistö ja Sanna Koivuranta-Virtanen.
Klo 18 Meltauksen kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Susanna
Sirviö, Sanna Peltola, Sinetän
Viihdekuoro Heidi Kenttälän johdolla.
Klo 19.30 Kauneimmat joululaulut
Rovaniemen kirkossa, Rainer Väänänen, Laura Alasaarela, Lapin
Lauluveikot, joht. Kadri Joamets.
TIISTAI 17.12.
Klo 18 Tennilän kylätalolla Kauneimmat joululaulut, Elina
Rask-Litendahl, Sanna Peltola,

KESKIVIIKKO 18.12.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut
kirkossa, Rainer Väänänen, Maie
Kuusik, Kamarikuoro Ave ja orkesteri.
Klo 18 Alanamman koulumuseolla Kauneimmat joululaulut, Kaija-Liisa Keränen, Sanna Peltola.
Klo 20 kansainväliset Kauneimmat joululaulut Rovaniemen kirkossa, Heini Kesti, Maie Kuusik,
musikkiryhmä.
TORSTAI 19.12.
Klo 13 Kauneimmat joululaulut
Lähteentien pirtillä. Pirita Bucht,
Sari Alakulppi, Lauri Ahola, Rovaniemen kirkkokuoro.
Klo 17.30 Muurolan kappelilla
Kauneimmat joululaulut. Mikko
Reijonen, Joona Saraste.
Glögi- ja piparkakkutarjoilu.
Klo 18 Somosen kirkolla Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl.
Klo 19 Kauneimmat joululaulut
Rovaniemen kirkossa, Ilari Kinnunen, Lauri Ahola, Sari Alakulppi,
Rovaniemen Kirkkokuoro.
LAUANTAI 21.12.
Klo 15 Vanttausjärven koululla
Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl, Sanna Peltola.
Klo 18 Auttin kappelissa Kauneimmat joululaulut, Topi Litendahl, Sanna Peltola, Yläkemijoen
srk-kuoro.
SUNNUNTAI 22.12.
Klo 13 Korkalovaaran kappelissa
Kauneimmat joululaulut, Susanna
Sirviö, Joona Saraste, Tuomaskuoro.
Klo 14 Kauneimmat joululaulut
Rovaniemen kirkossa, Aki Hätinen, Lauri Ahola, lauluyhtye Laudi, joht. Sari Alakulppi.
Klo 13-15 Jouttikeron kappelissa
diakonian joulupuuro. Klo 15 Kauneimmat joululaulut, Kaija-Liisa
Keränen, Ruusu Tervaskanto.
Klo 17 Kauneimmat joululaulut
kirkossa, Mikko Reijonen, Joona
Saraste, naiskuoro Gaissa, joht.
Sari Alakulppi.
Klo 18 Sinetän kappelissa Kauneimmat joululaulut, Ilari Kinnunen, Sanna Peltola ja Ounasjoen
kuoro.
Klo 18 Aapakirkossa Kauneimmat joululaulut, Kaija-Liisa Keränen, Ruusu Tervaskanto.
Klo 20 Kauneimmat joululaulut
Rovaniemen kirkossa, Aki Hätinen, Sari Alakulppi, Seitakuoro.
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Historiallinen
alkaa pian

Talvinen Rovaniemen kirkko

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN 19. KIRKKOHERRA valitaan näillä näkymin kevättalvella 2020.

Kirkkoherran vaalitavasta antaa joulukuussa lausuntonsa kirkkovaltuusto, jonka jälkeen Oulun tuomiokapituli päättää lopullisesti vaalitavan ja avaa viran
haettavaksi. Virka on todennäköisesti haettavana
helmi-maaliskuulla.

Seurakuntakeskuksen
remontti
Seurakuntakeskuksen remontti alkaa syksyllä 2020
ja Rauhankatu 70:stä muutetaan remontin ajaksi keskustaan Koskikadulle. Tarkasta muuton ajankohdasta
tiedotetaan kaikissa kanavissa, kun siirtyminen tulee
ajankohtaisemmaksi.

Rovaniemen kirkko
täyttää 70 ja Pääsky 40
Eleanor Roosevelt vieraili Rovaniemellä kesäkuussa
vuonna 1950 eli samana vuonna, kun Rovaniemen
kirkko valmistui ja vihittiin käyttöön elokuussa. Kirkon suunnittelu- ja rakennustyöt toteutuivat osittain
yhdysvaltalaisella ja ruotsalaisella taloudellisella tuella.
Rooseveltin vierailu liittyi avustuksiin, jotka kanavoitiin Rovaniemen ja Lapin jälleenrakennustyöhön. Rovaniemi ja Lappi olivat Unicefi n edeltäjän UNRA-avustusjärjestön ensimmäisiä avustuskohteita.
Ensi vuonna seurakuntalehti Pääskyssä lisää myös
Rooseveltin vierailusta jossakin 40. juhlavuosikerran numeroista, joista yksi on erityinen 40-vuotisjuhlanumero.
Vuonna 2020 pyöreitä työn merkeissä juhlistava Pääsky
aikoo muistaa merkityksellisiä yhteistyökumppaneitaan
yllätyksellisin tavoin. Hyvää kannattaa aina odottaa!
Noora Hietanen

JOULUNAJAN ALLAKKA | Tapahtumat

Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi-lehdestä
keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.fi
ROVANIEMEN KIRKKO
Kirkko avoinna ma 6.1.2020 saakka klo 9-21. Oppaat paikalla.
5.12. klo 18 partiokirkko.
6.12. klo 10 jumalanpalvelus ja klo
16 Laulu Isänmaalle – yhteislaulutapahtuma.
7.12. klo 18 joulukonsertti ”Taivas
sylissäni”, Aarne Pelkonen.
8.12. klo 10 messu, klo 18 Tuomasmessu.
9.12. klo 18 Lasten Joulu – konsertti.
11.12. klo 10 lasten joulukirkko, klo
18 Arki-illan ehtoollinen, klo 19
Klassisia tunnelmia-konsertti.
12.12. klo 19 Kyösti Mäkimattilan
Joulun valoa- joulukonsertti.
14.12. klo 18 ja klo 21 Lapin Sotilassoittokunnan joulukonsertti.
15.12. klo 10 messu, klo 16.30
OMA-messu.
16.12. klo 19 Petrus Schroderuksen
joulukonsertti.
17.12. klo 19 Maa on niin kaunis
-joulukonsertti.
20.12. klo 20 J.S.Bachin Jouluoratorio.
21.12. klo 18 Antti Railion Täällä
Pohjantähden alla- joulukonsertti.
22.12. klo 10 messu.
23.12. klo 22 Jeesuksen seimellä
-Seitakuoron joulukonsertti.
24.12. klo 15 perhekirkko, klo 17
jouluvesper, klo 23 Jouluyön messu.
25.12. klo 7 jouluaamun jumalanpalvelus, klo 10 perhekirkko.
26.12. klo 10 jumalanpalvelus.
29.12. klo 10 messu.
31.12. klo 23 jumalanpalvelus.
1.1.2020 klo 10 jumalanpalvelus.
Kauneimmat joululaulut:
8.12. klo 15 lapsiperheille.
10.12. klo 19.
13.12. klo 10 kehitysvammaisille ja
klo 18 nuorille.
15.12. klo 14 ja klo 19.30.
18.12. klo 18, klo 20 kansainväliset.
19.12. klo 19.
22.12. klo 14, 17 ja 20.

