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JOUNI HAGSTRÖMIN

Adventti –
Odottamisen
taito!
Odottamisen taito on
kristillisen elämän taidoista
yksi tärkeimmistä taidoista. Se on yksi tärkeä hyve.
Odottaminen ei ole ihmiselämälle mitenkään vieras
asia. Vanhemmat odottavat
lapsen syntymää, sittemmin
ensimmäistä askelta, sanaa,
kerhopäivää ja ensimmäistä
koulupäivää.
Tänään moni meistä edelleen odottaa sitä, että milloin
tämä poikkeuksellinen,
koronapainajainen otetaan
meiltä pois ja saamme palata
tutumman ja turvallisemman
arjen keskelle. Tämä odottaminen kysyy uskollisuutta ja
lujaa tahtoa. Tuntuu hurjalta,
miten eliökunnan pienimpiin
kuuluva koronavirus pitää
edelleen itseään kutsuvaa
luomakunnan kruunua ja
koko ihmiskuntaa polvilleen.
Luomakunta jaksaa läksyttää
nykyistä ihmistä edelleen
hetkellä kovalla kädellä.
Seimessä me kohtaamme
pyhän Marian. Häntä kuvataan usein pyhissä kuvissa,
joita kutsumme ikoneiksi.
Seimen Maria opettaa meitä
siinä, miten hän suostuu
elämässä uuteen tehtävään
ja asemaan, vaikka se mitä
hänelle tarjotaan ei tunnu
hyvältä. Näyttää siltä, että ihmisen asema on tämä - ottaa
vastaan ja sopeutua.
Silloin kun aika muuttuu
vaikeaksi, jopa mahdottomaksi: lapselta, nuorelta,
aikuiselta tai seniorilta ei saa
viedä oikeutta pois huutaa
Kaikkivaltiaan puoleen: Herra,
muista minua! Herra, auta
minua! Ihmisillä on oikeus
pyytää tätä apua.
Me olemme matkalla kohti
pyhää joulua ja pääsiäistä.
Joulun ja pääsiäisen rukouksissa meille luvataan rohkea
sanoma: eletyn ja koetun
menetyksen jälkeen, joku
päivä meidät myös yllätetään
kauniilla tavalla. Valo syttyy
pimeyden keskelle. Tämä
pelokas mielenmaisema, joka
on jouduttu tahtomattaan
pukemaan ylle. Joku päivä
se riisutaan meiltä pois ja
saamme palata tutumman ja
turvallisemman arjen keskelle.
Toivoa ei saa viedä keskeltämme pois!
Niin, moni asia on peruttu
ja kiinni, mutta joulua ei ole
peruttu! Se tulee. Joulusta
puhumisesta ja laulamisesta,
ikuisesta toivosta puhumisesta tai sanomisesta ei saa
koskaan lakata, koska se voi
olla meille parasta lääkettä,
mitä meidän tällä hetkellä
arka ja odottava sydän voi
vastaanottaa.
Topi Litendahl
kappalainen

PÄÄKIRJOITUS | Heini Kesti, vs kirkkoherra

Maailman ensimmäinen

koronajoulu
JOKA joulu muistelemme maailman
ensimmäistä joulua, jolloin paimenet ja
lampaat, enkelit, talli eläimineen, Maria
ja Joosef ja Jeesus-vauva olivat keskiössä. Noita kaikkia tapahtumia, joita
ilman joulua ei olisi ollenkaan. Tuolloin
tapahtui yhteiskunnassa suuri muutos:
oli ensimmäinen verollepano. Ilman
verollepanoa ensimmäisestä joulusta
olisi tullut aivan toisenlainen: ei tallia
eläimineen, ei mahdollisesti paimenia
ja lampaita. Enkelit varmasti olisivat
laulaneet taivaallista riemuaan, mutta
meidän joulumme näin kaksi tuhatta
vuotta myöhemmin olisi ollut paljon
tylsempi kuvitukseltaan. Miten ihanan tunnelmallinen tuo ensimmäinen
joulu kaikkine eläimineen, hämärine
talleineen ja tähtikirkkaine taivaineen
olikaan. Ja miten se onkaan saanut
inspiroida taiteilijoita ympäri maailman siitä lähtien. Ja lapsia, jotka saavat
esittää lammasta tai paimenta. Kenenkä
muun syntymäjuhla onkaan ollut näin
monipuolinen? Minulle yksi ikimuistoinen syntymäpäivä on ollut, kun sain albanialaisessa vuoristokylässä syntymäpäivälahjaksi muuliratsastuksen kylän
vesipaikalle: tunnelma ja tilanne olivat
aivan ainutlaatuiset ilman juoksevaa
vettä ja sähköjä, vuorilla, jossa tähtitaivas on kirkkain koskaan näkemäni.
ENSIMMÄISEN joulun yhteiskunnallinen tilanne oli ainutlaatuinen: koko
valtakunnassa oli toteutettava verollepano. Kysymys on isosta asiasta, Rooman
valtakunta käsitti koko Välimeren
ympäröivän alueen. Verollepano oli uusi
ja muutoksen aiheuttava asia. Ihmiset
joutuivat sopeutumaan tilanteeseen ja
lähtemään kirjoittautumaan veroluetteloihin syntymäpaikkansa mukaan.
Vaikka Maria oli raskaana, matkaan oli
lähdettävä. Ihmiset joutuivat elämään
annettujen sääntöjen mukaan, ja varmasti tilanteessa oli paljon epävarmuutta ja pelkoa tulevasta.

”

Tulkoon sinulle
rakas Pääskyn
lukija todellinen
juhla ja
tunnelmallinen
joulu!
MEIDÄN ajastamme voimme löytää
yhtäläisyyksiä tuon ajan kanssa: koko
maailma elää tänä vuonna täysin erilaista joulua kuin vuosi sitten. Tässä
ajassa on myös pelkoa, uhkaa ja turvattomuutta. Emme tiedä, mitä tulevaisuus
tuo tullessaan. Kuitenkin samalla on
toivo tulevasta ajasta, jolloin kaikki voisi
olla kuin ennen, että saapuisi tilannetta helpottava asia. Että saisimme taas
vapaasti tavata ja elää rauhassa. Myös
ensimmäisen joulun aikaan odotettiin
parempaa aikaa. Odotettiin pelastajaa,
joka vapauttaisi kansansa.
ENSIMMÄINEN joulu, muutostilanne
ja verollepano, olivatkin osa Jumalan
suunnitelmaa toteuttaa pelastus koko
maailmalle. Tuon tilanteen kautta Jumala toteutti kaiken Jeesuksen
syntymässä niin kuin oli ennustettu.
Syntymäkaupunkina oli Betlehem:
”Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet
pienin Juudan sukukuntien joukossa!
Mutta sinun keskuudestasi nousee

VIIKON & PÄIVÄN SANA |
UT2020 on nyt
julkaistu!
UT2020:n teksti on nyt yksi raamattu.fi:n
kaikille avointa käännösvalikoimaa. Krista
Kososen lukemaa äänikirjaa voit kuunnella
rekisteröitymällä Piplia-sovellukseen. Piplia-sovelluksen voi ladata Android-puhelimeen ja iOs-laitteisiin. Palvelun tuottaa
Suomen Pipliaseura yhteistyössä Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.
https://raamattu.fi/julkaisu/
ut2020-on-nyt-julkaistu

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.

Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat
muinaisuudessa, ikiaikojen takana.”
(Miika 5:2). Myös Jeesuksen, Marian
ja Joosefin pakomatka Egyptiin oli osa
Jumalan suurta suunnitelmaa: ”Egyptistä minä kutsuin poikani.” (Hoos.11:1).
Paljon muitakin ennustuksia Jeesuksen
syntymästä voimme löytää vanhasta
testamentista.

KORONA on tuonut aivan uudenlaisen
ajan koko maailmaan. Sen vaikutukset
ovat tällä hetkellä mittavat. Kaikki lähti
liikkeelle pienestä viruksesta, joka levisi
nopeasti koko maailmaan ja muutti
radikaalisti koko maailman, ihmisten
kanssakäymisen ja käyttäytymisen.
Jeesuksen syntymä on myös muuttanut koko maailman. Halusimmepa tai
emme, elämme maailmassa ennen ja
jälkeen Jeesuksen syntymän. Tuo pieni
poika muutti koko maailman. Mutta
erona koronaan, Jeesuksen vaikutus
maailmassa ei tule koskaan sammumaan, koska vain hänen kauttaan ihminen voi löytää elämäänsä tarkoituksen
ja yhteyden Jumalaan. Ilman Jeesusta
pysymme maailmassa ikuisesti etsijöinä ja elämässämme hapuilijoina vailla
todellista päämäärää.
Ensimmäisenä jouluna Jumala valmisti meille pelastuksen. Kaikki tuon
ajan tapahtumat palvelivat hänen hyvää
tahtoaan meitä ihmisiä kohtaan. Nyt
korona-aikanakin voimme luottaa
siihen, että Jumalalla on lopulta kaikki
hallinnassaan. Tämä aika voi palvella
hänen suurta suunnitelmaansa maailmassa. Kuten Jeesuksen aikaan, myös nyt
meitä kutsutaan luottamaan Jumalaan ja
kuuntelemaan häntä, toimimaan silloin,
kun pitää toimia. Kriisin keskellä Jumala
ei jätä meitä yksin, vaan hän on läsnä ja
auttaa enemmän kuin koskaan voimme
kuvitellakaan.
Tulkoon sinulle rakas Pääskyn lukija
todellinen juhla ja tunnelmallinen joulu!

Adventti-Pääsky
kutsuu joulunviettoon!
Englanninkielinen tiivistelmä (s. 3)
kertoo joulunajan tapahtumista. Rovaniemellä aloittaa alueellinen rekisterikeskus (s. 4). Piispan joulutervehdys viitoittaa tietämme
jouluun 2020 (s. 5). Esittelyssä adventinajan menovinkit
ja lahjoitusmahdollisuudet
(s. 6-7) ja kirkkoherranvaalin tulokset
(s. 8-9). Näkökulmia kotiseurakunnan
toimintaan tuovat seurakuntakeskuksen
remontin työllistävyys (s. 10) ja diakonia-asiakkaan polku avunsaantiin (s. 11).
Vauvoista vaareihin vinkkejä kokkaamiseen (s. 12-13) ja tutuksi uusia kasvoja
niin meillä kuin maailmalla (s. 14).
Musiikkisivu kertoo tasokkaista tapahtumista (s. 15) ja takakanteen on taltioitu
lapsikuorolaisten ajatuksia joulunodotuksesta (s. 16).

Pääskyn toimitus toivottaa ihanaa adventtia ja
rauhaisaa joulua sekä onnekasta uutta vuotta 2021!
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JOUNI HAGSTRÖM, EDITOINTI SUSANNA KARILA.

Rovaniemen seurakunta sosiaalisessa mediassa

Rovaniemen seurakunta

Rovaniemen seurakunta

rovaniemen_seurakunta
lapset_ja_perheet_roisrk
katutaso.nuorisokahvila
Church_roi_campus
Roisrkmusiikki
korkalounas
roisrknuoret
Sc: ErkkaJenni
@korkalounas
Church @ Roi Campus
@nuorisokahvilakatutaso
@Rovaniemenseurakunta
@Diakonia Rovaniemen seurakunta
@lastenjaperheidenrovaniemenseurakunta

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN tilaisuuksissa noudatetaan hygienia- ja turvasääntöjä. T
 ilaisuuksien osallistujamäärät voivat muuttua pienemmiksi ja tapahtumia saatetaan
joutua siirtämään sisätiloista ulkoilmaan. Tilaisuuksia saatetaan joutua perumaan myös
viime hetkellä. Pääsääntöisesti seurakunnan sisätiloissa käytetään aina kasvomaskia ja
ruoka- ja juomatarjoilut järjestetään ulkona.

Koronaturvallisen Lapin puolesta yhdessä! @lapinpelastus @LapinPoliisi @Lapin_ELY
@LapinRaja @JaakariPR @LappiLKS @AVItwiittaa @Lapinliitto @Rovaniemen_srk.
Kuvassa 3. oikealta: Elina Rask-Litendahl
#koronaturvallinenlappi #tehemäyhessä #välitä #pidämaskia #turvavälit #Lappi #COVID19

ENGLISH SUMMARY |
THE ROVANIEMI CHURCH WILL BE OPEN from
December 14, 2020 to January 3, 2021 from 12 pm to 6
pm. During this time there will be a guide at the church.
An on-call priest will be at the church on these days from
10 am to 1 pm. At the front of the church is a nativity
scene to bring some Christmas spirit. There are also four
different prayer altars along the side isles of the church
which have the Christmas Gospel in different languages.
At the prayer altars, you may leave prayer requests which
will be read at the St. Thomas Mass on December 26 at 6
pm. Masses and other events will be organised according
to safety regulations.
From left kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä, Juhani Riski,
Hannu Kankaanpää, Teemu Timonen, Ari Sotaheimo, Jori
Harjuniemi, Jani Koivuranta and Jarkko Kela.

THE NEW MISSIONARIES FOR ROVANIEMI PARISH

Ilari Kinnunen

ELECTION YEAR 2020 COMES TO A CLOSE: I lari
Kinnunen received the most votes in the parish vicar
election – congratulations! In the election, almost one in
five parish members voted. The number of votes was 6,307
and the turnout was 17.37 %. (There were 41 rejected
votes.) The number of accepted votes was 6,266. Candidate
number 1, Hanna Kuusela received 1,562 votes, candidate
number 2 Tuomo Törmänen, received 1,596 votes and
candidate number 3, Iltari Kinnunen, received 3,108 votes.
In the previous parish vicar election in 2016, the number
of votes was 3,971. In 2016, there were 2,159 early voters
and 1,812 people voted on the election day. Only one tenth
(10.7 %) of eligible voters used their right to vote. There
were 3,959 accepted votes. In the parish vicar election of
2012, there were 6,881 votes and the turnout was 18 %.
THE RENOVATION OF THE PARISH CENTER will

provide jobs for 30 people for a year.
The Rovaniemi parish will invest almost eight million
euros into building projects during this year and the next.
The investments have a big impact on the area’s economy,
employment and businesses.
“Especially during these exceptional times, the effect on
employment is significant,” says Rovaniemi parish’s property
manager Kalle Kenttälä.
The main subcontractor for the parish center renovation
is MY-Insinöörit Oy from Rovaniemi.
“The renovation will provide jobs to about 30 people,
including all subcontractors, suppliers and supply chains,”
explains foreman Ville Kokko from MY-Insinöörit Oy.

are Anna Holmström in Tanzania and Mikko and Maria
Vuorma in Papua New Guinea.
Anna is a Master of Political Sciences in Development
Studies. She moved to Tanzania in 2009 to work for the
United Nations Population Fund. For eight years she mostly
worked to stop genital mutilation and to strengthen the wellbeing of women and children. Now Anna works in Tanzania in regional development cooperation through Felm. The
work is done in cooperation with different organisations.
Her focuses are disability work, updating education for
teachers and developing the education sector, community
development and environmental work. Anna is especially
moved by themes in student care, such as physical punishments, which are still common in Tanzanian schools.
Mikko and Maria work in Papua New Guinea and work
to support translating the Bible. Mikko is an electrical
technician and has studied computer sciences, Maria is an
engineer and child care provider. Both are from Lapland –
Mikko from Simo and Maria from Enontekiö. Mikko and
Maria help the Bible translators with their own expertise, by
helping with computers and repairs and through education.
Mikko helps with technical issues and Maria has taught
primary students in an international school information
technology, but she is soon changing work tasks.

