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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Vaikeuksien 
voittaminen on 
velvollisuutemme

Moni seurakunta kerää lahjakortteja tai 
tavaraa vähävaraisille joulun alla 

Joulumuistamiset 
tervetulleita

Vaikka rahat olisivat tiu-
kassa, jokainen äiti ja isä 
haluaa laittaa lapsilleen 
edes yhden joululahjan, 

tietää Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Anu Kontio.

Seurakuntien diakoniatyö aut-
taa tiukilla olevia ympäri vuoden. 
Moni seurakunta on kehittänyt 
myös jonkinlaisen kanavan, jon-
ka kautta seurakuntalaiset itsekin 
voivat muistaa niukoilla euroilla 
elämään joutuvia. 

– Yhtenä vuonna saimme 5000 
euroa, se jaettiin joulun alla dia-
konian vastaanotolla käyneille. 
Viime vuonna eräs seurakunta-
lainen toi Maikkulan kappelil-
le 20 euroa lahjarahaksi lapselle, 
Kontio antaa esimerkkejä. 

– Seurakuntalaiset voivat aut-
taa esimerkiksi 20–50 euron lah-
jakorteilla. Lahjoittaja voi esit-
tää toiveen, antaako diakoniatyö 
lahjan perheelle vai yksinäiselle, 

nuorelle vai vanhukselle, sanoo 
Tuiran diakoniatyöntekijä Irma-
Elina Mukari.

Tavarakolehtiin
vaikka suklaarasia
Pari seurakunta kerää hyvin säi-
lyviä elintarvikkeita.

Tyrnävän elintarvikekeräyk-
seen voi tuoda lahjoituksia 8. 12. 
kello 16–18 Temmeksen seura-
kuntatalolle ja Murron kerhoti-
laan ja 9.12. kello 12–18 Tyrnävän 
seurakuntatalolle.  Sopivia tuo-
misia ovat muun muassa kahvi, 
tee, kaakao, jauhot, riisi, maka-
roni, näkkileipä, hapankorppu ja 
säilykkeet.

– Tuominen myös muuna ai-
kana samalla viikolla diakoniatoi-
mistoon onnistuu, lupaa diakonia-
työntekijä Salme Kinnunen. 

Kempeleessä kerätään tavara-
kolehti joka adventin sunnuntai 
messun yhteydessä. Kirkon au-

lassa olevaan koriin voi tuoda 
esimerkiksi villasukkia, lapasia, 
kynttilöitä, hygieniatarvikkei-
ta, piirustusvälineitä lapsille sekä 
kahvia, suklaarasioita, pipareita 
tai säilykkeitä. Lahjoitukset jae-
taan diakoniavastaanotolla ja ko-
tikäynneillä. 

– Lisäksi vähävaraisille järjes-
tetään joulujuhla,  siihen osallis-
tuvat perheet saavat lahjakassin, 
sanoo diakoniatyönteijä Jaana 
Helisten-Heikkilä.

Konserteilla varoja
vähävaraisille
Kiimingin Joulupuu-keräystä or-
ganisoi seurakunta neljän paikal-
lisen yhdistyksen kanssa.  Keräys-
lippaat löytyvät K-market Aterias-
ta, Jäälin K-marketista ja Kiimin-
gin S-marketista 13.12. saakka.  

Avustus jaetaan lahjakortteina, 
joiden saajat päättävät seurakunta 
ja kunnan sosiaalitoimi yhdessä. 

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Suomi kipristelee jo vuosia kestäneessä ta-

loustaantumassa: maamme velkaantuu kovaa 

vauhtia, tukia ja etuisuuksia leikataan. Työelä-

mässä takkuaa, työttömyys kasvaa, leipäjonot pite-

nevät. 

Hiljattain uutisoitiin tutkimuksesta, jonka 

mukaan suomalaiset haluavat aiempaa vähemmän 

lapsia ja yhä myöhempään. 

Yksilapsisten perheiden suosio 

kasvaa.

Tässäkö on kuva nykypäivän 

Suomesta ja sen tulevaisuudesta? 

Näkymä on alakuloinen kuin myöhäissyksyn päivä.

Näin itsenäisyyspäivän aikaan sopii muistaa 

jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin ritari Adolf 

Ehrnroothin usein toistamia sanoja: ”Suomi on hyvä 

maa, sitä kannattaa puolustaa.” 

Hänen sukupolvensa eli parhaat vuotensa 

toisenlaisessa Suomessa. Maa kävi useita vuosia 

sotaa, itsenäisyys oli uhattuna. Sodan runtelema 

maa oli jälleenrakennettava. 

Muutamassa vuosikymmenessä on noustu 

hyvinvointivaltioksi maailman vauraimpien 

kansakuntien joukkoon. Yhteiskuntajärjestyksemme 

kulmakiviä ovat länsimainen demokratia, 

oikeusvaltion periaatteet, kansalaisvapaudet, tasa-

arvo sekä ihmisarvon kunnioittaminen.

Maailmalla riehuvat sodat, terrorismi ja erityisesti 

maahamme asti rantautunut pakolaisvirta ovat 

kiristäneet yleistä ilmapiiriä. Asiantuntijat puhuvat 

kasvaneesta turvallisuusuhasta. Totta on, ettemme 

asu enää lintukodossa, mutta Suomi on kuitenkin 

edelleen turvallisimpia maita maailmassa.

Vaikeuksia on. Niitä ei pidä vähätellä. 

Meillä on aiempien sukupolvien perintönä 

kuitenkin hyvä maa. Se velvoittaa vaikeuksien 

voittamiseen. 

Kristillinen lähimmäisvastuu 

on siinä työssä hyvä 

ohjenuora. Toista ihmistä on 

kunnioitettava. Heikoimmista 

on pidettävä huolta. Oma 

etu ei saa mennä yhteisen 

hyvän edelle.

Iloitaan yhdessä 

itsenäisyydestä.

Meillä on 
perintönä 
hyvä maa.
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Koston 
tiellä ei ole 
päätepistettä. 

Meitä jokaista tarvitaan
Kolumni

Eurooppa on joutunut har-
vinaislaatuiseen myller-
rykseen. Monissa mais-
sa valmiutta on nostettu 

korkeimmalle tasolle. 
Erityinen varuillaan olo jat-

kuu vielä pitkään, sillä Rans-
kassa poikkeustila kestää vä-
hintään kolme kuukautta.  

Useat valtiot ovat aloitta-
neet lakien päivittämisen. Vi-
ranomaisille luvataan yhä suu-
rempia valtuuksia normaali- ja 
poikkeusoloihin. 

Ei käy kateeksi nopeissa ti-
lanteissa päätöksiä tekeviä vi-
ranomaisia.

Yksi haasteista on terrorismi 
ja muu yhteiskuntarauhaa vaa-
rantava rikollisuus. Uudistuk-
sissa käydään tasapainoilua yk-
silön vapauden ja yhteiskunnan 
turvallisuuden välillä. 

Uutisia seuratessa voiman-
käyttö on varsin kovaa. Keskei-
set eurooppalaiset valtiojohta-
jat ovat todenneet, että ”olem-
me sodassa”. 

Suomalainen reaalipolitiikka 
on osoittautunut tässä suhtees-
sa viisaaksi. 

Olen pohtinut viime aikoi-
na niin sanotun oikeutetun so-
dan periaatteita. Perinteisesti 

sotaa on pidetty oikeutettuna, 
kun tietyt ehdot täyttyvät. Näi-
tä ovat muun muassa ihmisoi-
keuksien ja demokratian puo-
lustaminen. 

Kirkot ovat pitäneet sotaa 
oikeutettuna, kun laillinen esi-
valta puolustaa viattomia ja 
puolustuskyvyttömiä ihmisiä. 
Tämä on ollut myös luterilai-

sen kirkon näkemys. 
Reaalimaailmassa valittava-

na voi olla vain huonoja vaih-
toehtoja, jolloin on päädyttävä 
pienimmän pahan tielle. 

Oman käden oikeus ja kos-
to eivät ole vaihtoehtoja, sillä ne 
aiheuttavat väkivallan kierteen. 

Koston tiellä ei ole päätepis-
tettä. 

Tarvitsemme toisiamme tar-
tuttamaan turvallisuutta ja läm-
pöä. Turvallisuuden ylläpitämi-
seen tarvitaan kaikkien ihmis-
ten ja yhteisöjen – myös kirkko-
jen – voimavaroja niin normaa-
liaikoina kuin poikkeusoloissa.

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n

Erillistä keräystä 
meillä ei ole, mutta 
diakoniatyössä 
tiedetään yksinäiset 
ja perheet, joihin 
avun voi kohdistaa. 
Autamme vähävaraisia 
seurakunnan varoin 
myös muuten.

Riitta Markus-Wikstedt

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

Seurakuntalaiset voivat lahjoittaa joulumieltä vähävaraisille oman seurakunnan jäsenille esimerkiksi lahjakorttien muodossa.  Myös hyvin säilyviä elintarvikkeita ja rahalahjoituksia kerätään.

–  Haastamme myös yrityk-
siä lähtemään joulukorttirahoil-
la mukaan keräykseen, vinkkaa 
diakoniatyöntekijä Erja Haho.

Myös Veteraanikuoron 13.12. 
pidettävän konsertin tuotosta 
puolet ohjautuu keräykseen.

Haukiputaan seurakunta ostaa 
jouluruokaa vähävaraisille 8.12. 
pidettävän isänmaallisen joulu-
konsertin tuotolla. 

– Kellon asukastuvan kans-
sa järjestämme lahjakeräyksen. 
Lasten lahjatoiveita toteutetta-
vaksi voi hakea 12.12. saakka 
asukastuvalta (Kellontie 272) ar-

kisin kello 9–15. Diakoniatyölle 
voi lahjoittaa myös lahjakortte-
ja, sanoo diakoniatyöntekijä Jo-
hanna Kerola.

Rahaa vaikka
harrastusvälineisiin
– Joulumuistamiset ovat lähinnä 
ruoka- tai vaateostokortteja, sa-
noo Lumijoen diakoniatyönteki-
jä Marjo Koski-Vähälä. Vähäva-
raisiin koteihin jaetaan myös yh-
distyksiltä saatuja lahjakortteja. 

– Toimitan mielelläni eteen-
päin myös yksityisten antamia 
lahjoituksia, kunhan ne toimite-

taan hyvissä ajoin kirkkoherran-
virastoon.  Joskus on haluttu antaa 
rahaa harrastusvälineiden ostoon 
ja kerran eräs kampaaja halusi an-
taa perheelle lahjaksi hiustenleik-
kuun, Koski-Vähälä muistaa.

Diakoniatyöntekijät Riitta 
Markus-Wikstedt Oulunsalos-
ta ja Anu Fedotoff Oulujoelta sa-
novat, että parhaiten auttaminen 
onnistuu olemalla suoraan yhte-
ydessä seurakunnan oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

– Erillistä keräystä meillä ei 
ole, mutta diakoniatyössä tiede-
tään yksinäiset ja perheet, joihin 

avun voi kohdistaa. Autamme vä-
hävaraisia seurakunnan varoin 
myös muuten, sanoo Markus-
Wikstedt.

Limingassa seurakunta jakaa 
joulun alla avustuksia yhteistyös-
sä kahden järjestön ja kunnan so-
siaalitoimen kanssa. 

Avuntarpeesta samoin kuin 
mahdollisuudesta lahjoittaa on 
pitänyt ilmoittaa marraskuun 
loppuun mennessä.

MINNA KOLISTAJA

PEKKA ASIKAINEN
vs. kirkkoherra  

Pudasjärven seurakunta
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Kirkkoa uudistamaan pyr-
kivällä Tulkaa kaikki -liik-
keellä on ensimmäistä 
kertaa ehdokaslista maal-

likkojen kirkolliskokous- ja hiip-
pakuntavaaleissa Oulun hiippa-
kunnassa. Vaalit käydään 9. hel-
mikuuta 2016.

Tulkaa kaikki/ Elävä seura-
kunta – Lähellä ihmistä -valit-
sijayhdistyksen asiamies Jarmo 
Komulainen kertoo, että Tulkaa 
kaikki -liikkeeseen sitoutumista 
harkittiin jo edellisissä vaaleissa. 

– Moni ehdokkaistamme on 
tunnustautunut liikkeen jäse-
neksi tai kannattajaksi, Komulai-
nen toteaa. 

Hän uskoo, että puoli Suo-
mea kattavan Oulun hiippakun-

nan alueella on etua siitä, että lis-
tan nimi kertoo ehdokkaiden ar-
vopohjasta, koska ehdokkaita ei 
tunne henkilökohtaisesti. 

Tulkaa kaikki -liike kertoo net-
tisivuillaan olevansa yhdysside 
kirkon jäsenille ja ystäville, jotka 
ajattelevat, että kirkon on uudis-
tuttava voidakseen täyttää tehtä-
vänsä.

Kirkolliskokous käyttää kor-
keinta päätösvaltaa Suomen 
evankelisluterilaisessa kirkossa. 
Oulun hiippakunnasta kirkollis-
kokouksessa on 14 edustajaa, jois-
ta maallikoita on kahdeksan. 

Keskustalla
kaksi listaa
Elävä seurakunta – Lähellä ih-

mistä -ryhmän liittyminen osak-
si Tulkaa kaikki -liikettä ei ole ai-
noa muutos Oulun hiippakunnan 
ehdokaskentässä. 

Toimivat seurakuntalaiset 
-valitsijayhdistys on sulautunut 
yhteen keskustan Kirkko keskel-
le arkea -listan kanssa. Yhteinen 
ehdokaslista kantaa nimeä Kes-
kusta ja sitoutumaton seurakun-
taväki. 

Listalla on molemmissa vaa-
leissa eniten ehdokkaita, joista 
pääosa Oulusta ja muualta Poh-
jois-Pohjanmaalta.

Oulun hiippakunnassa maal-
likkoehdokkaita ovat asettaneet 
myös vanhoillislestadiolaisuu-
den aatemaailmasta ponnistava 
Kristillisten perusarvojen puo-

Tärkeintä on, että 
puhutaan, niin 
perheissä kuin 
kouluissa. Lasten 
on saatava turvaa 
aikuisilta.

Outi Leinonen

”Esivalta hoit aa rankaisemisen”  
Suomessa ei tarvita oman käden    oikeutta, 
muistuttaa Kempeleen kirkkoher   ra Kimmo Helomaa

Kun jotain väkivaltaista ta-
pahtuu, se herättää huol-
ta ja pelkoa. Väkivalta syn-
nyttää myös vihaa.

Näin on käynyt Kempelees-
sä viime viikon maanantaina il-
mi tulleen raiskausepäilyn seu-
rauksena. Poliisi on kertonut, et-
tä epäilty on ulkomaalaistaustai-
nen, mutta ei ole vahvistanut me-
dian tietoja, joiden mukaan hän 
olisi turvapaikanhakija.

Kempeleen seurakunnan kirk-
koherra Kimmo Helomaa kirjoit-
ti pian tapauksen jälkeen seura-
kunnan nettisivuille blogitekstin. 
Siinä hän muistutti muun muassa 
siitä, että kaikkia maahanmuut-
tajia ei voi tuomita yhden takia. 

Helomaa painotti, että Suomi 
on oikeusvaltio: ”Meillä on siis 
toimiva esivalta, johon voimme 
luottaa. Tässä maassa ei ole tar-
vetta omankädenoikeuteen, joka 
on jo itsessään rikos ja joka usein 
satuttaa aivan sivullisia ja syyttö-
miä. Tunteet on syytä pitää ku-
rissa. Syylliset löydetään ja heitä 
rangaistaan – kuten oikein on – 
säällisessä ja laillisessa järjestyk-
sessä.”

Vanhemmat huolissaan 
nuorten kulkemisista
Kempeleen seurakunnan nuori-
sotyöntekijä Pia Rättyä kertoo, 
että häneen ovat väkivaltateon 
teon jälkeen eniten olleet yhtey-
dessä hätääntyneet vanhemmat. 

– Heitä on huolestuttanut se, 
onko turvallista päästää nuoria 
Vanhassa pappilassa järjestettä-
viin tilaisuuksiin. 

Vanhemmilta on tullut toi-
ve, että tapahtumia siirrettäisiin 
Vanhasta pappilasta kirkkoon – 
kauemmaksi vastaanottokeskuk-
sesta. 

Rättyän mukaan nuoret ovat 
olleet surullisia sekä väkivallan-
teon kohteeksi joutuneen tytön 
että maahanmuuttajien puolesta. 

– Nuoret eivät usko, että he 
kaikki ovat väkivaltaisia.

Helomaa kehottaa blogiteks-
tissään rukoilemaan väkivaltate-
on kohteeksi joutuneen tytön ja 
hänen omaistensa ja ystäviensä 
puolesta. ”Uhrin tukena voi olla, 
vaikka häntä ei tuntisikaan.”

Aina pitää 
olla toivoa
Kuinka Kempeleen tapahtumien 
synnyttämien pelon ja vihan tun-
teiden kanssa pitäisi toimia? 

– Tärkeintä on, että puhutaan, 
niin perheissä kuin kouluissa. 
Lasten on saatava turvaa aikui-
silta, painottaa Oulun seurakun-
tien erityisnuorisotyöntekijä Ou-
ti Leinonen. 

Lapsille ja nuorille pitää pu-
hua heidän kehitystasonsa mu-

Muut mediat

MAAILMANPANKIN pääekonomisti 
Kaushik Basu pelkää rikkaan 
maailman kääntyvän sisäänpäin 
sen sijaan, että se tarttuisi entistä 
kunniahimoisemmin globaaleihin 
haasteisiin. Korkeammat muurit 
rikkaan ja köyhän välillä maailman 
välillä toisivat hetkellistä lohtua, Basu 
sanoo, mutta ruokkisivat pidemmän 
aikavälin vaaroja.

– Ihmiset, raha ja ajatukset 
liikkuvat. Emme voi sulkea itseämme 
maailmalta. On oman intressimme 
mukaista puuttua sen epäkohtiin.

 

Helsingin Sanomat 1.joulukuuta

El s i  S a l ovaa ra

Kempeleen seurakunnan nuorten toiminta on keskitetty Vanhaan pappilaan, joka sijaitsee aivan kunnan keskustassa.

Pohjoisen naisia on vain vähän ehdolla
 Uudistusmielisellä Tulkaa kaikki -liikkeellä ehdoka   slista Oulun hiippakunnassa 
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lesta -valitsijayhdistys, kokoo-
mus sekä toinen keskustataus-
tainen valitsijayhdistys Pohjan-
tähden alla – Keskusta ja sitou-
tumattomat. Jälkimmäisen eh-
dokkaat ovat Lapin alueelta. 

Papeilla on kolme listaa 
molemmissa vaaleissa: Kan-
sankirkon rakentajat, Mah-
dollisuuksien kirkko ja Tun-
nustuksellinen.

Oulun hiippakunnassa 
vähiten naisehdokkaita
Kirkolliskokouksen ehdokkais-
ta naisia on Oulun hiippakun-
nassa vain kolmasosa. Se on pie-
nin luku koko maassa, ellei las-
keta Ahvenanmaata, jossa eh-
dokkaita on vain kuusi. 

Espoon ja Helsingin hiip-
pakunnissa enemmistö eh-
dokkaista on naisia. 

Oulun hiippakunnassa 
naisten osuus on suurin pap-
pien Mahdollisuuksien kirk-
ko -listalla, jonka listalla on 
kuusi miestä ja kuusi naista. 
Pappien Tunnustuksellinen-
listalla ei ole ehdolla yhtään 
naista kummissakaan vaa-
leissa.

ELSI SALOVAARA

Katso ehdokaslistat osoitteesta 
www.oulunhiippakunta.evl.fi.

Ihmisiä

Muusikko Sirén on palvelija

Muusikko Hannu Sirén on iloinen, kun jouluyön ta-
pahtumista kertova musiikkidraama Tähdenkanta-
jat esitetään tänä vuonna uudestaan Tuiran kirkossa, 
mutta lisäksi Oulujoen hienossa puukirkossa.

– Jos joku kuulija innostuu esityksestämme, ajattelen, että 
kokemukseen vaikuttaa Oulujoen kirkon taivaallisen kaunis 
miljöö, hän huokaisee.

Kun Tiernaperinteeseen ja Kaj Chydeniuksen sävellyk-
siin pohjautuva laulunäytelmä esitettiin ensimmäisen ker-
ran vuosi sitten Tuiran kirkossa, ihmiset innostuivat kuule-
mastaan. Sirén miettii, mistä kaikesta yleisö piti.

– Ehkä he pystyivät eläytymään draaman roolihahmo-
jen, kuten Joosefin, Marian tai itämaan tietäjien tunteisiin 
ja kokemuksiin. 

– Musiikilla on aina mahdottoman suuri vaikutus ihmi-
siin. Mitä koko suomalainen uskonnollisuus olisi ilman mu-
siikkia, virsiä ja hengellisiä lauluja?

Erään palautteen vuoden takaa Sirén muistaa erityisen 
hyvin. Kaksi kuulijaa kertoi itkeneensä esityksen läpi.

– Sellainen teki nöyräksi, sillä ajattelen lopulta olevani 
omalla paikallani palvelutehtävässä.

Tähdenkantajien laulutekstit ovat suomalaisten klassik-
korunoilijoiden, kuten Eino Leinon ja Oiva Paloheimon ky-
nästä. Esityksen käsikirjoittajat, Sirén ja Mikko Salmi tekivät 
teksteistä aikamatkan, draaman, joka alkaa ensimmäisestä 
joulusta, käy keskiajalla ja päättyy nykyaikaan.

Tänä jouluna Tähdenkantajat on Sirénin mukaan erityi-
sen ajankohtainen.

– Esityksessä on vahva kohtaus Mariasta ja lapsesta, jotka 
joutuvat lähtemään toiseen maahan pakoon kuningas Hero-
deksen sotilaita. Pako Egyptiin on Aale Tynnin vavahdutta-
va teksti, Sirén raottaa esityksen sisältöä. 

RIITTA HIRVONEN

R
iitta H

irvo
n

en

Hannu Sirén teki usean vuoden työn kerätessään suomalaisten 
klassikkorunoilijoiden tekstejä Tähdenkantajat-esitykseen
Musiikkidraaman esitysajat ja -paikat ovat sivulla 14. 

”Esivalta hoit aa rankaisemisen”  
Suomessa ei tarvita oman käden    oikeutta, 
muistuttaa Kempeleen kirkkoher   ra Kimmo Helomaa

Kempeleen seurakunnan nuorten illassa tors-
taina 26. marraskuuta oli paikalla 15–20-vuo-
tiaita kempeleläisiä. Väkivallanteko herätti 
kommentteja laidasta laitaan.