KESKIKAUPUNKI
4.12. klo 13 srk-kodin yläsalissa Virrestä voimaa-yhteislaulutilaisuus.
5.12. klo 17 Luottamusta Sanastaryhmä Perheasian neuvottelukeskuksessa ja klo 18 seurakuntakeskuksessa Sanan ja rukouksen ilta.
10.12. klo 17 srk-keskuksessa juhlasalissa keskikaupungin vapaaehtoisten joulujuhla.
11.12. klo 18 Norvajärven leirikeskuksessa miesten saunailta. Isäntänä Topi Litendahl. Lähtö kirkkoherranviraston edestä klo 17.30.
13.12. klo 16.30 nuorten joulujuhla
seurakuntakodilla, joulupuuroa ja
erilaisia pajoja.
Taidan luikauttaa juhlalaulun…
Sen vertaista toista en mistään ma saa,
on armain ja kallein mull' ain Suomenmaa!
Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian
ja soi aina lauluista sointuisimman.

20.12. klo 19 Joulukonsertti Tavivaaran kappelissa, Belcanto-kvartetti.
24.12. aattohartaus Viirinkankaan
kappelissa klo 13, 14 ja 15. Tavivaaran kappelissa klo 13.
Kauneimmat joululaulut:
7.12. klo 11 Kauppakeskus Revontulessa.
12.12. klo 21 Cafe Bar Hemingway’s.
13.12. klo 13 eläkeläisille seurakuntakeskuksessa, klo 18 Hotelli Aakenus.
19.12. klo 13 Lähteentien pirtillä.

KORKALOVAARA
8.12. klo 13 kappelissa messu ja klo
17 saamenkieliset Kauneimmat joululaulut.
13.12. klo 10 kappelissa lasten joulukirkko.
14.12. klo 16 kappelissa Joulukonsertti.
15.12. klo 13 kappelissa messu.
22.12. klo 13 kappelissa Kauneimmat joululaulut.
24.12. klo 13 kappelissa jouluaaton
hartaus.
25.12. klo 8 kappelissa Joulukirkko.

OUNASJOKI
8.12. klo 11 Sinetän kappelissa messu, klo 18 Meltauksen kappelissa
RINKI - kellojen kertomaa, improvisoitua musiikkia -konsertti.
12.12. klo 10 Sinetän kappelissa
lasten joulukirkko.
24.12. aatohartaus klo 11 Maijasen
kappelissa, klo 13 Meltauksen kappelissa, klo 15 Sinetän kappelissa.
25.12. klo 10 Sinetän kappelissa
joulukirkko.
Kauneimmat joululaulut:
11.12. klo 18 Songan Kylätalolla ja
klo 18 Nivan tuvalla Nivankylässä.
12.12. klo 18 Maijasen kappelissa.
15.12. klo 18 Meltauksen kappelissa.
22.12. klo 18 Sinetän kappelissa.

OUNASVAARA
6.12. klo 12 kappelissa jumalanpalvelus.
8.12. klo 15 kappelissa messu.
10.12. klo 19 kappelissa Joulukonsertti.
12.12. klo 10 kappelissa lasten joulukirkko ja klo 18 ”Tulkoon tie sinua
vastaan”-kappeli-ilta.
Kauneimmat joululaulut.
14.12. klo 10 kappelilla israelilaista
kansantanssia.
15.12. klo 15 kappelissa Ounasvaara – Alakemijoki alueen yhteinen
joulujuhla. Kts. erillinen ilmoitus
tässä lehdessä.
22.12. klo 15 kappelissa messu.
25.12. klo 15 kappelissa messu.
29.12. klo 15 kappelissa messu.

Kiitos Kerttu, minä jo niin odotan joulua!

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta!

ALAKEMIJOKI
6.12. klo 10 jumalanpalvelus kappelissa.
10.12. klo 10 kappelissa lasten joulukirkko.
15.12. klo 10 messu kappelissa ja
klo 15 Ounasrinteen kappelissa Ounasvaara – Alakemijoki alueen yhteinen joulujuhla. Kts. erillinen ilmoitus tässä lehdessä.
24.12. klo 13 kappelissa perheiden
jouluhartaus.
25.12. klo 10 kappelissa jouluaamun
messu ja klo 12 Kivitaipaleen koululla jouluaamun jumalanpalvelus.
29.12. klo 10 kappelissa messu.
Kauneimmat joululaulut:
8.12. klo 12 Kivitaipaleen puurojuhla ja Kauneimmat joululaulut Taipaleen koululla.
12.12. klo 18 Ruikan erän toimitalolla.
13.12. klo 18 Siikakämässä nuotiolauluina, Siikakämäntie 1233.
19.12. klo 17.30 Muurolan kappelilla.

YLÄKEMIJOKI
6.12. klo 10 Auttin kappelissa jumalanpalvelus. Kunniakäynti sankarivainajien muistomerkillä. Klo 12
kunniakäynti Viirin hautausmaalla.
12.12. klo 10 Viirin kappelilla perhekerhon joulukirkko ja yhteinen
puurojuhla.
24.12. klo 13 jouluaaton messu
Auttin kappelissa ja klo 15 Viirin
kappelissa.
Kauneimmat joululaulut:
15.12. klo 15 Viirin kappelissa.
17.12. klo 18 Tennilän kylätalolla.
19.12. klo 18 Somosen kirkolla.
21.12. klo 15 Vanttausjärven koululla ja klo 18 Auttin kappelissa.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
5.12. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja
tutuksi-lauluilta.
10.12. klo 10 Aapakirkossa lasten
joulukirkko.
12.12. klo 18 Vuorovesi-keskusteluryhmä Aapakirkolla.
19.12. klo 18 Aapakirkossa Virsikirja tutuksi-lauluilta.
24.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa messu.
25.12. klo 10 Aapakirkossa jumalanpalvelus.
Kauneimat joululaulut:
8.12. klo 18 Aapakirkossa.
14.12. klo 18 Perunkajärven koululla.
15.12. klo 16 Norvajärven leirikeskuksessa, klo 18 Misin koululla, klo
18 Aapakirkossa.
17.12. klo 18 Olkkajärvellä.
18.12. klo 18 Alanamman koulumuseolla.
22.12. klo 15 Jouttikeron kappelissa
ja klo 18 Aapakirkossa.

Tsirp, tsirp… minäkin haluan mukaan laulamaan!
Tiedätkös Varpunen, että minä ilahdutan ihmisiä
huimilla lentotaidoillani. Olenkin lennähtänyt
heidän kotipesiin melkeinpä joka kuukausi.
Arvaatkos kuinka monena vuosikymmenenä jo?

Lähteitä: Eino Mäkisen Rovaniemi – kirkko ja
seurakunta, kyrkan och församlingen (1954),
Risti ja lähde – Rovaniemen kirkon juhlakirja (2000)
https://santaclausvillage.info/fi /info/joulupukinpajakylan-napapiirinhistoria/

Lehtokerttu Sylvia borin, Varpunen Passer domesticus, Haarapääsky Hirundo rustica
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Piispa Aarre Kuukauppi:

Uusi kirkko on esimakua taivaasta

PUUROAAMUT
Ounasrinteen kappelissa

joka tiistai klo 9-11

Ilmainen aamupuuro lisukkeineen ja kahvit.
Lapsiperheillä mahdollisuus jatkaa perhekerhossa
lapsityön tiloissa klo 9.45.
Kävijöiden kesken arvotaan yllätyspalkinto joka kerta!
Jaetaan kauppojen ylijäämäruokaa!
Joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina vierailija kertomassa
ajankohtaisesta aiheesta.
Joka kuukauden toisena tiistaina vaatteiden vaihtopäivä!