Mikko and Maria Vuorma.

Anna Holmström and her family.

INTERNATIONAL GREATEST CHRISTMAS CAROLS

on Wednesday December 16, 8 pm in the Rovaniemi
Church and as a live stream or to be watched later:
www.virtuaalikirkko.fi
Christmas Carols outdoors in Rovaniemi at Lordi Square,
near the nativity scene:

Sun 29.11., 20:00 Hosanna hymn, lighting the first advent
candle
Sat 5.12., 18:30 Christmas carols
Sun 6.12., 18:30 lighting the second advent candle
Sat 12.12., 18:30 Christmas carols
Sun 13.12., 18:00 lighting the third advent candle, songs for
Lucia Day
Sat 19.12., 18:30 Christmas carols
Sun 20.12, 18:30 lighting the fourth advent candle
Wed 23.12., 18:30 Christmas carols
Other Christmas carols events in the city:
Thu 10.12, 18:00 at the Pro Patria statue next to the
Rovaniemi church
Fri 11.12., 19:00 outside the Tavivaara chapel
Thu 17.12., 13:00 Outside Lähteentien pirtti
Sat 26.12., 18:00 St. Thomas Mass with Christmas carols in
the Rovaniemi Church, Aki Hätinen and Rainer Väänänen
(Finnish and English) (Joona Saraste and Maie Kuusik)
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HENKILÖT | Paula Niemelä
Tällä palstalla ihmisten mietteitä ja kysymyksiä elämästä ja uskosta.
JOUNI HAGSTRÖM

Tunnelmallista joulua
15.12.2020 klo 18 Rovaniemen kirkossa

Riikka Jalkanen, Kati Kanto, Irma Pakarinen,
Mika Pohjantähti, Tiina Qvist, Maie Kuusik piano.

Joulun kauneimmat laulut
20.12.2020 klo 18 Ounasrinteen kappelissa
Irma Pakarinen sopraano,
Pirkko Vuoti-Vainikka sopraano,
Maie Kuusik piano.
Konsertteihin on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Hoosianna!
ADVENTIKSI & JOULUKSI
Rovaniemen seurakunnan
joululahja koko seudulle:
Joulumusiikin koti
jouluradio.fi
Rovaniemellä 90,0 MHz ja
96,2 MHz (Elisa) ja
104,7 MHz (Telia)

– Joulussa odotan äidin jouluaaton
puuroa ja siskon joulupäivän notkuvaa
herkkupöytää. En siis stressaa
jouluvalmisteluilla, paitsi että jouluvalot
on olleet laitettuna jo marraskuun
alussa, Paula Niemelä on jo jouluisissa
tunnelmissa.

Alueellisen keskusrekisterin rekisteripäällikön Paula Niemelän
työura on puurrettu pääosin Lapin yliopiston palveluksessa.
– ARKTISESSA keskuksessa avustin porotutkijaa

ja opiskelijapalveluissa olin sähköisen tenttipalvelun
käyttöönotossa.
Paula Niemelä on suorittanut aiemmin töiden ohessa
ammattikorkeakoulututkinnon ja tällä hetkellä hän
opiskelee kauppatieteiden maisteriohjelmassa Vaasan
yliopistossa.
– Tavoitteenani on kauppatieteiden maisterin paperit
parissa vuodessa.
Keväällä 2019 Niemelä näki seurakunnan työpaikkailmoituksen projektiin, jossa tavoitteena oli käynnistää
alueellinen keskusrekisteri Rovaniemen seurakuntaan.
– Ajattelin, että nyt on korkea aika lähteä uusille urille,
reilut 20 vuotta kun olin ollut yliopiston palveluksessa.
Mieleeni tuli silloin, että jos joskus meinaa hakeutua
toiseen työpaikkaan niin sen aika on nyt.
Puolitoista vuotta projektia on taivallettu eteenpäin
ja kaikkiin tavoitteisiin on päästy. Alueellinen keskusrekisteri aloittaa toimintansa tammikuun alussa ja tuo
uudistuksia. Niin Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirastoon kuin myös rekisteriin liittyviin Lapin
muihin seurakuntiin on tulossa uusia tuulia.
– Aloitan rekisteripäällikkönä vuoden alussa. Onneksi
olen ollut perehtymässä kirkkoherranviraston työtehtä-

ROVANIEMEN
ALUEELLINEN
KESKUSREKISTERI

viin ja suunnittelemassa keskusrekisteriä, niin prosessit
ja toiminnot ovat tulleet tutuiksi. Ensi vuonna nähdään,
miten hyvin suunnitelmat ovat onnistuneet.
Rovaniemen seurakunnan digitalisoitumisen tahti on
yllättänyt, monia uusia järjestelmiä otetaan käyttöön ja
prosesseja on tarkastettu tai tarpeiden mukaan uusittu.
– Voi olla sattumaa, että juuri tämän vuoden 2020 ja
uuden vuoden 2021 alkuun osui moni uudistus.
Yläkemijoella, Auttin kylällä, vietetty nuoruus on tuonut Paulan lähelle seurakuntaa.
– Auttin kappelilla ”Väkkärä” eli Veikko Kallunki ja
Seppo Peteri pitivät kerhoiltoja, kuurupiiloa pimeässä
kappelissa ja haamujen metsästystä ruumishuoneella.
Koimme jännittäviä hetkiä kirkon uumenissa.
Yläkemijoen rippileiri Norvajärven leirikeskuksessa oli
mieleenpainuva kokemus.
– Kyyti rippipappi Reijo Miettusen auton kyydissä
Norvajärven soratiellä povasi vauhdikasta leiriaikaa, ja
sitähän se olikin.
Souturetkiä Norvajärvellä, pehmopallolla jalkapalloa
leirikeskuksen käytävillä ja mukavaa yhdessäoloa.
– Konfirmaatio Viirin kappelilla huipensi leiriviikon,
Paula muistelee.
Noora Hietanen
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SYKSYN 2020
TUOMASMESSUT

Rovaniemen kirkossa klo 18

Su 27.9., 11.10., 22.11., 26.12.
Pysähdy, lepää ja löydä voimaa.
Kirkosta löytyy paikka sinulle.
Olet lämpimästi tervetullut!

Seimen luota löytyy rauha

O

ulun piispantalon pihalla on jouluseimi. Sen
ohi ei voi kävellä pysähtymättä, sillä se suorastaan vangitsee katseen. Adventin aikana
työpaikalle tullessani ihastelen päivittäin
tuota puusta rakennettua seimiasetelmaa, jossa ihmishahmot ja eläimet ovat lähes luonnollisen kokoisia.
Olen huomannut, että sen äärelle pysähtyvät monet
kadun ohikulkijat. Joskus päiväkodin lapset tulevat
ihan varta vasten ihastelemaan seimiasetelmaa.

TÄNÄ SYKSYNÄ julkaistu uusi epävirallinen Uuden
testamentin käännös UT2020 käyttää seimestä ilmaisua ”eläinten heinät”. Uuden testamentin kreikankielisessä alkutekstissä fatne- (φα′τνη) voi tarkoittaa eläinten
ruokakaukaloa tai laajemmin rakennusta, tilaa tai
paikkaa, jossa eläimiä ruokitaan tai johon ne kootaan
suojaan. Käännetäänpä sana sitten ilmaisulla seimi tai
eläinten heinät, niin jouluevankeliumissa merkitys on
kuitenkin selvä. Kyse on paikasta, johon Jeesus, maailman Vapahtaja asetettiin heti syntymänsä jälkeen.
TÄMÄN JOULUN alla katson Piispantalon pihassa

olevaan seimiasetelmaan toiveikkain silmin, silti huokaisten. Jospa ensi vuosi olisi parempi. Kunpa koronan
kulku saataisiin katkaistua ja pääsisimme taas puristamaan ystävän kättä. Kaipaamme niin kovin toistemme
yhteyttä, läheisyyttä ja kosketusta. Sydämelleni nousee
adventin rukous: Hoosianna! Oi auta, pelasta!

KATSOKAAMME SIELUMME silmillä siihen sei-

olekin ihmeellistä, että Jumalan Poika aloitti elämänsä
tässä maailmassa juuri samalla tavalla kuin sinä tai
minä; pienenä, alastomana, avuttomana. Jumala syntyi
ihmiseksi syrjäiseen paikkaan. Hän oli täysin toisten
armoilla, niin kuin kaikki vauvat syntyessään.

JEESUKSEN SYNTYESSÄ tähän maailmaan Jumala
tuli konkreettisesti lähelle meitä, jakaen ihmisen osan
ja olosuhteet. Ihmiseksi syntyneelle Jumalan Pojalle
maailman ja sen ihmisten kärsimykset eivät tänäkään
jouluna ole vieraita. Hän tuntee elämämme ja osamme.
Seimen ääreltä meitäkin kutsutaan kääntymään lähimmäistemme puoleen. Seimen ääreltä avautuvat laajemmat näköalat toistemme yhteyteen, anteeksiantoon ja
sovitukseen.
HYVÄ YSTÄVÄ, rohkaisen sinua tänä jouluna hiljentymään seimen ääreen ja etsimään sieltä rauhaa, jota
tämä levoton maailma ei voi antaa. Seimeen syntynyt
Jeesus lupasi aikuiseksi vartuttuaan seuraajilleen näin:
”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan
teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat,
älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh.14:27)
Siunattua joulua Sinulle ja läheisillesi!

Kirkon keskusteluapu päivystää kolmella kanavallaan
Palveleva puhelin 0400 22 11 80 joka päivä klo 18–24.
Palveleva Chat ma-pe klo 12–20.
Palveleva netti vastaanottaa viestejä 24/7.
Viesteihin vastataan päivän, parin kuluessa.
https://kirkonkeskusteluapua.ﬁ/

Kuljetus Tavivaaran kappelille
24.12. klo 13 vietettävään
jouluaaton hartauteen.

Oulussa adventin alla 2020
Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

meen, johon Jeesus, maailman Vapahtaja syntyi. Eikö

SURURYHMÄT

kokoontuvat 2021

Lähtö klo 12 linja-autoaseman kaukoliikenteen tilauslaiturilta
reittinä Linja-autoasema - Ruokasenkatu - Aallonkatu Jätkänkynttilä - Ranuantie-Kemijoen itäpuolentie-Tavivaarantie.
(Airport Express Rovaniemi Oy). Paluu hartauden jälkeen
samaa reittiä. Kuljetuksesta veloitetaan 10 €/hlö
(alle 12 v. ei maksua).
Maksuvälineenä toimivat myös yleisimmät pankki- ja luottokortit.
Kuljetuksen ja hartauden aikana suositellaan käytettävän maskia.

Rovaniemen kirkko
avoinna päivittäin
14.12.2020 – 3.1.2021
klo 12-18

SURURYHMÄ LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE
maanantaisin klo 18-19.30: 15.3., 22.3., 29.3., 12.4. ja 19.4.
seurakunnan perheneuvonnan tiloissa Maakuntakatu 7.
Ohjaajina sairaalapappi Sanna Kierivaara ja
diakoniatyötekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 6 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Sanna Kierivaara 040-7363356.

SURURYHMÄ PERHEILLE
jossa toinen vanhemmista on kuollut ja jossa on alaikäisiä
lapsia. Vanhempien ryhmää ohjaavat sairaalapappi Sanna Kierivaara
ja diakoniatyöntekijä Marja-Leena Kivilompolo.
Lasten ryhmää lastenohjaajat Susanna Jokela ja Soile Yliniva.
Kokoontuu maanantaisin 25.1.-22.2. klo 17.30-19.30
Ounasrinteen kappelin huoneistossa.
Ilmoittautuminen 13.1. mennessä Sanna Kierivaara 040-7363356.

www.rovaniemenseurakunta.fi

Rovaniemen kirkossa
14.12.-3.1. ma-pe klo 10-13
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KIRKKO ON AUKI
JOULUN AIKAAN

14.12.2020-3.1.2021 klo 12-18

Kirkon opas paikalla kirkossa joka päivä klo 12-18. Päivystävä pappi on myös tavattavissa ma-pe klo 10-13. Tervetuloa!
Jumalanpalveluksia, tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämme kulloinkin voimassa olevin turvallisuusmääräyksin.
Kirkossa kuvataan Jouluviikolla ilmestyvät Joulukuvaelma ja jouluyön messu osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi
(tarkemmat ajankohdat tiedotetaan myöhemmin).

Vuoden 2019 Jouluvaelluksen näyttelijöitä seimen äärellä. Kuvassa Joosefina Pauli Niemelä,
Marian roolissa Roosa Sammalniemi. Majatalosta tulleita emäntiä sivuprofiilissa
Heljä Hemminki ja Shiren Akreem. Kuvaaja: Jouni Hagström.

JOULUVAELLUS
ON MUKAVA TAPA
LASKEUTUA JOULUN
ODOTUKSEEN

JOULUSEIMELLE
ERI PAIKOISSA
Joulun sanoma pysyy samana, mutta vietämme
sitä tänä vuonna erilaisten kokoontumisrajoitteiden keskellä. Joulukertomuksen henkilöhahmot:
Maria, Joosef, Jeesus-vauva, paimenet, tietäjät ja
lampaat muodostavat yhdessä seimiasetelman.