Moni nuori totesi, että uutisointi tapahtumasta 
on ollut heidän mielestään leimaavaa. 

– Jos sama tapahtuisi jonkun suomalaisen perus-
jampan toimesta, hyvä että asiasta edes uutisoitai-
siin, yksi 15-vuotiaista tytöistä epäili.

Nuorten mukaan vanhemmat ovat enemmän pe-
loissaan kuin he. Kodeissa on painotettu yksin kul-
kemisen vaarallisuutta. 

– Mua kyllä pelottaa vähäsen. Varsinkin silloin, 
kun on tullut vastaan iso porukka, jossa on puhuttu 
kovalla äänellä, eräs tyttö kertoo.

Kovin paljoa turvapaikanhakijat eivät silti Kem-
peleen katukuvassa näy. 

– Zeppelinissä he taitavat viihtyä paremmin, ar-
vioi nuori mies. 

Hän kertoo huomanneensa, että jotkut maahan-
muuttajat kuvaavat tyttöjä kamerakännyköillään. Se 
on tuntunut epäilyttävältä. 

Käytkö joulumyyjäisissä?Gallup

Joulumyyjäisten sesonkiaika on meneillään. Kysyimme 
maanantaina Oulun keskustassa kokemuksia myyjäisistä.

KUVAT: RIITTA HIRVONEN
TEKSTIT: ELSI SALOVAARA

Joulumyyjäisissä en ole koskaan 
käynyt, mutta kauppojen edessä 
olevilta myyntipöydiltä olen os-
tanut joskus jotain. Viimeksi os-
tin sieltä valkoiset hanskat. Lahjat 
ostan kaupasta tai teen itse. Tälle 
vuodelle olen tehnyt sukulaislap-
sille joulupukin kuvilla koristel-
tuja joulupussukoita. Pipareita ja 
torttuja leivon valmistaikinoista. 

Suphawan Chunmuang

Olen minä joskus käynyt joulu-
myyjäisissä, ja jotain ostanutkin 
tukemismielessä. Anoppi tekee 
villasukkia, joten niitä ei tarvitse 
lähteä hakemaan. Makeaa ei tu-
le itsellä juuri syötyä, mutta voi-
sin kuvitella ostavani vaikka pi-
parkakkutalon. Myyjäisissä voisi 
olla myynnissä lämmintä ruokaa, 
muutakin kuin kahvia ja pullaa.

Pilpo Schreiner

Olen ruukannut käydä joulumyy-
jäisissä lapsesta asti. Ostan yleen-
sä arpoja ja sitten ehkä kuivakak-
kuja ja koruja. Villasukkia ei tar-
vitse ostaa, minulla on ihanat ko-
tijoukot, jotka hoitavat sen puo-
len. Erilaisia koruja, esimerkiksi 
itse tehtyjä korvakoruja kannat-
taisi olla enemmänkin tarjolla, ne 
olisivat varmasti myyntihitti. 

Sanna Nissinen

kaan ja antaa sellainen vastaus, 
jonka ajattelee heidän ymmärtä-
vän, hän pohtii. 

Leinosen mukaan niin lasten 
kuin aikuisten olisi koetettava 
tunnistaa omat tunteensa. 

– Aggressiot pitää purkaa ra-
kentavasti heti kun niitä nousee 
pintaan.

Hän kertoo, että rippikoulus-
sa käydään keskustelua aiheesta, 

miksi Jumala sallii pahan. 
Ihmiset voivat myös suojella 

toinen toistaan, Leinonen muis-
tuttaa.

Samaa mieltä on myös Pia 
Rättyä. 

– Muistutamme aina nuoria 
siitä, että he liikkuisivat ryhmissä.

Viime viikon tiistai-iltana 
Kempeleessä järjestettyyn gos-
pelmessuun osallistui yli sata rip-

pikoululaista ja isosta. Rättyä oli 
yksi nuorille puhuneista. 

– Totesin, että vaikka pelko ja 
ahdistus ovat läsnä, aina pitäisi 
olla toivoa.

Pia Rättyä korostaa nuoriso-
työntekijöiden olevan nuorten 
rinnalla kulkijoita ja kuunteli-
joita. 

ELSI SALOVAARA

”Kaikkia 
ei  saa tuomita” 

Nuorten mielestä kulttuurien tavoista tarvitaan 
tietoa puolin ja toisin. Maassa toimitaan kuitenkin 
maan tavalla, he sanovat. 

ELSI SALOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra

Pohjoisen naisia on vain vähän ehdolla
 Uudistusmielisellä Tulkaa kaikki -liikkeellä ehdoka   slista Oulun hiippakunnassa 
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Sankarivainajat tuotiin kotiin
Tutkijan mielestä kotiin tuominen osoitti huolenpitoa

Epäselvää on kuka Muhoksen sankarihautausmaan alun perin suunnitteli. Kirkon läheisyydessä sijaitsevalle hautausmaalle pystytettiin vuonna 1949 taiteilija Martti Tarvaisen veistämä sankaripatsas. 
Vuonna 1960 sankarihautausmaa kunnostettiin taiteilija Lauri Välkkeen suunnitelmien mukaan. 

R i i t t a  H i r vo n e n

Voisivatko eri 
järjestöjen 
vapaaehtoiset 
ottaa vastuuta 
sankarihautojen 
hoidosta.

Laura Tuominen

Suomessa sankarivaina-
jat on haudattu kotiseu-
rakuntansa multiin toi-
sin kuin monissa muis-

sa maissa. 
Talvisotaa käytäessä Suomen 

sodanjohto päätti, että kaatu-
neet siirretään haudattavaksi 
kotiseutujensa sankarihautaus-
maille.    

Museoviraston erikoistutkija 
Laura Tuominen arvioi, että Suo-
men käytäntöön on monia syitä. 

Suomalaiset taistelivat usein 
lähellä omia kotiseutuja, mikä 
teki mahdolliseksi vainajien siir-
tämisen. 

Armeijan yksiköt muodostet-
tiin usein tietyn kunnan miehis-
tä, jotka taistelivat ja kaatuivat 
yhdessä. Oli luontevaa, että hei-
dät haudattiin samaan kirkko-
maahan.

Tässä ajateltiin myös omai-
sia: heidän osansa oli helpompi, 
kun sukulainen haudattiin koti-
seudulle.

Käytäntöä perustettaessa lie-
nee pohdittu myös kansan tais-
telutahdon lujittamista. Sukulai-
sen tai asetoverin hautaaminen 
kauaksi kotoa ei olisi tuntunut 
hyvältä. Sen sijaan kotiin tuomi-
nen osoitti huolenpitoa, Tuomi-
nen sanoo. 

Huolenpito rohkaisi kenties 
myös taistelijoita. Kaatumisen 
jälkeen he pääsisivät kuitenkin 
kotiin. 

Sankarihautausmaiden hoi-
to kuuluu lähinnä seurakunnil-
le, muutamissa tapauksissa kun-
nille. 

Tuomisen tietojen mukaan 
Suomessa ei ole yhtäkään varsi-
naisesti huonokuntoista sankari-
hautausmaata, sillä seurakunnat 
tuntevat vastuunsa. 

Tosin seurakunnista on tullut 
Museovirastoon viestiä siitä, et-
tä resurssien vähetessä hautaus-

maita on vaikea pitää vaaditussa 
kunnossa. 

Suomessa on noin 600 sanka-
rihautausmaata.

Seurakuntalaisten vaatimuk-
set sankarihautausmaiden kun-
nosta ovat tiukentuneet. Tuomi-
sen mukaan hautausmaiden kun-
nossa ei ole suurta muutosta huo-
nompaan suuntaan. Aiemmin 
siedettiin enemmän pientä luon-
nonmukaisuutta. 

Tuominen väläyttää, että eri 
järjestöjen vapaaehtoiset voisivat 
seurakunnan luvalla ottaa vas-
tuuta hautojen hoidosta.

– He voisivat esimerkiksi osal-
listua istutuskustannuksiin ja 
auttaa tehtävissä, joita seurakun-
tien suurilla leikkuukoneilla ei 
voi hoitaa.

PEKKA HELIN

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

Talvisodan kolmantena päivänä 
2.12.1939 kaatui muhoslaisista ensim-
mäinen: pioneerina palvellut 22-vuo-
tias maatyömies Eino Karppinen.

Karppisen elämä päättyi Kivennavalla. 
Kuolemansa jälkeen Karppinen vietiin ko-
tikunnan multiin.

Muhoksen multiin tuli lisää vainajia, sillä 
maan poveen kätkettiin kaikkiaan 22 taiste-
lijaa. Kirkkoherra Kaarlo Alfred Strömme-
rin tehtäväksi tuli siunata seitsemän vaina-
jaa yhdessä tilaisuudessa.

Muhos kuului sotien aikana pitäjiin, joi-
den nuoret miehet koulutettiin pääasiassa 
pioneeriaselajiin. Pioneerien tehtävänä oli 
muun muassa tehdä mahdolliseksi vesistö-
jen ylitykset erilaisin rakennelmin. Pioneerit 
tekivät myös kenttävarustus- ja hävitystöitä.

Talvisodassa monet muhoslaiset osallis-

tuivat Pohjois-Suomen puolustustaistelui-
hin. Jotkut joutuivat Suomussalmen rinta-
malle, jossa suomalaiset saavuttivat kaksi 
suurta ja monia pienempiä voittoja. Vihol-
lisen suuret osastot onnistuttiin paloittele-
maan vähä vähältä.

Jatkosodassa muhoslaiset taistelivat kai-
killa rintamilla: Rukajärvellä, Uhtualla, Po-
ventsassa, Seesjärvellä, Kiestingissä, Syväril-
lä, Eldankajärvellä, Kannaksella.

Suomelle oli jatkosodan lopussa käydä 
huonosti, mutta vihollisen joukot saatiin 
pysäytettyä. 

Muhoksen sankarihautausmaalle hau-
dattiin jatkosodassa 78 vainajaa. Saksalaisia 
vastaan käydyssä Lapin sodassa kaatui kuu-
si miestä, joiden jäännökset ovat nekin Mu-
hoksen mullissa. 

Sodassa saamiin vammoihin kuoli kym-

menen miestä sodan jälkeen. 
Muhoksen sankarihautausmaalla lepää 

116 vainajaa. Erään lähteen mukaan heitä 
olisi kuitenkin 123.

Kirkkopihalla sijaitsevat myös kansalais-
sodassa kaatuneiden valkoisten muhoslais-
ten haudat.

PEKKA HELIN

Lähteet: Museoviraston julkaisema 
Sankarihautausmaiden perinne, 
hoito ja kunnostus -opas. 
Jouko Vahtola, Muhoksen seurakunnan historia, 
Mauno Hiltunen (toim.), 
Muhoksen kunnan historia 1865–1995, 
Juhani Inkala (toim.), 
Meihin Suomi silloin katsoi – Muhoksen 
veteraanimatrikkeli.

Seitsemän muhoslaista siunattiin yhdellä kertaa
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Terävästi 
ajan hermolla.

Arvokeskustelussa  
mukana jo vuodesta 1905.

T I L A U S K O R T T I
Kotimaa 
maksaa 

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2015 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 
1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA RT

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 

Tilaa soittamalla 
020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä 
www.kotimaa.fi/tarjous

√

  19 € 
 (normaalihinta 33€)

3 kk tarjous

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 3 kuukautta  19 € (normaalihinta 33€)
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Piippolan kirkossa kajah-
taa itsenäisyyspäivänä kel-
lo 17 Lasse Heikkilän sä-
veltämä musiikkipainot-

teinen sanajumalanpalvelus Suo-
malainen messu. 

– Musiikki on kansanmusii-
kin tyyppistä, valssia ja polskaa. 
Mutta sanoma ei ole kevyt, pai-
nottaa Piippolan kappelineuvos-
ton puheenjohtaja Tuulikki Tuo-
vinen.

Tuovinen kuvaa esitystä 1 200 
hengen kappeliseurakunnan voi-
mannäytteeksi. Tunnin mittai-
sessa esityksessä on noin 35 esiin-
tyjää: kaksi kuoroa ja pieni orkes-
teri. 

– Suomalaisessa messussa 
laulaa kaksi Piippolan kuoroa: 
Viola ja Piippolan mieslaula-
jat. Myös pieni orkesteri on yh-
tä soittajaa lukuun ottamatta 
Piippolasta.

Lauluja on harjoiteltu Joki-
helmen kansalaisopistossa koko 
syksy.

– Alkuun laulajat olivat miet-
tineet, miten samoja kappalei-
ta jaksaa harjoitella koko syksyn. 
Mutta nyt innostus kuorolaisten 
keskuudessa on valtava.

Suomalainen messu 
on piippolalaisten 
voimannäyte

Jos Suomalainen messu on vai-
kuttava elämys kuulijoille, se on 
sitä myös esittäjille. Osa sanoi-
tuksista on niin koskettavia, et-
tä kyyneliltäkään ei harjoituksis-
sa ole vältytty.

Tuovinen ehdotti kappelineu-
voston kokouksessa Suomalaisen 
messun kokoamista. Kirkkoher-
ra Merja Jyrkkä ehdotti esitystä 
itsenäisyyspäivään. 

– Kuoronjohtaja Kaisu Bou-
tellier innostui heti ajatuksesta, 
samoin kappalainen Jonne Pir-
kola. Jotakin johdatustakin tässä 
oli, sillä he ovat sattumoisin vetä-
neet Suomalaista messua yhdes-
sä toisaalla. 

– Kirkkoherran aloittees-
ta Suomalainen messu on myös 
Piippolassa ensi syksynä järjes-
tettävien hiippakunnallisten lä-
hetysjuhlien ohjelmassa, Tuovi-
nen sanoo.

Piippolassa toivotaankin nyt, 
että kirkko 6. joulukuuta täyttyy. 

– Tämä on kappeliseurakun-
tamme vuoden tapaus. Olen niin 
ylpeä piipposista!

MINNA KOLISTAJA

Itsenäisyyspäivä alkaa Oulus-
sa perinteiseen tapaan kun-
nialaukkauksin ja lipunostol-
la Linnansaarella kello 9.00, 

kunnianosoituksilla Tuomio-
kirkon kirkkotarhassa ja Oulun 
hautausmaan muistomerkeil-
lä sekä itsenäisyyspäivän juma-
lanpalveluksilla.

Kaikille avoin itsenäisyyspäi-
vän kansalaisjuhla alkaa Madet-
ojan salissa kello 13. Ennen juh-
lan alkua juhlapaikalla on kah-
vitarjoilu kello 11.45–12.45. 

Itsenäisyyspäivänä on luvassa 

myös sävelhartaus Tuomiokir-
kossa kello 16.30.  Esiintymässä 
ovat Lauluflikat, Oulun Frööky-
nät, Friidut, Ynnin Pojat, Mies-
laulajat ja Vaskiveikot.

Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelukset ovat Oulun tuomio-
kirkossa, Haukiputaan kirkos-
sa, Kiimingin kirkossa, Oulujo-
en kirkossa Oulunsalon kirkos-
sa, Ylikiimingin kirkossa ja Yli-
Iin kirkossa alkavat kello 10.

Tuomiokirkon kirkkotarhas-
sa tehdään kello 9.45 kunnian-
osoitukset vuoden 1918 vapaus-

sodan sankarimuistomerkillä.
Kello 11.30 ovat vuorossa kun-

nianosoitukset Oulun hautaus-
maan vuosina 1939–1945 kaatu-
neiden sankarimuistomerkillä se-
kä vakaumuksensa puolesta 1918 
kaatuneiden muistomerkillä.

Ylioppilaiden kello 17.30 läh-
tevä soihtukulkue vie Rauhalas-
ta kaupungintalon kautta Ou-
lun hautausmaan sankarimuis-
tomerkille.  

Ylikiimingin kirkossa pide-
tään isänmaallisten laulujen il-
ta 6.12. kello 18.

Itsenäisyyspäivää vietetään 
perinteisin menoin Oulussa

Sibeliuksen syntymäpäivänä 
soi suomalainen joulu
Joulukuun 8. päivänä viete-

tään suomalaisen musiikin 
päivää. Tuolloin tulee ku-
luneeksi 150 vuotta säveltä-

jä Jean Sibeliuksen syntymästä.
Oulun tuomiokirkossa soi 

tuolloin Sibelius ja suomalainen 
joulun musiikki  Piae Cantiones 
-sävelmistä nykypäivään, kun 
oululainen kamarikuoro So-
fia Magdalena konsertoi yhdes-

sä vaskikvartetti Owlan kanssa 
kello 19. 

Sofia Magdalena, Owla ja ur-
kuri Leena Rautakoski ammen-
tavat perinteistä mutta tulkitse-
vat niitä raikkaasti uusin sovi-
tuksin. Konsertissa kuullaan 
muun muassa ensimmäistä ker-
taa kokonaisuudessaan Erkki 
Nurmisen sekakuorosovitus Si-
beliuksen rakastetusta joululau-

lusarjasta op. 1. 
Paikallista sointia ohjelmaan 

tuovat oululaisen Juha Piston 
sovitukset sekä oululaislähtöi-
sen Ella Kiviniemen sovitus 
Leevi Madetojan Enkelien jou-
lulaulusta.

Konserttiin myydään 10 eu-
ron hintaisia käsiohjelmia tuo-
miokirkon ovella ennen konser-
tin alkua.
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Partiolaisilla 
soihtukulkueita
itsenäisyyspäivänä
Kuntalaiset ovat tervetullei-
ta seuraamaan itsenäisyyspäi-
vän iltaa valaisevia partiolais-
ten soihtu- ja kynttiläkulkuei-
ta Haukiputaalla, Kempeleessä 
ja Oulunsalossa.

Haukiputaalla kynttiläkul-
kue lähtee KyläKolon pihalta 
(Jokelantie 19) noin kello 15.45 
kohti kirkkoa. Putaan Vilk-
kaat laskevat kynttilät sanka-
rihautausmaalla kaatuneiden 
muistomerkille.

Kempeleessä Samposten 
soihtukulkue lähtee kunnan-
talolta noin kello 17.30 kunta-
keskuksen läpi kohti kirkkoa. 
Kulkue on perillä vanhan kir-
kon luona noin kello 18.

Oulunsalossa kulkueen läh-
töpaikka on Oulunsalo-ta-
lo, mistä startataan noin kel-
lo 15.15. Reitti kulkee Kaup-
piaantietä kylän läpi kirkolle, 
missä Oulunsalon Norret las-
kevat sankarihaudoille seppe-
leen kello 15.45. 

Kiimingin Virkkujen it-
senäisyyspäivän perinteisiin 
kuuluu sytyttää kynttilät san-
karihaudoille itsenäisyyspäi-
vän aamuna.

Oulujoelta 
radioidaan
jumalanpalvelus
Yle Radio 1 radioi sunnuntai-
na 20. joulukuuta kuultavan 
radiojumalanpalveluksen Ou-
lujoen kirkosta.

Kello 10 alkavassa jumalan-
palveluksessa saaraanaa kirk-
koherra Satu Saarinen, liturgi-
na toimii Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppäniemi 
ja urkurina Leo Rahko, teks-
tinlukijoina Hannu Tarvas ja 
Maiju Ojutkangas. Ehtoollisel-
la avustavat Helena Ylimaula ja 
Aura Falck. Musiikissa avusta-
vat lisäksi Oulujoen kirkkokuo-
ro johtajanaan Sanna Leppänie-
mi sekä Ylikiimingin puhaltajat, 
johtajanaan  Jaakko Rahko.

Jumalanpalveluksessa laule-
taan virret 13, 10 (1-3), 256, 9 
sekä 5 (1,3).

Tuttuja nimiä
radiohartauksissa
Ylen Radio 1-kanavalla puhuu 
joulukuussa myös Oulusta ja 
lähikunnista tuttuja ihmisiä.

Lauantaina 5.12. kello 18 al-
kavassa iltahartaudessa, ilta-
kellojen soiton perään, kuul-
laan rovasti Urpo Luokkalaa 
Kempeleestä.

Perjantaina 11.12. kello 
18.50 radioitavassa iltahartau-
dessa puhuu pastori Mikko 
Salmi Oulusta.

Lauantain 12.12. aamuhar-
taudessa kello 6.15 ja 7.50 on ää-
nessä metropoliitta Pantelei-
mon.

Myös kirkko muuttuu

Oululainen erikoislää-
käri Liisa Lahti sanoo 
jotain sellaista, jos-
ta moni on eri miel-

tä. Hän toteaa, että kirkko on 
muuttunut. 

Harvinaisempi komment-
ti kirkosta on tehty eturivipai-
kalta. Lahti on ollut 12 vuot-
ta kirkolliskokouksessa Oulun 
hiippakunnan edustajana ja yli 
20 vuotta Oulun seurakuntien 
luottamushenkilönä. 

Yksi mieluinen muutos Lah-
delle kirkossa on se, että esi-
merkiksi piispat ottavat aiem-
paa nopeammin ja suorasanai-
semmin kantaa yhteiskunnalli-
siin asioihin, kuten kehitysapu-
leikkauksiin. 

Lahden ryhtymistä kirkon 
vastuunkantajaksi helpotti ko-
din perintö. Lapsuudenperheen 
äiti oli vahva lapualaisnainen, 
jolle kirkko oli rakas. Isä oli tyt-
tären mielestä hengellinen etsijä, 
mutta hänkin toimi kotiseura-
kunnassaan vastuunkantajana.

Ensimmäisenä adventtina 
Liisa Lahti sai Kirkkohallituksen 
myöntämän Pro ecclesia -mita-
lin. Se myönnetään kirkon työs-
sä ansioituneille vaikuttajille.

”Lääkärinä en
voinut olla hiljaa”
Liisa Lahti tietää hankkineen-
sa radikaalin maineen, koska ei 
arkaillut puhua homoseksuaali-
en oikeuksien puolesta, kun kir-
kossa keskusteltiin rekisteröi-
dyn parisuhteen siunaamisesta 
2000-luvun alussa.

– Voin olla rohkea, jos tiedän 
asiasta, josta keskustellaan. Lää-
kärinä tiesin homoseksuaalisuu-
desta keskimääräistä enemmän. 

– Puheenvuoroissani korostui-
vat jokaisen ihmisen yhtäläinen 
ihmisarvo ja ymmärrykseni siitä, 
mitä Raamattu sanoo homosek-
suaalisuudesta. 