Tiedustelut: Antti Härö 040-7687606, Mari Pohjanen 040-7617448,
Marja-Leena Kivilompolo 040-7604538

Parillisilla viikoilla
tiistaisin klo 10-11

Muurolan kappelissa

Herkullinen aamupuuro leivän ja kahvin kera!
Puuroaamun jälkeen voit osallistua
kaikenikäisten- tai perhekerhoon.

Murmanskin kirkko vihittiin käyttöön 10.11.2019. Kirkkohanketta ja seurakunnan toimintaa ovat tukeneet
Lapin seurakunnat, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, Suomen ev. lut. Kansanlähetys, Suomen Lähetysseura,
Evankelinen Lähetysyhdistys ELY, Esikoiset ja Murmanskin ystävät.

Rovaniemen kirkko
avoinna
ma 6.1.2020 saakka klo 9-21.
Oppaat paikalla.

MURMANSKIN evankelisluteri-

laisen kirkon historiassa oli merkittävä päivä 10.11.2019, kun kirkko
vihittiin käyttöön kansainvälisin
juhlamenoin. Seurakunta tarjosi
vierailleen parastaan kirkkoherra
Aleksandr Voltshokin johdolla.
– Kiitos rukouksistanne. Sen
ansiosta kirkon katolla oleva risti
tervehtii nyt kaikkia Murmanskiin
saapuvia ja kertoo, että Herra on
täällä. Hän odottaa kaikkia saapuvia ja ottaa heidät vastaan. Tämän
kirkon nimi on Pyhän ristin kirkko, kirkkoherra Voltshok sanoi.

Kansainvälinen juhla
Sisarkirkot Barentsin alueella
kunnioittivat juhlaa läsnäolollaan.
Paikalla oli Oulun hiippakunnan
piispa Jukka Keskitalon lisäksi
Norjan piispa Olav Oygard sekä
edustajat myös Ruotsin kirkosta ja
Barentsin kirkkojen neuvostosta.
Inkerin kirkosta mukana olivat sekä
nykyinen piispa Aarre Kuukauppi
että helmikuussa piispan virkaan
vihittävä piispa Ivan Laptev.
– Lapin seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen tuki kirkolle on
ollut elintärkeä. Oli vaikuttavaa
saada omin silmin nähdä, mikä
merkitys tällä avulla on ollut, piispa Keskitalo kertoi.

Traagisen historian jäljet
Kirkon juhlallisuudet osoittivat,
miten kipeän ja traagisen historian haavat ovat jättäneet jälkensä
sukupolvien yli. Inkerin evankelisluterilainen kirkko hävisi
Neuvostoliitosta käytännössä kokonaan Stalin vainojen yhteydessä
1930-luvulla. Suomalaisia kuoli
tuolloin lähes yhtä paljon kuin
talvisodassa. Näitä vaiheita on
selvitetty mm. Tarja Lappalaisen
teoksessa Stalinin tappamat.
Pieni osa inkeriläisiä, vainoista
selvinneitä ja heidän sukulaisiaan
jatkoi kuitenkin toimintaa kodeissa
vuosikymmenten ajan. 1970-luvulta saakka muutamat seurakunnat
aloittivat toimintansa pitkän tauon
jälkeen. Kun Neuvostoliitto kaatui
ja kirkko perustettiin uudelleen,
alkoi eri puolille Inkerinmaata,
Karjalaan ja kauemmaskin Venäjälle syntyä kymmeniä seurakuntia
ripeään tahtiin.

Haluatko keskustella, ripittäytyä,
esirukouspalvelua, liittyä kirkkoon?

Päivystävä pastori

Piispa Kuukauppi sanoi uuden kirkon olevan esimakua taivaasta. – Tämän
kirkon puolesta on taisteltu ja rukoiltu. Tämän päivän on Herra tehnyt,
iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä, piispa julisti.
Rovaniemen
seurakunnan
tervehdyksen
juhlaan toivat
Kari Yliräisänen,
Antti Jääskeläinen
ja Pekka Lehto.

Niin tapahtui myös Jäämeren
rannalla Murmanskin kaupungissa,
jossa muutamat inkeriläiset perustivat seurakunnan vuonna 1992.
Ensin kokoonnuttiin pienessä
asunnossa ja sen jälkeen suuremmissa kerrostalotiloissa, jossa edelleen on kaikki seurakuntatoiminta,
kunnes kirkon viimeistelytyöt saadaan valmiiksi. Uudessa kirkossa
on vihkiäisistä eteenpäin kuitenkin
messu sunnuntaisin klo 11.
Uudella kirkkorakennuksella
on tärkeä merkitys. Kerrostalossa
kokoontuva seurakunta vaikuttaa
epäilyttävältä, ikään kuin lahkolta,
mutta kunnon kirkko herättää heti
kiinnostuksen.
– Kirkon valmistuminen tekee
seurakunnan näkyväksi koko Murmanskissa ja parantaa sen mahdollisuuksia toimia, sanoi Maria Järvinen Murmanskin konsulaatista.
Seurakuntaa juhlassa muistivat
myös Murmanskin ortodoksisen
seurakunta ja katolinen kirkko

on tavattavissa ma- pe klo 10-13
kirkkoherranvirastossa, puhelin 040 685 4925.

Kuljetus Tavivaaran kappelille

24.12. klo 13 vietettävään jouluaaton hartauteen.
Lähtö klo 12 Rovaniemen linja-autoaseman
kaukoliikenteen puolen tilauslaiturilta reittinä
Linja-autoasema - Ruokasenkatu Aallonkatu - Jätkänkynttilä -RanuantieKemijoen itäpuolentie-Tavivaarantie
(Airport Express Rovaniemi Oy).
Paluu hartauden jälkeen samaa reittiä.
Kuljetuksesta veloitetaan 6,00 €/hlö (alle 12 v. ei maksua).
Maksuvälineenä toimivat myös yleisimmät
pankki- ja luottokortit.

sekä lukuisat muut tahot Venäjältä
ja koko Barentsin alueelta.

Pitkä projekti
Kirkon rakentamista ja seurakuntatyön kehittämistä varten
perustettiin rahasto vuonna 2001.
Kirkon rakentamisen ongelmat
ovat olleet moninaisia. Kirkon peruskivi muurattiin 2013 ja Rovaniemen seurakunta on ollut vahvasti
mukana kirkon tukemisessa.
– Olen todella iloinen uudesta
kirkosta. Lapin seurakunnilta odotetaan edelleen taloudellista ja toiminnallista tukea. Toisaalta seurakunnat
odottavat tiettyä läpinäkyvyyttä sen
suhteen, miten varoja kirkkoprojektissa on käytetty ja mikä on talousarvio kirkkotilojen viimeistelyyn.
Sen pohjalta kukin seurakunta tekee
päätöksensä tuesta, kirkkoherra
Kari Yliräisänen sanoo.
Harriet Urponen

93,4MHz

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

SYKSYN 2019
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18

Su 8.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!
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Joulurauhan julistus eläimille
ravintola Valdemarin vieressä
puistikossa neljän kuusen läheisyydessä
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Opiskelijat Roosa Sammalniemi ja
Nanna Alamattila ovat tyytyväisiä
harjoitteluunsa Rovaniemen
seurakunnassa.

tiistaina 10.12. klo 19
Topi Litendahl

Diakonian

PÄIHDE-, KRIMINAALI- JA
KATULÄHETYSTYÖ
KATULÄHETYSILTA ma 9.12. klo 17

srk-kodin yläsalissa, Rauhank. 70 F.
Illat jatkuvat 13.1.2020.
Sanaa, laulua, keskustelua kahvikupposen ääressä.