Mistä löydän Jouluseimen?
Päiväkodista. Seurakunta on jo 4 vuoden ajan lahjoittanut puisia seimiasetelmia päiväkoteihin: 10 varhaiskasvatuksen yksikköä saa jälleen oman seimiasetelman. Päiväkodit päättävät itse, miten asetelma laitetaan esille.

Kappeleilta. Kaikille kappeleille, joissa ikkunat ovat
ulkona liikkuville tarpeeksi alhaalla, rakennetaan seimiasetelma ikkunaan näkymään pihalle. Ohikulkijana olet tervetullut seimen äärelle. Myös päiväkotien lapsiryhmät voivat
kävelyillään pysähtyä seimen luona.

Kaupungilta. Suurin seimi tulee Lordin aukiolle - tämän

seimen äärelle kokoonnutaan laulamaan joululauluja. Tilaisuuksien toteutuminen on hyvä varmistaa nettisivuilta. Seimiasetelmia ilmestyy entiseen Osuuspankin kiinteistöön,
jossa osa seurakunnan toimistoista on tänä talvena.

Joulupukin pajakylästä. Napapiirin tuntumassa Jou-

lupukin Pajakylän Info-rakennuksessa on kauppiasosuuskunnan omista nukkehahmoista rakennettu jouluseimi. Samassa rakennuksessa on lasten toimintapöytä, joka kertoo
Raamatun keskeisen sisällön pieninä pysäkkeinä. Joulun
tapahtumat ovat tämänkin rakennelman keskellä.

Kirkosta. 14.12.2020-3.1.2021 klo 12-18 kirkossa voi
käydä tutustumassa etuosan seimirakennelmaan, joka virittää joulun odotukseen. Seimen lisäksi kirkon sivukäytävillä on 4 erilaista rukousalttaria, joissa jouluevankeliumi eri
kielillä. Rukousalttareilla voi tehdä rukouspyyntöjä, jotka
luetaan 26.12. klo 18 Tuomasmessussa.

Jouluvaellukselle ovat tervetulleita kaikenikäiset! Tapahtuma järjestetään kolmatta kertaa Kotiseutumuseon tunnelmallisessa ympäristössä, jossa tietäjä toimii
oppaana matkalla.
Mukana järjestämässä ovat Rovaniemen seurakunta, Totto ry
ja Rovaniemen Neuvokas. Edelliset vuodet ovat olleet hyvin
suosittuja ja tänä vuonna odotetaan kävijämäärien nousua.
Koronatilanteen vuoksi vaellus järjestetään puhtaasti ulkoilmatapahtumana. Vaikka koronatilanne aiheuttaa järjestäjissä
huolta, paikallista tilannetta ja suosituksia seurataan jatkuvasti. Valmistelut on mietitty tarkasti, jotta Jouluvaellus olisi
kaikille kävijöille turvallinen THL:n suositusten mukaisesti.
- Olen luottavainen, että valmistelumme Jouluvaelluksen
suhteen ovat hyvät. Noudatamme turvavälejä maskisuosituksen kera ja käsikirjoitusta muutettu suosituksia mukaillen,
Seija Luomaranta kertoo Rovaniemen seurakunnasta.
Näytelmäharjoituksissa on myös olleet omat haasteensa
poikkeusaikana, mutta se ei ole paljoa haitannut. - En ole
vielä osallistunut harjoituksiin poikkeusjärjestelyiden vuoksi,
mutta toiveissa on aloittaa ne lähiaikoina. Joosefin rooli
Jouluvaelluksella on tuntunut mukavalta. Hän on Raamatun
kertomuksen pohjalta hyvin merkittävä hahmo. Koen roolin muutenkin tärkeänä osana vaelluksella, jossa voi pientä
Jeesuslasta katsoa ja hoivata Marian apuna, vapaaehtoisena
näyttelijänä toimiva Pauli Niemelä kertoo hymyillen.
Joulua kohti järjestäjät kulkevat kuitenkin luottavaisin
mielin. - Jouluvaellus on mukava tapa laskeutua joulun
odotukseen. Ulkotapahtumaan toivomme tietysti, että saisimme lunta, jotta joulun tunnelma tulisi paremmin esiin.
Jouluvaellus on muutenkin vastapainoa arjen kiireille. Ihmiset saavat turvallisesti hetken rauhassa kulkea ja seurata
polkua, jossa johdatellaan eteenpäin, Kristiina Lehtonen
Totto ry:stä kertoo.

Jouluvaellus Rovaniemen
kotiseutumuseolla Pöykkölässä
Tule mukaan kokemaan Jouluvaellus (os. Pöykköläntie
4). Tietäjän kanssa löydät jouluseimen. Noudatamme
viranomaisten ajankohtaisia turvallisuusohjeita. Otathan mukaan oman kasvomaskisi. Varustaudu sään
mukaan. Pakkasraja -15C. Opastetut vaelluskierrokset
lähtevät museon parkkipaikalta puolen tunnin välein.
Tapahtuma on maksuton ja soveltuu kaikenikäisille.
Ryhmään sopii noin 20 henkilöä ja liikumme turvaväleissä. Vaelluksen jälkeen mahdollisuus ostaa joululeivonnaisia ja kotiseutuyhdistyksen tuotteita.

JOULUVAELLUKSEN
LÄHTÖAJAT:

Sunnuntai 13.12. .......... klo 16, 16.30, 17, 17.30.
Tiistai 15.12. .................. klo 18, 18.30, 19, 19.30.
Torstai 17.12.................. klo 18, 18.30, 19.
Perjantai 18.12. ............. klo 18, 18.30, 19, 19.30.
Sunnuntai 20.12. .......... klo 16, 16.30, 17, 17.30.
HUOM! Mahdollisista koronatilanteesta johtuvista
muutoksista ilmoitamme seurakunnan kotisivuilla.

Jouluvaellus järjestetään tänä vuonna jo kolmatta kertaa Kotiseutumuseon tunnelmallisessa
museomiljöössä. Käy tykkäämässä tapahtumasta seurakunnan Facebook-sivulla!

Lisää joulunajan tapahtumia: www.rovaniemenseurakunta.fi
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HELMIKAMMARIN OVET AVOINNA
Helmikammari, ikäihmisten kyläpaikka osoitteessa Pohjolankatu 4. Tiedotamme mahdollisista aukioloaikojen muutoksista. Noudatamme alueellisia suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuraa siis ilmoittelua.
Helmikammarin vs toiminnanohjaaja Laura Nuutinen
on 27-vuotias kahden lapsen äiti ja kotoisin Sodankylästä, asunut Rovaniemellä lähes yhdeksän vuotta.
- Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja opiskelen Oulussa
diakonissaksi. Opinnot ovat loppusuoralla. Aloitin työni
Rovaniemen seurakunnassa syyskuun alussa. Työpisteeni sijaitsee Helmikammarilla, jossa työskentelen
toiminnanohjaajana. Huolehdin siis Helmikammarin toiminnan suunnittelusta ja tiedottamisesta sekä vapaaehtoisten työntekijöiden työvuorojen suunnittelusta.
Kulunut vuosi on ollut ikäihmisille raskas. Yksinäisyyden kokemukset ovat olleet korostuneesti esillä Helmikammarissa kävijöiden puheissa.
- Kävijät ovat olleet hyvin kiitollisia, kun Helmikammarin toimintaa pystyttiin jatkamaan lähes puolen vuoden mittaisen tauon jälkeen. Kävijät ovat tunnollisesti
noudattaneet hygieniasuosituksia koko syksyn ajan.

Joulunaika on kiireinen diakoniatyössä.
- Ennen joulua, Helmikammarin ollessa jo joulutauolla, työskentelen muutaman päivän ajan diakoniatyön muissa tehtävissä. Jouluna teen joitakin työvuoroja sairaanhoitajana,
mutta eiköhän aikaa löydy myös rentoutumiseen. Parasta
joulussa on lasten riemu!
Operaatio Joulun Lapsi toteutui tänäkin vuonna, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa kuin edellisinä vuosina.
Helmikammarin ahkerat käsityöpiiriläiset kutoivat sukkia,
lapasia ja pipoja keräystä varten.
Tiedustelut vs. toiminnanohjaaja Laura Nuutinen,
p. 0400 376 472, laura.nuutinen@evl.fi
www.rovaniemenseurakunta.fi/helmikammari

”Nautin työstäni, kun saan kohdata ikäihmisiä. On ollut myös ilo huomata vapaaehtoisten vilpitön halu tehdä vapaaehtoistyötä.
Uutena työntekijänä olen kokenut epävarmuutta ja stressiä työssäni, mutta kävijöiltä
saatu positiivinen palaute ja ymmärrys on
kannustanut jatkamaan! - Laura Nuutinen.

JOULUKERÄYS

DIAKONIATYÖN
JOULUAPUA
VÄHÄVARAISILLE

- APUA VÄHÄVARAISILLE
Kotimaanapu.fi –sivusto kerää avustusvaroja
apua tarvitseville rovaniemeläisille ajalla
1.11.-31.12.2020. Varoja keräyskohteeseen kerää Kotimaanapu ry.

Diakoniatyö välittää jouluruokakasseja ja lahjakortteja vähävaraisille talouksille.

Kotimaanapu – www.kotimaanapu.fi - on kristillistä lähimmäisenrakkauden hyväntekeväisyystoimintaa, jonka keräämä
apu kohdistetaan täysimääräisesti Suomeen. Kotimaanapu
auttaa hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Taloudellista apua voi hakea ottamalla yhteyttä oman alueen
diakoniatyöntekijään. Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot
löydät seurakunnan kotisivuilta.
Joulukassit tai lahjakortit haetaan diakoniatyöntekijän kirjoittamalla lähetteellä ruokapankista, joka on auki
7.12.- 23.12. ma, ti, ke ja pe klo 10-12 ja to klo 14.30-16.30.
Ruokapankki sijaitsee Rovaniemen kirkon kryptassa, käynti
Vapaudentien puolelta. Päivystävä diakoniatyöntekijältä
puhelinneuvontaa ja ohjausta ma-pe klo 9-10 numerossa
040 685 4920.

Keräyslupa RA/2020/639 Kirkkopalvelut ry Kotimaanapu,
voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi koko Manner - Suomessa, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020. Kotimaanapu
on osa Kirkkopalvelut-kokonaisuutta. Kirkkopalvelut ry
on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen
yhteistyö- ja palvelujärjestö sekä hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja.

Apua mittatilaustyönä
Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöntekijät välittävät
mittatilaustyönä apua esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin
tai vaikkapa pesukoneen hankintaan ja jouluun liittyvissä
tarpeissa. Lahjoittamalla voit auttaa lähellä olevaa lähimmäistäsi tai soittamalla diakoniatoimiston toimistosihteerille p. 040 583 0966.

Kuva: Daria Shevtsova, pexels.com.

Suora linkki keräykseen:
bit.ly/3pyyRVR

Lisää joulunajan tapahtumia: www.rovaniemenseurakunta.fi
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Vaalivuosi 2020 päätökseen:
ääniä kirkkoherranvaalissa

EDELLISISSÄ kirkkoherranvaaleissa 2016 annettiin
kaikkiaan 3 971 ääntä. Ennakkoon kävi äänestämässä 2
159 henkilöä ja varsinaisena vaalipäivänä äänesti 1 812
henkilöä. Vain noin joka kymmenes (10,7 %) äänioikeutetuista käytti oikeuttaan. Hyväksyttyjä ääniä oli 3 959. Sitä
edeltävissä kirkkoherranvaaleissa syksyllä 2012 annettiin
kaikkiaan 6 881 ääntä äänestysprosentin ollessa noin 18.
Rovaniemen seurakunta on Suomen neljänneksi suurin
378 evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. Rovaniemen
seurakunta on yli 46 000 jäsenmäärällään Oulun hiippakunnan seurakunnista suurin, joten sen kirkkoherran viran
hoidossa korostuvat erityisesti johtaminen ja strateginen
osaaminen. Rovaniemen kirkkoherran viran erityistarpeet:
hakijalta edellytetään monipuolista kokemusta seurakuntatyöstä, toiminnan ja henkilöstön johtamisesta sekä kokemusta kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta isossa
työyhteisössä. Lisäksi edellytetään yhteistyökykyä, taitoa
verkostoitua, kokonaisuuksien hallintaa ja viestinnällistä
osaamista. Viranhoito edellyttää hengellistä johtajuutta,
teologista oppineisuutta, ekumeenista suuntautuneisuutta
sekä hyvää kielitaitoa.
Ilari Kinnunen (s. 1977) Rovaniemen seurakunnan
kappalainen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
Helsingin yliopistossa 26.5.2003. Hänet on vihitty papiksi
Oulussa 8.6.2003. Kinnunen on toiminut seurakuntapapin
virassa Rovaniemen seurakunnassa yli 17 vuotta. Nykyisessä
tehtävässä Rovaniemen seurakunnan Korkalovaara-Ounasjoen aluekappalaisena hän on ollut 1.1.2015 alkaen. Ennen
Rovaniemen seurakunnan organisaatiomuutosta Kinnunen
oli Alakemijoen piirikappalaisena 7 vuotta.

Toimenpiteitä vaalien jälkeen

Vaaliehdokkaalle ja kirkkoherran virkaa hakeneelle vaalin
tulos ilmoitetaan virallisesti pöytäkirjanotteella, jossa on
mukana valitusosoitus. Vaalin tulos tulee ilmoittaa samalla tavalla myös vaaliehdotuksen ulkopuolelle jääneille
hakijoille. On huolehdittava siitä, että seurakunnalla on
myös heidän osoitetietonsa. Kirkkoherranvirkaa hakenut
henkilö ja henkilö, joka oli vaaliehdokkaana, voi tehdä
vaalista kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Koska
vaaliehdotukseen ei erikseen ole voinut hakea muutosta,
asianosaisasemassa ovat myös hakijat, jotka jäivät vaaliehdotuksen ulkopuolelle. Valitus voidaan tehdä sillä perustella, että vaalin tuloksen vahvistamista koskeva päätös on
lainvastainen. Vaaleja valmistelevia toimenpiteitä koskevat
ja vaalin toimittamisessa tehdyt päätökset taikka muut
toimenpiteet, joihin ei erikseen ole voinut hakea muutosta tulevat arvioitavaksi vasta vaalivalituksen yhteydessä.
Kirkkoherran välittömässä vaalissa äänioikeutettu henkilö
sekä seurakunnan jäsen voi tehdä kirkollisvalituksen sillä
perusteella, että vaali on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja tämä on saattanut vaikuttaa vaalin tulokseen.
Valitusperustetta on rajattu siten, että vain vaalin tulokseen vaikuttavat virheet otetaan huomioon. Valituspe-

JOUNI HAGSTRÖM

Kirkkoherranvaaleissa lähes
joka viides seurakuntalainen
äänesti. Annettujen äänien
kokonaismäärä oli 6 307 ja
äänestysprosentti 17,37. (Hylättyjen äänien määrä oli 41.)
Hyväksyttyjen äänien yhteismäärä on 6 266. Ensimmäisellä vaalisijalla Hanna Kuuselan
äänimäärä oli 1 562, toisella
vaalisijalla Tuomo Törmäsen
äänimäärä oli 1 596 ja kolmannella vaalisijalla Ilari
Kinnusen äänimäärä oli 3 108.