Radikaali voi olla silloin, kun tietää, mistä puhuu, 
sanoo palkittu luottamushenkilö Liisa Lahti 

 Kirkon pitää 
tehdä kaikkensa 
perheiden 
tukemiseksi – 
myös niiden, joissa 
vanhemmat ovat 
samaa sukupuolta.

Liisa Lahti

Potilaat opettivat
lääkäriä
Liisa Lahti on työskennellyt mie-
lellään terveyskeskuslääkärinä. 

– Potilaat ovat opettaneet mi-
nua. He tekivät minut suvaitse-
vaisemmaksi ja kasvattivat ym-
märtämään, että seksuaalisuutta 
on monenlaista.

 – En ole osannut ajatella, et-
tä kirkko voisi määritellä, miten 
ihmiset saavat toteuttaa seksu-
aalisuuttaan. Sitä korostan, että 
kukaan ei saa vahingoittaa toista 
omalla seksuaalisuudellaan.  

Vaikka kirkko avasi pappis-
viran naisille 1986, kertoo Lah-
ti naispappeuden nousseen esille 
vielä hänen kirkolliskokousvuosi-
naan 2000-luvulla. Osa kirkollis-
kokousedustajista ei osallistunut 
istunnon avajaisjumalanpalve-
lukseen, jos sitä oli toimittamas-
sa naispappi. 

Oululaisvaikuttajalle naispap-
peus on tervetullut asia.

– Naiset kertovat kutsumuk-
sestaan papiksi. Minä otan sen 
todesta. 

Kansan ääni
paremmin kuuluville
Lahden mielestä kirkko voisi pi-
tää enemmän ääntä itsestään.

– Ihmiset eivät tiedä, mitä seu-
rakunnat tekevät. Se harmittaa 
minua. 

Hän sanoo kaipaavansa seura-
kuntiin lisää kansan ääntä. Kun 
seurakuntavaalit järjestetään seu-
raavan kerran muutaman vuoden 
päästä, Lahti toivoo hartaasti ää-
nestysprosentin nousevan.

– Vain sitä kautta selviää, mitä 
ihmiset toden teolla kirkosta ha-
luavat.  

Kirkon tehtävän luottamushen-
kilökonkari näkee lopulta selkeästi: 

– Meidän pitää aina olla rauhan, 
toivon ja heikompien puolella. 

RIITTA HIRVONEN 

R i i t t a  H i r vo n e n

Liisa Lahti palkittiin ensimmäisenä adventtina Pro ecclesia -mitalilla piispa Samuel Salmen adventtivastaanotolla. Arjen tullen Lahti pyöräilee hoitamassa lapsenlapsiaan ja 
osallistuu tiiviisti luottamustehtäviin seurakunnassa.  

Mitalin taustalla luottamusta

Yleislääketieteen erikoislääkäri Liisa Lahti toimi ennen eläk-
keelle jäämistään Oulussa opiskelijaterveydenhuollossa.

Lahti on toiminut kirkolliskokousedustajana vuosina 
2000–2011. Hän on ollut Oulun seurakuntayhtymän yh-

teisen kirkkovaltuuston jäsenenä vuodesta 1995 lähtien ja Karjasil-
lan seurakuntaneuvostossa 1995–1998. 

Tällä hetkellä Lahti on yhteisen kirkkovaltuuston varapuheen-
johtaja, Oulun hiippakuntavaltuuston jäsen sekä hiippakunnan 
kasvatustoiminnan neuvottelukunnan jäsen.

Hän on toiminut myös kirkon vammaistyön hyväksi ja työsken-
nellyt Karjasillan alueneuvostossa.

Lahden mukaan kirkon pitää 
tehdä kaikkensa perheiden tuke-
miseksi – myös niiden, joissa van-
hemmat ovat samaa sukupuolta. 
Siksi hän iloitsee siitä, että pari-
suhteensa rekisteröineet voivat 
pyytää seurakunnasta rukous-
hetkeä. 

Radikaalin mainetta hän lo-
pulta hieman vieroksuu. Lahti 
sanoo avoimesti olevansa monis-
sa asioissa pikemminkin konser-
vatiivi kuin liberaali. Puhuttaes-
sa samaa sukupuolta olevien oi-
keudesta solmia avioliitto Lah-
ti myöntää puntaroineensa, mi-
kä hänen oma avioliittokäsityk-
sensä on. 
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Uudistunut lehtipisteissä.
101000 lukijaa (KMT S2014/K2015).

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 4.12. klo 20 alkaen junnuyö. La 5.12.  
klo 18 VALO – nuorten ilta. Su 6.12. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus. Mikko Saukkonen, 
Mika Keisu, Seurakuntakuoro. Seimi ja lasten
kokoukset. Ma 7.12. klo 18 Sykarin kaivolla  
– ilta naisille. Ke 9.12. klo 19 Jumalan kohtaa-

misen ilta. Jari Mykkänen, Arto Rukajärvi, Timo Herronen. To 10.12. klo 12 
Päivä piirin joulujuhla. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. Joululahjat! Kirja
kauppa avoinna tilaisuuksien yhteydessä. Lehdet, kirjat, äänitteet ymt.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 5.12. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia, TC. Ma 7.12. klo 15-18 Toppilan Majakka-kahvio.  
Ti 8.12. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 10.12. klo 17.30 Perhekerho, 
Majakka. Päivähartaus ke klo 12, aamukahvit to klo 8.
TERVETULOA! www.uskotv.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus,  
yhteinen nyyttäriateria.
Ke klo 17 Veljesliitto, pikkujoulu.
Normaali viikko-ohjelma jumalanpalveluksia lukuun ottamatta  
jää joulutauolle.
To 3.12. klo 18 Joulupata-info
La 5.12. klo 11-14 perinteiset joulumyyjäiset.

Ke 2.12. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta. To 3.12. klo 19 Lähde-ilta, 
Henry Lindgren, Eija Soini, musiikki: Romanilauluryhmä. Pe 4.12. klo 19 Helmi 
(nuortenilta). Su 6.12. klo 11 Itsenäisyyspäivän ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, 
Saint’s Club, Petri Mettovaara, partiolaiset, Risto Wotschke, musiikki: Seppo 
Kolehmainen. Ti 8.12. klo 10 Äitimiitti-taaperotapaaminen. Tervetuloa!

Pe 4.12. klo 18 Jouluinen ICEJ-tilaisuus, 
vierailijana Tuija Valtanen
Su 6.12. ei kokousta
Su 13.12. klo 18 Seurakunnan 
puurojuhla 
Tervetuloa! Katso: www.kempele.svk.fi

Ke 2.12. Klo 19.00 
Sanan ja RuKouKSen ilta

la 5.12. Klo 17.00 iSRael ilta
tuija Valtanen iCej:Stä

Su 6.12. Klo 11.00 juMalanPalVeluS
MaRtti VäyRynen

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen,  
he ovat kunnioittaneet  ja palvelleet luotuja eivätkä Luojaa  
– olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen”. (Room. 1:25)

La 5.12.2015 klo 11 English-sabbath, saarna Rodrigo Arauz ja raamattutunti Daniel Rohet. Salaatti lounas.
La 12.12. klo 11 sapattijumalanpalvelus, saarna ja raamattutunti pastori Ansku Jaakkola Jyväskylästä. 
KLO 13 HYVÄNTEKEVÄISYYSLOUNAS Sympatian hyväksi. Klo 14.00  Ansku Jaakkolan luento Anteeksi-
anto ja terveys. Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Kauneimmat 
joululaulut nyt myös 
koltansaameksi
Olemme tosi onnellisia, 

hehkuttaa saamelaisten 
puolesta Oulun hiippa-
kunnan saamelaistyön 

sihteeri Erva Niittyvuopio. 
Tyytyväisyyden aiheena on 

uusi saamenkielinen Kauneim-
mat Joululaulut -vihko. 

Ensimmäinen saamenkielinen 
Kauneimmat Joululaulut -vihko-
nen julkaistiin 2012. Silloin mu-
kana oli lauluja pohjoissaamek-
si ja inarinsaameksi. Nyt kielien 
joukossa on myös koltansaame.

Niittyvuopion mukaan kol-
tansaamelaiset kuuluvat orto-
doksiseen kirkkoon. Siksi vuo-
den 2012 vihkoa valmisteltaessa 
ei vielä ajateltu, että koltansaame 
olisi siinä yhtenä kielenä mukana.

– Nyt kun saamelaistyötä on 
tehty pidempään Oulun hiippa-
kunnassa ja koko kirkossa, on 
selvinnyt, että kolttasaamelais-
ten kanssa pitää tehdä kielellis-
tä ekumeenista yhteistyötä ja olla 
näin mukana tukemassa koltta-
saamenkielistä toimintaa. 

Pohjoisessa on myös paljon 
perheitä, joissa toinen vanhempi 
on esimerkiksi koltansaamelai-
nen ja toinen inarinsaamelainen. 
Nyt he saavat laulaa samasta jou-
lulauluvihkosta omalla kielellä.

Niittyvuopio kuvaa vihkon 
julkaisemista evankeliumin eli 
ilosanoman eteenpäin viemisek-
si. Toinen ilosanoma kertoo saa-
melaiskulttuurista.

– Teemme tunnetuksi, että 
meillä on oma kieli ja kulttuuri. 
Haluamme olla osa seurakuntaa 
ja mukana laulamassa omalla kie-
lellämme, Niittyvuopio sanoo. 

Laulut ovat suomenkielisis-
tä Kauneimmat joululaulut -vih-
koista tuttua materiaalia, jotka on 
käännetty saameksi.   

Niittyvuopio arvelee, että vih-
kosen lauluja lauletaan pääsään-

töisesti saamelaisten kotiseutu-
alueen seurakuntien Kauneim-
mat joululaulut -tilaisuuksissa. 
Niitä käytetään myös ikäihmis-
ten hoivakodeissa pohjoisessa.

Saamenkielisiä Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuuksia järjeste-
tään myös Oulussa, Rovaniemel-
lä, Tampereella ja Helsingissä.

– Näihin tilaisuuksiin osallis-
tuu monenlaista ja monikielis-
tä väkeä. Ihana, että saamen kieli 
kiinnostaa ihmisiä.

Niittyvuopion mukaan suo-
menkielisetkin voivat laulaa saa-
meksi.

– Ääntämisohjeita annetaan, 
joten hyvin oppii laulamaan.

PEKKA HELIN

Etusivun kuvassa Rauni Mannermaa 
laulaa inarinsaameksi piispa Samuel 
Salmen adventtivastaanotolla.

Oulun hiippakunnan saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio innostaa myös suomenkielisiä 
laulamaan saameksi uudesta saamenkielisestä Kauneimmat joululaulut -vihkosesta. 

Pe k ka H e l i n

Vähävaraisille tarjotaan 
jouluaterioita Oulussa
Oulun seurakunnat tar-

joavat eri puolilla Ou-
lua jouluaterioita työt-
tömille ja vähävaraisille.

Joulukuun 4. päivänä joulu-
puuroa syödään Pyhän Tuomaan 
kirkolla kello 10 alkavan messun 
jälkeen.

Tapahtumaan ei tarvitse il-
moittautua.

Myllyojan seurakuntatalol-
la on 9.12. kello 12 tarjolla riisi-
puuroa ja soppaa, kinkkuleivät ja 
torttukahvit. Osallistujien kes-

ken arvotaan muutama joului-
nen ruokakassi. Alkuhartauden 
pitää Pentti Kortesluoma. Ei en-
nakkoilmoittautumista.

Oulun tuomiokirkolla 12.12. 
kello tarjotaan maksutta joulu-
puuroa kello 14–15 Kirkonmäen 
joulu -tapahtuman yhteydessä, 
puurolle ei tarvitse ilmoittautua.

Yli-Iin seurakuntatalolla jär-
jestetään vähävaraisten jouluate-
ria 14.12. kello 12.

Oulunsalon seurakunnan toi-
mitalolla tarjotaan jouluateria 

vähävaraisille oulunsalolaisille 
15.12. kello 13 (ilmoittautumiset 
Katriina Sipilä, p. 044 7453 853 
tai Riitta Markus-Wikstedt, p. 
044 7453 848). 

Heinätorin seurakuntatalol-
la 16.12. klo 11 pidettävälle jou-
luaterialle saa ruokalippuja tuo-
miokirkkoseurakunnan dia-
koniatyöntekijöiltä maanantai-
sin klo 9–11. Tapahtuma toteute-
taan yhteistyössä Oulun kaupun-
gin kanssa.
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Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista: 
p. 044 3161 563 /
Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä,  
Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU. 
Ohjelmatiedot ja jutut verkos-
sa:  www.oulunseurakunnat.
fi/verkkokirkko

Oulun tuomiokirkon ympäris-
töineen lauantaina 12.12.   Uu-
sinta ke 9.12. kello 15.15.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 6.12. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläi-
nen Karjasillan seurakunnasta
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta.
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 6.12. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläi-
nen Karjasillan seurakunnasta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi
Klo 10 itsenäisyyspäivän juh-
lajumalanpalvelus Kiimin-
gin kirkosta. Virret: 578, 131, 
581:2,4, 462:1,3
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa  on aiheena Kir-
konmäen joulu, joka valloittaa 

91,6 MHz OULU
KaapelitaajUUS

91,6 mHz (Sonera)  •  101,9 mHz (Dna)

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Yhdistykset

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: to 3.12 klo 19.00 Pyhännän seurakunta-
talolla, ti 8.12 klo 18.30 Soili ja Taisto Kokolla, Kokkotie 6, Utajärvi,  
ke 9.12 klo 18.00 Päivi ja John Bäckströmillä, Nahkurinkatu 15 as 3, 
Kemi,  to 10.12 klo 17.30 Juntusilla, Kallioniementie 8, Rovaniemi,  
to 10.12 klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä salissa.
Miesten adventtitapaaminen: “Rauhan juhlaa soittakaa” la 5.12 klo 
10.00-18.30 Kainuun Opistolla Paltamon Mieslahdessa. Monipuolinen 
ohjelma: musiikkia, piispa Voitto Huotarin ja historioitsija Teemu Keski-
sarjan puheenvuorot, seurat, joulupäivällinen ja jätkänkynttiläkirkko. 
Ilmoittautuminen opistolle 044 299 0826 tai kurssisihteeri@kainuunopisto.fi. 
Tarjoilu ja ohjelma 45 €.  Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Ke 2.12. klo 14 Toimintapiiri.
To 3.12. klo 18  Lähtö Nuorteniltaan.
Su 6.12. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Matti Rahja.

Tervetuloa!

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Ylimääräinen yhdistyksen kokous.
Paikka: Rukoushuone, Koulukatu 41.
Aika: Torstai, 10.12.2015 klo 19.
Käsitellään: Uuden toiminnantarkas-
tajan valinta esteelliseksi tulleen 
tarkastajan tilalle.
Varatoiminnantarkastajien valinta.
Kutsu koskee kaikkia OsUH:n 
jäseniä.

Oulun seudun Uusheräys ry
Johtokunta

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Joululaulujen ilta 7.12. klo 19
KASTELLIN KIRKOSSA

YHTEISLAULUJA ja ESIINTYJIÄ: 
Sini Alatalo, Tiia Erämeri, Päiväkoti Emilian lapset, 

NMKY:n tyttökuoro ja Sekakuoro 
Lakeuden Laulu, joht. Ahti Sepp 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €

Hautauspalveluja

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Limingassa ensi kertaa 
joululaulutilaisuus lapsille

Yli sata liminkalaista Täh-
det-kuorossa laulavaa las-
ta pääsee ääneen 9.12. Li-
mingan kirkossa. Silloin 

kuoro esiintyy lasten joululaulu-
tilaisuudessa, jollainen seurakun-
nassa järjestetään nyt ensi kertaa. 

– Ohjelmistossa on perinteisiä 
joululauluja. Lauluja, joista lapset 
tykkäävät, kertoo kuoroa johtava 
kanttori Mika Kotkaranta.

Iso, 114 laulajan kuoro esiintyy 
kello 18 alkavassa Oi joulun tähti 
pieni -tilaisuudessa neljässä eräs-
sä: yhdessä osiossa laulajina ovat 
nuorimmat kuorolaiset eskarilai-
sista 2-luokkalaisiin, omina ko-
koonpanoinaan laulavat lisäksi 
3.–4.-luokkalaiset,  5.–7.-luokka-
laiset sekä pojat. 

Kotkaranta on johtanut lapsi-
kuoroa Limingassa 17 vuotta. Sa-
dan lapsilaulajan raja rikkui tänä 
vuonna. Kuoron suosiota kanttori 
sanoo miettineensä itsekin.

– Lapsille esiintyminen on 
mieluisaa. Se on varmaan yksi 
syy siihen, miksi kuoro on niin 

suosittu: lapsille on tärkeää pääs-
tä esiintymään yhdessä kaverei-
den kanssa. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
on 5 euroa. Tuotolla Tähdet teke-
vät kuororetken.

Lisää esiintymisiä Tähdet-kuo-

rolle on luvassa heti 13.12. Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuudes-
sa. Yksi kuorolaisista toimii tuol-
loin Lucia-neitona ja useampia 
kuorolaisia on vielä Lucia-tyttöinä. 

MINNA KOLISTAJA

aalikirkon videoarkistoon.
Su 6.12. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.
  
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäi-
vän juhlajumalanpalvelus Hel-
singin tuomiokirkosta. Virret: 
462, 5:1,4,6;  600 ja 332a: 1,2,4.
  
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05. 
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Saarn. 9: 13-18
Minä havaitsin, että viisaudelle, suurellekin, 
saattoi käydä näin auringon alla:
    Oli pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. 
Sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas. 
Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria 
piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa 
asui köyhä mutta viisas mies. Hän olisi voinut 
pelastaa kaupungin viisaudellaan, mutta 
kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää 
miestä. Niinpä minä sanon:
    Viisaus on parempi kuin voima,
    mutta köyhän viisautta vähätellään
    eikä hänen sanojaan kuunnella.
    On parempi kuunnella viisaan hiljaisia 
sanoja
    kuin houkkien johtajan huutoa.
    Viisaus on sota-aseita parempi. 

Jaak. 3: 13-18
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.

Matt. 20: 25-28
Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen 
ja sanoi: ”Te tiedätte, että hallitsijat ovat 
kansojensa herroja ja maan mahtavat 
pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa 
olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo 
teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon 
toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän 
joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten 
orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, 
vaan palvelemaan ja antamaan henkensä 
lunnaiksi kaikkien puolesta.”

Rauhan rukouksia tarvitaan yhä
Sakea lumipyry saapui Kannakselle. Elettiin marraskuun vuonna1939. Mainilassa oli 
kuultu useita räjähdyksiä aivan rajan tuntumassa. Seitsemän mustaa räjähdyskuoppaa 
rikkoivat valkean maiseman rauhan.  

Suojeluskunta piti sisätiloissa opetusta sodankäynnistä. Siihen osallistui myös 
17-vuotias nuorukainen Kivennavalta. 

Neljä päivää myöhemmin alkoi Suomen ja Neuvostoliiton välille sota, talvisota. Nuo-
rukainen osallistui myös jatkosotaan ja Lapin sotaan. Sotien päätyttyä hän jäi Suomen 
puolustusvoimien palvelukseen.

Tämä mies on kertonut sotien tapahtumista minulle tavatessamme. Kertomukset 
eivät olleet sodan lietsontaa, vaan sotaan liittyvää todellisuutta.

Myös lapsuudenkotini naapurista lähti nuorukainen asepalvelusta suorittamaan. 
Luonnossa liikkumaan tottuneena ja hyvänä hiihtäjänä hän sai vastuullisen tehtävän 
konepistoolimiehenä. Lähtiessään palvelukseen suojeluskunnan edustaja laittoi saate-
kirjeen, jossa nuori mies todettiin Suomen viholliseksi: hänet oli ammuttava välittö-
mästi isänmaan petturina. 

Päättäjät olivat onneksi muualla. 
Sodassa nuorukainen haavoittui vaikeasti kranaatin sirpaleista. Kaikkia sirpaleita ei 

saatu poistettua, ja ne vaivasivat häntä loppuelämän. 
Viimeisinä elinvuosinaan miehen terveys heikkeni ja sodan kauhut tulivat uniin, joskus 

myös valveilla ollessa. Sodan kauhuista hän ei halunnut puhua, tärkeintä oli elää rauhassa.  
Itsenäisyyden puolesta taistelleet ovat antaneet suuren uhrauksen isänmaalle. Heillä 

oli sitkeä halu säilyttää kotimaa vapaana. Myös kotirintamalla rukoiltiin rauhan vapau-
den ja rauhan puolesta.

Saarnaajan kirjassa Raamatussa ovat sanat: ”Viisaus on parempi kuin voima, mutta 
köyhän viisautta vähätellään, eikä hänen sanojaan kuunnella. On parempi kuunnella 
viisaan hiljaisia sanoja, kuin houkkien johtajien huutoa. Viisaus on sota-aseita parempi.”

Tämän neuvon toivoisin tapahtuvan myös tänä aikana, kun sotia on enemmän kuin 
koskaan aiemmin historiassa. Sota tuo kärsimystä eniten heille, jotka ovat syyttömiä 
siihen. Luonnonvaroja käytetään suunnattomia määriä tuhon tuottamiseen. 

Siksi meillä on yhä edelleen hyvä syy rukoilla tuhansia rukouksia rauhan puolesta 
koko maailmaan. 

PEKKA RINTAMÄKI
nuorisotyönohjaaja, Haukiputaan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 6.12.2015
Psalmi: Ps. 96:1-9 tai Ps. 121
1. lukukappale: 5. Moos. 8:10-17 tai  Saarn. 9:13-18
2. lukukappale: Jaak. 3:13-18 tai  Ap.t. 17:24-30
Evankeliumi: Joh. 8:31-36 tai  Matt. 20:25-28
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Karjasillan seurakunta

Kun istuu pappina pohjalaisessa pitopöydässä voi 
kokea vieraanvaraisuuden vyöryvän ylitse niin, 

että on pakko avata salaa housun nappeja. Emännät 
pitävät huolta siitä, että kahvikuppi ja lautanen eivät 
tyhjene ja jokaista sorttia on maistettava. Samaan ai-
kaan isännät pitävät yllä keskustelua. Aikaa kuluu huo-
maamatta ja pian on pakko lähteä.  -Tulehan toistekin, 
kuuluu keittiöstä.