JOULUJUHLA 17.12. klo 12.30 – 15.
Seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Rauhank. 70 B.
Tervetuloa nauttimaan ruuasta ja
ohjelmasta jouluisessa tunnelmassa.

TULKOON JOULU

su 15.12. klo 15
Ounasrinteen kappelilla
Ounasvaara-Alakemijoki
alueella toimiville vapaaehtoisille,
kerholaisille, kuorolaisille, eläkeläisille ja
seurakuntalaisille, jotka haluatte kokoontua
yhteiseen joulujuhlaan.

Jouluohjelmaa, lauluja, puuroa, kahvia…
Bussikuljetus:
13.45 Jaatilan Rannantie risteys, ajetaan Rannantietä
14.10 Muurolan koulun pysäkki
14.15 Muurolan kappelin pysäkki
(Varpukotilaiset Kemintien varteen)
14.25 Hirvaan koulun risteys
14.45 Ounasrinteen kappeli
Paluukyyti juhlan jälkeen n. 17.30

TERVETULOA !

HEPREAN
ALKEISKURSSI

Rovaniemen kirkon kryptassa
torstaisin alkaen
28.11. klo 18.30-20.

!
M
O
L
SHA

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa
opiskelutaustaa.
Tule opiskelemaan nykyheprean perusteita!
Opettajana Asi Eshed.
Tarkenpaa tietoa Heini Kesti, 040 178 1018.
www.rovaniemenseurakunta.ﬁ

Helmikammari
Ikäihmisten kyläpaikka,
Pohjolankatu 4.
Avoinna ma-to klo 10-14,
myös kahvio avoinna.

Helmikaupassa myytävänä käsintehtyjä kortteja,
käsitöitä ja suruadresseja.
Tuotto oman seurakunnan diakoniatyölle.
Viikko-ohjelma lauantaisin Uusi Rovaniemi-lehdessä

Roosa ja Nanna haluavat
töihin seurakuntaan
NANNA Alamattila ja Roosa
Sammalniemi suorittavat parhaillaan opiskeluun kuuluvaa harjoitteluaan Rovaniemen seurakunnan
nuorisotyössä.
– Harjoittelu seurakunnassa tuntuu tosi omalta hommalta. On ollut
mukavaa, Nanna sanoo.
– Tämä on ollut hyvin avaava
kokemus ja opettanut paljon, Roosa
toteaa.
17-vuotiaat Nanna ja Roosa
opiskelevat Lapin urheiluopistossa
kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa, tähtäimessään nuoriso- ja
yhteisöohjaajan tutkinto.
Harjoittelussa nuoret ovat
muun muassa osallistuneet Maata
näkyvissä -festareille, koululaisten
kirkkoyöhön sekä koululaisten
After School -tilaisuuksiin.
Harjoittelujaksoon kuuluu myös
projekti.
– Projektinamme on suunnitella
ja toteuttaa nuortenilta, jossa on
tarjolla muun muassa ruokaa, toi-

mintaa ja rentoa oleskelua, Roosa
kertoo.
Entä voisiko seurakunta olla
työpaikkasi?
– Kyllä minusta tuntuu siltä. Kävimme tutustumassa myös diakoniapuolellakin ja työ siellä kiinnostaa tosi paljon, Nanna tuumaa.
– Nyt olen varma, että haluan
alalle ja erityisesti seurakunnan
puolelle töihin, toteaa Roosa.
Roosa on käynyt pienestä pitäen
seurakunnan tilaisuuksissa, ensin
lasten leireillä.
– Jeesuksen otin sydämeeni jo
7-vuotiaana ekalla kesäleirillä,
riparikesän jälkeen usko vahvistui
ja nyt olen innoissani tekemässä
kaikenlaista seurakunnassa.
Nanna hakee vielä sitä, mihin
uskoo ja mihin ei usko.
– Sen vain tiedän, että uskon
johonkin.
Roosa on osallistunut Jippii-kuoron toimintaan jo pitkään
– Nyt olen päässyt jo ohjaamaan-

kin kuoroa. Jippii-kuoro on lasten
tapa tuoda esille evankeliumia.
Nannan vapaa-aika menee kavereita tavatessa.
– Riippuu vähän päivästä mitä
keksitään, fiiliksen mukaan.
Roosa vaihtoi ysiluokalla koulua
ja pidemmällä kuvaamataidon kurssilla piti tehdä lopputyö.
– Sain ajatuksen, että haluan kirjoittaa kirjan. Kirjoitin ajatuksiani,
joita näytin ystäville. Heidän mielestään tekstejäni on pakko saada
julki. Siitä rohkaistuneena kokosin
kirjan, joka on tarkoitus julkaista.
Kirjassa on ajatuksiani siitä, mikä
voi ahdistaa, pelottaa tai ei tunnu
hyvältä, Roosa kertoo.
Roosa Sammalniemi matkaa
yleensä jouluna äitinsä vanhempien
luokse ja siellä tavataan sukulaisia.
– Minulle joulu on sitä, että saan
olla itselleni tärkeiden ihmisten
kanssa ja nauttia hyvästä ruoasta,
Nanna Alamattila kertoo.
Pasi Kokko

Joulunajan konsertit
06.12. klo 16 kirkossa Laulu Isänmaalle – yhteislaulutapahtuma, Aki Hätinen,
Mauri Miettunen, mukana Joutsen-ensemblen esitys Hymyilevä Apollo. Vapaa pääsy.
07.12. klo 18 kirkossa joulukonsertti ”Taivas sylissäni”, Aarne Pelkonen baritoni, Ville Urponen urut,
Juho Alakärppä piano. Liput 15/20€. Lippu.ﬁ
08.12. klo 18 Meltauksen kappelissa RINKI - kellojen kertomaa-konsertti. Improvisoitua musiikkia.
Lippu 10€, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 8€. Vain käteismaksu.
Järjestää Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto.
09.12. klo 18 Lasten Joulu – konsertti kirkossa. Lapsikuoro Valonlähde, Ruusu Tervaskanto,
Lapin Musiikkiopiston Revontuliorkesteri, Linda Tuominen sekä Maria Ala-Hannulan piano-oppilaat.
10.12. klo 19 Ounasrinteen kappelissa Joulukonsertti. Saaren kuoro, Rovaniemen Mieslaulajat,
Ranuan seurakunnan mieskuoro ja sekakuoro sekä Cecilia-kuoro.
11.12. klo 19 Klassisia tunnelmia-konsertti kirkossa, Wenhao Zhang sopraano, Maie Kuusik piano. Vapaa pääsy.
12.12. klo 19 kirkossa Kyösti Mäkimattilan Joulun valoa- joulukonsertti. Liput alk. 27,50 Ticketmasterista.
14.12. klo 16 Korkalovaaran kappelissa Joulukonsertti, Lapin Lauluveikot ja Pohjan mieslaulajat. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
14.12. klo 18 ja klo 21 kirkossa Lapin Sotilassoittokunnan joulukonsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
16.12. klo 19 kirkossa Petrus Schroderuksen joulukonsertti, pianistina Tatyana Kushniruk. Urkusoolo Veikko Virtanen,
alkuhartaus Rainer Väänänen. Konsertin järjestää Ari Karvo. Vapaa pääsy, kolehti lapsiperheiden tukemiseen seurakunnan toimesta.
17.12. klo 19 kirkossa Maa on niin kaunis -joulukonsertti. Nuorisokuoro Frigus, joht. Lauri Ahola, Jousiyhtye Aurora,
Sinikka Ala-leppilampi viulu, Silja Heikkilä cembalo ja urut, Juho Lumme käyrätorvi, Wenhao Zhang sopraano.
Pääsylippu 10/5 €. Korttimaksu käy.
20.12. klo 19 Joulukonsertti Tavivaaran kappelissa, Belcanto-kvartetti. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
20.12. klo 20 kirkossa J.S.Bachin Jouluoratorio. Oulujoen kamarikuoro Gaudiate, Oulun tuomiokirkon kamarikuoro,
Oulun Tuomiokirkon Katedraalikuoro sekä Oulunsalo Ensemble, Sinikka Ala-Leppilampi. Musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki,
solisteina Johanna Isokoski, sopraano, Henna-Mari Sivula, altto, Péter Marosvári, tenori ja Joose Vähäsöyrinki, basso.
Pääsylippu 20/15 €.
21.12. klo 18 kirkossa Antti Railion Täällä Pohjantähden alla- joulukonsertti. Liput ovelta 30€, ennakkomyynti 29€ Lippu.ﬁ.
23.12. klo 22 kirkossa Jeesuksen seimellä -Seitakuoron joulukonsertti, johtaa Sari Alakulppi. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
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”Ei täällä ollu
mittään pelättävää!”
(KUVAT): TARU SPÄNNÄRI