Äänimäärät olivat yllätyksellisen runsaat, joten pari kertaa tuli hirveä kiire. Turvallisuussyistäkin ennakkoääniä oli onneksi
ennätysmäärä. Ääntenlaskentatiimit toimivat kuitenkin huolellisesti ja salamannopeasti.

Vuonna

Äänestysprosentti (%)

Äänimäärä (kpl)

Ennakkoäänet (kpl / %)

2020

17,37

6 266

4 667 / 74,5 %

2016

10,7

3 971

2 159 / 54 %

2012

17,9

6 881

3 142 / 46 %

2001

17,6

6 701

ei lukuja saatavilla

1995

15,4

5 650

ei lukuja saatavilla

Ennakkoäänten määrä selittyy osittain sillä, että ennakkoäänestyspaikkoina kolmena päivänä toimivat Rovaniemen
seurakunnan kappelit. Kotiäänestysten määrä kasvoi yli kymmenkertaiseksi edellisistä vaaleista. Ennakkoäänten määrä oli
ennätyksellisen suuri myös koronapandemian takia.

rusteen rajauksella on haluttu estää vetoaminen pieniin
vaalien toimittamisessa tapahtuneisiin menettelyvirheisiin, joilla ei ole vaikutusta vaalin lopputulokseen.
Lisätietoja: Kirkkoherranvaalin hallintomenettely
(Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, 2015) bit.ly/3nvjfRd

Lapin Kansa ja Kotimaa uutisoivat aiotusta
valituksesta hallinto-oikeuteen
Lapin Kansa julkaisi 12.10.2020 klo 18.30 verkkolehdessä
ja 13.10. painetussa sanomalehdessä uutisen, jonka otsikon mukaan Rovaniemen kirkkoherranvaaleista valitetaan
hallinto-oikeuteen – Pentti Tepsa, 56, syyttää ikäsyrjinnästä ja toisen hakijan suosimisesta. Kotimaa-lehden
verkkoversio Kotimaa24 julkaisi 13.11.2020 klo 16.42 uutisen, jonka otsikon mukaan Kemijärven kirkkoherra Pentti
Tepsa tekee valituksen Rovaniemen kirkkoherranvaalista.
Valituksen voi tehdä vasta vaalin jälkeen 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun asianomainen on saanut virallisen
tiedon vaalin tuloksesta. Edellä mainittuja uutisia julkaistaessa virallinen tieto vaalin tuloksesta ei ollut vielä tullut,
vaan vasta seuraavalla viikolla 47 (16.-20.11.2020).
Noora Hietanen

Iloa ja kiitollisuutta
– Olen iloinen ja kiitollinen tästä suuresta luottamuksesta,
ja samalla tunnen myös nöyryyttä. Matka tähän hetkeen
on ollut pitkä, ja siinä on ollut monenlaisia vaiheita. Olen
saanut kokea vaaliprosessin aikana monella tavalla Jumalan siunausta.
Kiitän kaikkia, jotka ovat tukeneet minua. Erityisesti kiitän läheisiäni ja tukiryhmääni. Kiitos myös toisille ehdokkaille Hannalle ja Tuomolle, sekä kaikille, jotka osallistuivat tavalla tai toisella tähän vaaliin.
Vaaleissa äänet aina jakautuvat, väistämättä jotkut
iloitsevat ja toiset pettyvät. Vaikka oma toiveemme ei aina
toteutuisi, niin Jumalan tahto tapahtuu kuitenkin. Ja olipa
tulos mikä tahansa, niin kaikki ovat tervetulleita rakentamaan yhteistä seurakuntaamme! Voimmekin hiljalleen
kääntää katseemme seurakunnan tulevaisuuteen ja yhteiseen työhön.
Meillä on hieno seurakunta, jota saamme yhdessä vaalia
ja kehittää. Yhdessä voimme myös pyytää, että Jumalan
siunaisi työtä, jota teemme tässä seurakunnassa.”
Ilari Kinnunen
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Ilari Kinnunen sai eniten

”

Kiitokset kaikille joustavasta,
mainiosta ja monipuolisesta
yhteistyöstä Rovaniemen
seurakunnan kirkkoherranvaalien kokonaisuudessa
– tietysti myös äänestäjille!

Papin adventti,
joulu ja uusi vuosi
– Adventin ja joulun odotus alkaa
perheessämme oikeastaan isänpäivästä, jolloin laitetaan ensimmäinen
tähti ikkunaan, Ilari Kinnunen
kertoo.
Nyt kun vaalivuosi 2020 alkaa olla
lopuillaan, voidaan keskittyä adventtiin ja joulunaikaan.
– Papin ammatissa joulunalusaika ja
adventti ovat kiireisiä viikkoja. Usein
jouluaattonakin on vielä pari kolme
tilaisuutta ja jouluaamuna joulukirkkoja. Sen jälkeen on aika rauhoittua. Laskeudumme joulunviettoon
perheen kesken, emme kyläile, vaan
vietämme kaikessa rauhassa tunnelmallista joulua kodissamme.

Pandemiajoulu on erilainen
– Turvallisuusohjeiden vuoksi
joulusta on tänä vuonna tulossa
työkiireiden rauhoituttua ehkä vielä
hiljaisempi kuin tavallisesti, sillä meidän pitää tietysti miettiä tarkkaan,
voimmeko vierailla sukulaisten luona
muilla paikkakunnilla.

Uusi vuosi 2021
Ilari Kinnusella ei ole tapana tehdä
uudenvuodenlupauksia, mutta uusi
aika väikkyy näköpiirissä.
- Rovaniemen seurakunnassa asiat
ovat monessa mielessä hyvin. Työntekijät ja seurakuntalaiset muodostavat
hienon ja monipuolisen yhteisön, jonka johtamiseen seurakuntalaiset ovat
minua nyt vaalin kautta kutsuneet.
Johtajan tehtävässä on suuri vastuu,
mutta se on myös hyvin innostava ja
motivoiva tehtävä. Vaikka asiat ovat
hyvin, silti on paljon työtä ja aina
kehitettävää, koska aika ja olosuhteet
muuttuvat.
Työajan ja perheen ajan yhteensovittaminen on jaksamisen kannalta
tärkeää.
- Tehtäviä ja vastuuta voi onneksi
aina jakaa. Seurakunnan työntekijöiltä
ja tiimeiltä löytyy asiantuntemusta
ja intoa. Kaikkien on hyvä järjestellä
asioita niin, että on aikaa olla myös
läheisten kanssa.
Noora Hietanen

Seurakunnan paimen
”TÄMÄ SANA on varma: joka pyrkii seurakunnan
kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön.” 1.Tim. 3:1
Tämä on jalo virka, arvokas ja Jumalan tehtävä sinulle ja meille. Jumala on kutsunut meitä palvelemaan
ihmisiä tämän viran kautta. Hän on kanssamme
kaikessa ja antaa meille voimansa. Raamattu kertoo,
että tämä on jalo virka. On välillä hyvä miettiä, mikä
minua itseäni tällä hetkellä motivoi tehdä tätä työtä?
- - Jeesus sanoi Pietarille: ”Ruoki minun lampaitani.”
– Jeesus on kutsunut sinut Ilari ja meidät kaikki
ruokkimaan hänen lampaitaan. Lampaat ovat hänen,
hän on heidät kutsunut ja ottanut omakseen, meidät
on kutsuttu huolehtimaan ja ruokkimaan Jeesuksen
lampaita. Lampaat eivät ole meidän lampaitamme,
mutta Jeesus uskoo meille vastuullisen tehtävän.
Tämä Rovaniemen seurakunta on nyt meidän lammastarhamme tällä hetkellä. Saamme toki kutsua kaikkia
muitakin ruokittavaksi, mutta seurakunta on Jeesuksen idea jatkaa hänen työtään maailmassa. Voidaan
ajatella, että seurakunta on Jeesukselle todella rakas,
meille on uskottu jotain todella arvokasta kaitsettavaksi.

nut: ”Ruoki minun lampaitani”: totisesti, totisesti,
kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne
tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat
kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut, minne et
tahdo.” Nyt olemme antaneet Jeesukselle vallan viedä
meitä, minne hän tahtoo. Näin myös seurakuntana.
Kaikki ei ole meidän tahtomme mukaista ja on todella olennaista, että seuraamme häntä, emmekä omia
mieltymyksiämme. Johtajan on katsottava kokonaisuutta, mutta ensisijaisesti nähtävä asioita Jumalan
perspektiivistä ja kuunneltava häntä ja luotettava
häneen, vaikka tilanteet eivät aina miellytä. Antaa
henkensä tarkoittaa siis, että antaa itsensä, lahjansa, sydämensä ja elämänsä eläväksi uhriksi, kuten
raamattu sen meille kertoo: ”Jumalan armahtavaan
laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: ”Antakaa
koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä
tavalla.” Room. 12:1. Uhri tarkoittaa usein jostain
luopumista. Luopumista ehkä omista tavoitteista,
päämääristä, mutta se voi tarkoittaa eri asioita eri
ihmisten kohdalla.

Kaikki ihmiset ovat Jeesukselle rakkaita

Elämä palvelee Jumalan tarkoitusperiä

Mitä tämä tarkoittaa?

Otteita vs kirkkoherra Heini Kestin puheesta
Ilari Kinnu selle 11.11.2020.

– Sinut Ilari on nyt valittu kaitsemaan tätä laumaa.
Sinulla on nyt aikaa valmistautua tähän tehtävään.
Voit käyttää sen rukoukseen Jumalan edessä. Pyytämään Häntä näyttämään sinulle suuntaa, mihin sinun tulee mennä ja myös pyytämään rakkautta tähän
tehtävään ja lisää rakkautta tätä arvokasta laumaa
kohtaan, jota sinulle ollaan uskomassa.
Kun lauma on meidän, on meillä myös yhteys keskenämme. Meidät on kutsuttu rakentamaan yhteyttä
lampaiden välille. Vaikka olemme paimenia, olemme
myös samalla lampaita toisten lampaiden joukossa.
Olemme samaa Jumalan laumaa. Hän on meidän ylimmäinen paimen lopulta, me olemme hänen lampaansa.
Jeesus kertoo, että hän on hyvä paimen ja meidänkin
tulee olla hyviä paimenia. Jeesus asettaa vastakohdaksi
palkkapaimenen, joka pakenee suden tullessa. Susia
varmasti tulee meidän jokaisen kohdalle. Meidän ei
näitä vaikeuksia tarvitse pelätä muttei myöskään paeta.
Voima vaikeuksien voittamiseen tulee Jumalalta ja
rukous on tässä olennaista. Hyvä paimen antaa jopa
henkensä lampaidensa puolesta. Tämä lauma, seurakuntamme on se, jonka puolesta nyt olemme. Jeesus
ei kutsu meitä vähempään kuin hänkään teki meidän
puolestamme. Hän on hyvä paimen ja antoi henkensä puolestamme, meidät on kutsuttu olemaan hänen
omiaan ja antamaan itsemme likoon seurakunnan
puolesta.
Jeesus sanoi Pietarille sen jälkeen, kun hän oli sano-

Tämä on vastoin tämän päivän trendiä itsensä
toteuttamisesta. Emme ole seurakunnassa toteuttamassa itseämme. Jumala kyllä käyttää meitä ja
lahjojamme, mutta tämä ei ole lähtökohtamme, siis
itsemme toteuttaminen. Missiomme on meitä suurempi, olemme osa Jumalan missiota, hänen tarkoitusperiään.
Tämä aika on monella tavalla haastava, vaikka
uskon, että kaikissa ajoissa on ollut omat haasteensa.
Mutta tänä aikana ei riitä, että pyrimme säilyttämään
olemassa olevan. Jos vain pyrimme säilyttämään,
tulemme itse asiassa kuihtumaan. Säilyttävä ote ei
pure tässä ajassa. Ihmisiä ei vakuuta traditiot, on oltava
aitoutta, joka vetää puoleensa. Tätä on myös oman
henkensä antaminen: on oltava aidosti läsnä ihmisille.
He kyllä huomaavat, jos emme ole tosissamme asiamme kanssa. Sellainen puolisydämisyys ei vedä ketään
puoleensa.
Rakasta Jeesusta, hoida Jumala-suhdettasi, tästä saat
ideaa, ruokaa, voimaa ja viisautta tehtävääsi. Laita itsesi likoon, ”Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille
uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan
tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta.” 1. Piet. 5:2
– Jumala sinua ja meitä kaikkia tehtävässämme
vahvistakoon, rohkaiskoon ja varustakoon!
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NÄKÖKULMA
KOTISEURAKUNTAAN |

Seurakuntakeskuksen
peruskorjaus työllistää
30 ihmistä noin vuodeksi
ROVANIEMEN seurakunta investoi rakennushankkeisiinsa lähes kahdeksan miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana.
Investoinneilla on suuri merkitys alueen
taloudelle, työllisyydelle ja yrityksille.
– Etenkin tällaisena poikkeusaikana
työllistävä vaikutus on merkittävä, sanoo
Rovaniemen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä.
Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen
pääurakoitsija on rovaniemeläinen MY-Insinöörit Oy.
– Peruskorjaus työllistää työmaan ajan
noin 30 henkilöä, kun mukaan lasketaan
kaikki alihankkijat, tarviketoimittajat ja
hankintaketjut, kertoo MY-Insinöörit Oy:n
työpäällikkö Ville Kokko.
– Hanke on euromääräisesti suurimpia
mitä yrityksellämme on viime vuosina ollut.
Seurakuntakeskuksen peruskorjaus käynnistyi syyskuussa. Rakennusaikaa on varattu
11 kuukautta. Hanke valmistuu ensi vuoden
heinäkuussa.
Kenttälän mukaan peruskorjaushanke
tuli hyvään saumaan monelle urakoitsijalle,
myös tilaajana toimineelle seurakunnalle.
Korona-ajan myötä isojakin rakennushankkeita on alueella jouduttu laittamaan
”jäihin”.
Kokon mielestä on erinomaista, että
urakoita kilpailutetaan niin, että paikalliset
yritykset pääsevät osallistumaan urakoihin,

ja mikä parasta: hankkeet voidaan toteuttaa
paikallisella työvoimalla.
– Tällaisena poikkeusaikana seurakuntakeskuksen peruskorjaus on äärimmäisen
tärkeä hanke ja runkotyö vuoden ajaksi.
Näin voimme työllistää vakiohenkilökuntamme.
MY-Insinöörien palveluksessa on noin
35 työntekijää, kesällä enemmän, talvella
vähemmän, suhdanteiden mukaan.
– Napapiirillä on ollut viime vuosina rakennusliikkeitä työllistäviä valtavia
investointeja, mutta matkailurakentaminen
on nyt loppunut. Olemme onnekkaita,
että vielä ei korona ole päässyt suuremmin
vaikuttamaan, mutta rakennusalan ennusmerkit lähivuosiksi näyttävät huonoilta,
Ville Kokko arvioi.
Lapin LVI-Ykkönen Oy vastaa srk-keskuksen peruskorjaushankkeen lämpö-, vesi, ilmastointi- ja automaatiotöistä
– Seurakunnan hanke on meille merkittävä kohde Rovaniemellä, varsinkin nyt,
kun meitä kymmeniä vuosia työllistäneet
matkailun investoinnit ovat ”jäissä”, sanoo
Lapin LVI-Ykkönen Oy:n toimitusjohtaja
Marko Pasma.
Yrityksellä on 5-6 kokoaikaista työntekijää seurakuntakeskuksen työmaalla.
– Mukana on myös paikallisia aliurakoitsijoita. Tavarantoimittajien myötä hankkeella on valtakunnallistakin vaikutusta.