Mosambikilaisen kyläkoulun pihassa meidät ote-
taan vastaan laulaen ja tanssien. Ilo on niin käsin kos-
keteltava, että se tempaa meidät tanssimaan. Tanssin 
jälkeen istumme piiriin, jossa esittäydyimme. Nimet 
tuottavat hankaluuksia ja naurunpurskahduksia. Kylä-
päällikkö toivottaa meidät tervetulleeksi. Kuulumisia 
vaihdetaan. Kylässä on kärsitty kuivuudesta, jonka 
seurauksena sato on ollut hyvin niukka. Käymme ruo-
kapöytään. Keskustelu jatkuu iloisena. Vieraanvarai-
suus saa kyyneleen silmiin. Lähtiessä halaamme. 

Ylpeillen ja hieman kilpaa vertaillen kuulee puhut-
tavan lappilaisesta tai karjalaisesta vieraanvaraisuu-
desta. Vieraanvaraisuudesta on tullut teologian lisäksi 
myös hyvin tärkeä filosofian käsite.  Mutta mitä on 
vieraanvaraisuus? Mitä on kristillinen vieraanvarai-
suus? Selvitin aihetta muutaman teologin puheiden ja 
kirjoitusten pohjalta.

—Vieraanvaraisuus on arjen hyvyyttä, oman ajan 
antamista, kodin avaamista tämän ajan kodittomille 
ja yksinäisille, omien lahjojen ja taitojen käyttämistä 
ja jakamista. Vieraanvaraisuus on ystävällistä toiseen 
katsomista, mielenkiintoa hänen elämäänsä kohtaan, 
kuuntelemista, lohduttamista ja epäitsekkyyttä, kir-
joittaa pastori Marja-Liisa Laihia.

—Välittävän yhteisön keskeinen tuntomerkki on 
vieraanvaraisuus. Vieraanvaraisuus on vanha kris-
tillinen hyve sekä kristillisen elämän ohje ja ainakin 
minusta se tuntuu, että viime aikoina se on noussut 
hyvin ajankohtaiseksi, sanoo Suomen Merimieskirkon 
pääsihteeri Hannu Suihkonen. 

Suihkosen mukaan sanana vieraanvaraisuus eli vä-
litä täysin kreikankielisen alkusanan filoxenia koko 
syvyyttä: muukalaisen tai oudon rakastamista. Kristil-
linen vieraanvaraisuus perustuu Jumalan rakkauteen, 
joka kohdistuu jokaiseen. ”Älkää unohtako osoittaa 

vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan 
tulleet majoittaneeksi enkeleitä" (1.Tim.3:2). 

—Kristillinen vieraanvaraisuus on pohjimmiltaan Ju-
malan vieraanvaraisuutta. Se tarkoittaa, että yksi ei ole 
isäntä ja toinen vieras. Kaikki saavat nauttia Jumalan 
vieraanvaraisuudesta, joka yhdistää ihmiset toisiinsa. 
Kristillinen vieraanvaraisuus johtaa kohti ihmisten vä-
listä kumppanuutta, kohti välittävää yhteisöä, Suihko-
nen muistuttaa.

Vieraanvaraisuuden merkityksen ymmärtää parhai-
ten se, joka on vieraana ollut sen varassa. Vieraanvarai-
suus ei toteudu määrällisesti ja aineellisesti, vaan siellä 
missä kumpikin osapuoli on kokemuksellisesti yhtä. 

—Tämä antaa mahdollisuuden vieraanvaraisuuden 
ytimessä olevalle kohteliaisuudelle ja puuttumatto-
muudelle. Vieraan ei ole tultava meikäläiseksi, jotta 
hän saisi mitä tarvitsisi, hänen minuuttaan ja kulttuu-
riaan ei kyseenalaisteta – yhtä vähän kuin me toivom-
me meidän identiteettiämme kyseenalaistettavan, kun 
olemme vastaavassa tilanteessa, lausuu piispa Kaarlo 
Kalliala Ihmisoikeusfoorumin avauspuheenvuorossa.

Vieraanvaraisuutta ei tule nähdä vain kristityn 
tehtävänä ja velvollisuutena vaan myös lahjana. Sitä 
noudattamalla ja todeksi elämällä saamme suojan 
yksinäisyyttä ja kyynisyyttä vastaan, toteaa Petri Me-
renlahti KUA:n johtava teologinen asiantuntija.

Olemalla vieraanvaraisia saamme kokea, että asioil-
la ja ihmisillä on väliä, elämällä on mieltä ja merkitystä. 
Usko on mielen ja sydämen avoimuutta ja vieraan-
varaisuutta, valmiutta ottaa vastaan uusia ajatuksia, 
tulevaisuudenkuvia ja ihmisiä. 

Merenlahden mukaan vieraanvaraisuus lisää mie-
likuvitusta ja luovuutta ja auttaa näkemään sellaista 
mitä emme ole ennen nähneet. Se mahdollistaa kään-
tymyksen ja uudelleenajattelun, kasvattaa vastuuseen 
ja viestii siitä, että ihminen ja maailma voivat kehittyä, 
Merenlahti sanoo.

Aito vieraanvaraisuus kutsuu siis sisäänsä, antaa 
tilaa ja suhtautuu kunnioittavasti toiseen. Sen vuoksi 
vapaasti virtaavassa vieraanvaraisuudessa on läsnä py-
hän kokemus. Vieraanvaraisuus on kuin uskon tunnus-
tamista siihen, että Jumala on Luoja ja kohdattavissa 
myös luoduissaan. Ollessaan vieraanvarainen ihminen 

Jaetut eväät - vieraanvaraisuudesta iloa ja voimaa 
Evankeliumi tulee uskottavaksi vasta kun jaamme sitä eteenpäin.

ei kohtaa vain toista ihmistä vaan Kristuksen. Silloin 
saamme olla hänen lähellään, istua samassa pöydässä 
ja aterioida hänen kanssaan. Silloin mekin tulemme 
nähdyiksi. 

Mutta mitä tapahtuu kun suljemme toiset ulkopuo-
lelle? Ja vielä: onko mahdollista, että vieraasta tulee-
kin tuttu ja läheinen? Voisinko näinä päivinä raivata 
tilaa oman mukavuudenhaluni keskelle jollekin, joka 
muuten jäisi juhlan ulkopuolelle ja on erossa lähei-
sistään? 

Ulkomailta tulevat opiskelijat ja monet muut kau-
pungin uudet asukkaat kuvaavat joulunaikaa yksinäi-
simmäksi ajaksi Suomessa. On myyttiä kuvitella, että 
he viihtyvät hyvin keskenään tai eivät kaipaa joulu-
amme ja suomalaisia jouluperinteitämme. Meidän ei 
tarvitse arastella heikkoa kielitaitoa. Ystävällisyys ei 
edellytä erityisosaamista. Se edellyttää vain avointa 
sydäntä. Vieraanvaraisuuden kieli on universaalia, eikä 
siihen tarvita tulkkia. 

Kimmo Kieksi

Tervetuloa - Sum svaa kum!

Kolme pientä ateriaa
vieraanvaraisuutta ja vuorovaikutteista teatteria
Perjantaina 4.12. klo 18 Kaukovainion kappeli (Hiirihaukantie 6)
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 7 euroa lähetykselle.

Kambodzasta kotoisin olevan Samnangin ja suomalaisen Tuiskun tutustuessa toisiinsa 
matkaan tulee monia mutkia. Vieraus ja varautuneisuus heidän välillään vaihtuu lopulta 
vieraanvaraisuudeksi ja vastakohtaisuudet alkavat näyttää saman kolikon eri puolilta - 
vahvuuksilta, jotka tukevat toisiaan. 

Esityksessä eletään mukana kahden nuoren kokemuksissa ja kohtaamisessa suoma-
laisessa kulttuurissa. Se on vuorovaikutteinen ja käsittelee vieraanvaraisuutta, ennak-
koluuloja ja kulttuurien kohtaamista raikkaalla otteella. Vuorovaikutteisuus toteutuu 
myös yleisön kesken yhdessä ruokaillen. Ennen esitystä ja sen aikana nautitaan kolmen 
ruokalajin ateriasta, joka sisältää alkusalaatin, keiton ja jälkiruuan. Yhteisellä aterialla 
etsitään vieraanvaraisuutta arjen pienissä teoissa ja kristityn kutsumuksessa. Esityksen 
kesto on noin 90 minuuttia. Käsikirjoitus, konsepti ja toteutus: Iiris Autio ja Matti Halén.

Vietä leppoisa sunnuntai aamupäivä

Varikkobrunssilla
tuo itsesi, uusi tuttavasi, koko perheesi
Sunnuntaina 13.12. klo 11—14 Karjasillan kirkko
(Nokelantie 39, seurakuntasalit)

Tervetuloa viettämään ensimmäistä Varikkobrunssia. Samalla vietämme Varikko-
messun pikkujouluja. Varikkobrunssi yhdistää hauskalla tavalla perinteistä nyyttäripe-
riaatetta, ravintolapäivää ja Let ś Eat Together -toimintaa. Isäntiä, emäntiä ja vieraita 
ei ole erikseen, vaan jokainen on samalla sekä isäntä/emäntä että vieras. Voit tuoda 
halutessasi yhteiseen pöytään oman kokkaus- ja leipomistaidon näytteitä. Kirkon 
keittiö on käytössä kahta tuntia aikaisemmin. Voit tulla siis paikalle myös leipuriksi 
loihtimaan vaikkapa lämpimiä sämpylöitä.

 Brunssille voi tulla huoleti vaikka ei mitään toisikaan. Brunssilla on pieni vapaaeh-
toinen maksu, jolla hankitaan perustarvikkeita seuraavaa brunssia varten sekä tehdään 
myös hyvää tukemalla Maria ja Mikko Vuorman raamattutyötä Papua Uudessa-Guine-
assa.

Yhteinen joulunvietto
24.12. klo 15-23 Karjasillan kirkko

Jouluaattona Karjasillan kirkolla kokoon-
nutaan viettämään yhteistä iltaa. Hiljaises-
ti, vaatimattomasti, yhteisestä olemisesta 
iloiten, rauhassa ja levossa. Kuin paimenet 
kedolla istuskelemme ja rupattelemme. 
Odotamme jouluyötä. 
Ovet ovat auki klo 15 alkaen aina klo 23 
alkavaan jouluyön messuun asti. Voit liit-
tyä seuraamme mihin aikaan sinulle sopii. 
Lämpimästi tervetuloa!

16. 

11. 

14. 

12. 

15. 16. 

11. 

Karjasillan seurakunta

Lisää tilaisuuksia ja tapahtumia löydät tästä lehdestä tai www.oulunseurakunnat.fi/joulu 
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Sivun kuva: Matias Partanen

JUMALANPALVELUKSET  
JA HARTAUSHETKET

Adventin hiljentyminen *** 
Karjasillan kirkko klo 16.30  
keskiviikkoisin 2.12.; 9.12.; 16.12.; 23.12.
Adventin sanoma Immanuel - Jumala kanssamme 
kutsuu meidät pysähtymään. Lyhyt rukoushetki muo-
dostuu adventin teksteistä, rukouksesta, hiljaisuudesta 
ja laulusta. Mukana on hiljaista varhaiskeskiaikaista 
rukouslaulua laulava ryhmä Resonanssi.

Adventinajan rukoushetki 
Kastellin kirkko klo 19 
keskiviikkoisin 2.12.;9.12.;16.12.
Adventtina hiljennytään rukoushetkiin suomeksi ja 
englanniksi. Tilaisuuden jälkeen teetarjoilu ja  
mahdollisuus keskusteluun ja toisiimme tutustumiseen. 
Prayer in english and finnish. Tea fellowship.

Itsenäisyyspäivä 6.12. ja 
2. Adventtisunnuntai
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. Musiikissa avustaa 
Cantio Laudis -kuoro. 
Messu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko

3. Adventtisunnuntai 13.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. Musiikissa avustaa 
Pohjankartanon kuoro. 
Messu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko. Musiikissa 
avustaa Naiskuoro. 
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli 

4. Adventtisunnuntai 20.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko 
Perhemessu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko 
Kauneimmat Joululaulut -messu klo 12  
Kaukovainion kappeli.

Jouluaatto 24.12.
Perheiden jouluhartaus klo 13 Karjasillan kirkko 
Hartaus klo 13 Maikkulan kappeli 
Hartaus klo 15 Kastellin kirkko 
Hartaus klo 15 Kaukovainion kappeli 
Hartaus klo 15 Pyhän Andreaan kirkko

Jouluyön messu  
24.12. klo 23 Karjasillan kirkko
musiikissa avustaa Karjasillan kirkkokuoro.

Joulupäivä 25.12.
Sanajumalanpalv. klo 7 Karjasillan kirkko 
Sanajumalanpalvelus klo 7 Kastellin kirkko 
musiikissa avustaa Kastellin kirkkokuoro 
Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko

Tapaninpäivä 26.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko

Su 27.12. Apostoli Johanneksen pvä. 
Messu klo 10 Karjasillan kirkko 
Messu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko 
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Karjasillan kirkko ti 8.12. klo 13.30 
Caritas-koti ti 8.12. klo 16
Maikkulan kappeli su 13.12. klo 15
Pyhän Andreaan kirkko su 13.12. klo 16 
Perheiden kauneimmat joululaulut
Kastellin kirkko su 13.12. klo 17
Karjasillan kirkko su 13.12. klo 18
Lämsänjärven leirikeskus to 17.12. klo 18
Pyhän Andreaan kirkko to 17.12. klo 19
Kaukovainion kappeli su 20.12. klo 12 
Kauneimmat Joululaulut -messu 
Karjasillan kirkko su 20.12. klo 22

MUITA TAPAHTUMIA JA  
MUSIIKKITILAISUUKSIA

Iltamusiikkia 
to 3.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko 
Pohjankartanon koulun kuoro. 

Kolme Pientä Ateriaa 
vuorovaikutteista teatteria 
pe 4.12. klo 18 Kaukovainion kappeli
Elämyksellinen teatteriesitys, joka käsittelee vieraan-
varaisuutta, ennakkoluuloja ja kulttuurien kohtaamista. 
Vuorovaikutteisuus toteutuu yhdessä ruokaillen. Vapaa 
pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 7 euroa. 

Oulun suzukisoittajien joulukonsertti 
pe 4.12. klo 18 Karjasillan kirkko 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa. 

Maija Lauri ja laulunoppilaat Joulukonsertti 
pe 4.12. klo 19 Maikkulan kappeli 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

MLL: n Joululaujen ilta 
ma 7.12. klo 19 Kastellin kirkko 
Luvassa yhteislauluja, kuoro- ja sooloesityksiä.
 
Kuorojen Joulukonsertti 
To 10.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko
Pyhän Andreaan lapsi-, tyttö- ja naiskuorot sekä  
Karjasillan kirkkokuoro. Sirpa Ilvesluodon ja  
Juha Sorannan johdolla. 

Kanssa Jouluenkelin -konsertti 
pe 11.12. klo 19 Karjasillan kirkko
Johanna Kropsu laulu ja Tetyana Kushniruk piano.

Joulukonsertti 
su 13.12. klo 15 Karjasillan kirkko
Joose Vähäsöyrinki laulu ja Vesa Kajava urut.

Cantio Laudis -kuoron Joulukonsertti 
ma 14.12. klo 19 Karjasillan kirkko
Solistina baritoni Aarne Pelkonen. Kuoroa johtaa Olli 
Heikkilä ja uruissa Juha Soranta. 

Pueri Concinite - joulukonsertti 
ti 15.12. klo 19 Kastellin kirkko
Esiintyy Madetojan musiikkilukion tyttökuoro. Vapaa 
pääsy. Ohjelma 10 euroa. 

Perinteiset Lähetyksen joulumyyjäiset
la 19.12. klo 10-13 Kaukovainion kappeli
Käsitöitä. leivonnaisia, lanttu- ja porkkanalaatikoita ja 
arpoja. Tarjolla on myös puurolounas ja joulutorttukah-
vit. Tervetuloa ostoksille. Myyjäisten tuotto nimikko-
työlle Suomen Lähetysseuran kautta. 

Wanhan ajan joulujuhla 
su 20.12. klo 10 Kastellin kirkko
Juhla alkaa yhteisellä perhemessulla, jonka jälkeen 
on luvassa monenlaista jouluista ohjelmaa ja tarjoilua. 
Tervetuloa koko perheellä.

******

Adventin- ja joulunaika 2015
Karjasillan seurakunnassa 
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Karjasillan seurakunta

Kun istuu pappina pohjalaisessa pitopöydässä voi 
kokea vieraanvaraisuuden vyöryvän ylitse niin, 

että on pakko avata salaa housun nappeja. Emännät 
pitävät huolta siitä, että kahvikuppi ja lautanen eivät 
tyhjene ja jokaista sorttia on maistettava. Samaan ai-
kaan isännät pitävät yllä keskustelua. Aikaa kuluu huo-
maamatta ja pian on pakko lähteä.  -Tulehan toistekin, 
kuuluu keittiöstä.

Mosambikilaisen kyläkoulun pihassa meidät ote-
taan vastaan laulaen ja tanssien. Ilo on niin käsin kos-
keteltava, että se tempaa meidät tanssimaan. Tanssin 
jälkeen istumme piiriin, jossa esittäydyimme. Nimet 
tuottavat hankaluuksia ja naurunpurskahduksia. Kylä-
päällikkö toivottaa meidät tervetulleeksi. Kuulumisia 
vaihdetaan. Kylässä on kärsitty kuivuudesta, jonka 
seurauksena sato on ollut hyvin niukka. Käymme ruo-
kapöytään. Keskustelu jatkuu iloisena. Vieraanvarai-
suus saa kyyneleen silmiin. Lähtiessä halaamme. 

Ylpeillen ja hieman kilpaa vertaillen kuulee puhut-
tavan lappilaisesta tai karjalaisesta vieraanvaraisuu-
desta. Vieraanvaraisuudesta on tullut teologian lisäksi 
myös hyvin tärkeä filosofian käsite.  Mutta mitä on 
vieraanvaraisuus? Mitä on kristillinen vieraanvarai-
suus? Selvitin aihetta muutaman teologin puheiden ja 
kirjoitusten pohjalta.

—Vieraanvaraisuus on arjen hyvyyttä, oman ajan 
antamista, kodin avaamista tämän ajan kodittomille 
ja yksinäisille, omien lahjojen ja taitojen käyttämistä 
ja jakamista. Vieraanvaraisuus on ystävällistä toiseen 
katsomista, mielenkiintoa hänen elämäänsä kohtaan, 
kuuntelemista, lohduttamista ja epäitsekkyyttä, kir-
joittaa pastori Marja-Liisa Laihia.

—Välittävän yhteisön keskeinen tuntomerkki on 
vieraanvaraisuus. Vieraanvaraisuus on vanha kris-
tillinen hyve sekä kristillisen elämän ohje ja ainakin 
minusta se tuntuu, että viime aikoina se on noussut 
hyvin ajankohtaiseksi, sanoo Suomen Merimieskirkon 
pääsihteeri Hannu Suihkonen. 

Suihkosen mukaan sanana vieraanvaraisuus eli vä-
litä täysin kreikankielisen alkusanan filoxenia koko 
syvyyttä: muukalaisen tai oudon rakastamista. Kristil-
linen vieraanvaraisuus perustuu Jumalan rakkauteen, 
joka kohdistuu jokaiseen. ”Älkää unohtako osoittaa 

vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan 
tulleet majoittaneeksi enkeleitä" (1.Tim.3:2). 

—Kristillinen vieraanvaraisuus on pohjimmiltaan Ju-
malan vieraanvaraisuutta. Se tarkoittaa, että yksi ei ole 
isäntä ja toinen vieras. Kaikki saavat nauttia Jumalan 
vieraanvaraisuudesta, joka yhdistää ihmiset toisiinsa. 
Kristillinen vieraanvaraisuus johtaa kohti ihmisten vä-
listä kumppanuutta, kohti välittävää yhteisöä, Suihko-
nen muistuttaa.

Vieraanvaraisuuden merkityksen ymmärtää parhai-
ten se, joka on vieraana ollut sen varassa. Vieraanvarai-
suus ei toteudu määrällisesti ja aineellisesti, vaan siellä 
missä kumpikin osapuoli on kokemuksellisesti yhtä. 

—Tämä antaa mahdollisuuden vieraanvaraisuuden 
ytimessä olevalle kohteliaisuudelle ja puuttumatto-
muudelle. Vieraan ei ole tultava meikäläiseksi, jotta 
hän saisi mitä tarvitsisi, hänen minuuttaan ja kulttuu-
riaan ei kyseenalaisteta – yhtä vähän kuin me toivom-
me meidän identiteettiämme kyseenalaistettavan, kun 
olemme vastaavassa tilanteessa, lausuu piispa Kaarlo 
Kalliala Ihmisoikeusfoorumin avauspuheenvuorossa.

Vieraanvaraisuutta ei tule nähdä vain kristityn 
tehtävänä ja velvollisuutena vaan myös lahjana. Sitä 
noudattamalla ja todeksi elämällä saamme suojan 
yksinäisyyttä ja kyynisyyttä vastaan, toteaa Petri Me-
renlahti KUA:n johtava teologinen asiantuntija.

Olemalla vieraanvaraisia saamme kokea, että asioil-
la ja ihmisillä on väliä, elämällä on mieltä ja merkitystä. 
Usko on mielen ja sydämen avoimuutta ja vieraan-
varaisuutta, valmiutta ottaa vastaan uusia ajatuksia, 
tulevaisuudenkuvia ja ihmisiä. 

Merenlahden mukaan vieraanvaraisuus lisää mie-
likuvitusta ja luovuutta ja auttaa näkemään sellaista 
mitä emme ole ennen nähneet. Se mahdollistaa kään-
tymyksen ja uudelleenajattelun, kasvattaa vastuuseen 
ja viestii siitä, että ihminen ja maailma voivat kehittyä, 
Merenlahti sanoo.

Aito vieraanvaraisuus kutsuu siis sisäänsä, antaa 
tilaa ja suhtautuu kunnioittavasti toiseen. Sen vuoksi 
vapaasti virtaavassa vieraanvaraisuudessa on läsnä py-
hän kokemus. Vieraanvaraisuus on kuin uskon tunnus-
tamista siihen, että Jumala on Luoja ja kohdattavissa 
myös luoduissaan. Ollessaan vieraanvarainen ihminen 

Jaetut eväät - vieraanvaraisuudesta iloa ja voimaa 
Evankeliumi tulee uskottavaksi vasta kun jaamme sitä eteenpäin.

ei kohtaa vain toista ihmistä vaan Kristuksen. Silloin 
saamme olla hänen lähellään, istua samassa pöydässä 
ja aterioida hänen kanssaan. Silloin mekin tulemme 
nähdyiksi. 