PERJANTAINA 8.11. Rovaniemen kirkolla kävi kuhina, reilun
30 hengen voimin valmistauduimme kirkkoyöhön! Tällä kertaa
kirkossa nukuttaisiin luvan kanssa,
kun osallistuimme 100 vuotta iloa
– koululaiset kirkossa- juhlavuoteen.
Kirkkoretki alkoi majoittumisella.
Sen jälkeen päästiin muun ohjelman kimppuun: ensin tutustuimme
urkuihin Mauri-kanttorin johdolla
sekä kokeilimme valokuvasuunnistusta! Iltapalalla keräsimme voimia
loppuillan rientoihin: luvassa oli
aarteenetsintää pimeässä kirkossa sekä videoyhteys Kotka-Kymin seurakuntaan! Tuttu kirkko
muuttui aivan erinäköiseksi, kun
sammutimme valot ja seikkailimme tilassa taskulamppujen valossa.
Onneksi pimeää ei tarvinnut pelätä,
kun pikkuryhmän kanssa liikkuminen toi turvaa. Mukavan päivän
lopuksi möngittiin makuupusseihin
uinumaan. Iltahartauden jälkeen
Kryptan kappelin täytti pian tasainen tuhina.
Aamulla järjestimme vielä
kirkkokisat, joissa päästiin lennättämään paperilennokkeja urkuparvelta! Palautetta kysyessä kuului
mm. seuraavaa: ”Oli jännää olla
yötä!” ja ”Kivaa kun sai leikkiä
kirkossa!” Myös uutta tapahtumaa
toivottiin järjestettäväksi pian!
Yhteisen retkemme päätimme
sisaruspiirin ja suuntasimme sitten
omille teillemme. Kiva oli käydä,
kiva oli olla!
Taru Spännäri
vs. nuorisotyönohjaaja

Nuorten laulava
joulukortti 14.-17.12.
Mikä?

Nuorten laulava joulukortti eli Rovaniemen
seurakunnan nuorten lauluryhmä on kiertänyt muutamana vuotena jakamassa jouluiloa
rovaniemeläisille. Kortti lähtee kierrokselle
myös tänä jouluna.

Milloin?

”

”Kivaa kun
sai leikkiä
kirkossa!”

Voit tilata Laulavan joulukortin läheisen tai
ystävän kotiovelle tai työpaikalle 14.-17.12.
Lauantaina ja sunnuntaina klo 15-18, maanantaina ja tiistaina klo 18-19.30.

Miten?

Mieti, kenelle haluat antaa laulavan joulutervehdyksen. Valitse laulu alla olevasta listasta. Voit
tilata kortin seurakunnan nettisivujen kautta
www.rovaniemenseurakunta.fi 12.12. asti tai
puhelimitse numerosta 0407300153 (Jenniina Heikkilä). Jenniina ottaa tilauksia vastaan
2. ja 3.12. sekä 10. ja 11.12. Ilmoita ystävällesi
valitsemasi ajankohta, jotta hän on kotona, kun
lauluryhmä saapuu. Aika on noin aika.

Paljonko maksaa?

Kortin hinta on 10 €, jolla tuetaan nuorten
kummikohdetta Maasai-tyttöjen koulunkäyntiä
Tansaniassa. Saat maksuohjeet tilauksen jälkeen.

VALITSE LAULU NÄISTÄ: Arkihuolesi
kaikki heitä; Ilouutinen; Jouluyö, juhlayö;
Kun joulu on; Maa on niin kaunis; Marian
poika; Sydämeeni joulun teen; Sylvian joululaulu; Tulkoon joulu; Tähti tähdistä kirkkain;
Varpunen jouluaamuna.

KALAHARIN keskellä sijaitsevan Kangin kylän luterilaisen
kirkon sunnuntaipalveluksessa alttaripalveluksesta vastaa
vapaaehtoiskurssin ensimmäisen
jakson juuri päättänyt Mma Lekutlane, helmoissaan 3-vuotias
tyttärenpoika ja apunaan muita
kurssilaisia. Saarnaajana toimii
kouluttajana vieraileva pappi
Tjopehi Mbuende, seurakunnan
papin ja lääninrovasti Onalenna
Hambiran kuoriessa keittiöllä
perunoita kurssilaisten lounasta
varten. Kanttoriakaan ei ole eikä
virsikirjan kantta kummempia
soittimia, mutta kuorolaulua
sitäkin enemmän. Palveluksen
aikana lähes koko kirkkoväki
pyhäkoululaisineen ehtii esiintyä
pieninä ja vähän isompina kuoroina.
Botswanan parimiljoonainen
kansa asuttaa lähes kaksinkertaisen Suomen kokoista maata
eteläisen Afrikan sydämessä. Maa
on pääasiassa karua ja tasaista
Kalaharin puoliaavikkoa, asutuksen keskittyessä pääasiassa hieman ylempänä olevalle
itäreunalle. Vuonna 1966 varsin
sopuisasti brittien suojeluksesta
itsenäistyneen maan poliittinen
järjestelmä on mielenkiintoinen
yhdistelmä perinteistä heimohallintoa ja eurooppalaista demokratiaa. Taloudellisestikin maa on
afrikkalaisittain hyvin kehittynyt,
vaikka talous lepääkin lähes täysin
rajallisten timanttivarojen sekä