Vasemmalta kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälä, päävalvoja, sähkösuunnittelija Juhani Riski,
arkkitehti Hannu Kankaanpää, MY-insinöörit OY vastaava mestari Teemu Timonen, huoltoinsinööri Ari Sotaheimo, kohdevalvoja, rakennesuunnittelija/ turvallisuuskoordinaattori, Jori
Harjuniemi, Lapin LVI-Ykkönen Oy työnjohtaja Jani Koivuranta, Sähkö-Kela Jarkko Kela.
Sähkötöistä vastaavalle Sähkö-Kela Oy:lle
peruskorjaushanke tuo merkittävän osan
tuloista.
– Hankkeen osuus on yksi kolmasosa
yrityksemme vuoden liikevaihdosta. Kaksi
miestä koko työmaan ajan, toimitusjohtaja
Jarkko Kela kertoo.
Seurakuntakeskuksen vieressä sijaitsevan seurakuntakodin peruskorjaus alkaa
ensi vuonna.
– Suunnittelu saadaan valmiiksi helmikuussa ja sen jälkeen urakka tulee kilpailutukseen. Rakennustyöt käynnistyisivät
alkukesästä, Kenttälä sanoo.
Tavivaaraan suunnitellun krematorion
rakentamista hidastaa, että laitehankinta on
edelleen markkinaoikeuden käsiteltävänä.
– Laitetoimittajan varmistuttua voimme
tehdä lopullisen yhteensovituksen rakennussuunnitelmien kanssa ja saamme
rakennusurakan kilpailutettua. Krematorion

rakentamisaika on noin kahdeksan kuukautta.
– Lähivuosina seurakunnalla on monia
korjausvuoroaan odottavia kiinteistöjä,
muun muassa Muurolan kappeli ja IV hautausmaan sosiaalirakennus, Kalle Kenttälä
kertoo.
Pasi Kokko

Rovaniemen seurakunnan suurimmat
investoinnit 2020-2021
• Seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke 5,1 miljoonaa euroa
• Seurakuntakodin peruskorjaushanke
1,5 miljoonaa euroa
• Krematorion rakennushanke
1,3 miljoonaa euroa

| Kauneimmat joululaulut musiikkisivulla 15
JOULUN
ALLAKKA
Tarkemmat tiedot kulloinkin lähipäivien tapahtumista näet Uusi Rovaniemi -lehdestä keskiviikkoisin ja www.rovaniemenseurakunta.ﬁ. Tilaisuudet toteutetaan voimassa
olevien valtakunnallisten ja paikallisten rajoitusten ja ohjeistusten mukaan. Rovaniemen seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan hygienia- ja turvasääntöjä. Tilaisuuksien osallistujamäärät voivat muuttua pienemmiksi ja tapahtumia saatetaan joutua siirtämään sisätiloista ulkoilmaan. Tilaisuuksia saatetaan joutua perumaan myös viime
hetkellä. Pääsääntöisesti seurakunnan sisätiloissa käytetään aina kasvomaskia ja ruoka- ja juomatarjoilut järjestetään ulkona. Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa
henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Pääkirkossa voi siis olla enintään 150 henkilöä, pienessä tilassa esimerkiksi kappelissa väkimäärä
voi jäädä alle 50 henkilön rajan.

KESKIKAUPUNKI
Rovaniemen kirkossa messu
sunnuntaisin klo 10. Rovaniemen
kirkko auki 14.12.2020 - 3.1.2021
opas paikalla klo 12-18. Päivystävä
pappi on paikalla sinua varten
ma-pe klo 10-13.
3.12. klo 19 kirkossa Pianistien
ilta. Lapin musiikkiopiston
oppilaita. Vapaa pääsy.
5.12. klo 18 Pro Patria -patsaalla
sankarihautausmaalla
partiolaisten Itsenäisyyspäivän
aaton juhlahetki.
6.12. klo 14 kirkossa Laulu Isänmaalle. Vapaa pääsy, suora lähetys
ja tallenne: virtuaalikirkko.fi.
8.12. klo 19 kirkossa Joulusävelten
ilta bändin tahdissa -tapahtuma.
9.12. klo 19 kirkossa keskikaupungin vapaaehtoisten joulujuhla.
10.12. klo 10 kirkossa lasten
joulukirkko.
12.12. klo 18 kirkossa Lasten joulu
-konsertti.
13.12. klo 17 OMA-messu kirkossa.
14.12. klo 19 kirkossa
Joulukonsertti. Maria Mannermaa,
sopraano ja Dong-Hoon Han,
baritoni. Säestyksen Laura
Alasaarela. Pääsylippu 10 €. Liput
ennakkoon Lippu.fi (lipun hintaan
lisätään lippu.fi -palvelumaksu
1,50 €) tai ovelta tuntia ennen
konserttia.
15.12. klo 18 kirkossa
Tunnelmallista joulua -laulusolistien joulukonsertti. Laulajat Riikka

Jalkanen, Kati Kanto, Mika
Pohjantähti, Tiina Qvist ja Irma
Pakarinen. Säestykset Maie
Kuusik. Vapaa pääsy.
17.12. klo 19 Joulukonsertti
kirkossa, Lapin Sotilassoittokunta.
18.12. klo 19 kirkossa Kun Joulu
on -konsertti. Antti Annola, laulu &
Heikki Ruokangas, kitara. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.
21.12. klo 18 kirkossa Viulistien
joulukonsertti, Lapin musiikkiopisto. Igor Ariaksen oppilaita.
Vapaa pääsy.
23.12. klo 19 Joulukonsertti
kirkossa, Seitakuoro.
Jouluaattona 24.12. klo 12
Viirinkankaan kappelissa keskipäivän rukoushetki muualle
siunattujen muistokivellä kappelin
vieressä.
klo 13 ja klo 15 kirkossa
perhekirkko.
klo 13 ja klo 14 Tavivaaran
kappelissa hartaus.
klo 13 ja klo 14 Viirinkankaan
kappelissa hartaus.
klo 15 ja klo 16 Viirinkankaan
kappelissa hartaus.
klo 17 kirkossa aattohartaus.
klo 23 kirkossa Jouluyön messu.
Joulupäivänä 25.12. klo 7 kirkossa
Jouluaamun sanajumalanpalvelus.
klo 10 ja klo 12 kirkossa
perhekirkko.
26.12. klo 18 kirkossa
Tuomasmessu Kauneimmilla
joululauluilla.
31.12. klo 23 kirkossa
sanajumalanpalvelus.

KORKALOVAARA
6.12. klo 13 kappelissa
Itsenäisyyspäivän messu.
10.12. klo 18 kappelissa
vapaaehtoisten joulujuhla.
11.12. klo 10 kappelissa lasten
joulukirkko.
12.12. klo 19 kappelissa Nyt syttyy
valot tuhannet -joulukonsertti.
Tangokuningatar Elina Vettenranta, laulu, Päivi Heikura, piano,
Karri Perälä, laulu. Pääsylippu 20 €,
opiskelijat ja eläkeläiset 15 €.
13.12. klo 13 kappelissa messu.
17.12. klo 19 kappelissa
Joulukonsertti. Rovalan kuoro,
johtaa Kadri Joamets.
18.12. klo 18 kappelissa Viulistien
joulukonsertti, Lapin musiikkiopisto. Igor Ariaksen oppilaita.
Vapaa pääsy.
24.12. klo 13 kappelissa
jouluaaton hartaus.
25.12. klo 8 kappelissa
joulukirkko.

OUNASJOKI
3.12. klo 18 Maijasen kappelissa
torstaikerho ja Kauneimmat
joululaulut.
4.12. klo 16-18 Sinetän kaupan
pihalla joululaulutervehdys.
8.12. klo 10 Sinetän kappelissa
lasten joulukirkko.
11.12. klo 16-18 Meltauksen
kaupan pihalla joululaulutervehdys.
13.12. klo 11 Sinetän kappelissa
messu.

24.12. aattohartaudet: klo 13
Sinetän kappelissa,
klo 13 Maijasen kappelissa,
klo 15 Meltauksen kappelissa
25.12. klo 10 Sinetän kappelissa
joulukirkko.

OUNASVAARA
5.12. klo 11-14 kappelilla
Joulutori.
8.12. klo 10 kappelissa lasten
joulukirkko.
13.12. klo 15 kappelissa
perhekirkko, alueen joulujuhla.
18.12. klo 19 kappelissa
Joulukonsertti. Antti Annola, laulu
& Heikki Ruokangas, kitara. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.
20.12. klo 18 kappelissa Joulun
kauneimmat laulut -konsertti.
Irma Pakarinen sopraano, Pirkko
Vuoti-Vainikka sopraano, Maie
Kuusik piano. Vapaa pääsy.
24.12. klo 12 kappelissa
aattohartaus.
25.12. klo 15 kappelissa messu.
1.1. klo 15 kappelissa
sanajumalanpalvelus.

ALAKEMIJOKI
13.12. klo 12 kappelissa
perhekirkko, alueen joulujuhla.
13.12. klo 18 kappelissa Joulukonsertti. Maria Mannermaa,
sopraano ja Dong-Hoon Han,
baritoni. Säestykset Laura Alasaarela. Pääsylippu 10 €. Liput
ennakkoon lippu.fi (lipun hintaan

lisätään Lippu.fi -palvelumaksu
1,50 €) tai ovelta tuntia ennen
konserttia.
15.12. klo 10 kappelissa lasten
joulukirkko.
20.12. klo 12 Kivitaipaleen
koululla puurojuhla ja
Kauneimmat joululaulut.
25.12. klo 10 kappelissa messu.
1.1. klo 10 kappelissa
sanajumalanpalvelus.

YLÄKEMIJOKI
6.12. klo 12 Viirin kappelissa
sanajumalanpalvelus,
seppeleenlasku hautausmaalla,
klo 14 Auttin hautausmaalla.
10.12. klo 10 Viirin kappelissa
lasten joulukirkko.
10.12. klo 19 Viirin kappelissa
joulukonsertti, Kunnan Pojat.
Vapaa pääsy.
24.12. klo 13 Auttin kappelissa
messu, klo 15 Viirin kappelissa
messu.

SAAREN-NAMMANKYLÄT
3.12. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja-tutuksi lauluilta.
6.12. klo 11 Aapakirkossa messu.
10.12. klo 10 Aapakirkossa lasten
joulukirkko.
17.12. klo 18 Aapakirkossa
Virsikirja-tutuksi lauluilta.
24.12. klo 15 Jouttikeron
kappelissa messu.
25.12. klo 10 Aapakirkossa messu.
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Vähävaraisuus ei ole häpeä
JOUNI HAGSTRÖM

Pääskyn toimitus sai haastateltaviksi
Mikaelin ja Eveliinan, jotka kertovat
tarinansa muutetuin etunimin.
– Taloudellinen tilanteemme ei ole
vieläkään hyvä, mutta päivä kerrallaan
menemme yhdessä eteenpäin.

koron määrä, kotivakuutuksen vakuutuskirja, selvitys muusta omaisuudesta ja varallisuudesta kuten sijoitusrahastosta, kunnan toimielimen vahvistama sopimus tai
tuomioistuimen päätös lapsen huollosta /
tapaamisoikeudesta ja elatuksesta, kopio
perukirjasta jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on osuus kuolinpesään.
• Jos et ole varma mitä liitteitä pitää lähettää, soita Kelan asiointipalveluun. Lähetettävät liitteet voi joko skannata tai kuvata
kännykällä, kunhan kuvat ovat riittävän
selkeät.

Kukaan ei voinut
vuoden alusta tietää,
miten korona tulisi
muuttamaan elämää.
Monien vähävaraisten
talouksien tilanne kiristyi koronan aikaan
entistä tiukemmaksi.
– Hain kuntouttavaan työtoimintaan ennen
koronarajoituksia. Tätä ennen olin saanut työvoimapoliittisena lausuntona karenssin, koska en
ollut sairauteni pahimmassa puhkeamisvaiheessa
hakenut TE-toimiston tarjoamaan koulutukseen.
Kuntoutukseen pääsy auttoi meitä pääsemään
taas jaloillemme, sillä sain karenssia kulutettua pois. Kuntouttavan työtoiminnan sopimus
kuitenkin päättyi koronarajoitusten aikaan,
eikä uutta sopimusta voitu tehdä. Koko Suomi
oli isojen kysymysten äärellä silloin. Karenssin
takia en kuitenkaan voinut saada työttömyyskorvausta ja sairasloman haku uudelleen ei ollut
vaihtoehto, Mikael muistelee.
Eveliina tuki puolisoaan, vaikka käänne
teki neuvottomaksi.
– Saatuamme tiedon Mikaelin tukien loppumisesta, mykistyimme. Emme voineet ymmärtää miten
voi olla, että ihminen jää täysin ilman yhteiskunnan tukea kuntoutusvaiheessa? Silmät avautuivat: on vaikeaa saada nykyään apua talousasioihin pariskuntana. Tämäkin selvisi valitettavasti
silloin, kun saimme Kelasta hylkäävän päätöksen
toimeentulotuesta. Vaikka teimme selvityksen
siitä, että koko palkkani meni vuokranmaksuun,
puhelin- ja nettiliittymän hoitamiseen, vakuutuksiin, lainanlyhennyksiin ja muihin laskuihin,
joita oli kertynyt automme isosta korjausremontista. Kela huomioi vain elämiseen liittyvät menot,
muttei lainoja eikä vanhentuneita laskuja.