Mutta mitä tapahtuu kun suljemme toiset ulkopuo-
lelle? Ja vielä: onko mahdollista, että vieraasta tulee-
kin tuttu ja läheinen? Voisinko näinä päivinä raivata 
tilaa oman mukavuudenhaluni keskelle jollekin, joka 
muuten jäisi juhlan ulkopuolelle ja on erossa lähei-
sistään? 

Ulkomailta tulevat opiskelijat ja monet muut kau-
pungin uudet asukkaat kuvaavat joulunaikaa yksinäi-
simmäksi ajaksi Suomessa. On myyttiä kuvitella, että 
he viihtyvät hyvin keskenään tai eivät kaipaa joulu-
amme ja suomalaisia jouluperinteitämme. Meidän ei 
tarvitse arastella heikkoa kielitaitoa. Ystävällisyys ei 
edellytä erityisosaamista. Se edellyttää vain avointa 
sydäntä. Vieraanvaraisuuden kieli on universaalia, eikä 
siihen tarvita tulkkia. 

Kimmo Kieksi

Tervetuloa - Sum svaa kum!

Kolme pientä ateriaa
vieraanvaraisuutta ja vuorovaikutteista teatteria
Perjantaina 4.12. klo 18 Kaukovainion kappeli (Hiirihaukantie 6)
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 7 euroa lähetykselle.

Kambodzasta kotoisin olevan Samnangin ja suomalaisen Tuiskun tutustuessa toisiinsa 
matkaan tulee monia mutkia. Vieraus ja varautuneisuus heidän välillään vaihtuu lopulta 
vieraanvaraisuudeksi ja vastakohtaisuudet alkavat näyttää saman kolikon eri puolilta - 
vahvuuksilta, jotka tukevat toisiaan. 

Esityksessä eletään mukana kahden nuoren kokemuksissa ja kohtaamisessa suoma-
laisessa kulttuurissa. Se on vuorovaikutteinen ja käsittelee vieraanvaraisuutta, ennak-
koluuloja ja kulttuurien kohtaamista raikkaalla otteella. Vuorovaikutteisuus toteutuu 
myös yleisön kesken yhdessä ruokaillen. Ennen esitystä ja sen aikana nautitaan kolmen 
ruokalajin ateriasta, joka sisältää alkusalaatin, keiton ja jälkiruuan. Yhteisellä aterialla 
etsitään vieraanvaraisuutta arjen pienissä teoissa ja kristityn kutsumuksessa. Esityksen 
kesto on noin 90 minuuttia. Käsikirjoitus, konsepti ja toteutus: Iiris Autio ja Matti Halén.

Vietä leppoisa sunnuntai aamupäivä

Varikkobrunssilla
tuo itsesi, uusi tuttavasi, koko perheesi
Sunnuntaina 13.12. klo 11—14 Karjasillan kirkko
(Nokelantie 39, seurakuntasalit)

Tervetuloa viettämään ensimmäistä Varikkobrunssia. Samalla vietämme Varikko-
messun pikkujouluja. Varikkobrunssi yhdistää hauskalla tavalla perinteistä nyyttäripe-
riaatetta, ravintolapäivää ja Let ś Eat Together -toimintaa. Isäntiä, emäntiä ja vieraita 
ei ole erikseen, vaan jokainen on samalla sekä isäntä/emäntä että vieras. Voit tuoda 
halutessasi yhteiseen pöytään oman kokkaus- ja leipomistaidon näytteitä. Kirkon 
keittiö on käytössä kahta tuntia aikaisemmin. Voit tulla siis paikalle myös leipuriksi 
loihtimaan vaikkapa lämpimiä sämpylöitä.

 Brunssille voi tulla huoleti vaikka ei mitään toisikaan. Brunssilla on pieni vapaaeh-
toinen maksu, jolla hankitaan perustarvikkeita seuraavaa brunssia varten sekä tehdään 
myös hyvää tukemalla Maria ja Mikko Vuorman raamattutyötä Papua Uudessa-Guine-
assa.

Yhteinen joulunvietto
24.12. klo 15-23 Karjasillan kirkko

Jouluaattona Karjasillan kirkolla kokoon-
nutaan viettämään yhteistä iltaa. Hiljaises-
ti, vaatimattomasti, yhteisestä olemisesta 
iloiten, rauhassa ja levossa. Kuin paimenet 
kedolla istuskelemme ja rupattelemme. 
Odotamme jouluyötä. 
Ovet ovat auki klo 15 alkaen aina klo 23 
alkavaan jouluyön messuun asti. Voit liit-
tyä seuraamme mihin aikaan sinulle sopii. 
Lämpimästi tervetuloa!

16. 

11. 

14. 

12. 

15. 16. 

11. 

Karjasillan seurakunta

Lisää tilaisuuksia ja tapahtumia löydät tästä lehdestä tai www.oulunseurakunnat.fi/joulu 
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Sivun kuva: Matias Partanen

JUMALANPALVELUKSET  
JA HARTAUSHETKET

Adventin hiljentyminen *** 
Karjasillan kirkko klo 16.30  
keskiviikkoisin 2.12.; 9.12.; 16.12.; 23.12.
Adventin sanoma Immanuel - Jumala kanssamme 
kutsuu meidät pysähtymään. Lyhyt rukoushetki muo-
dostuu adventin teksteistä, rukouksesta, hiljaisuudesta 
ja laulusta. Mukana on hiljaista varhaiskeskiaikaista 
rukouslaulua laulava ryhmä Resonanssi.

Adventinajan rukoushetki 
Kastellin kirkko klo 19 
keskiviikkoisin 2.12.;9.12.;16.12.
Adventtina hiljennytään rukoushetkiin suomeksi ja 
englanniksi. Tilaisuuden jälkeen teetarjoilu ja  
mahdollisuus keskusteluun ja toisiimme tutustumiseen. 
Prayer in english and finnish. Tea fellowship.

Itsenäisyyspäivä 6.12. ja 
2. Adventtisunnuntai
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. Musiikissa avustaa 
Cantio Laudis -kuoro. 
Messu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko

3. Adventtisunnuntai 13.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko. Musiikissa avustaa 
Pohjankartanon kuoro. 
Messu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko. Musiikissa 
avustaa Naiskuoro. 
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli 

4. Adventtisunnuntai 20.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko 
Perhemessu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko 
Kauneimmat Joululaulut -messu klo 12  
Kaukovainion kappeli.

Jouluaatto 24.12.
Perheiden jouluhartaus klo 13 Karjasillan kirkko 
Hartaus klo 13 Maikkulan kappeli 
Hartaus klo 15 Kastellin kirkko 
Hartaus klo 15 Kaukovainion kappeli 
Hartaus klo 15 Pyhän Andreaan kirkko

Jouluyön messu  
24.12. klo 23 Karjasillan kirkko
musiikissa avustaa Karjasillan kirkkokuoro.

Joulupäivä 25.12.
Sanajumalanpalv. klo 7 Karjasillan kirkko 
Sanajumalanpalvelus klo 7 Kastellin kirkko 
musiikissa avustaa Kastellin kirkkokuoro 
Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko

Tapaninpäivä 26.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkko

Su 27.12. Apostoli Johanneksen pvä. 
Messu klo 10 Karjasillan kirkko 
Messu klo 10 Kastellin kirkko 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkko 
Messu klo 12 Kaukovainion kappeli

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Karjasillan kirkko ti 8.12. klo 13.30 
Caritas-koti ti 8.12. klo 16
Maikkulan kappeli su 13.12. klo 15
Pyhän Andreaan kirkko su 13.12. klo 16 
Perheiden kauneimmat joululaulut
Kastellin kirkko su 13.12. klo 17
Karjasillan kirkko su 13.12. klo 18
Lämsänjärven leirikeskus to 17.12. klo 18
Pyhän Andreaan kirkko to 17.12. klo 19
Kaukovainion kappeli su 20.12. klo 12 
Kauneimmat Joululaulut -messu 
Karjasillan kirkko su 20.12. klo 22

MUITA TAPAHTUMIA JA  
MUSIIKKITILAISUUKSIA

Iltamusiikkia 
to 3.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko 
Pohjankartanon koulun kuoro. 

Kolme Pientä Ateriaa 
vuorovaikutteista teatteria 
pe 4.12. klo 18 Kaukovainion kappeli
Elämyksellinen teatteriesitys, joka käsittelee vieraan-
varaisuutta, ennakkoluuloja ja kulttuurien kohtaamista. 
Vuorovaikutteisuus toteutuu yhdessä ruokaillen. Vapaa 
pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 7 euroa. 

Oulun suzukisoittajien joulukonsertti 
pe 4.12. klo 18 Karjasillan kirkko 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa. 

Maija Lauri ja laulunoppilaat Joulukonsertti 
pe 4.12. klo 19 Maikkulan kappeli 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

MLL: n Joululaujen ilta 
ma 7.12. klo 19 Kastellin kirkko 
Luvassa yhteislauluja, kuoro- ja sooloesityksiä.
 
Kuorojen Joulukonsertti 
To 10.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko
Pyhän Andreaan lapsi-, tyttö- ja naiskuorot sekä  
Karjasillan kirkkokuoro. Sirpa Ilvesluodon ja  
Juha Sorannan johdolla. 

Kanssa Jouluenkelin -konsertti 
pe 11.12. klo 19 Karjasillan kirkko
Johanna Kropsu laulu ja Tetyana Kushniruk piano.

Joulukonsertti 
su 13.12. klo 15 Karjasillan kirkko
Joose Vähäsöyrinki laulu ja Vesa Kajava urut.

Cantio Laudis -kuoron Joulukonsertti 
ma 14.12. klo 19 Karjasillan kirkko
Solistina baritoni Aarne Pelkonen. Kuoroa johtaa Olli 
Heikkilä ja uruissa Juha Soranta. 

Pueri Concinite - joulukonsertti 
ti 15.12. klo 19 Kastellin kirkko
Esiintyy Madetojan musiikkilukion tyttökuoro. Vapaa 
pääsy. Ohjelma 10 euroa. 

Perinteiset Lähetyksen joulumyyjäiset
la 19.12. klo 10-13 Kaukovainion kappeli
Käsitöitä. leivonnaisia, lanttu- ja porkkanalaatikoita ja 
arpoja. Tarjolla on myös puurolounas ja joulutorttukah-
vit. Tervetuloa ostoksille. Myyjäisten tuotto nimikko-
työlle Suomen Lähetysseuran kautta. 

Wanhan ajan joulujuhla 
su 20.12. klo 10 Kastellin kirkko
Juhla alkaa yhteisellä perhemessulla, jonka jälkeen 
on luvassa monenlaista jouluista ohjelmaa ja tarjoilua. 
Tervetuloa koko perheellä.

******

Adventin- ja joulunaika 2015
Karjasillan seurakunnassa 



14 Rauhan Tervehdys  |  Nro 39  |  2.–9.12.2015

Jouluradio soi loppiaiseen saakka
Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.12.2015

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. kansainvälisentyön pastori
 Terttu Laaksonen, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori  
 Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
 Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.
 Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Jouluradio aloitti lähe-
tyksensä jo 13. kertaa 
ensimmäisenä advent-
tina.  

Jouluradio soi FM-taa-
juuksilla ja kaapelissa 
tauotta ja ilman mainok-
sia loppiaiseen asti. Tuo-
tannosta vastaa pääkau-
punkiseudun seurakun-
tien yhteinen mediatoimi-
tus Toivontuottajat yhteis-
työssä kuuluvuusalueiden 
seurakuntien kanssa.

Kanava saavutti viime 
vuonna yli puoli miljoo-
naa viikkokuulijaa. Pe-
rinteisillä FM-taajuuk-
silla Jouluradio kuuluu 
useilla eri paikkakunnil-
la. Oulun taajuus on 91,6 
MHz ja kaapelissa 101,9 
MHz (DNA) 91,6 MHz 
(Sonera). 

Oulun lisäksi muka-
na ovat Helsinki, Van-
taa, Espoo, Keski-Uusi-

maa, Turku, Hämeenlin-
na, Lahti, Kouvola, Mik-
keli, Tampere, Pori, Jy-
väskylä, Kuopio, Joensuu 
ja Rovaniemi. 

Paikkakunnista paluun 
tekee Seinäjoki ja uusi-
na mukana ovat Lappeen-
ranta ja Kajaani. Taajuu-
det ja muu lisätieto löyty-
vät osoitteesta www.jou-

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Vili-Eemil 
Petteri Paananen, Alma He-
lena Olivia Pietarila, Gilda 
Carita Savilampi, Astrid Inga-
Lill Sulin, Oliver Petteri Juha-
ni Veteläinen.
Haukipudas: Atte Jaak-
ko Seppänen, Peetu Eevert 
Seppänen, Elsa Kaisa Josefii-
na Karhu, Nella Riia Alexan-
dra Kujala, Jiri Valtteri Hal-
sinaho.
Karjasilta: Lotte Daalia Il-
vesluoto, Jiri Sakari Benja-
min Kauranen, Emma Ma-
ria Kärki, Miko Matti Mika-
el Väisänen.

Oulujoki: Olivia Eeva Ai-
no Hyvönen, Lukas Juuse Ii-
sakki Karppinen, Akseli Ola-
vi Kemppainen, Eino Ilma-
ri Mertaniemi, Aslak Elmeri 
Moilanen, Joel Robert Julian 
Pohjola, Viivi Sofia Poussu, 
Miio Elia Sakari Puroila, Väi-
nö Elmeri Kristian Soronen, 
Siiri Emilia Varanka.
Oulunsalo: Ingela Amelie 
Lahtinen, Kristian Gabriel Jo-
hannes Riikola.
Tuira: Miisa Elsa Maria An-
tila, Lenni Ilmari Heinonen, 
Mikael Juhana Junttila, Nelli 
Ilona Järvenpää, Matias Vil-
jami Niemelä, Aaron Wiljami 
Rumapea.

luradio.fi.
Jouluradion verkkosi-

vuilla voi kuunnella pää-
kanavan lisäksi seitsemää 
eri joulumusiikin lajeihin 
erikoistunutta kanavaa. 

Tänä vuonna tarjolla 
on rokimpi ja humoristi-
nen Rouhea Joulu, poh-
joismaisten sävelten Jul-
radion, Klassinen joulu, 

Kauneimmat joululaulut, 
Lasten jouluradio, virolai-
seen joulumusiikkiin kes-
kittynyt Jõuluraadio sekä 
englanninkielisten joulu-
laulujen Xmas.  

Jouluradio kuuluu en-
simmäistä kertaa verkos-
sa myös Radiot.fi -palve-
lun kautta.

Musiikkipäällikkö-
nä Jouluradiossa toimii 
22-vuotias Jani Kareinen. 
Medianomiksi valmistu-
va Kareinen otti haasteen 
vastaan innokkaana:

– Soitamme kanavil-
lamme kaikkia joulumu-
siikin genrejä klassises-
ta jazziin ja kaikkea siltä 
väliltä. Tavoitteeni on, et-
tä kuulija viihtyy Joulura-
dion parissa kauden alus-
ta loppuun asti, Kareinen 
kertoo.

Vihityt
Haukipudas: Pauli Yrjö Kaju-
la ja Sanna Maaria Kinnari.
Oulujoki: Juha Tapio Härmä 
ja Maija Leena Lohiniva.
Tuira: Lauri Matias Kvist ja 
Sanna Annika Juurikainen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Rauni Annik-
ki Koskela 72, Tyyne Helvi 
Meriläinen 95, Tauno Matias 
Määttä 61, Asta Iris Perttola 
75, Ilkka Tapani Törmälä 67.
Haukipudas: Paavo Kalervo 
Jussila 89.
Karjasilta: Rauni Viljo Aitto-
la 85, Olli Herajärvi 84, Esko 

Ilmari Hulkko 65, Hilkka Or-
vokki Kumpulainen 95, Riitta 
Maija Annikki Raappana 62, 
Väinö Seppänen 89, Sari He-
lena Siltala 43.
Oulujoki: Osmo Kalervo Pel-
konen 78.
Oulunsalo: Ismo Matti Tapa-
ni Hoikka 49, Jorma Toivo Ta-
pani Pohjola 68.
Tuira: Kerttu Anneli Angeria 
75, Sakari Johannes Isokan-
gas 62, Veikko Armas Kes-
ti 95, Teuvo Kalevi Luukinen 
78, Jorma Juhani Lyttinen 66, 
Arja Anneli Perätalo 77, Sirk-
ka Tuulikki Ruotsalainen 81.

Tähdenkantajat-
musiikkidraama

torstaina 3.12. klo 19
Oulujoen kirkossa.

perjantaina 4.12. klo 19 
ja lauantaina 5.12. klo 15 

Tuiran kirkossa.

Musiikkidraama jouluyön tapahtumista.  
Tähdenkantajat-musiikkidraaman ovat 

käsikirjoittaneet Hannu Siren ja Mikko Salmi, 
säveltäjä on Kaj Chydenius. Musiikkidraama 

sai  ensiesitykset vuonna 2014. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Ohjelma 10 euroa.

Konsertteja
Oulun Tuomiokirkossa

Jouluinen urkukonsertti
perjantaina 11.12. klo 19
Péter Marosvári, urut

Joulumusiikkia kynttilän valossa
keskiviikkona 16.12. klo 20
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron joulukonsertti 

J.S. Bachin Jouluoratorio BWV 248 (kantaatit I–III)
perjantaina 18.12. klo 20 ja sunnuntaina 20.12. klo 20

Valo välkkyvi talvitiellä 
tiistaina 22.12. klo 20 
kanttoreiden joulukonsertti
Henna-Mari Sivula, sopraano
Lauri-Kalle Kallunki, baritoni
Vesa Kajava, urut

J.S. Bachin Jouluoratorio BWV 248 (kantaatit IV–VI)
keskiviikkona 6.1.2016 klo 18

91,6 MHz OULU
KaapelitaajUUS

91,6 mHz (Sonera)  •  101,9 mHz (Dna)
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 2.12. klo 17 
Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat  2.12. klo 
18 Vanha pappila. Markku 
Palosaari. 
Raamattupiiri to 3.12. klo 15 
Intiön srk-koti. Mukana Urpo 
Luokkala.   
Hiljaisuuden rukoushet-
ki to 3.12. klo 18 Keskustan 
srk-talo. NNKY ja Sinapinsie-
men ry. 
Ompeluseurat to 3.12. klo 
18.30 Keskustan srk-talo. 
Aamupiiri la 5.12. klo 10 
Vanha pappila.   
Sanajumalanpalvelus su 
6.12. klo 10 Oulun tuomio-
kirkko. Saarna Juhani Lavan-
ko ja avustaa Urpo Luokkala. 
Kanttorina Henna-Mari Sivu-
la, urkuri Lauri-Kalle Kallun-
ki ja kanttoriharjoittelija Je-
nica Nevala. Pohjan Laulu, 
johtaa Mihkel Koldits. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 7.12. klo 15 Vanha pap-
pila.  
Raamattupiiri ti 8.12. klo 19 
Intiön srk-koti. Pohjois-Poh-
janmaan Kansanlähetys. 
Kirkonmäen joulu la 12.12. 
klo 12 Oulun tuomiokirk-
ko. Kirkossa: klo 12 urkujen 
esittely, klo 13 De vackraste 
julsångerna, klo 14.30 Het-
ki pieni jouluyön -musiikki-
esitys. Teuvo Pakkalan kou-
lun kuoro, johtaa Maria Vii-
tasaari klo 15.30. Kirkonrot-
ta esittelee kirkkoa ja askar-
telupisteessä askartelua, klo 

17 Ynnin poikien Tiernapo-
jat, klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut -messu. Kirkkotar-
hassa: klo 12–19 tonttupol-
ku, klo 14–15 puurotykki, klo 
14–16 myyntikojuja mukana 
Oulun NNKY, MLL:n Oulun 
paikallisyhdistys ry, lapsi- ja 
nuorisokuoro aCorde. 

Harrastukset ja kerhot 
Silmukka käsityöpiiri ke 
2.12. ja 9.12.  klo 10 Oulun 
tuomiokirkon krypta. Sil-
mukkaan ovat tervetullei-
ta kaikki käsitöistä kiinnos-
tuneet. Lisät. Anneli Niemi-
nen, p. 040 5747 105. 
Lautapeli-ilta ke 2.12. klo 19 
Keskustan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 3.12.  
klo 10.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Lisätiet. Kaisa Jaakkola, 
p. 040 7304 117.
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 12.30 Intiön srk-koti. 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 3.12. klo 13. Lisät. Anne-
li Nieminen, p. 040 5747 105.
Lenkkiryhmä to 3.12. klo 
18 Keskustan srk-talo.  Li-
sät. Mono Kuoppala, p. 040 
5747124.
Joulumyyjäiset  pe 4.12. klo 
11–15 Intiön srk-koti. Käsi-
töiden, puuron ja piparien 
merkeissä. Voit ostaa käsitöi-
tä tai joululahjoja ja nauttia 
puurosta tai kahvista pullan 
kanssa. Puuroannos maksaa 
5 € ja pullakahvit 3 €. Mak-
saa voit sekä käteisellä että 
kortilla.  
Nuorten pelikahvila pe 4.12. 
klo 18 Vanhan pappilan kivi-
jalka, erityisnuorisotyön tila.