JUHA-MATTI KIVISTÖ

Botswanan pienessä kirkossa ovat vapaaehtoiset tärkeitä

Tshabongin pihatanssi, lääninrovasti Hendrik Manyoro johtaa
sähköttömän kirkon pihassa.
ilmaston muutoksen ahdistamien
safarimatkailun ja karjanhoidon
varassa. Afrikan korkeimpiin
kuuluva BKT-kakku jakautuu
myös kovin epätasaisesti; kerjäläisiä näkyy paljon vähemmän
kuin luksusautoja, mutta hivin
kantajien kuten myös työttömien
ja absoluuttisen köyhyysrajan alla
olevien osuus lähentelee viidesosaa kansasta.
Maan uskontoelämä on varsin
kristillinen mutta kirjava. Noin
70 prosenttia väestöstä kuuluu
kristillisiin tai sen peräisiin kirkkoihin, suurimpina kongregationalistinen kirkko sekä erilaisten
afrikkalaisten kirkkojen ryhmitty-

mä. Myös ns. menestysteologiaan
nojaavia liikkeitä ja tapahtumia
näyttää olevan esillä runsaasti,
isoine lupauksineen niin köyhille
kuin rikkaillekin. Suomen Lähetysseuran kumppanilla Botswanan ev. lut. kirkolla on n. 20.000
jäsentä. Kirkko toimii lähes täysin
vapaaehtoisen rahoituksen varassa, mikä yhdistettynä pienten
seurakuntien sijaintiin hajallaan
tekee ymmärrettäväksi vapaaehtoisten tärkeän merkityksen niiden toiminnassa. Lähetysseuralla
on maassa viisi työntekijää, joista
osan tehtävät painottuvat kirkon
hallinnollisiin tukitehtäviin.
Juha-Matti Kivistö

Vapaaehtoisina Afrikassa
Minulla on yhdessä kirkon
nuorisotyön ohjaajaksi valmistuvan Jesse Hartikaisen
kanssa ollut mahdollisuus
kuluneen syksyn aikana
toimia maassa Suomen
Lähetysseuran vapaaehtoistyöntekijänä. Kolmen
vuoden takaiseen Etiopian
vapaaehtoiskesään yhdistyneenä päällimmäiseksi opiksi
onkin noussut se, miten erilaisina kasvoina Afrikka tai sen
yksittäiset maat lopulta
lähempää katsoen
näyttäytyvät. Tärkeimpänä
tehtävänämme on ollut
osallistuminen vapaaehtoisten koulutukseen yhdessä Lähetysseuran
työntekijän Maria Stirlingin
ja Botswanan kirkon papin
Tjopehi Mbuenden kanssa.
Heidän vastatessaan koulutuksen teologisesta puolesta
Jesse on hoitanut oman
koulutuksensa näkökulmaa ja
minun osuutenani on ollut
pohtia kommunikaation ja
puhetaidon kysymyksiä.
Oikeiden osaajien kanssa

työskentelyä muistellen olen
myös koettanut pitää esillä
erilaisten kommunikoijien
näkökulmaa, Kolpeneelta ja
Kehitysvammaliitosta saatua
materiaalia hyödyntäen.
Innostus kaukana Kalaharin
eri puolilla pidetyillä kursseilla
on ollut vaikuttavaa. Kuten
myös lasten ilo Gabanen
orpojen päiväkodissa, jossa
olemme kurssien välillä ja
ehtiessämme käyneet
avittelemassa. Ehkä osaltani
merkityksellisintä on ollut olla
paappana paapattomille,
mistä kiitos myös lastenlapsilta saadulle valmennukselle. Tätä kirjoitellessa on
vielä edessä joulukuun alussa
pääkaupunki Gaboronessa
pidettävä viikon mittainen
musiikkikurssi eri puolilta
kerääntyville vapaaehtoisille.
Tähän ja muutenkin jo alussa
esillä olleeseen musiikin
suureen merkitykseen palaan
Pääskyn seuraavassa
numerossa, ehkäpä myös
vammaisten näkökulmaan
tällä maailman kolkalla.
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ | Heli Nokelainen

TUTUKSI |
Heikki Kerätär
JOUNI HAGSTRÖM

seurakuntapastori

Ounasvaara-Alakemijoki -alueella on aloittanut
marraskuun alussa uusi seurakuntapastori
Heikki Kerätär.

PERHEENSÄ kanssa Rovaniemelle muuttanut Heikki Kerätär on syntynyt ja kasvanut
Oulussa, mutta kertoo viettäneensä lapsuudessaan paljon aikaa myös Vanttauskoskella,
josta hänen äitinsä on kotoisin. Muistoihin
Lapista liittyy vahvasti kaikenlainen ulkona
tekeminen.
– Serkkujen kanssa pelattiin, leikittiin ja
ajeltiin moottorikelkalla. Kesällä käytiin kalassa
ja poimittiin hilloja, Heikki muistelee.
Helsingissä teologiaa opiskellut ja siellä
kuusi vuotta asunut Kerätär kertoo nyt muuton jälkeen pohtineensa noiden lapsuuden
kokemusten merkitystä itselleen. Sitä ei ole
ehkä aikaisemmin tiedostanutkaan, kuinka
hyvä kasvuympäristö lapsuuden lappilainen
maaseutu oli.
Kerätär on aiemmin työskennellyt vanginvartijana.

”

Kesällä käytiin
kalassa ja
poimittiin hilloja
– Sain ajatuksen lähteä vanginvartijaksi
vuonna 2009 asuessani Rovaniemellä, Heikki
muistaa.
Työ vankilassa johti lopulta Kerättären myös
hengellisten kysymysten äärelle.
– Se oli eräänlaista etsikkoaikaa, mutta
lopulta kristinuskon sanoma tavoitti ja vakuutti
minut, Kerätär kertoo.
Vankilan alinta kerrosta, vastaanotto-osastoa,
johon uudet vangit saapuvat ensimmäiseksi,
sanotaan montuksi.
– Vangit riisutaan siitä mitä he ovat olleet.
Voisi sanoa, että se on tila, jossa ihmisellä ei
ole paljoa jäljellä. Ei omaisuutta, ei kunniaa.
Silti, montussakaan ihmiseltä ei voida viedä sitä
mikä on kaikkein arvokkainta, Heikki arvioi.
Kerätär kertoo nähneensä selleissä Jeesukselle raaputeltuja alttareita, jotka viestivät vahvasti
siitä, missä Jumalan rakkaus todella tulee täällä
esille.
– Lutherhan puhui siitä, että ihmisen rakkaus suuntautuu luonnostaan kohti sellaista
mikä jo on kaunista ja hyvää, mutta Jumalan
rakkaudessa on kyse puutteellisen, vajavaisen
rakastamisesta. Tuohon jälkimmäiseen rakastamiseen olemme kristittyinä kutsuttuja ja Jeesus
vakuuttaa, että saamme siihen voiman häneltä
itseltään, Heikki Kerätär toteaa.
Toimitus

Terveisiä Etu-Aasiasta…
HELI NOKELAINEN vieraili Rovaniemellä tuomassa
terveisiä Etu-Aasiasta. Hän myös halusi välittää kaikille
rovaniemeläisille kiitokset kaikesta tuesta. Nokelaisen
perhe on palannut kesällä Suomeen, ja he ovat asettuneet
asumaan Keski-Pohjanmaalle. Lapset ovat aloittaneet koulut ja kerhot. Hannu tekee oman alan töitä arkkitehtitoimistossa ja Heli kiertää seurakuntia vuoden loppuun asti.
Etu-Aasian vuodet ovat jättäneet pysyvän jäljen sydämeen. Paikallisia ystäviä ja seurakuntalaisia on ikävä. Heistä
on myös huoli, miten nuori kirkko ja sen varsin tuoreet
kristityt jäsenet selviävät. Muista edelleen rukouksissa
nuorten kirkkojen jäseniä, että he saavat kasvaa Jeesuksen
opetuslapsina ja juurtua kristinuskon ilosanomaan sekä elää
sovussa.