Monet eksyvät ja
väsyvät viidakossa
Mikael ja Eveliina saivat Kelan neuvonnasta kehotuksen ottaa yhteyttä kunnan
sosiaalitoimeen.
– Avustavilla tahoilla on omat sääntönsä,
miten hakemusjärjestys toimii. Sosiaalitoimi
tarvitsee aina ensin Kelan päätökset, ennen kuin
voi toimia. Jouduimme joka kerta hakemaan tukea
ensin Kelasta ja sitten kunnan sosiaalitoimesta. Se
oli äärimmäisen masentavaa ja väsyttävää aikaa.
Vaikka saimme pientä avustusta sosiaalitoimesta, mietimme joka ilta miten selviämme kuun
loppuun. Luottotiedot menettäneinä meillä ei
ollut varaa edes välttämättömiin ulkovaatteisiin.
Kirpputoreilta on vaikea löytää oikeankokoisia
vaatteita ja kenkiä. Rukoilimme paljon sinä aikana yhdessä, että Jumala auttaisi meitä saamaan
edes ravintoa. En itsekään uskonut aiemmin,
että Suomessa voi joutua näkemään nälkää. Se
on kuitenkin karu totuus. On täysin eri asia olla

vähävarainen kuin oikeasti köyhä. Monella on
hämärtynyt taloudellinen käsitys köyhyydestä.
Saatetaan sanoa, että ei meilläkään ole rahaa.
Silti yllättäen sitä onkin hankintoihin. Olenkin
sanonut ystäville, ettei rahaa ole ja tarkoittanut
sitä, Mikael toteaa.
– Jouduimme miettimään jokaisena tilipäivänäni, mitkä katastrofit maksamme seuraavaksi ja
montako kymppiä jää ruokaan. Lopulta uskalsin
kertoa työkaverille tilanteestamme ja hän vinkkasi
ottamaan yhteyttä seurakunnan diakoniaan. Sieltä saimme niin käytännön kuin henkistäkin apua.
Tuli sellainen olo, että kerrankin meistä välitetään
oikeasti ihmisinä emmekä huku hakemusmassaan.
Henkinen tuki diakoniasta oli todella tarpeeseen,
sillä tukiviidakossa rämpiminen uuvuttivat meidät täysin. Diakoniasta saimme tukea ja toivoa,
että kaikesta selvitään askel kerrallaan, Eveliina
kertoo helpottuneena.

Toive olla itse auttaja

Vaikka taloudellinen romahdus koetteli
Mikaelia ja Eveliinaa kovalla kädellä, he
ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen.
Mikael on päässyt kuntoutuksensa jatkoksi kouluttautumaan uuteen ammattiin ja
Eveliina jatkaa töissä.
– Jos jossain vaiheessa vain voimme, niin
haluaisimme perustaa oman ruoka-avun vähävaraisille. Sieltä saisi tulla hakemaan vaatteita,
ruokaa, hygieniatuotteita ja muuta tarpeellista
ilman mitään paperisotaa tai hakemuskasaa.
Toivotaan, että päästään pisteeseen, että voimme
jatkossa auttaa muita. Rohkaisen kaikkia hakemaan apua, vaikka tilanne olisi toivoton. Apua
on aina saatavilla. Jos ei yksin jaksa tai osaa, voi
pyytää jonkun avuksi.
Susanna Karila

Hakiessa taloudellista
apua Kelasta:

• Ennen hakemusta voit arvioida laskurin
avulla onko sinulla tai perheelläsi oikeus
hakea perustoimeentulotukea ja paljonko
sitä voi saada.
• Tee hakemus niin pian kuin voit ja mieluiten sähköisesti, koska se on nopeampaa.
Tuet haetaan netin kautta: www.kela.fi ja
sinne kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
• Huolehdi, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet: tiliotteet, välttämättömät
laskut ja maksukuitit kuten esim. elämiseen liittyvät sähkö- puhelin- nettiliittymän laskut, tositteet vuokran tai vastikkeen sekä vesi- tai saunamaksun määrästä, jos ne eivät käy ilmi vuokra- tai asumisoikeussopimuksesta, tosite veronpalautuksen ulosmittauksesta tai ulosottoviranomaisen maksusuunnitelmasta, vuokravakuuden hakeminen liitteineen, selvitys
asuntolainan koron ja lyhennyksen kuukausittaisesta määrästä, pankista saatava
selvitys asuntolainoista/tiliote, josta ilmenevät lainan numero, -tämänhetkinen
määrä, -käyttötarkoitus ja asuntolainan

• Kela käsittelee hakemuksen normaalisti 7
arkipäivän (esim. ma–pe+ma+ti) kuluessa
siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu,
paljonko etuutta saat ja koska se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset
mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

”

Jos pelkäät saavasi 
Kelasta hylkäävän
päätöksen: Kirjoita
hakemuksen lisätietoihin,
että haluat käsittelyn
siirtyvän suoraa Kelan
päätöksen jälkeen
kunnan sosiaalitoimelle.
Hakiessa taloudellista apua
kunnan sosiaalitoimesta:

• Ota yhteys kunnan sosiaalitoimeen puhelimitse.
• Sosiaalitoimi tarvitsee aina ensin Kelan
päätöksen. Kelan viranomaispäätökset ja
liitteet näkyvät suoraan sosiaalitoimelle
tietokannasta. Lisäliitteitä pyydetään tarvittaessa erikseen.
• Sosiaalitoimi voi harkintansa mukaan
myöntää tapauskohtaisesti täydentävää tai
ehkäisevää toimeentulotukea.
• Sosiaalityöntekijä ilmoittaa päätöksestä
mahdollisimman pian henkilökohtaisesti.
• Kunnan perhe- ja sosiaalipalvelut tukevat
kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Sosiaalipalveluihin kuuluvat perhesosiaalityö, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, toimeentuloturva- ja vammaispalvelut. Perusja erityispalveluilla tuetaan kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä tavoitteena tasavertainen hyvinvointi.
• Jos kunnan sosiaalitoimen avustuspäätös
on kielteinen, voit vielä ottaa yhteyttä seurakunnan diakoniaan.

Hakiessa taloudellista apua
seurakunnan diakoniasta:

• Ota yhteys oman alueesi diakoniatyöntekijään puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse. Voit myös soittaa diakoniatoimiston toimistosihteerille p. 040 583 0966.
• Diakoniatyöntekijät eivät pääsen Kelan ja
sosiaalitoimen tietokantaan. Ota mukaan

samat liitteet, jotka olet lähettänyt Kelaan
ja sosiaalitoimeen. Diakoniatyöntekijän
kanssa täytät avustushakemuksen, jossa
kartoitetaan tulo- ja menotiedot sekä
muut asiaan liittyvät kohdat.
• Avustustarpeen ja kokonaiskuvan selvitessä diakoniatyöntekijä voi päättää avustuksesta heti tai avustustarpeesta riippuen
tehdään erillinen avustushakemus eteenpäin päätettäväksi.
• Diakonia-avustuksena voi saada tarpeesta
riippuen ruoka-apua ruokapankin kautta,
avustus- ja ostokortteja hankintoihin,
esim. ruokaan ja vaatteisiin tai apua laskun
maksamiseen. Joulun aikaan apu voi olla
jouluruokakasseja tai avustuskortteja.
• Diakoniatyössä pyritään ihmislähtöisesti
auttamaan, ohjaamaan ja tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia aineellisesti, henkisesti ja hengellisesti. Voit luottamuksella keskustella kaikista mieltäsi
painavista asioista.

Ohjaamo auttaa aidosti
ihmisiä säädösten rattaissa

• Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta
apua ja tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamoja on noin 70
eri puolilla Suomea Rovaniemeltä Hankoon.
• Ohjaamo Rovaniemi: Koskikatu 25, 2. krs,
ohjaamo@rovaniemi.fi, p. 040 772 9236,
rovaniemi.fi/ohjaamo, löytyy myös: FB, IG,
WA, Twitter.

Ilmaista ruoka-apua
kaikille tarvitseville

• ROVANIEMEN KANSALAISTALO: Kauppojen lahjoittamia päiväysmerkittyjä
tuotteita jaetaan Rovaniemen Kansalaistalon eteisaulassa ma-pe klo 1011.30. Ruokajakelu on kaikille avointa,
maksutonta ja sitä saa niin kauan kuin
riittää. Ruokajakelu toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja THL:n turvaohjeistuksia
noudattaen.
• Hyvän mielen lounas – koulujen ylimääräruoan jakelu Rovaniemen Kansalaistalolla arkisin noin klo 12.15. Ruoka jaetaan
omaan astiaan. Ruokajakelu on kaikille
avointa, maksutonta ja sitä saa niin
kauan kuin riittää. Ruokajakelut toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja THL:n turvaohjeistuksia noudattaen. Lisätietoa jakeluista: Rovaniemen Neuvokas, p. 0400
821 950.
• PUNAINEN RISTI JA HELLUNTAISEURAKUNTA: Punaisen Ristin Lapin piiri ja Rovaniemen helluntaiseurakunta jakavat
ruoka-apua Rovaniemellä joka toinen
maanantai. Ruoka-apua tarvitseva voi
soittaa päivystysnumeroon, p. 040 128
7278, jossa päivystetään jakopäivää eli
maanantaita ennen torstaina ja perjantaina klo 9-11. Puhelinnumeroon voi lähettää tekstiviestin, jossa on hakijan nimi,
puhelinnumero sekä alaikäisten lasten lukumäärä. Tekstiviestit puretaan päivystyspäivinä. Jaettava ruoka on kauppojen
lahjoittamaa ylijäämäruokaa. Jaettavan
ruoan määrää vaihtelee riippuen siitä
kuinka paljon ja mitä jaettavaa kaupoista
on saatu lahjoituksina.

Toimitus on valinnut nämä muutamat ruokajakopaikat Rovaniemellä. Suosittelemme
tutkimaan myös itsenäisesti mitkä tahot
järjestävät ilmaista ruokajakelua. Lisätietoja ruokajaoista järjestäjien sivuilta.
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Mervi Tiilikainen

Erityisnuorisotyö
on nuorisotyötä diakonisella työotteella.
Mutta mitä tuo tarkoittaa käytännössä? Se
on vierelläkulkemista elämän kiemuroiden
keskellä. Jokainen nuori on erityinen ja
kenellä tahansa voi olla tarvetta kuunteleville korville, ohjaukselle ja tuelle. Siksi ei
ole olemassa erityisnuoren prototyyppiä tai
mallia.
Korona on vaikuttanut nuortenkin
elämään monin tavoin. Kevään ja osittain
myös syksyn etäopiskelu on ollut monelle
rankkaa eikä opinnot ole edenneet. Mutta
toiset taas ovat tykänneet etäopetuksesta ja
myös sen mukanaan tuomasta vapaudesta
tehdä asioita omaan tahtiin. Sosiaaliseen
elämään korona on vaikuttanut monella
tapaa. Toisaalta joillekin se on mahdollistanut enemmän aikaa perheen ja ystävien
kanssa sekä innostanut myös uudella tavalla
pitämään yhteyttä ihmisiin eri keinoin. Silti
sosiaalisten tilanteiden kaipaus ja vapaus
nähdä ystäviä kasvotusten on monella mielessä. Armeijassa olevilla palvelusajasta tuli
erilainen, koska Puolustusvoimissa otettiin
rajut keinot käyttöön koronan ehkäisemiseksi.
Joukko-osastot jaettiin pienemmiksi
osastoiksi, joka tarkoitti karkeasti ottaen
sitä, etteivät eri komppanioiden varusmiehet
voineet olla fyysisesti yhteydessä toisiinsa.
Yksi osasto oli kasarmilla, yksi metsässä ja
yksi lomilla.
Erityisnuorisotyöntekijöihin voi ottaa
yhteyttä nuori itse, kun haluaa keskustella

Kirkon erityisnuorisotyön
teesit
• Lapsi ja nuori on Jumalan ja seurakunnan
silmäterä, myös apua ja tukea tarvitessaan.
• Lasta ja nuorta kunnioitetaan ja hänestä
välitetään. Häntä autetaan pitämään
toivoa yllä.
• Lasta ja nuorta tuetaan ja saatetaan kohti
aikuisuutta ja hyvää elämää.
• *Erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja
ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja
nuoren voimistumiseen sekä hänen osallisuutensa ja hyvinvointinsa vahvistamiseen.
• Erityisnuorisotyö on asenne ja työote, joka
jokaisen kirkon kasvattajan tulee omaksua.
Samaan aikaan se on erityistehtävä, jonka
tavoite on etsiä ja tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka muuten jäävät tavoittamatta.
• Erityisnuorisotyössä toimitaan pitkäjänteisesti ja yhteistyöhakuisesti, ansaiten
lasten, nuorten ja perheiden sekä yhteistyökumppaneiden luottamuksen.
• Erityisnuorisotyö kehittyy ja uudistuu
reagoiden nopeasti toimintaympäristön
tarpeisiin.
Erityisnuorisotyön raamatulliset perusteet
nousevat lähetyskäskystä (Matt. 28:18-20),
rakkauden kaksoiskäskystä (Mark. 12:28-32)
sekä kultaisesta säännöstä (Matt. 7:12).
Jeesuksen esimerkkiin ja hänen ohjeisiinsa
perustuen erityisnuorisotyössä kohdataan
tukea tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä
heidän arjessaan, asettamatta ehtoja.