 
Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu Heinätorin srk-talo. 
Keskiviikkoisin klo 11–12 ala-
sali. Ruokailun hinta 2 €.   
Naamakirja livenä ke 2.12. 
ja 9.12. klo 15  Keskustan srk-
talo. Lisät. Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124 tai Käkkärä 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.
Aamukahavit to 3.12. klo 9  
Keskustan srk-talo.  
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 3.12. 
klo 11–12 Keskustan srk-talo. 
Päivystys päihde / kriminaa-
lityön apua tarvitseville, p.  
040 515 7315, riku-matti.jar-
vi@evl.fi 
Diakonian ajanvaraus ma 
7.12. Keskustan srk-talo. Talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11, 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
Isokatu 17. Seuraavan kerran 
ajanvaraus 11.1.2016 klo 9–11.
Diakonian aamu ti 8.12. Kes-

kustan srk-talo. Aamupala 
tarjolla klo 9–10.30 alueen 
työttömille ja pienituloisille 
eläkeläisille. 
Vähävaraisten jouluateria 
ke 16.12. klo 11  Heinätorin 
srk-talo. Ruokailun lippuja 
saatavissa tuomiokirkkoseu-
rakunnan diakoniatyönteki-
jöiltä maanantaisin klo 9–11 
päivystysaikana. Ateria suun-
nattu tuomiokirkon alueen 
asukkaille. Tapahtuma to-
teutetaan yhteistyössä Ou-
lun kaupungin kanssa.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Puuhakerho 1.–6.-lk ke 2.12. 
klo 17.30 Keskustan srk-talo. 
Keskustan perhekerho to 
3.12. klo 10 Keskustan srk-talo. 
Tupa tiistaisin ja torstaisin to 
3.12. ja ti 8.12. klo 14  Keskus-
tan srk-talo. Lisät. Kaija Sini-
luoto, p. 050 5249 779.
Perhepyhäkoulu su 6.12. klo 
12  Heinätorin srk-talo. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko,
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo,
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo,  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti,   
Intiönpolku 2
Vanha pappila,   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Perhekahvila Pirpana ma 
7.12. klo 10 Intiön srk-koti. 
Kokkikerho 4.–6.-lk ma 7.12. 
klo 18  Heinätorin srk-talo. 
Enn.ilm. Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779.
Heinäpään perhekerho ti 
8.12. klo 10  Heinätorin srk-
talo.
Kokkikerho 1.–3.-lk ti 8.12. 
klo 17.30  Heinätorin srk-ta-
lo. Enn.ilm. Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779. 

Musiikkitilaisuudet
Jouluinen urkukonsertti  11. 
12. klo 19  Oulun tuomiokirk-
ko. Uruilla soittaa Péter Ma-
rosvári, tuomiokirkon urkuri.
Konserttiin vapaa pääsy. Oh-
jelmassa barokkia, romant-
tista ja 20. vuosisadan alus-
sa sävellettyä jouluista urku-
musiikkia. 
Joulumusiikkia kynttilän 
valossa 20-v. ke 16.12. klo 20  
Oulun tuomiokirkko. Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä. Solis-
tina Henna-Mari Sivula sop-
raano ja urkurina Elias Nie-
melä. Vapaa pääsy. Seimelle 
-cd ja ohjelma 10 €, pelkkä 
ohjelma 5 €. 
J. S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 pe 18.12. klo 20 ja su 
20.12. klo 20  Oulun tuomio-
kirkko. Kantaatit I-III Solistei-
na Kaisa Ranta, Henna-Mari 
Sivula, Péter Marosvári, Lauri-
Kalle Kallunki. Oamk:n kama-
rikuoro ja Oulun Kamariorkes-
teri. Musiikinjohto Olli Heik-
kilä.  Jälkimmäinen lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.

Teetä, tekemistä ja tarinoita 
-matkaryhmän kahvila ja 
kauneimmat joululaulut 
perjantaina 4.12. klo 18 
Keskustan seurakuntatalossa.
 
Lähetyskahvilassa vieraana 
kanttori Maija Tynkkynen 
ja laulamme kauneimpia 
joululauluja. 

Lisätietoja:  
Anneli Nieminen, p. 040 5747 105,
Virpi Luotolampi,  p. 044 5760 019.

Torstaina 3.12.
• Lasten kauneimmat joululaulut klo 17 

ja 18.30 Hietasaaren leirikeskus. 

Sunnuntai 6.12.
klo 13 Yli-Juuruksen talo, Turkansaari. 

Maanantai 7.12.
• klo 14 Myllyojan seurakuntatalo. 
• klo 18 Huonesuon seurakuntakoti. 
• klo 19 Tannilan koulu.

Tiistai 8.12.
• klo 13.30 Karjasillan kirkko. 
• klo 16 Caritas. 
• klo 18 Pikkaralan koulu. 

Keskiviikko 9.12.
• klo 18 Juopulin kylätalo.
• Christmas Carols  ja Kauneimmat joulu-

laulut, klo 18 Sanginsuun seurakuntatalo

Torstai 10.12.
• klo 18 Korvenkylän nuorisoseura. 
• klo 18 Rajakylän seurakuntakoti. 

Perjantai 11.12.
• Tainan tahdit, Kauneimmat joululau-

lut klo 13 Tahkokankaan palvelukes-
kus, juhlasali. 

• klo 19 Isoniemen leirikeskus, kotakirkko. 

Lauantaina 12.12.
• De vackraste julsångerna klo 13 Ou-

lun tuomiokirkko.

Sunnuntaina 13.12.
• klo 13 Oulun tuomiokirkko.
• klo 15 Maikkulan kappeli. 
• Lasten kauneimmat joululaulut klo 15 

Oulujoen kirkko. 
• Lasten kauneimmat joululaulut klo 15 

Yli-Iin kirkko. 
• Lasten kauneimmat joululaulut klo 15 

Rajakylän seurakuntakoti.
• Perheiden kauneimmat joululaulut 

klo 16 Pyhän Andreaan kirkko. 
• klo 16 Oulunsalon kirkko. 
• klo 16 Koskelan seurakuntakoti.
• Lasten ja perheiden kauneimmat jou-

lulaulut klo 17 Haukiputaan kirkko. 

• klo 17 Kastellin kirkko. 
• klo 17 Jäälin kappeli.
• klo 17 Ylikiimingin kirkko. 
• klo 18 Karjasillan kirkko.
• klo 18 Oulunsalon kirkko.
• klo 18 Palokan seurakuntakoti.
• klo 19 Haukiputaan kirkko. 
• klo 19 Kiimingin kirkko. 
• klo 19 Ylikiimingin kirkko. 
• klo 19 Yli-Iin kirkko. 
• klo 19 Tuiran kirkko.

Maanantaina 14.12.
• klo 18 Salonpään koulu. 
• klo 19 Kellon seurakuntakoti.
Tiistaina 15.12.
• Lasten kauneimmat joululaulut klo 18 

Kiimingin seurakuntakeskus. 
• klo 19 Martinniemen seurakuntakoti. 

Keskiviikkona 16.12.
• klo 18 Sanginjoen nuorisoseurantalo. 
• klo 18.30 Pyhän Tuomaan kirkko. 

Torstaina 17.12.
• klo 13 Oulun tuomiokirkko. 
• klo 15 Tuiran kirkko. Tilaisuus tulka-

taan viittomakielelle. 
• klo 18 Lämsänjärven leirikeskus. 
• klo 19 Pyhän Andreaan kirkko. 

Lauantaina 19.12.
• klo 22 Pyhän Tuomaan kirkko. 

Sunnuntaina 20.12.
• klo 15 ja klo 17 Oulun tuomiokirkko.
• klo 16 Tuiran kirkko. 
• Christmas Carols klo 16 Pyhän Luuk-

kaan kappeli.
• klo 17 ja klo 19 Haukiputaan kirkko. 
• klo 17 ja klo 19 Kiimingin kirkko.

• klo 18 Oulujoen kirkko. 
• klo 19 Pyhän Luukkaan kappeli.
• klo 22 Karjasillan kirkko.

Maanantaina 21.12.
• Kauneimmat joululaulut 
 -tuokio klo 8 Haukiputaan 
 SEO:n kahvio.
 
Tiistaina 22.12.
• klo 19 Oulunsalon kirkko. 

Keskiviikkona 23.12.
• klo 18 Jäälin kappeli. 
• klo 20 Kiimingin kirkko. 

Keskiviikkona 6.1.2016
• klo 16 ja klo 18 Koskelan seurakunta-

koti. 

Kauneimpiin joululauluihin voi 
osallistua myös virtuaalikirkon 
(www.virtuaalikirkko.fi) välityksellä 
13.12. kello 19 Tuiran kirkosta sekä 
20.12. kello 17 Oulun tuomiokirkosta 
lähetettävistä tilaisuuksista.
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at lahjoittaa jonkin perheen 
lapselle joululahjan, hae asu-
kastuvalta kortti, jossa on 
lapsen lahjatoive.
Joululahja-apua tarvitsevat 
perheet voivat ottaa yhteyt-
tä diakoniatyöntekijä Johan-
na Kerolaan, johanna.kero-
la@evl.fi
Diakonian puhelinpäivys-
tys ma klo 9–11 taloudelli-
sen avun hakemiseksi p. 044 
7310 232.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ma 7.12.
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron Seimelle joulukortti-
CD:tä myytävänä kirkkoher-
ranvirastossa ja kuorolaisilla, 
hinta 7 € / kpl. 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
eläkepiirin joulujuhla ti 8.12. 
klo 13 Jokikylän ry:llä. nais-
ten pikkujoulu ke 9.12. klo 
18.30 srk-keskuksessa. Kello: 
kotiompeluseurat Leinosella 
pe 4.12. klo 18.30. Jokikylä: 
sisarpiirin joulujuhla ke 2.12. 
klo 18.30 ry:llä, joululaulu- ja 
julkaisuilta pe 4.12. klo 18.30 
ry:llä, itsenäisyyspäivänjuhla 
su 6.12. klo 15 ry:llä.

Lapsiparkki la 12.12. klo 10–
13 Vakkurilassa. Haluatko 
käydä rauhassa ostoksilla? 
Tai levähtää hetken kotona? 
Tuo lapset lapsiparkkiin sil-
lä aikaa. Lapsiparkki on tar-
koitettu haukiputaalaisille 
lapsille. Siellä leikitään ja as-
karrellaan sekä myös hiljen-
nytään alttarin ääreen. Ota 
mukaan pienet eväät. Ilm. 
edellisen keskiviikkoon men-
nessä p. 045 6577 426. Lapsi-
parkki on maksuton. 
Perhekerhot torstaisin klo 

seurakuntakeskuksessa.
Veteraanikuoron joulukon-
sertti su 13.12. klo 15 Kiimin-
gin seurakuntakeskuksessa. 
Tilaisuuden järjestää Kiimin-
gin Lionsit yhteistyössä mui-
den järjestöjen sekä seurakun-
nan kanssa. Pääsymaksu on 10 
€. Väliajalla on kahvia myynnis-
sä. Puolet illan tuotosta menee 
Joulupuu-keräyksen hyväksi.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. Viikolla 50 viimeiset 
kokoontumiset ennen jou-
lua, jouluisissa tunnelmissa.
Perhekahvilat Jäälin kappe-
lilla maanantaisin klo 9.30–
11. Kirkkopirtin kahvila pe 
4.12. on peruttu. Viikolla 50 
viimeiset kokoontumiset en-
nen joulua, jouluisissa tun-
nelmissa.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Koitelin joulu to 10.12. klo 
18–20. Ks. ilmoitus. 

Harrastukset ja kerhot
Perinteinen jouluseiminäyt-
tely Jäälin kappelin ikku-
nassa 29.11.2015–6.1.2016. 
Tule viivähtämään hetki jou-
luseimen äärellä.
Juttunurkka ma 7.12. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kauden 
viimeinen kokoontuminen. 
Toiminta jatkuu 11.1.2016.
Suvelan lenkki – Naisten 
lenkkiryhmä ma 7.12. Suve-
lassa klo 18–20. Klo 18 lähde-
tään lenkille, sitten saunaan. 

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.12.2015

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Hengelliset tilaisuudet
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus  su 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pauli 
Niemelä, saarnaa Seija Helo-
maa,  kanttorina Jarkko Met-
sänheimo ja kamarikuoro.  
Radiointi Radio Dei.  Juma-
lanpalveluksen jälkeen kun-
niakäynti  sankarihaudoilla. 
Puhe Risto Ainali. Juhla seu-
rakuntakeskuksessa. Juhlapu-
he Yrjö Mikkonen, Virtuoso-
puhallinorkesteri, johtaa Esa 
Lappi, miesten lauluryhmä, 
yksinlaulua Jukka Nevalai-
nen, lausuntaa Hilkka Patja. 
Raamattupiiri to 10.12. klo 
10 Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 7.12. klo 11–
12 Jäälin kappeli.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 
10 kirkossa, toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Pekka Mus-
takallio, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen seppe-
leen lasku sankarihaudoilla 
sekä kirkkokahvit ja itsenäi-
syyspäivän juhla srk-keskuk-
sessa. Juhlapuhe OAMK:n 
rehtori Jouko Paaso. Muka-
na myös Okko-kamariorkes-
teri ja Haukiputaan Mies-
kuoro. 
Raamattupiiri ke 2.12. ja 
9.12. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 3.12 ja 10.12. 
klo 18 srk-keskuksessa.
Kauneimmat joululaulut 
-viikkomessu pe 11.12. klo 
18 kirkossa, toimittaa Pekka 
Mustakallio, seurakunnan 
nuorten gospel-bändi.

Musiikki
Kauneimmat joululaulut pe 
11.12. klo 19 Isoniemen kota-
kirkossa. Mukana pappi Pek-
ka Aittakumpu ja kanttori Ee-
va Holappa sekä trio MeLeKo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Lasten Joulukirkko to 10.12. 
klo 18 kirkossa. Laulaen, 
kuunnellen ja katsellen hil-
jennymme joulun sanoman 
äärelle. Kirkkohetken lo-
puksi mehu- ja piparitarjoi-
lu kirkkopihassa.

9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten yhteinen 
kerho, johon voi tulla ilman 
ilmoittautumista. Lisätietoja 
p. 040 5471 472 tai outi.pa-
lokangas@evl.fi. Vakkurilassa 
ei perhekerhoa pe 4.12.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 3.12. klo 13 srk-keskuksen 

Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 7.12. klo 
9.30–10.30 Kolamäessä Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella Kivi-
tie 1 E (käynti pihan puolelta).

Diakoniatyön ajanva-
raus taloudellisissa asi-
oissa maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151. 
Viimeinen päivystys 
ennen joulua on 14.12. 
Ensimmäinen päivystys 
v. 2016 on 11.1.

Musiikkitilaisuudet
Katso Kauneimmat joulu-
laulut -tilaisuudet sivulta 15.
Joululauluhetki ke 9.12. klo 
13 Senioritalolla.
Cassiopeia-sekakuoron jou-
lukonsertti ke 9.12. klo 19 
Kiimingin kirkossa.
Ruskakööri pe 11.12. klo 10 

Pientä iltapalaa tarjolla. Kau-
den viimeinen yhteislenkki. 
Lenkit jatkuvat 18.1.2016.
Työttömien ja vähävarais-
ten jouluruokailu ma 14.12. 
klo 10.30–12 Jäälin kappelilla. 
Aterialle tarvitset ruokalipun, 
joita jaetaan 4.12. asti. Lipun 
saa Seija Lommalta tai Jaana 
Kontiolta, p. 040 5793 248.
Nuorten joulukirkko pe 
11.12. klo 18 kirkossa, Miia 
Seppänen, messua säestää 
Oulujoen seurakunnan nuor-
ten bändi "Oulujoki Supers-
tars".
Porinapiiri ti 8.12. Kolamäes-
sä ei kokoonnu.  
Naisten kasvuryhmä ti 8.12. 
klo 14 Kolamäessä Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 E 
(käynti pihan puolelta). Jou-
luista askartelua.
Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 10.12. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. Juh-
la alkaa joulupuurolla. Juhlan 

järjestää Kiimingin seurakun-
ta, Eläkeliiton Kiimingin yh-
distys ja Kiimingin Eläkeläiset. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 5.12. klo 
12 joulumyyjäiset, Kiimingin 
ry, alkuhartaus Petri Kulmala, 
su 6.12. klo 17 seurat ry:llä, Ka-
levi Teppola, Mikko Kälkäjä.

Koitelin joulu 
torstaina 10.12. 

klo 18–20, jouluinen 
kaikenikäisten 

tapahtuma kauniissa 
Koitelissa.

 
Tonttujen 

jouluseikkailu.
 Jouluisia yhteislauluja 

tunnelmatuvalla. 
Kiiminkijoen koulun 

Lucia-kuoro klo 18.45.
Eläinten joulurauhan 

julistus klo 19.

Itsenäisyyspäivän juhla
6.12. klo 12 Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 

Juhlapuhe Yrjö Mikkonen, 
Virtuoso- puhallinorkesteri, 
johtaa Esa Lappi, 
miesten lauluryhmä, 
yksinlaulua Jukka Nevalainen, 
lausuntaa Hilkka Patja

Kuorojen joulukonsertti
tiistaina 8.12. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.
esiintymässä Poikakuoro Pohjantähdet, 
tyttökuoro Satakielet ja seurakunnan 
Kamarikuoro yhdessä ja erikseen. 
Kuoroja johtaa Ulla ja Jarkko Metsänheimo, 
säestää Niina Ylikulju.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

joulujuhla 
torstaina 10.12. alkaen klo 10 messulla kirkossa, 

jonka jälkeen puurojuhla srk-keskuksessa. 
Kaikille avoin vanhemman väen joulujuhla. 

Ilmoita kyytitarve diakoniatoimistoon ma klo 9–11 
p. 044 7310 232 viimeistään 7.12. mennessä. 

monitoimisalissa.
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 
srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kah-
viossa.
Nuorten illat perjantaisin 
klo 18–21 Wirkkulassa. Jos 
haluat toimia illoissa vapaa-
ehtoisena, ilmoittaudu Tar-
jalle. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 7.12. klo 10 
srk-keskuksessa, hartaus klo 
9.50. Aamupuuro jää joulu-
tauolle.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 8.12. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa.
Verkko ja vempain -koulu-
tus ti 8.12. klo 14 srk-keskuk-
sessa. Kännykän ja tabletin 
käytön opastusta. Mukaan 
voi tulla ilman ennakkoil-
moittautumista oman vem-
paimen ja omien kysymysten 
kanssa. Opastajana vapaaeh-
toistyöntekijä Erwin Fischer. 
Joululahjakeräys on käyn-
nissä Kellon asukastuvalla 
(Kellontie 272). Mikäli halu-

Haukiputaan kuorojen 
isänmaallinen joulukonsertti 

tiistaina 8.12. klo 19 srk-keskuksessa. 

Mukana Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
Haukiputaan Mieskuoro, Lauluyhtye Heliä, 

Haukiputaan Seniorikuoro ja Naiskuoro Viihdepiikkarit. 
Ohjelmassa isänmaallisia ja jouluisia lauluja. 

Liput 10 / 5 € puoli tuntia ennen konserttia ovelta. 
Konsertin tuotto vähävaraisten haukiputaalaisten 

perheiden hyväksi. 

Vanhemman väen
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.
Vuoden 2015 viimeinen 
ajanvaraus on 14.12. 

Karjasillan
seurakunta

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 2.12. ja 
9.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Aikuisrippikoulu ke 2.12. ja 
9.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Adventin ajan rukoushetki 
ke 2.12. ja 9.12. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus.
Adventin ajan hiljaisuuden 
hetki ke 2.12. klo 16, Karja-
sillan kirkko.
Raamattupiiri to 3.12. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Hanna-rukousryhmä to 3.12. 
klo 18, Kastellin kirkko.  
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
8.12. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Raamattupiiri to 10.12. klo 
18, Kastellin kirkko
Raamattupiiri to 10.12. klo 
18, Maikkulan kappeli 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat pe 4.12. 
klo 18, Kastellin kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Pappilan parkki to 3.12. klo 
13, Kastellin kirkko.  Päivän 
aiheena Itsenäisyyspäivä
Isä-lapsi -sählykerho pe 
4.12. ja 11.12. klo 18, Lintu-
lammen koulu, Haapanatie 
33. 
Salibandy-kerho 1.–4.-lk 
ti 8.12. klo 18.30, Sarasuon 
koulu. 
Pappilan parkki to 10.12. klo 
13, Kastellin kirkko. Päivän 
aihe: Joulu saapuu.
 

Harrastukset ja kerhot 
Sukanvarsi ke 2.12. ja 9.12. 
klo 13, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. 
Seniorikerho ke 2.12. ja 9.12. 
klo 14, Kaukovainion kappe-
lin ystävänkammari. 

3+ leiri pe–su 4.–6.12., Ro-
kuan leirikeskus. Tarkoitet-
tu kaikille 3. vuoden isosille 
ja siitä vanhemmille, lisäksi 
2 vuoden isoset. Lisätietoja: 
riina.moilanen@evl.fi, p. 044 
3161 413. 
Eläkeläisten kerho ma 7.12. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kulttuurikerho ma 7.12. klo 
14, Caritas-sali, Kapellimes-
tarinkatu 2. Kaikille avoin 
kerho, jossa kuullaan ja kes-
kustellaan ajankohtaisista ai-
heista. Kaarina Jaakkola lu-
ennoi aiheesta: Ajatuksia it-
senäisyydestä sanoin ja sä-
velin. 
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
9.12. klo 18, Kastellin kirkko. 
Vuoden 2015 viimeisessä lu-
kupiirikokoontumisessa kir-
joina ovat Henning Mankel-
lin Juoksuhiekka teos ja Joni 
Skiftesvikin Valkoinen Toyo-

ta vei vaimoni teos. Piiri jat-
kuu tammikuussa 2016. 
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko,  to 10.12. klo 13 Karjasil-
lan kirkko, to 10.12. klo 13 
Kastellin kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Kaakkurissa 
pe 4.12. ja 11.12. klo 9, Pyhän 
Andreaan kirkko.

Vieraanvaraisuutta ja 
vuorovaikutteista teatteria
perjantaina 4.12. klo 18 
Kaukovainion kappelissa.
Kolme pientä ateriaa on aikuisille 
suunnattu elämyksellinen teatte-
riesitys, joka käsittelee vieraanvarai-

suutta, ennakkoluuloja ja kulttuurien 
kohtaamista kepeällä otteella.

Esitys on vuorovaikutteinen ja perustuu osin improvisaa-
tiolle. Tilanteet ja loppuratkaisut luodaan yleisön ehdo-
tusten pohjalta äänestämällä. Vuorovaikutteisuus toteu-
tuu myös yhdessä ruokaillen. Esitystä ennen ja sen aika-
na nautitaan kolmen ruokalajin ateria. Esityksen kesto 
on noin 90 min aterian kanssa. Käsikirjoitus, konsepti ja 
toteutus Iiris Autio ja Matti Halén. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Vapaaehtoi-
nen ateriamaksu 7 euroa lähetystyölle. Esi-
tykseen mahtuu noin 70 henkeä.

Adventin ajan rukoushetki
keskiviikkona 2.12. klo 19–20 Kastellin kirkossa. 

Kastellin kirkossa hiljennytään kaksikielisesti 
englanniksi ja suomeksi joulun odotukseen adventin 
ajan rukoushetkissä, johon kutsutaan erityisesti 
turvapaikanhakijoita. Illat ovat aina keskiviikkoisin 
2.12., 9.12. ja 16.12. Illoissa on mahdollista myös 
keskustella mieltä askarruttavista asioista ja tutustua 
toisiimme iltateen äärellä. 