… ja Virosta
Samana viikonloppuna saimme vieraaksemme myös Anu
ja Juha Väliahon sekä muusikko Anna Mishinan. Anu
ja Juha ovat viettäneet eläkepäiviä työskennellen Paavalin seurakunnassa Sauelle, Virossa. Anna vastaa saman
seurakunnan musiikki-, lapsi- ja nuorisotyöstä. Sauelle
on suunniteltu omaa kirkkorakennusta jo viiden vuoden
ajan ja nyt tontti ja rakennuslupa on saatu. Rakentaminen
alkaa ensi keväänä. Tämä on Juhan 15 kirkkohanke, mutta
ensimmäinen Virossa. Muut kirkot on rakennettu Venäjälle. Anu, Juha ja Anna Mishina kutsuivat rovaniemeläisiä
mukaan tukemaan kirkkohanketta rukouksin, taloudellisesti tai jopa paikan päällä talkoilemalla. Lisätietoa Sauen
kirkkohankkeesta saat allekirjoittaneelta.
Siunattua joulun odotusta
Pirita Bucht

Muutokselle annettava
tarvittava aika
Suomen ja kirkon historian
tunteminen antaa ymmärrystä suomalaisuudesta.
”PONNISTUSTA ei vaadita vain
turvapaikanhakijoilta, vaan myös
meiltä. Me haluamme nähdä näissä
uusissa suomalaistuvissa ensiksikin
elinvoimaa kirkolle ja sitten koko
yhteiskunnalle. Prosessissa kumpikin osapuoli saattaa kohdata jopa
traagisia välähdyksiä, joista olemme
kuulleet”, sanoo maahanmuuttajien
parissa työskentelevä Marja-Liisa
Ezzine.
Kirkko on tehnyt valtavan työn
näiden muukalaisten kotouttamiseksi,
mutta matka jatkuu eivätkä seurakunnat saa luopua ensirakkaudestaan.
”Opetamme ja autamme tavoin,
joilla voimme, heitä ymmärtämään
suomalaisuutta ja oppimaan elämään
Suomessa. Painostamme jatkuvasti
tehokkaaseen kielen opiskeluun. Jos
he eivät kotoudu, ja kun kielitaito on
siinä välttämättömyys, koko heidän
elämänsä tulee olemaan jonkinasteista
kärsimystä.”
Kielitaidottomuudesta saattaa kasvaa
jopa sopeutumattomuus yhteiskuntaan ikävine seuraamuksineen.
”Meidän käsissämme on nyt maahanmuuttajien kotouttaminen, joka
siis riippuu kummastakin osapuolesta.
Annammeko me tukemme maahamme tulleille muukalaisille? Heidän
puoleltaan on löydyttävä tahto ja kärsivällisyys riisuutua entisestä ja pyrkiä
astumaan suomalaisiin jalanjälkiin.”
Jos suinkin mahdollista, esimerkiksi

Rovaniemen seurakunta järjesti
yhdessä Medialähetyksen
kanssa koulutusviikonlopun
maahanmuuttajille 9.-10.11.
Kouluttajina olivat Marja-Liisa ja David
Ezzine.
asuminen suomalaisten kanssa samassa talossa rakentaisi sulautumista.
”Kehotamme turvapaikanhakijoita
olemaan suomalaisten kanssa mahdollisimman paljon.”
Yhteiset harrastukset suomalaisten
kanssa luovat ystävyyssiteitä.

Tilanne on haastava
”Ensimmäinen tehtävämme on auttaa
kristittyjä arabeja - ja tietysti muitakin eri kielialueilta - kasvamaan
uskossa, joka on monille se perusta,
joka pitää heidät pystyssä tällä hetkellä. Meillä on kuitenkin kaiken aikaa
holistinen näky näiden turvapaikan-

hakijoiden elämään.”
Valitettavasti sääntö on, että perhe
ja suku hylkää kristinuskoon islamista
kääntyneen.
”Emme halua irrottaa turvapaikanhakijoita heidän perinteestään.”
Ihanteellista ja rikastuttavaa koko
Suomelle olisi pitää ulkomaalaistenkin
perinteistä kaikki hyvä ja Suomeen sopiva, mutta on välttämätöntä integroitua suomalaisuuteen.
”Yleistäminen on kaiken pahan
alku”
Moni pelkää maamme menettävän
identiteettinsä. Tämä on liioiteltua
pelkoa, joka monesti pulppuaa vähästä
ja jopa väärästä tiedon saannista.
”Ranskassa olemme valitettavasti
nähneet niin sanottujen gettojen muodostumisen, vaikka suuri siirtolaisvirta
saapui maahan jo toisen maailmansodan jälkeen rakentamaan tuhottua
Ranskaa. Nyt on todettava, että samat
getot ovat pystyssä tänäkin päivänä ja
asukkaat niissä ovat edelleen maahanmuuttajia.”
Medialähetys Sanansaattajien
maahanmuuttajatyön Marja-Liisa Ezzinen
haastatteluvastauksista toimittanut
Noora Hietanen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
(EIT) päätöksellä Suomi sai tuomion
siitä, että se oli palauttanut Irakiin
hengenvaarassa olleen turvapaikanhakijan. Kolme viikkoa palautuksen
jälkeen tuntemattomat tekijät surmasivat miehen. Lähteet: www.hs.fi,
www.lapinkansa.fi (14.11.2019)
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Seitakuoron Jeesuksen seimellä -konsertti
Rovaniemen kirkossa
23.12. klo 22.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

JO PERINTEEKSI muodostuneessa aatonaattoillan konsertissa hiljennytään jälleen joulunviettoon. Seitakuoro esittää
tuttuja ja rakkaita joululauluja,

joiden turvin on hyvä unohtaa
kiireet. Osaan kappaleista pääsee
yleisökin yhtymään. Aatonaaton
konsertti on peritty Lapin Lauluveikoilta, jotka ovat järjestäneet
ensimmäisen tunnelmallisen
aatonaaton konsertin jo vuonna
2001. Seitakuoro saa puolestaan
jakaa joulun iloa ja rauhaa jo

kolmatta kertaa. Ensimmäisenä
kappaleena kuullaan Emmy Köhlerin säveltämä Nyt syttyy valot
tuhannet, ja Ilta päättyy Maa
on niin kaunis -yhteislauluun.
Seitakuoron johtajana vierailee
Sari Alakulppi, konsertin säestää Mauri Miettunen. Tilaisuus
kestää noin tunnin.

RINKI - kellojen kertomaa
MINNA RASKINEN on muusikko, säveltäjä ja kouluttaja, jonka tausta on kansanmusiikissa. Hänen pääsoittimensa on
5-38-kieliset kanteleet. Markus Ketola on
muusikko ja säveltäjä, soittiminaan rummut
ja vibrafoni. Hän toimii jazzin ammattiorkesteri UMOn rumpalina. Tapani Rinne
on muusikko, säveltäjä ja tuottaja, joka
tunnetaan kokeellisena ja innovatiivisena
klarinetistina ja saksofonistina. Pasi Granqvist on taiteilija, joka keskittyy töissään
videoihin ja installaatioihin.
Improvisoitua musiikkia -konsertti
Meltauksen kappelissa suomalaisen
musiikin päivänä 8.12. klo 18.
Lippu 10€, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät
8€. Vain käteismaksu.
Etno-, jazz- ja ambientmusiikin sävyttämä
RINKI -konsertti ammentaa inspiraationsa
kirkon kelloista. Konsertin järjestää
Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto
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Rovaniemen kristillisen
koulun rehtori Kari
O. Niemi muistuttaa,
että perusopetuksen
järjestämisluvasta ja
valtionavusta huolimatta tarve
lahjoituksille on yhä olemassa.