Lähekkö leirille?
Kevään kouluikäisten ja nuorten leiritarjotin
varmistuu joulukuun aikana, seuraa
nettisivujamme ja ilmoittaudu mukaan
iloiseen menoon.
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Radio Dei vieraili edellisen kerran
Rovaniemellä Kesäkiertueella
2019. Joulupukkia kävivät
tapaamassa Mika Karola ja
Mikael Juntunen.
Herätys! sinkoaa kuuntelijat
uuteen päivään arkisin
klo 7.15-10. Aamulähetyksen
sydämessä on kuuntelijat
aamuun herättelevä juontaja
Mikael Juntunen. Yhteydenotot,
juttuideat ja palautteet:
heratys@radiodei.fi
Whatsapp-viestit studioon:
044 44 77 447.

Jenni Rautio

jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Myös
huoltajat, opettajat tai vaikkapa harrastusryhmien ohjaajat voivat olla yhteydessä. On
ollut hienoa nähdä, miten nuoret tukevat
ja kantavat toisiaan. Joskus kuitenkin ne
kuormat ovat liian painavia nuorten harteille ja rinnalle tarvitaan aikuista, esimerkiksi
erityisnuorisotyöntekijä. Eikä aina tarvitse
edes olla jotain ongelmaa, vaan juttelemaan
voi tulla muuten vaan.

Olemme sinua varten:
Mervi Tiilikainen
Jenni Rautio
040 571 3372
0400 690 465
mervi.tiilikainen@evl.fi jenni.rautio@evl.fi
Facebook: katutaso.nuorisokahvila
Instagram: @katutaso.nuorisokahvila,
@erkkamervi
Snapchat: @erkkamervi, @erkkajenni
Discord: @erkkamervi#9221,
@erkkajenni#3871
Seurakunnan työntekijöiden, myös meidän erityisnuorisotyössä, on tärkeää olla
siellä missä seurakuntalaisetkin. Väillä
jalkaudumme kaupungille kohtaamaan
nuoria yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Olemme myös lähes viikottain REDU:n eri
toimipisteissä opiskelijoita sekä henkilökuntaa varten. Jennin voi tavata tiistaisin
Porokadulla klo 10-12 ja Mervin tiistaisin
Urheiluopistolla klo 12-13 sekä keskiviikkoisin Jänkätiellä klo 11-12. Yleensä tarjolla on kuuntelevien korvien lisäksi kahvia.

TEHTÄVÄ |
Piirros: Juho Rinne

HERÄTYS! – ja Radio Dein Mikael
Juntusen aamulähetykset Rovaniemeltä
30.11.-12.12.2020
Herätys! on kuunneltavissa kaikilla Radio
Dei -taajuuksilla joka arkiaamu eri puolilla
maata. Sitä voi kuunnella myös Radiot.fi-sovelluksen kautta suorana.
– Rovaniemelle tulo on ollut mielessäni
siitä saakka, kun kävimme siellä kesäkiertueella. Saamme tällaisella siirrolla vahvistettua pohjoista ulottuvuutta ja siellä asuvien
ihmisten äänen kuuluviin, kertoo aamujuontaja Mikael Juntunen.
Kainuusta kotoisin oleva Juntunen
hihkuu riemusta, kun hän pääsee yhden
kokonaisen lumettoman talven jälkeen
nauttimaan lumesta, jäästä, hiihtämisestä ja
pohjoisen pakkasista.
– Se tulee varmasti kuulumaan lähetyksistä, että miltä Lapin maisema juuri kyseisenä
päivänä näyttää. Olen porojen kanssa kaveerannut pikkupojasta asti, puhumme samaa
kieltä, virnuilee Juntunen, joka haluaa oppia
myös paikallisia murteita.
Ja sekin tulee varmasti selväksi, kuinka
hienoja matkailukohteita pohjoinen Suomi
tarjoaa.
– On tärkeää tuoda esille pohjoisen
vireyttä monessa suhteessa. Rovaniemi on
eläväinen, kansainvälinen ja monipuolinen
opiskelijakaupunki. Seurakunnan toimin-

ta on monipuolista ja vireää, työntekijät
sitoutuneita ja päteviä. Luonto, kulttuuri
ja matkailu on todella lähellä asukkaita
ja yhteistyö yli erilaisten rajojen toteutuu
seurakunta- ja kuntatasolla, vs kirkkoherra
Heini Kesti kuvailee.
Rovaniemi on myös kristillinen
joulupääkaupunki!
– Radio Dein vierailu Rovaniemellä on
yhtä tärkeää kuin esimerkiksi kansainvälisiä osuuksia sisältävän joulukuvaelman
lyhytelokuvatuotanto. Rovaniemen kirkossa
kuvattava Joulukuvaelma julkaistaan jouluviikolla, viestintäpäällikkö Noora Hietanen
kertoo.
Rovaniemen seurakunnan rakennuttama
ja huoltama jouluseimi Lordin aukiolla
on osoitus joulukaupungista, joka on
myös kristillinen. Jos on kireä ja paukkuva
pakkanen, seimeä voi ihailla myös sisätiloissa Rovaniemen kirkossa. Kirkko on auki
14.12.-3.1. päivittäin klo 12-18. Päivystävä
pappi on tavattavissa kirkossa tuolloin klo
10-13.
– Odotamme Radio Dein vierailulta myös
sitä, että Rovaniemen seurakunnan - merkittävä hengellinen lähiyhteisö - tarinoita
saadaan radioaalloille, Hietanen muistuttaa.
Herätyksen! aamuvierashaastattelun voi
lisäksi kuunnella uusintana joka arkipäivä
kello 13-14.
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TEE SE ITSE - HELPOMPI JOULU
Pääskyn toimitus kokosi sivulle helppoja reseptejä, joita voi kokkailla myös arkena.
Resepteissä on huomioitu myös vegaaninen vaihtoehto.

Omena-kaurapaistos vuokaan
Ainekset:
5-6 kpl Omenoita (tai päärynöitä / prk luumuja)
3 dl Kaurahiutaleita
1 tl Kanelia
1 rkl Sokeria (tai hunajaa)
1 dl Maitoa (voit käyttää myös vettä tai kauramaitoa)
1 prk Vaniljakastiketta (tai paketti vaniljajäätelöä,
kaupoista löytyy myös vegaanisia vaihtoehtoja)

Omena-kaurapaistoksen voi halutessaan
tehdä myös piemepiin astioihin.

Suolainen peltipiirakka
Pohjaan:
6 dl sämpyläjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 dl (n. 50 g) juustoraastetta (tai vegaanista
juustonkaltaista raastetta)
1 ½ dl rypsiöljyä (tai sulatettua voita / margariinia)
1 ½ dl maitoa (tai maitojuomaa / kauramaitoa

Täytteeseen:

160 g kylmäsavustettua pororouhetta (tai 200 g
palvikinkkua / 150 g soijarouhetta)
1 (250 g) paprika (tai iso tomaatti)
1 (200 g) purjo
1 rkl sulatettua margariinia tai voita
1 tlk crème fraîchea (tai kermaviiliä / maustamatonta
jugurttia / maustamatonta kauravälipalaa)
2 kananmunaa
1 dl paholaisen hilloa (tai yrttitäyte: 1 valkosipulin kynsi
ja 1 rkl pizzamaustetta)
2 dl (100 g) juustoraastetta (tai vegaanista
juustonkaltaista raastetta)

Piiraan täytteitä voi muunnella
oman maun mukaisesti.

Valmistus:
1.) Kuori ja pilko omenat lohkoiksi. Lado omenalohkot
voilla tai oliiviöljyllä voideltuun vuokaan.
2.) Lisää kaurahiutaleet omenien päälle. Lisää maito,
ripottele kaneli ja sokeri kaurahiutaleiden päälle.
3.) Kypsennä 200-asteisessa uunissa noin 20-30 minuuttia
tai kunnes kaurahiutaleissa näkyy pieni ruskean sävy.
Anna paistoksen jäähtyä pari minuuttia.
4.) Tarjoile valmiin Vaniljakastikkeen - tai jäätelön kera.

Valmistus:
1.) Yhdistä kuivat aineet ja juustoraaste. Lisää öljy tai
sulatettu rasva ja maito. Sekoita taikina tasaiseksi.
Taputtele uunipellille n. 30 x 38 cm:n kokoiseksi
suorakaiteeksi. Käytä tarvittaessa apuna kaulinta.
Nosta reunoja hiukan ylös. Esipaista pohjaa uunin
alimmalla tasolla 200 asteessa 10 min.
2.) Jos käytät kinkkua, leikkaa se pieniksi kuutioiksi.
Kuutioi paprika. Hienonna purjo.
3.) Kuullota paprikaa tai tomaattia ja purjoa hetken
pannulla rasvassa. Anna jäähtyä hetken ajan.
4.) Yhdistä crème fraîche / kermaviili / maustamaton
jugurtti / maustamaton kauravälipala, kananmunat ja
paholaisen hillo tai yrttitäyte. Lisää joukkoon muut
täytteen ainekset. Säästä puolet juustoraasteesta pinnalle.
5.) Kaada täyte esipaistetulle pohjalle. Ripota pinnalle
loput juustoraasteesta.
6.) Kypsennä uunin ala- / keskiosassa 200 asteessa
15 - 20 min tai kunnes kypsä.
7.) Anna jäähtyä hiukan. Leikkaa paloiksi. Saat 5 x 5 cm:n
paloja 30 kpl.
8.) Jos et halua valmistaa piirakkapohjaa itse, kauppojen
pakastealtaasta voi ostaa valmiita piirakkapohjia.

JOULUASKARTELUA KAIKEN IKÄISILLE

ASKARTELE
PAPERILUMIHIUTALE
Kaunis paperista leikattu hiutale säilyy
ikkunassa myös joulun jälkeen.
Paperilumihiutaleen voi laittaa myös nauhamaiseksi
koristeeksi kattoon tai koristaa jopa ruokapäytää.
Vieressä näet millaisella kuviolla paperi kannattaa leikata, jotta saat vastaavanlaisen kuvion. Voit myös itse
kehitellä erilaisia lumihiutaleita leikattavaksi.
Askarteluun tarvitset vain valkoista paperia (voit
halutessasi käyttää myös muun värisiä papereita),
lyijykynän ja sakset.

Taittele paperi mallin mukaisesti
ja väritä mustalla värillä kuvio.
Leikkaa väritetyt kohdat.

Avatessasi paperin, leikatut kohdat
muodostavat kauniin paperilumitähden.

Mitä muuta voisi tehdä jouluna? Katso seurakunnan tapahtumat: www.rovaniemenseurakunta.fi
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MAAILMA LÄHELLÄ MEITÄ |

TUTUKSI |
Ilmo Liimatta
seurakuntapastori

JOUNI HAGSTRÖM

Seurakunnan uudet
nimikkolähetit
Anna Holmström, Tansania

ILMO LIIMATTA , 24, vihittiin papiksi kesäkuussa Oulun
tuomiokirkossa ja heti sen jälkeen alkoivat työt Rovaniemen seurakunnassa, pääalueena Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki.
Mikään uusi tulokas Ilmo ei silti Rovaniemellä ole. Hän
toimi kesäteologina jo kesinä 2016 ja 2018.
– On ollut mukava palata pohjoisen pääkaupunkiin ja
nähdä taas tuttuja.
SEURAKUNTAELÄMÄ ei ollut Ilmolle tuttua vielä lapsuus- ja nuoruusvuosina Itä-Helsingissä.
– Rippikoulu oli käänteentekevä hetki elämässä ja sen
myötä löysin tieni nuorten toimintaan Roihuvuoren seurakuntaan. Sain lämpimän vastaanoton ja pystyin olemaan
oma itseni.
– Aluksi toimin isosena. Sitten aloin saada lisää vastuuta
nuorten toiminnassa. Samalla syntyi ajatus, että lähtisin palvelemaan seurakuntaa ja Jumalaa sekä seurakuntalaisia.

Anna on kotoisin Pudasjärveltä, mutta
hän on asunut lapsena myös Papua-Uudessa-Guineassa. Hänen vanhempansa
olivat siellä lähetystyössä. Annan perheeseen kuuluvat tansanialainen aviomies
Harold, 8- ja 6-vuotiaat lapset Elisa ja Eli
sekä kolme koiraa. Perheessä puhutaan
peräti viittä eri kieltä.
Anna on valtiotieteiden maisteri kehitysmaatutkimuksen laitokselta. Hän muutti
Tansaniaan YK:n väestörahaston UNFPA:n
palvelukseen vuonna 2009. Hän työskenteli
kahdeksan vuotta pääasiassa silpomisen
vastaisen työn sekä naisten ja lasten hyvinvoinnin vahvistamisen parissa.
Nyt Anna työskentelee Tansaniassa
alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattorina Suomen Lähetysseuran kautta. Työ
koostuu yhteistyöstä eri organisaatioiden
kanssa. Painopisteitä ovat: vammaistyö,
opettajien täydennyskoulutus ja vaikuttamistyö koulu¬tussektorilla, yhteisöjen
kehitystyö sekä ilmastonmuutostyö. Erityisesti Annaa puhuttelevat oppilashuollon
teemat, kuten ruumiillinen rankaiseminen,
joka on edelleen yleistä tansanialaisissa
kouluissa.

”

Joulun sanomassa tärkeintä
on Jumalan rauha, joka
jouluna syntyy ihmisten
keskelle. Kaikille lukijoille
haluan toivottaa rauhaisaa
adventin aikaa ja joulua.

Anna Holmström, Harold, Eli ja Elisa.

TOISENLAINEN LAHJA -LIITE

1

Mikko ja Maria Vuorma

LUONTO on ollut Ilmolle aina tärkeä.