Iltamusiikki 
torstaina 3.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa.  
Pohjankartanon yläasteen kuoro esiintyy. Kuoroa joh-
taa Leena Pääkkönen. Tilaisuudessa julkistetaan uusi 
enkeliaiheinen Lapsen tie -äänite. Ohjelma 5 €, äänite 
10 €. Äänitteen ostaessasi saat ohjelman kaupan päälle. 

Oulun Suzukisoittajien joulukonsertti 
perjantaina 4.12. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Oulun Suzukisoittajat laulavat ja soittavat jouluista oh-
jelmistoa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. Tuotto me-
nee Oulun Suzukisoittajien kannatusyhdistys ry:n toi-
minnan tukemiseen. 

Maija Lauri ja laulunoppilaat 
-joulukonsertti 
perjantaina 4.12. klo 19 Maikkulan kappelissa. 
Jouluisia yksinlauluja Maija Laurin ja hänen laulunoppi-
laidensa tulkitsemina. Vapaa pääsy.

Joululaulujen ilta 
maanantaina 7.12. klo 19 Kastellin kirkossa. 
MLL:n joululaulujen ilta. Yhteislaulua, kuoro- ja soo-
lolauluesityksiä. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 5€ Mannerheimin Lastensuojeluliiton hyväksi. 

Kuorojen joulukonsertti
torstaina 10.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Pyhän Andreaan lapsi-, tyttö- ja naiskuorot sekä Karja-
sillan kirkkokuoro esiintyvät Sirpa Ilvesluodon ja Juha 
Sorannan johtamina. Vapaa pääsy. 

Kanssa Jouluenkelin -konsertti 
perjantaina 11.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Sopraano Johanna Kropsu sekä pianisti Tetyana Kush-
niruk esittävät mm. Oskar Merikannon, Heino Kasken, 
Jean Sibeliuksen joululauluja. Ohjelmaan sisältyy myös 
pianosooloja. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Joulukonsertti 
sunnuntaina 13.12. klo 15 Karjasillan kirkossa. 
Joose Vähäsöyrinki, laulu ja Vesa Kajava, urut. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €. Ohjelmaan sisältyy soololaulujen li-
säksi myös yhteislaulua. Konsertin yhteydessä on mah-
dollista ostaa juuri ilmestynyttä Betlehem II -äänitet-
tä 20 €.

Adventin hiljentyminen
keskiviikkoisin klo 16.30 Karjasillan kirkossa
2.12., 9.12., 16.12. ja 23.12. Adventin sanoma Imma-
nuel – Jumala kanssamme kutsuu meidät pysähty-
mään, tunnistamaan Jumalan läsnäolon ja antautu-
maan sille. Hiljentyminen mahdollistaa sen, että ko-
ko elämää voi katsella uusin silmin ja löytää kiireen 
keskellä levon.
Tähän tarjoutuu mahdollisuus neljänä adventinajan 
keskiviikkona Karjasillan kirkossa. Lyhyt rukoushet-
ki muodostuu adventin teksteistä, rukouksesta, hil-
jaisuudesta ja laulusta. Mukana on hiljaista varhais-
keskiaikaista rukouslaulua laulava ryhmä Resonanssi.

Adventin hiljentyminen

Päiväkotien 
joulukirkot

Kastellin kirkko
ke 16.12.

klo 9
klo 10.15

Maikkulan kappeli
to 17.12.

klo 9
klo 10

pe 18.12.
klo 9

klo 10

Karjasillan kirkko
to 10.12.

klo 9
klo 10.15

Kaukovainion kappeli
ti 8.12.
klo 9

klo 10

Pyhän Andreaan kirkko
ke 16.12.

klo 9
klo 9.40

klo 10.20
to 17.12.

klo 9
klo 9.40

klo 10.20

Kauneimmat 
joululaulut. 
Ks. sivu 15.

Messut itsenäisyyspäivänä 6.12.  

Messu klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa Satu Kreivi-Palosaari, 
kanttorina Riitta Piippo. Musiikissa avustaa 
Cantio Laudis. Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, avustaa Mirjami Dutton, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, avustaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti veteraanien parissa tehtävän hengellisen 
työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 2.–9.12.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
6.12.klo 10 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi.  Aarni Häkkinen, vetopa-
suuna. Kunnianosoitus san-
karihaudalla klo 9.45. 
Messu su 6.12. klo 19 Oulu-
joen kirkko.  Toimittaa Olavi 
Isokoski, saarna Pentti Kop-
peroinen, kanttorina Ilmari 
Oikarinen. 
Adventtihartaus su 6.12. klo 
12 Turkansaaren kirkko. Toi-
mittaa Terttu Laaksonen, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.12. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro,  Miesten laulu-
ryhmä.  Kunnianosoitus soti-
en  muistomerkillä. Juhlakah-
vit srk-talolla. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.12. klo 10 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Jaakko Rah-
ko. Kunnianosoitus sankari-
haudoilla,  juhlakahvit srk-
talossa. 
Isänmaallisten laulujen ilta 
su 6.12. klo 18 Ylikiimingin 
kirkko. Isänmaallisia lauluja 
ja hartaus. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 7.12. klo 
9–11 p. 040 7033 690 tai käy-
mällä paikan päällä kyseise-

nä päivänä Myllyojan srk-ta-
lossa, Koivumaantie 2. Kes-
kustelu- ja muissa asioissa 
voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.

Musiikkitilaisuudet

Kauneimmat joululau-
lut. Ks. kooste sivulta 15.

Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 3.12. 
klo 13 Hintan srk-talo. Lau-
lamme yhdessä lauluja isän-
maasta  pianon säestyksellä. 
Olet lämpimästi tervetullut 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho to 3.12. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, Katriina Sipilä, Pirjo 
Mäntyvaara.
Hartaus Teppolassa to 3.12. 
klo 11.30, Jukka Joensuu, Pir-
jo Mäntyvaara.  
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 
10, Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Kirsi Järvelin, kanttori 
Eeva Maija Sorvari, avustaa 
Sauli Rantakeisu, pasuuna. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
keittotarjoilu ja kahvit Toimi-
talon pihalla. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Itsenäisyyspäivän kirkko-
juhla su 6.12. klo 16, Oulun-
salon kirkko. Juhlapuhe Juk-
ka Joensuu, kanttori Eeva 
Maija Sorvari, Aava kuoro.
Hartaus Salonkartanossa ke 
9.12. klo 13.30, Riitta Mar-
kus-Wikstedt, Pirjo Mänty-
vaara. 
Seurakuntakerho to 10.12. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla, Jukka Joensuu, Katrii-
na Sipilä, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara.
Joulupuuro. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivä-

laulamaan tai kuuntelemaan 
musiikkia. Mukana diakonia-
työntekijä Anna-Maija Säl-
kiö ja kanttori Sanna Leppä-
niemi. Otamme mielellämme 
vastaan aiheeseen liittyviä 
laulutoivomuksia, joita voit 
lähettää etukäteen: sanna.
leppaniemi@evl.fi.
Nuorten kauneimmat joulu-
laulut la 12.12. klo 18 Oulujo-
en kirkko. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 4.12. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa. 
Porinakerho ma 7.12. klo 10 

hoitajille ja hoitolapsille to 
3.12. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Repun perhekerho to 3.12. 

Joululauluilta 
torstaina 3.12. klo 18 Haapaoniemen halli, 
Kouluraitti 15, Ylikiiminki.
Joululauluja, jouluinen iltapala, joulupukki vierailee, 
kinkkuarvonta. Iltapalan hinta 5 € / aikuinen, 2 € / lap-
set alle 10-v. ja alle 4-v. ilmaiseksi. Iltapala sisältää riisi-
puuron, sekahedelmäsopan ja ruokajuomana maito/me-
hu sekä kahvi/ tee. Tilaisuuden järjestävät Oulujoen seu-
rakunta ja Joloksen Urheiluseura ry. 

klo 9.30. 
Musiikkikerho to 3.12. klo 15 
Repussa. 
Vattukujan perhekerho ma 
7.12. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Niemenrannan puistoper-
hekerho ti 8.12. klo 9.30 Tuu-
rankujan leikkipuisto, Nie-
menranta. 

Iltaperhekahvila 
keskiviikkona 9.12. klo 18–20 
Hintan seurakuntatalossa. 
Uusi, avoin kohtaamispaikka alueen 
lapsiperheille. Iltaperhekahvila on 
mahdollisuus myös työssäkäyville perheille tulla mukaan 
tapaamaan muita perheitä. Iltaperhekahvilassa 
voit osallistua illan teeman mukaiseen yhteiseen 
tekemiseen, tai vain leikkiä ja seurustella. 
Illan päätteeksi nautimme yhteisen iltapalan. 
Lisätietoja: Anu Suomalainen, p. 040 5881 543.

Vanhusten talon kerhohuo-
ne,  Ylikiiminki. 
Eläkeläisten kerho ma 7.12. 
klo 12 Sanginsuun srk-koti.
Eläkeläisten kerho ma 7.12. 
klo 13 Hintan srk-talo.
Seurakuntakerho ti 8.12. klo 
10 Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 8.12. klo 17 
Myllyojan srk-talo. 
Neulansilmä ke 9.12. klo  17  
Hönttämäen srk-koti Kan-
sainvälinen naisten ja tyttö-
jen käsityökerho suomalai-
sille ja maahanmuuttaja nai-
sille Tule mukaan oppimaan 
ja opettamaan käsitöitä, tu-
tustumaan uusiin ihmisiin ja 

kulttureihin. Käsityötarvik-
keita (esim. villalankoja, neu-
lepuikkoja, virkkuukoukkuja 
ja ompelulankoja) otetaan 
mielellään lahjoituksena vas-
taan. Lisätietoja Sari Meriläi-
nen, p. 040 5583 294 ja Anu 
Luokkala, p. 044 3161 459. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
10.12. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Repun perhekerho to 10.12. 
klo 9.30. 
Musiikkikerho to 10.12. klo 
15 Repussa. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet ovet 
7.-lk:sta ylöspäin ma 7.12. klo 
15 Repussa. 

Lähetys
Lähetysilta ke 3.12. klo 18–
19.30 toimitalon yläsalissa. 
Luemme lähettien kirjeitä 
maailmalta. 
Paraneeko maailma os-
tamalla? pe 4.12.  klo 10–
17 Kauppakeskus Kaptee-
ni, Oulunsalo. Tule tutustu-
maan vaihtoehtoiseen joulu-
lahjaan! Kauppakeskus Kap-
teenissa esittelyssä mm. Rei-
lun Kaupan tuotteita, Kirkon 
Ulkomaanapu, Onnen lah-

ja, kummitoiminta ja eri lä-
hetysjärjestöjen lahjaideoi-
ta. Myytävänä uunituoreita 
joulutorttuja. 
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta- matkaryhmän kahvila ja 
kauneimmat joululaulut pe 
4.12. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisa-
li, Isokatu 17. Lähetyskahvi-
lassa vieraana kanttori Maija 
Tynkkynen ja laulamme kau-
neimpia joululauluja.

Muut
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Salonpää: 6.12. klo 14 it-
senäisyysjuhla ry:llä. Kirkon-
kylä pe 4.12. nuorten itsenäi-
syysjuhla Salonpään ry:llä. Su 
6.12. klo 16 itsenäisyyspäivän 
juhla, kirkko. Su 6.12. klo 18 
seurat ja laulutilaisuus ry:llä, 
Juhani Lepistö. Ke 9.12. klo 
18.30 naistenilta joululau-
lujen merkeissä Salonpään 
ry:llä. Pe 11.12. klo 19 joulu-
lauluilta kirkossa.

Vähävaraisten joulupuuro 
ke 9.12. klo 12 Myllyojan seurakuntatalolla. 
Tarjolla maksuton joulupuuro vähävaraisille.
Osallistujien kesken arvotaan muutama jouluinen
ruokakassi. Alkuhartauden pitää Pentti Kortesluoma. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Vähävaraisten jouluateria
ke 9.12. klo 12 Ylikiimingin seurakuntatalolla ja 
ma 14.12. klo 12 Yli-Iin seurakuntatalolla. 
Tarjolla maksuton jouluateria. Osallistujien kesken 
arvotaan muutama jouluinen ruokakassi.
Ei ennakkoilmottautumista.

Seurakuntakerhon ja Kyläkamariväen 
yhteinen joulupuuro ja -laulutilaisuus 
to 10.12. klo 11 seurakunnan Toimitalolla. Tervetuloa.

Itsenäisyyspäivä 6.12. 

klo  9.45 Seppeleen laskeminen   
Oulunsalon sankarihautausmaalla

klo 10.00 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 
Oulunsalon kirkossa, Jukka Joensuu, 

  Eeva Maija Sorvari, kuoro. 
  Jumalanpalveluksen jälkeen keittotarjoilu  

ja kahvit Toimitalon pihalla
klo 15.45 Partiolaisten soihtukulkue saapuu 

Oulunsalon sankarihautausmaalle
klo 16.00 Itsenäisyyspäivän kirkkojuhla Oulunsalon 

kirkossa. Juhlapuhe Jukka Joensuu,   
Aava-kuoro, runot: Heimo Tölli ja Anja Salo, 
yksilaulu Jussi Soukkamäki.

Keskiviikkona 9.12. klo 19 Oulunsalon kirkossa
Uusi Ääni -kuoro, johtaa Pirjo Mäntyvaara. 

Urut Tommi Hekkala.
Konsertin jälkeen Toimitalolla tarjolla joulupuuro

kaikille seurakunnan vapaaehtoistehtävissä toimineille.
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Kauneimmat joululaulut 
Oulunsalon seurakunnassa
13.12. klo 16, kirkossa, Virpi Luotolampi, Pirjo 

Mäntyvaara, Uusi Ääni ja Gospel-ryhmä
13.12. klo 18, kirkossa, Virpi Luotolampi, Pirjo Mänty-

vaara, Ruusa Hekkala ja Aino Ainassaari laulu
14.12. klo 18,  Salonpään koululla, Jussi Saviharju, 

Pirjo Mäntyvaara, lapsi- ja poikakuorolaisia.
20.12. klo 10, kirkossa, Kauneimmat 
  joululaulut -messu, Petri Satomaa, 
  Jussi Saviharju, Pirjo Mäntyvaara, 
  Eeva Maija Sorvari
22.12. klo 19, kirkossa, Petri Satomaa,   

Eeva Maija Sorvari

Diakonia- ja lähetystyön joulumyyjäiset 
la 12.12. klo 10 Ylikiimingin seurakuntatalolla.  
Leivonnaisia, arvontaa, käsitöitä ja 
torttukahvit.  Pöytävaraukset ja 
tiedustelut Kati Riipinen, 
p.  040 5281 813 
tai kati.riipinen@evl.fi. 
Pöydän hinta 5 €.
Tervetuloa joulumieltä 
hakemaan!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Palokan 
seurakuntakoti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Viikkomessu ke 2.12. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Luukasmessu Suomalaise-
na messuna pe 4.12. klo 19, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Ari Savuoja, saarnaa 
Niilo Pesonen, kirkkokahvit / 
iltapala, kolehti vähävaraisil-
le opiskelijoille.
Messu su 6.12. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttori Laura Räihä. 
Messu su 6.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttori Tomi Heili-
mo, laulu Paulus Kälkäjä. Py-
häkoulu saarnan aikana. 
Messu su 6.12. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Minna Salmi, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Laura 
Räihä. 
Messu su 6.12. klo 12,  Ra-
jakylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Lauri Kujala, ehtool-
lisavustaja Juhani Seppänen, 
kanttori Tomi Heilimo.
Iltamessu su 6.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 9.12. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kanttori 
Tomi Heilimo. 
Viikkomessu ke 9.12. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 3.12. klo 18.30 
Tuiran kirkko.
Hartaus pe 4.12. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ke 2.12. ja ma 
7.12. ja 9.12. klo 9–13 Siipi –
lähetyksen puoti ja paja. No-
kelantie 48. Tervetuloa puu-
töiden taitajat tai uutta har-
rastusta etsivät mukaan toi-
mintaan.
Käsityökerho ke 2.12 ja 9.12. 
klo 15, Rajakylän srk-koti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
2.12. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 2.12. ja 
9.12. klo 18–21, Tuiran kirk-
ko. Avoimet ovet eli avarit on 
yläkouluikäisille nuorille tar-
koitettua toimintaa. Avarit 
ovat päihteettömiä ja ener-
giajuoma vapaita iltoja, jois-
sa voit pelata erilaisia pelejä 
tai vain olla ja viihtyä. Lisä-
tietoja Anssi Putilalta, p. 050 
3408 982.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 3.12. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho to 3.12. klo 13, Palokan 
palvelukeskus (Parkettitie 3). 
Lisätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145. 
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 3.12. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Vetäjänä toimii 
Jarmo Luoto. 

Seniorien laulupiiri to 3.12. 
klo 13.30, Tuiran kirkko.
Käsityökerho pe 4.12. klo 
9.30,  Pyhän Tuomaan kirkko. 
Käsityökerho ma 7.12. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Lähetyspiiri ma 7.12. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kan-
gastie 1.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
8.12. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho toimii 
Pyhän Tuomaan kirkon kel-
larissa. Kellarin portaat löy-
tyvät ulkoa kun lähtee kirkon 
pääovelta oikealla.
Miestenpiiri ti 8.12. klo 18. 
Tuiran kirkko. Alustaa Arvo 
Ågren, lauluilta myös puoli-
soille ja ystäville. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
9.12. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.

Joulukonsertti 9.12. 
klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Oulun konser-
vatorion laulunopiskeli-
jat esiintyvät pianistina 
Markus Vaara. 

Sanaa, esirukousta ja teetä 
to 10.12. kello 17, Koskelan 
seurakuntakoti, vintti. Kes-
kustelua hengellisistä asi-
oista. Illan aikana tarjotaan 
myös iltatee ja rukoillaan yh-
teisten asioiden puolesta. Li-

sätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 57471 45.
Linnanmaan olohuone yh-
den vanhemman perheille 
to 10.12. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Kah-
vit, mehut ja pientä syötä-
vää, lastenhoito järjestetty. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Ikäihmisten suvantohetki 
ma 7.12. klo 14, Tuiran kirk-
ko. Tule keskustelemaan kah-
vikupposen äärellä. Avoin 
kohtaamispaikka eläkeläisil-
le. Mukana Paula Mikkonen. 
Sururyhmä läheisensä kuo-
leman kautta menettäneil-
le alkaa Tuiran seurakunnas-
sa 2016. Sururyhmässä voi 
rauhassa keskittyä muistele-

Koskelan 
Joulutalo

lauantaina 5.12. klo 10–14 
Koskelan 

seurakuntakodissa.

Joulutalossa tunnelmallises-
ti tarjolla joulupuuroa, kä-
sitöitä ja arvontaa. Aitas-
sa jouluseimi. Joulutalon 
hartaus klo 12 Pasi Kurik-

ka, joululaulut säestää Pau-
la Mikkonen. Lapsille joulu-
askartelua. Myyjäisissä lei-

vonnaisia ja käsitöitä. Joulu-
puuro 3 €, torttukahvit 2 €. 

Työttömien ja vähävaraisten joulupuuro 
perjantaina 4.12. klo 10–13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Tilaisuus alkaa messulla klo 10, jonka jälkeen puurotar-
joilu. Aterian jälkeen on mahdollisuus valita mukaan 
lahjoituksena saatuja vaatteita ja tavaroita. Tapahtu-
maan ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa.

Kautta avaruuksien taidekonsertti   
lauantaina 12.12. klo 20 Pyhän Tuomaan kirkossa, 
sunnuntaina 13.12. klo 17 Rovaniemellä 
Korkalovaaran kappelissa.

Vanhan musiikin lauluyhtyeet Cappella pro Vocale (Ou-
lu) ja Punctum (Rovaniemi) konsertoivat Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Renessanssiajan vokaalimusiikki ja J-P 
Metsävainion astronomiset kuvat heijastettuna kirkon 
seinille ja kattoon. Neljällä videotykillä toteutettu ku-
vaesitys. Lippu 15 / 10 €.

Big Night Out 
lauantaina 5.12. klo 16–18 
Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. 
Big Night Out on varhais-
nuorten toimintaa, 
suunnattu yli 10-vuotiail-
le. Hiljentymistä, yhdessä 
tekemistä ja pientä pur-
tavaa! 

Joululauluja illan hämärässä 
torstaina 3.12. klo 17–19  
Hietasaaren leirikeskuksessa. 
Tervetuloa ihastelemaan seimiasetelmaa, laulamaan 
lasten kauneimpia joululauluja sisällä leirikeskuk-
sessa klo 17 tai 18.30 ja paistamaan omia makkaroi-
ta nuotiolla. Seurakunta tarjoaa kuumaa juotavaa ja 
piparin. Tervetuloa koko perheellä.            

J-P M
etsävain

io

Olette 
lämpimästi 
tervetulleita 
eläkeläisten 
joulujuhlaan 
sunnuntaina 13.12. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messun jälkeen joulupuuro, jouluista 
ohjelmaa ja torttukahvit.  
Tapahtumaan on linja-auto kuljetus. 
Tarkempi aikataulu tulee  
Rauhan Tervehdykseen 9.12. 

Joulumyyjäiset 
lauantaina 12.12. klo 10–13 

Tuiran kirkon seurakuntasalissa.

Tule ostamaan jouluruokia ja 
-leivonnaisia, etsimään sopivia 

käsitöitä pukinkonttiin tai nauttimaan 
torttukahvit. Tapahtumassa useita myyjiä 

omien tuotteittensa kanssa.  
Tapahtuman järjestää Tuiran seurakunnan lähetystyö. 

Käteismaksu.   

maan poismennyttä läheistä, 
jakaa omia ajatuksia, tuntei-
ta ja kysymyksiä toisten sure-
vien kanssa. Ryhmä kokoon-
tuu 6–8 krt. noin puolitoista 
tuntia kerrallaan. Ryhmässä 
on mukana pappi ja diakonia-
työntekijä. Omaisen kuole-
masta tulisi olla kulunut vä-

hintään noin kolme kuukaut-
ta ja enintään kaksi vuotta. 
Ilmoittautuminen 8.1.2016 
mennessä diakonissa Eeva-
Marja Laitinen, p. 040 5157 
267. Tiedustelut pastori Jukka 
Kolmonen, p. 044 3161 722. 