Kristillisen
koulun rehtori
Kari O. Niemi:

”Koulumme kasvattaa lasta
samaan suuntaan kuin koti”
Rovaniemen kristillisen koulun tuore rehtori Kari O. Niemi luottaa vahvasti koulun vetovoimaan.
– Kristillinen koulu on oikea kultakaivos vanhemmille, jotka arvostavat, että koulussa kasvatetaan samaan
suuntaan kuin kotona. Monista kouluista poiketen pidämme kristillisiä arvoja määrätietoisesti esillä.
KARI O. NIEMI on lyhyessä ajassa saanut
uudesta kotikaupungistaan hyvän ensivaikutelman. Muuttopäätökseen vaikutti
myös ”kultalöydös”.
– Tullessani edellisen työnantajani
toimesta työmatkalle löysin täältä kullan
eli vaimoni. Olen iloinen ja kiitollinen
Taivaan Isän puoleen, että asiat tällä tavalla
johdattuivat.
Aviopari elää iloista odotuksen aikaa, sillä
perheenlisäystä on tulossa ensi vuoden alkupuolella. Juhlaan on enemmänkin aihetta,
sillä samoihin aikoihin on Kari O. Niemen
50-vuotispäivä.
Niemi toimi lähes kuusi vuotta Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön Suomen osaston ICEJ:n toiminnanjohtajana. Työsuhteen jälkeen oli aika etsiä
uusia haasteita.
– Viime kesänä kysyttiin kiinnostustani
kristillisen koulun rehtorin tehtävään. Tällä
tiellä ollaan ja hyvin mielekäs on ollut alku
rehtorina.

Media-alan oppeja
myös koululaisille
Kouvolasta lähtöisin oleva Niemi työskenteli opettajana parikymmentä vuotta. Kasvatustieteiden maisteri on toiminut myös
nuorisotyöntekijänä helluntaiseurakunnissa. Kunnallispolitiikkaankin osallistunut
Niemi muutti napapiirille Pirkkalasta.
Media-alan kokemusta Niemi on kartuttanut toimittamalla ohjelmia sekä TV7:s-

sä että RadioDeissä. Kristillisen koulun
oppilaatkin osallistuivat radio- ja tv-työhön
Operaatio Joulun Lapsi -keräyksen yhteydessä.
– Kampanjapäivänä lapset olivat tuoneet
lahjojaan kenkälaatikkoihin, jotka lähtevät Romaniaan ja Moldovaan köyhistäkin
köyhimmille lapsille. Lapset oppivat, miten
tärkeää on antaa heille, jotka eivät koskaan
kenties voi antaa sinulle takaisin.
– Saimme vieraaksi Patmos-säätiön
toiminnanjohtajan Pasi Turusen, joka
toimitti radio-ohjelmaa. TV-tuottaja Rauno
Westerlund tuli tekemään Alfa TV:lle ohjelmaa, joka nähdään joulun aikoihin. Vielä
kuvattiin oppilaiden joululauluja yhdessä
Jippii-kuorolaisten kanssa, sijaisopettaja
Saku Buchtin johdolla.
– Tarvitsemme myös mediajulkisuutta,
koska välttämättä edes kaikki seurakuntalaiset eivät tiedä kristillisen koulumme
olemassaolosta.

Lahjoitusvarat
yhä tervetulleita
Rovaniemen kristillinen koulu aloitti
toimintansa kolme vuotta sitten pienellä
kotikouluryhmällä. Vuonna 2017 valtioneuvosto myönsi koululle perusopetuksen
järjestämisluvan. Koulusta tuli yksityinen,
perusopetusta tarjoava koulu.
Rovala-Opiston tiloissa toimivassa koulussa on 29 oppilasta ja joka luokalla on
pätevä ja ammattitaitoinen opettaja.

– Koululle kuuluu hyvää. Muutaman
vuoden perusrakentamisen ja -tekemisen
jälkeen on ollut jo mahdollisuus markkinoida koulua enemmän.
– Koulu on valtionavun piirissä, mutta
valtiontuki ei ole täysimääräinen. Käytännössä joudumme keräämään lahjoitusvaroja
muutamia tuhansia euroja kuukausittain.
Perusopetuksen järjestämisluvasta ja valtionavusta huolimatta tarve lahjoituksille on
yhä olemassa.
Koulun tukijaksi pääsee menemällä koulun kotisivulle rovaniemenkristillinenkoulu.
fi, josta voi liittyä kannatusyhdistyksen
jäseneksi tai kannattajajäseneksi.
– Myös rukoustuki on äärimmäisen merkityksellinen monella tavalla, sanoo rehtori.

Miksi tarvitaan
kristillinen koulu?
- Olemme koulu, jolla on kristillinen
maailmankatsomus. Arvomaailma kulkee
läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa
ja vaikuttaa myös koulun arkeen, Niemi
kertoo.
– Julkisen puolen koulujen ajaessa kristillisiä arvoja määrätietoisesti alas kristillinen
koulu on oikea kultakaivos vanhemmille,
jotka arvostavat sitä, että koulussa kasvatetaan samaan suuntaan kuin kotona.
– Rukoilemme ruokarukouksen tai kotonaan sairastavan oppilaan puolesta. Meillä
on aamunavauksia ja järjestämme kristillisiin juhliin liittyviä tapahtumia. Koulussam-

me ei ole mitään ongelmia näiden asioiden
kanssa.
– Meillä on pienet opetusryhmät. On
päivänselvää, että aikaa oppilaalle jää paljon
enemmän kuin 25-30 oppilaan luokassa.
Vaikka kristillisen arvomaailman tahtotila
ei huoltajalla olisi niin vahva, silti kannattaa
laittaa lapsi kristilliseen kouluun, koska
pienemmät opetusryhmät ovat hyvä juttu
kaikille.

Rauhallista
joulua toivoen
Kymmenen vuotta sitten Kari O. Niemi
joutui elämässään tilanteeseen, että perhe
hajosi. Näistä kokemuksistaan hän on
kirjoittanut kirjan Isä kaipaa lastaan.
– Eron jälkeen olen pystynyt tapaamaan
poikiani, mutta en voinut olla heidän elämässään niin paljon kuin halusin. Tunsin ja
koin asioita, joita en olisi halunnut tuntea.
Jos kirjani saan aikaan, että asiasta keskustellaan enemmän, niin kirja on täyttänyt
paikkansa. On paljon kirjoja, joissa lapsi
kaipaa isäänsä, mutta harvinaisempi on kirja, joka kertoo miten isä kaipaa lastaan.
Joulun sanoman äärellä kristillisen koulun rehtori Kari O. Niemi hiljentyy muistamaan Jeesuksen syntymäpäivää.
– Näin iän karttuessa haluan myös
rauhallisen joulun, jolloin voin levähtää
ja hengähtää sekä viettää aikaa rakkaideni
kanssa.
Pasi Kokko

JOUNI HAGSTRÖM
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