– Monet lapsuuden ja nuoruuden kesät vietin mökillä
Pohjois-Karjalassa ja täällä pohjoisessa saan myös nauttia
luonnosta.
– Ensimmäisen kerran tutustuin Lapin luontoon viitosluokan luokkaretkellämme. Pääkohde oli Muoniossa, mutta tulimme junalla Rovaniemelle. Syntyi kipinä, että tänne
on vielä päästävä.
– Rippikouluni oli vaellusleiri Hetta-Pallaksen maisemissa.
Isosenakin osallistuin ”vaellusripareille” Lapissa.
– Kerran leirimatkalla pysähdyimme ruokatauolle Rovaniemelle. Silloin totesin hyvälle seurakuntaystävälleni, että
”Rovaniemi on mukava kaupunki, mutta olisi kiva tutustua
kaupunkiin paremmin, kun tästä aina vaan ajaa ohi”. Ennustukselliset sanat tuli silloin lausuttua, Ilmo naurahtaa.
– Olen vahvasti paikallisseurakuntaihminen ja jumalanpalvelukset ovat minulle tärkeitä. Rukoukseksi voi riittää
hiljainen huokaus ylöspäin. Raamattuun tutustun kuuntelemalla joka ilta Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa.
– Toivon, että seurakunta voisi olla meille jokaiselle hyvä
ja lämmin yhteisö, jossa voimme jakaa elämän ilot ja surut ja
olla yhteydessä Jumalaan sekä toinen toisiimme.
Joulu on Ilmo Liimatalle rauhoittumista ja aikaa läheisten
kanssa.
– Joulun sanomassa tärkeintä on Jumalan rauha, joka
jouluna syntyy ihmisten keskelle. Kaikille lukijoille haluan
toivottaa rauhaisaa adventin aikaa ja joulua.
Pasi Kokko

Mikko ja Maria Vuorma,
Papua-Uusi-Guinea
Mikko ja Maria työskentelevät Papua-Uusi-Guineassa raamatunkäännöstyön tukitehtävissä. Mikko on
koulutukseltaan elektroniikka-asentaja
ja datanomi, Maria insinööri ja lastenhoitaja. Molemmat ovat kotoisin Lapista,
Mikko Simosta ja Maria Enontekiöltä.
Mikko ja Maria palvelevat raamatunkääntäjiä omalla ammattitaidollaan eli neuvoen
tietokoneiden käytössä ja korjauksissa
sekä kouluttamalla. Mikko auttaa tekniikkapuolen ongelmissa ja Maria on opettanut kansainvälisen koulun 1-6 luokkalaisille tietotekniikkaa, mutta tällä hetkellä
hänen työtehtäviään tarkistetaan.
Koostanut
Pirita Bucht,
lähetyssihteeri

Toisenlainen Lahja®
seurakunnan sivuilla jouluna
Toisenlainen Lahja viestii lähimmäisen rakkaudesta ja kestävästä
kehityksestä. Toivomme, että tänä jouluna Toisenlainen Lahja saa
näkyvyyttä seurakuntien verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Vinkkaa Kirkon Ulkomaanavun valmiista jouluisista sisällöistä
seurakunnan viestinnästä vastaavalle.
Toisenlaisen Lahjan Facebook-sivulta ja Instagram-tililtä löydät joulukuussa
24 kalenteriluukkua, jossa on valokuvin ja lyhyin tekstein kerrottu siitä, miten
Toisenlaiset Lahjat auttavat kehitysmaiden köyhimpiä perheitä. Kirkon Ulkomaanavun YouTube-tililtä löydät Toisenlaisen Lahjan oman soittolistan, jossa
on useita jouluisia videoita jaettavaksi.
Kuvia ja videoita voi jakaa seurakunnan somessa vaikka joka päivä! Mainitkaa samalla mistä teidän seurakunnassa Toisenlaisia Lahjoja voi hankkia.
Tämän kirjeen mukana on mallikappale uudesta Toisenlaisen Lahjan esitteestä, jossa on päivitetty lahjavalikoima. Tilaa nyt esitteitä ja valikoima lahjoja
esille kaikkiin tapahtumiin.

MARRASKUU 2020

15

Pääsky 2.12.2020

MUSIIKKITOIMINTA

Nyt syttyy valot tuhannet -konsertti

Rovaniemen kirkossa
ja Virtuaalikirkon kautta

Korkalovaara
20.12. klo 13 Korkalovaaran kappelissa/sisäpihalla.

11.12. klo 18 Nuorten Kauneimmat Joululaulut
13.12. klo 15 Lapsiperheiden kauneimmat Joululaulut
16.12. klo 18 Kansainväliset Kauneimmat Joululaulut,
Jousiyhtye Aurora ja Lumitähdet -kuorot.
Livelähetys: www.virtuaalikirkko.fi

Kirkossa ja Facebook-liven kautta
20.12. klo 14 Kauneimmat Joululaulut, Naiskuoro Gaissa.
22.12. klo 19 Kauneimmat Joululaulut
23.12. klo 14 Kauneimmat Joululaulut, Seitakuoro.
Livelähetys: www.facebook.com/Rovaniemenseurakunta

Ounasjoki

29.11. Klo 15 Lehtojärven kylätalon pihassa.
3.12. klo 18 Maijasen kappelissa, Ounasjoen kuoro.
6.12. klo 15 Tapion kylätalon pihalla.
8.12. klo 18 Oitolanrannassa.
9.12. klo 18 Perttauksen Riistamiesten kämpällä.
13.12. Klo 18 Meltauksen kappelilla, Ounasjoen kuoro.
20.12. Klo 16 Sinetän kappelilla, Sinetän viihdekuoro.
20.12. Klo 18 Sinetän kappelilla, Sinetän viihdekuoro.

Herkkä ja kaunis konserttikokonaisuus luo aitoa joulutunnelmaa. Ohjelmassa on perinteisiä rakastettuja joululauluja,
kuten Varpunen jouluaamuna, mutta myös uudempia suosittuja lauluja, kuten Pieni taivaan enkeli ja Taivas sylissäni.
Esiintymässä Päivi Heikura laulaja/lauluntekijä sekä pianisti. Karri Perälä on alttoviulisti ja viulisti.
NYT SYTTYY VALOT TUHANNET - KONSERTTI
Korkalovaaran kappelissa 12.12. klo 18.
Liput: Lippu.fi-palvelusta tai ovelta 20 €.
Eläkeläiset ja opiskelijat 15 €.

Joululaulutervehdyksiä

4.12. klo 16-18 Sinetän kaupan pihalla.
11.12. klo 16–18 Meltauksen kaupan pihalla.

Kaupungilla tapahtuvat
Lordinaukiolla seimen läheisyydessä
29.11. klo 20 Hoosianna Hymni, 1. adventtikynttilän sytyttäminen.
5.12. klo 18.30 Kauneimmat Joululaulut
6.12. klo 18.30 2. adventtikynttilän sytyttäminen.
12.12. Klo 18.30 Kauneimmat Joululaulut.
13.12. klo 18, 3. adventtisunnuntai, Lucian päivän laulut.
19.12. Klo 18.30 Kauneimmat Joululaulut.
20.12 klo 18.30 Kauneimmat Joululaulut 4. adventti.
23.12. klo 18.30 Kauneimmat Joululaulut.
Lordinaukion seurakunnan KJL –tapahtumat pidetään
Rovaniemen kaupungin klo 18 alkavan ohjelman
päätteeksi liukuvasti n. klo 18.30 alkaen. Poikkeuksena
ovat su 29.11. joka alkaa vasta klo 20 ja su 13.12., joka
alkaa jo klo 18.

Keskikaupunki
10.12. klo 18 Pro patria-patsas Rovaniemen kirkon vieressä.
11.12. klo 19 Tavivaaran siunauskappelin pihalla,
kaiuttimien kautta.
11.12. klo 12 Eläkeläisten Kauneimmat joululaulut
kirkossa, Rovaniemen kirkkokuoro.
17.12. klo 13 Lähteentien pirtin pihalla.
26.12. klo 18 Tuomasmessu ja KJL, (suomi-englanti).

Ounasvaara

9.12. klo 18 Ounasrinteen kappelissa, Tuomaskuoro.

Alakemijoki

8.12. klo 18 Ruikan Erän toimitalolla.
15.12. klo 18 Muurolan kappelilla.
19.12. klo 15 Viistokujan kodalla, os. Siikakämäntie 1300.
20.12. klo 12 Kivitaipaleen koululla, puurojuhla.
20.12. klo 18 Niilon laavulla Rautiosaaressa.

Yläkemijoki

12.12. klo 18 Vanttausjärven koululla.
13.12. klo 18 Viirin kappelilla.
15.12. klo 18 Tennilän kylätalolla.
17.12. klo 18 Somosen kirkolla.
19.12. klo 18 Auttin kappelilla.

Saaren- ja Nammankylät

12.12. klo 18 Aapakirkolla.
13.12. klo 15 Misin koululla tai hautausmaalla.
19.12. klo 15 Norvajärven leirikeskuksen rannassa.
19.12. klo 18 Perunkajärven koululla.
19.12. klo 18 Aapakirkolla.
20.12. klo 15 Jouttikeron kappelilla.

Kun joulu on -konsertti
Ohjelmisto koostuu pääosin laululle sekä kitaralle sovitetuista
suomalaisista hengellisistä joululauluista. Antti Annola sekä
Heikki Ruokangas ovat tehneet joulukiertueita vuodesta
2017 lähtien ja kokoonpano on julkaissut myös joululevyn.
KUN JOULU ON - KONSERTTI
Rovaniemen kirkossa 18.12 klo 19.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.

LISÄÄ JOULUKONSERTTEJA:

WWW.ROVANIEMENSEURAKUNTA.FI

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN TILAISUUKSISSA NOUDATETAAN HYGIENIA- JA TURVASÄÄNTÖJÄ. Rovaniemen kirkkoon voi tulla turvavälein
yhteensä 150 henkilöä kerrallaan. Tilaisuuksien osallistujamäärät voivat muuttua pienemmiksi ja tapahtumia saatetaan joutua siirtämään sisätiloista
ulkoilmaan tai perumaan viime hetkellä. Sisätiloissa käytetään aina kasvomaskia ja ruoka- ja juomatarjoilut järjestetään ulkona. Talvikaudella järjestettävissä
ulkoilmatilaisuuksissa elävän musiikin esittämistä rajoittaa pakkanen (-10C). Kun on enemmän pakkasta kuin -10 astetta, tapahtumien ohjelma voi muuttua
ennakkotiedoista poiketen erilaiseksi.
40. VUOSIKERTA | Julkaisija: Rovaniemen seurakunta PL 8104, 96101 ROVANIEMI | Päätoimittaja: Kari Yliräisänen p. 040 503 2734 kari.yliraisanen@evl.fi |
Toimitus: Noora Hietanen p. 040 670 0277 noora.hietanen@evl.fi | Pasi Kokko p. 040 702 2223 pasi.kokko@evl.fi | Jouni Hagström p. 040 685 4935 jouni.hagstrom@evl.fi | Lehtityöryhmä: Kari Yliräisänen (pj.), Jouni Hagström, Noora Hietanen, Susanna Karila, Heini Kesti, Pasi Kokko, Markku Kukkonen, Elina Rask-Litendahl, Merita Orell-Kiviniemi, Maarit Simoska. | Ulkoasu ja taitto: Kotimaa Oy | Painatus: Suomalainen lehtipaino Oy | Jakelu: Pohjois-Suomen Suorajakelu
Oy | Jakelureklamaatiot: www.jakelupalaute.fi/paasky | Painatus: 28 000 kpl. | SEURAAVA PÄÄSKY ILMESTYY 27.1.2021 | AINEISTOPÄIVÄ 11.1.2021.
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Lasten joulun toiveita ja perinteitä:

”Valkea joulu, käynti hautausmaalla
ja yhteistä aikaa perheen kanssa”
JOUNI HAGSTRÖM

MARRASKUU eteni pitkään lähes lumettomana ja pimeänä, kunnes koetti odotettu
päivä: aamusta saakka jatkunut lumisade
peitti mustan maan paksulla valkealla
peitollaan ja toi jälleen valoa maisemaan ja
iloa ihmisten mieliin.
Lumesta iloitsee myös Ounasrinteen
kappelissa harjoituksiin kokoontuva Valonlähde-lapsikuoron väki, mutta lasten
tunnelmaa nostaa aivan erityisesti lähestyvä
joulunaika.
Entä mitä lapset odottavat joululta?
Talvikki, 9, odottaa joululta erityisesti
lunta. Joulunvieton ohjelmakin on jo tuttu.
– Yleensä me vietetään joulua niin, että
aluksi menemme meidän mummin luokse,
syömään ja avaamaan kaikki lahjat. Sen
jälkeen lähdemme perheen kanssa mökille.
- Parasta joulussa ovat lahjat. Lahjatoiveenani on cosplay-peruukki.

”Vuoden kivointa aikaa”

Myös Lotta, 12, toivoo valkeaa, lumista
joulua.
– Odotan joulua tosi paljon, koska se on
ehkä vuoden kivointa aikaa. Saa olla kavereiden ja perheen kanssa. Jouluna käymme
perheen kanssa hautausmaalla. Sitten me
saunotaan ja syödään jouluateria.
– Joululoma on kiva, kun ei ole koulua ja
on enemmän vapaa-aikaa.
– Lahjatoiveenani on suklaata, se on
hyvää.
– Joulun sanoma on se, että Jeesus syntyi.
Matilda, 11, odottaa joululta ainakin perheen kanssa olemista.
– Joulu on myös aikaa rauhoittua.
– Jouluna me syödään yhdessä ja käydään
joulusaunassa.
– Joululahjaksi toivon piirustustarvikkeita.
– Ehkä joulun tärkein sanoma on, että
Jeesus-lapsi on syntynyt.
Elsa, 7, toivoo, että jouluna voisi tehdä
lumiukkoja ja saisi leikkiä lumessa.
– Odotan joulua tosi paljon.

Espanjasta Rovaniemelle

Noa, 9, ja pikkusisko Luna, 8, ovat hiljattain muuttaneet perheineen Espanjasta
Suomeen ja Rovaniemelle. Joulu on eteläisessä Euroopassa ainakin sään puolesta
erilainen kuin pohjoisessa ja napapiirillä.
– Espanjassa ei ole jouluna lunta kuten
täällä Rovaniemellä on. Joulupukki tulee
Espanjassakin kotiin, Noa sanoo.
Laulamisesta pitävän Noan lahjatoiveena
on mikrofoni. Lunakin iloitsee joulun tulemisesta. Hän toivoo lahjaksi rumpuja.
Unna, 9, odottaa joululta ennen kaikkea
perheen yhteistä aikaa.
– Jouluumme kuuluu myös käynti hautausmaalla.
– Lahjatoiveenani on uusi puhelin.

Iloisissa joulunodotuksen tunnelmissa. Valonlähde-lapsikuoroa johtaa kanttori Ruusu Tervaskanto, Minttu Virtanen, Sinja Syväniemi, Lotta
Täufer, Tiia Virtanen, Elsa Harju, Talvikki Myllykangas, Maiju Virtanen, Unna Ärväs, Matilda Harju, Noa Sánchez Suominen ja Luna Sánchez
Suominen. Osa kuorolaisista on harjoituksissa mukana etäyhteydellä.

Pasi Kokko

Loppiaisen perhemessu

Rovaniemen kirkossa ke 6.1. klo 10

Saarnan aikana musiikkinäytelmäryhmän
tarina Tansaniasta.