Ta r ja  O ja -V i i r r e t
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Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu  2.–9.12.2015

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 2.–9.12.2015

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus su 
6.12. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli Kansainvälisten ih-
misten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gathering 
for international people. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus 
su 6.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Erityisryhmien jouluhar-
taus to 3.12. klo 13 Kestilän 
kirkossa. Kahvitilaisuus srk-
kodissa.
Herättäjän seurat to 3.12. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa. 
Joulujuhla ti 8.12. klo 11 
Rantsilan srk-talossa, järjes-
tää eläkeliitto ja diakoniatyö.
Joulujuhla ti 8.12. klo 12 Piip-
polan srk-kodissa.
Joulujuhla ke 9.12. klo 11 
Pulkkilan srk-talossa.
Joululauluhetki ke 9.12. klo 
12 Nestorissa. 
Ehtoollishartaus ke 9.12. klo 
14 Pohjantähdessä.
Joulujuhla to 10.12. klo 11 
Pyhännän srk-talossa, järjes-
tää eläkeliitto ja diakoniatyö. 
Seurakuntakerho to 3.12. 
klo 13 Rantsilan, pe 4.12. klo 
10 Kestilän (joulujuhla) ja to 
klo 12 Pulkkilan srk-talossa.  
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ke klo 10 
Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa.  
Päiväkerho to klo 10.30 
(huom. kelloaika!) ja klo 13 
Nuppulassa, pe klo 10 Pulk-
kilan srk-talon kerhotilassa ja 

Kastettu: Eevi Olivia 
Pekkarinen (Pyhäntä) 

Viikoittaiset
kerhot 

Päiväkerho 
(3–5-v.) 

ke klo 9.30–11.30 
kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
ke klo 13–14 

Saarenkartanossa.

Mafinga-kummikerho 
koululaisille 

ke  klo 14.30–15.30 
kerhohuoneessa.

Kaverikerho 
to klo 10–11.30 

srk-salissa ja 
kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro 
to klo 17 

srk-salissa.

Erityisdiakonia
Liikuntavammaisten kerho pe 11.12. klo 13–15 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tervetuloa liikuntavammaisten joului-
seen kerhoon. Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi (15 
€) pe 4.12. mennessä Päivi Moilaselle, p. 040 5747 064. 

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 8.12. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille. 
Keskustelukerho ti 8.12. klo 17, Heinätorin seurakunta-
talo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Tainan tahdit pe 11.12. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali Kauneimmat joululaulut.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten läheisten ruokailu to 10.12. klo 
17.30–19.30 Pancho Villa ravintolassa, Kauppurienkatu 
6–8. Syyskauden päätöskokoontuminen hyvän ruoan ja 
seuran merkeissä. Ruokailu on omakustanteinen. Ilmoit-
tautumiset 7.12. mennessä: sinikka.mantyjarvi@nkl.fi.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaisten joulujuhla ke 2.12. klo 18–20, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ohjelmassa joululauluja, Saras-
tus-kuoron esittämää musiikkia, joulupukki Korvatuntu-
rilta sekä jouluinen tarjoilu. Ken lahjan tuo, hän lahjan 
saa. Juhla järjestetään yhteistyössä mm. Meniereyhdis-
tyksen ja Oulun seudun Kuulovammaistet ry:n kanssa. 
Viittomakielisten joululaulutilaisuus ti 8.12. klo 15.30 
Palvelukeskus Runola. Oululaiset viittomakieliset, terve-
tuloa Runolan asukkaiden kanssa yhteiseen joululaulu-
tilaisuuteen. Viittomakielinen kuoro esiintyy Ulla-Maija 
Aaltomaan johdolla ja kanttori Taina Voutilaisen säes-
tämänä.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 4.12. ja 11.12. klo 13–15, Keskustan 
seurakuntatalo. Päihderyhmä naisille. 
Tavoiteryhmä ma 7.12. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvastaan-
otto tiistaisin klo 9–11, Keskustan seurakuntatalo. Olen 
käytettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 tai 
tellervo.kianto@evl.fi.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Luukas-messu "Suo-
malaisen messun" 
lauluilla pe 4.12. klo 
19,  Pyhän Luukkaan 
kappeli. Nuorekas 
musiikki, rennosti juonnettu, osallistujia aktivoiva, dia-
konisesti suuntautunut, somea ja videotykkiä hyödyntä-
vä! Voit tulla paikalle jo klo 17.30, jolloin alamme yhdes-
sä työstämään messun osat valmiiksi. Itse messu start-
taa samana iltana klo 19. Kirkkokahvit / iltapala.  Liity 
Facebookissa ryhmään "Luukas-messu" ja anna ideasi ja 
kommenttisi yhteiseen käyttöön! Juuri sinä tiedät, mil-
lainen on hyvä messu! Messua junailevat yliopistopasto-
ri Ari Savuoja ja kirkkoherra Niilo Pesonen.
Yliopiston joululaulut to 10.12. klo 11–13, Oulun yli-
opiston Linnanmaan Aulakahvila. Tule laulamaan yhdes-
sä tai kuunteleman perinteisiä joululauluja Linnanmaan 
kampuksen Aulakahvilaan, Erkki Koiso-Kanttilan katu 7. 
Tarjolla glögiä ja joulutorttua. 
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten joulujuhla to
10.12. klo 18 Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. Enkeli Taivaan 
lausui näin: "Miks' hämmästyitte säikähtäin...” Perinteinen 
joulujuhla hyvässä tunnelmassa ja mukavassa seurassa. Eri-
tyisvieraan oopperalaulaja tenori Petrus Schroderus, joka 
laulaa joitakin valitsemiaan lauluja ja kertoo omasta uskos-
taan joulun Lapseen! Glögiä, joululauluja, ohjelmaa, har-
taus, joulutorttukahvitus. Vapaa pääsy! 

JÄRJESTÖT 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 2.12. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Lopun ajat. Puhe Tuis-
ku Winter.
OPKOn opiskelijailta la 5.12. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Itsenäisyyspäivän spesiaali.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 9.12. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Vapaa- ja sidottu rat-
kaisuvalta. Puhe Pasi Palmu.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 11.12. klo 18, 
Heinätorin srk-talo. Kotiseurat. Puhe Samuel Korhonen.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma–ke ja pe 10–14, Noke-
lantie 48 B, 90150 Oulu. As-
tioita, kirjoja, levyjä, taulu-
ja, koruja, kodintekstiilejä, lelu-
ja ym. kirpputoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan tuot-
teita sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Pullakahvit  
3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Lähetystovi pe 4.12. klo 12–13 Siivessä. Tutustumme 
Oulun ev.lut. seurakuntien tekemään lähetystyöhön eri 
puolilla maailmaa. Venäjällä tehdään lähialueyhteistyö-
tä, tuetaan Inkerin kirkon koulutusta ja nimikkolähet-
tejäkin siellä on työskennellyt. Virpi Luotolampi kertoo. 
Lähetystovi pe 11.12. klo 12–13 Siivessä. Seija Helomaa. 

Omaishoitajien joulukahvit 
ti 8.12. klo 13 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
8.12. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.

Partion jouluhartaus 
perjantaina 11.12. klo 18.30–20 Kastellin kirkossa. 

Hartaushetki joulun sanoman äärellä. Samoajaikäisistä 
ylöspäin. Tule mukaan yhteiseen hetkeen, hiljentymään 
ja laulamaan joululauluja. Kahvi- ja torttutarjoilu. Esiin-
tymässä Oulujoki Allstars – nuorten bändi. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116. 

Kirkonmäen joulu
lauantaina 12.12.
 
Oulun tuomiokirkko
klo 12 Urkujen esittely
klo 13 De vackraste julsångerna
klo 14.30 Hetki pieni jouluyön -musiikkiesitys.
 Teuvo Pakkalan koulun kuoro,    
 johtaa Maria Viitasaari
klo 15.30 Kirkonrotta esittelee kirkkoa. Askartelupiste.
klo 17 Ynnin poikien Tiernapojat
klo 18 Kauneimmat joululaulut -messu
Kirkkotarha
klo 12–19 Tonttupolku
klo 14–15 Puurotykki
klo 14–16 Myyntikojuja, mukana Oulun NNKY, 
 MLL:n Oulun paikallisyhdistys ry, 
 lapsi- ja nuorisokuoro aCorde
Cafe Krypta
klo 12–18
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12*

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu  2.–9.12.2015

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhojen valokuvaus-
päivä pe 4.12. Aikataulut ja 
lisätietoa Siljalta, p. 044 7750 
601. 5-vuotiaiden kerho pe-
ruttu tuolta päivältä.
Lapsiparkki seuraavan ker-
ran pe 11.12. klo 12.30 ker-
hohuoneella. Joka kerral-
le on ilmoittauduttava erik-
seen. Ota yhteyttä Siljaan, 
p. 044 7750 601.
Kuoroharjoitukset keskiviik-
koisin klo 18.30–20 srk-talossa. 
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Lähetystiimi mukana Joulu-
myyjäisissä Nuorisoseuralla 
la 5.12. klo 12–16. 
Pohjan Laulun joulukon-
sertti – Jouluinen Suomi la 
5.12. klo 18 Lumijoen kirkos-
sa. Perinteikkäitä isänmaalli-
sia- sekä joululauluja. Ohjel-
mamaksu 15 €.
Raamattupiiri ti 8.12. klo 

pe klo 10 ja klo 13 Pyhännän 
srk-talon kerhotilassa. 
Varhaisnuoret ti klo 14.30 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 18 srk-kodissa. Pulkki-
la: Käsikellot ke klo 9, kirk-
kokuoro to klo 13.30 ja Stel-
lat to klo 15.15 srk-talossa. 

Pyhäntä: Veteraanikuoro to 
klo 12, nuorisokuoro to klo 
14.30, lapsikuoro to klo 17.45 
ja mieskuoro to 10.12. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Vete-
raanikuoro ke klo 11 ja Stel-
lat ke klo 15.15. srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Joulumyyjäiset pe 4.12. klo 
10–11.30 vanhalla srk-talolla. 
Seurat su 6.12. klo 19 ry:llä, 
Raimo Ollila. Pulkkila: Joulu-
laulu- ja isänmaallinen lau-
luilta 4.12. klo 18 Maija-Liisa 
ja Risto Niemisellä. Pyhäntä: 

Joulumyyjäiset la 5.12. klo 18 
ry:llä. Rantsila: Joulumyyjäi-
set pe 4.12. klo 19, seurat su 

6.12. klo 18.30 (Esa Koukka-
ri) ja varttuneiden jouluker-
ho ke 9.12. klo 12 ry:llä.

Joulumyyjäisiä
Lähetysmyyjäiset la 5.12. klo 12–13 
Piippolan seurakuntakodissa. 
Myytävänä leivonnaisia, arpoja ja kahvia. 
Karjalanpiirakoita voi tilata etukäteen, p. 044 5763 119 
Leena Hyytinen tai p. 040 7522 165 / Arja Hyvärinen. 

Järjestömyyjäiset la 12.12. klo 10–13 
Pyhännän seurakuntatalossa. 
Pöytävaraukset Eija Niilekselä, p. 040 5092 390. 
Pöytämaksu 5 €. Puuro, soppa, torttukahvit ja 
arpajaiset lähetystyön hyväksi.  

Lahjoituksia otetaan vastaan sekä myyntiin 
että arpavoitoiksi. 

Jouluaskartelu ja kirppisilta 
keskiviikkona 2.12. klo 16–20 Rantsilan srk-talossa.
Askartelumaksu  2 € / henkilö. Iltaan toivotaan kirppis-, 
leivonnais- ym. myyjiä. Jouluinen buffetti.  
Pöytävaraukset: Eeva-Liisa Kekkonen, p. 044 5181 171.
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18.30 srk-talossa, Apt.teot 
25.
Kauneimmat joululaulut 
Lumilyhdyssä ke 9.12. klo 14.
Friday clubin pikkujoulu pe 
11.12. klo 17.30–19 ja Friday 
nightin pikkujoulu pe 11.12. 
klo 19–20.30. Joka lahjan 
tuo se lahjan saa, lahjan hin-
ta 3–4 €.
Joose Vähäsöyringin ja Ve-
sa Kajavan tunnelmallinen 
joulukonsertti Lumijoen kir-
kossa la 12.12. klo 16. Ilmai-
nen sisäänpääsy, käsiohjelma 
maksullinen.
Adventin ja joulunajan ta-
pahtumat löytyvät ilmoitus-
tauluilta, seurakunnan net-
tisivulta: lumijoenseurakun-

ta.fi sekä uudesta kuntatie-
dotteesta.
Tulossa: Uudenvuoden lei-
ri 10–15-vuotiaille Siikajo-
en pappilassa. Leiri alkaa to 
31.12. klo 13 (lähtö Salelta 
klo 12) ja päättyy pe 1.1. klo 
12. Ilmoittautumiset teksta-
rilla, p. 040 9620 891 tai s-
postilla nseppa@gmail.com 
ke 16.12. mennessä. Lisätie-
toa myös Facebook-ryhmän 
kautta. Leirin hinta 12 €, si-
saruksilta 10 €.
Rauhanyhdistys: Pe 4.12. klo 
19 joululauluilta kirkossa. Su 
6.12. klo 12 yhteinen pyhä-
koulu ry:llä. Ma 7.12. klo 19 
sisarpiiri ry:llä.

Kastettu: Kiia Sanni Susanna Koistila
Kuollut: Lauri Johannes Saukkonen 86

Itsenäisyyspäivä 6.12.2015
Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus klo 10 
Pyhännän kirkossa, Juha Luokkala 
ja Veijo Kinnunen.
Itsenäisyyspäivänä on myös 
Eläkeliiton kirkkopyhä.
Kunniakäynti sankarihaudoilla. 
Itsenäisyyspäivän juhla ja Pyhännän historiakirjojen 
julkaisemistilaisuus seurakuntatalossa. 
Partion lupauksenanto ja hartaushetki klo 18 Pyhän-
nän kirkossa. Partion soihtukulkue lähtee liikkeelle klo 
17.20 Palvelukeskus Nestorin parkkialueelta ja kulkee 
alikulun kautta K-kaupalle ja sieltä kirkkoon.

Siikalatvan kunta
Kunniakäynnit klo 10 Pulkkilan, klo 10 Rantsilan ja klo 
10.15 Piippolan sankarihaudoilla. Kunniakäynnin jäl-
keen kuljetus Kestilään Siikalatvan kunnan itsenäisyys-
päivän juhlaan.
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Kestilän kirkossa, Jonne 
Pirkola ja Unto Määttä. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla. 
Ruokailu ja juhla Kestilän seurakuntatalossa. 
Juhlan jälkeen kuljetus takaisin kappeleihin.

Suomalainen messu klo 17 Piippolan kirkossa, 
Jonne Pirkola. Musiikki Viola-kuoro ja Piippolan 
Mieslaulajat, johtaa Kaisu Boutellier.

Joululauluilta 
tiistaina 8.12. klo 18.30 Junnonojan rukoushuoneella.
Samuel Korhonen, Jonne Pirkola, Timo Hakkarainen 

ja Veijo Kinnunen.
Kyläyhdistyksen järjestämät kahvit ja myyjäiset 

Laakkolan kylätalolla. 

keskiviikkona 9.12. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
Juha Luokkala, Ulla Koskelo, Johanna Hieta-
la, Mervi Karttunen ja Marketta Taipaleen-
mäki. Joulukirkko on koko seurakunnan alu-
een päivähoitojen ja päivä- sekä perheker-
hojen yhteinen kirkko. 

Joulukonsertti
Torstaina 3.12. klo 18.30 Gananderin koulussa. 

Vanamokuoro,  johtaa Reetta Immonen.
 Veteraanikuoro, johtaa Pentti Jäntti.

Stellat, johtaa Ulla Koskelo.

Lasten joulukirkko

2. adventin ja 
itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 6.12. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 
kuoro.

Jumalanpalveluksen jälkeen 
kunniakäynti sankarihaudoilla ja 
itsenäisyyspäivän juhla srk-talossa.

Itsenäisyyspäivä 
sunnuntaina 6.12. Hailuodossa

Lipunnosto klo 9.50 kirkon edessä.
Sanajumalanpalvelus klo 10.
Seppeleenlasku sankarihaudoille.
Juhlakahvit srk-salissa.
Päiväjuhla n. klo 11.45 kirkkosalissa.
Juhlapuhujana koulutoimenjohtaja Hannu Haataja.  

Kyläjoulukalenteri 2015 
Ke 2.12. Kuvia ja kertomuksia pyhiinvaellukselta Es-
panjan Santiago de Compostelaan klo 17–20 srk-salis-
sa. Selostettu diaesitys klo 17 ja 19, muuten voi tutustua 
näyttelyyn ja tavata vaeltajia. Luovontie 50.
To 3.12. Musiikki- ja sanataidekahvila koulukeskuk-
sessa klo 18–20. Ohjelmasta vastaavat kansalaisopiston 
musiikkiryhmät, kirjoittaja- ja kudontapiirit. Pullakah-
vit 3 € koululaisten retkirahaston hyväksi.
Pe 4.12. Aineettomien lahjojen ideointikori kirjastossa 
klo 14–20. Tuo oma ideasi koriin ja osallistu arvontaan. 
Ideat kootaan yhteen ja ideamonistetta saa hakea kir-
jastosta jouluun saakka aukioloaikoina. Luovontie 61.
La 5.12. Cafe Purseri; joulumusiikkia klo 15 alkaen. An-
drea, Natalia ja Irene, piano ja viulu. Glögi- ja torttutar-
joilu. Luovontie 150.
Su 6.12. Museoalueella etsintätehtävä; montako Suo-
men lippua löydät ulkomuseon alueelta? Vastaukset 
museotontulle. Oikein vastanneiden kesken arvotaan 
palkinto.  Taskulamput mukaan! Marjaniementie 21.
Ma 7.12. Hailuodon Osuuspankki; joulukahvit klo 10–
15. Luovontie 138.
Ti 8.12. Kalajan vanhassa pirtissä avoimet ovet klo 15–
19, Kalajankuja 21
Ke 9.12. Kauneimmat joululaulut & jouluhartaus Saa-
renkartanossa klo 14. Kaunakaupungint.1.
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Kastetut: Iris Sofi 
Susanna Siika-aho, 
Lumi Amanda Rauhala, 
Niklas Aukusti Viljamaa

Itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus 
su 6.12. klo 10 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa. Toimittaa Päivi Ol-
likainen, avustaa Teemu 
Riihimäki, messudiako-
ni Antti Ristkari, kanttori 
Taru Pisto. Musiikkiavus-
tus Vaskikvartetti Owla. 
Kirkkokahvit ja itsenäi-
syyspäivän juhla jumalan-
palveluksen jälkeen. Järj. 
Kempeleen kunta ja seu-
rakunta

Seurakunnissa tapahtuu  2.–9.12.2015

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus 
su 6.12. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Maisa Hautamäki, 
saarnaa Olli Seikkula, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Jumalanpalveluksen 
alussa partiolaisten 
lupauksenanto ja  lopussa
kunniakäynti 
sankarihaudoilla.

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Jou-
lutauko 7.12. jälkeen.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 (tai niin kauan kuin ruo-
kaa riittää) Kirkonkylän srk-
kodilla (Tiilitie 1) ja Asukastu-
valla (Honkasentie 11). Ruoka-
kasseja jaetaan vähävaraisille. 
Järj. seurakunta ja MLL.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot. 
Ystäväpalveluilta ke 2.12. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 2.12. klo 

18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 2.12. klo 18 
Keskustan srk-talon kokous-
huoneessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole to 3.12. Seurakun-
tapiiri to 3.12. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Eläkeläis-
ten ja omaishoitajien jou-
lujuhla to 10.12. klo 12 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Juhla alkaa joulupuurolla ja 
-kahveilla. Linja-autokulje-
tus klo 11.20 Suolatie 4 Cari-
tas-koti, klo 11.25 Hovila, klo 
11.30 Hovintien palveluta-
lo, klo 11.35 Kirkonkylän srk-
koti, klo 11.45 Asukastupa. 
Kyytiin pääsee myös palolai-
toksen pysäkiltä. Taksikyy-
tiä tarvitsevat voivat soittaa 
7.12. mennessä diakoni Jaa-
na Helisten-Heikkilälle, p. 
040 7790 368.
Kirkkokuoro to 3.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksella ma 7.12. klo 

9–11.30. Hinta 5 €/ kerta, va-
raa paikka lapsellesi: p. 0400 
279881 tai p. 044 7790 037.
Hanna-rukouspiiri ti 8.12. 
klo 18 Keskustan srk-talolla.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 9.12. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Kehitysvammaisten joulu-
kirkko ke 9.12. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset. Varhaisnuorten kuo-
ro to klo 16 Vanhassa pap-
pilassa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpap-
pila pe 4.12. klo 20 Vanhas-
sa pappilassa. Gospelhartaus 
8.12. klo 19 kirkossa. Raamis 
ke 9.12. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa. Kauneimmat joulu-
laulut rippikoulaisille to 10.12. 
klo 18.30 kirkossa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 

Perheliikuntatuokio to 3.12. 
klo 18 Vanamon salissa koko 
perheelle. Lopuksi aikuisil-
le kehon rentoutumista jou-
luevankeliumin äärellä las-
ten pyhäkoulutuokion aika-
na. 
Tukihenkilöilta to 3.12. klo 
18 Pappilassa. Ikääntymises-
tä puhumassa Liisa Metto-
vaara Limingan seniorineu-
volasta. 
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 4.12. klo 9 seurakuntata-
lolla. Aamupala tarjolla eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa jaossa 
klo 10 alkaen. 
Lähetysvintti ma 7.12. klo 12 
Lähetysvintillä.
Omaishoitajaryhmä ma 
7.12. klo 13.30 seurakunta-
talolla ja toiminnallinen ryh-
mä muistisairaille. Vieraili-
jana projektityöntyöntekijä 
Tuomas Tervonen Limingan 
terveyskeskuksesta. 
Perheiden askarteluilta ma 

7.12. klo 17.30 seurakuntata-
lolla. Teetarjoilu.
Perhekerhon puurojuhla ti 
8.12. klo 9.30–11 seurakun-
tatalolla etukäteen ilmoit-
tautuneille.
Ystävärengas ti 8.12. klo 13 
Jussilassa laulamassa joului-
sia lauluja.
Perhekerhon puurojuhla ke 
9.12. klo 9.30 Vanamossa etu-
käteen ilmoittautuneille. 
Seurakuntakerho ke 9.12. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ai-
heena Jean Sibelius.
Neulekahvila ke 9.12. klo 
17.30 Lähetysvintillä. 
Kuorot ke 9.12. seurakunta-

 

Kastettu: Valto Aadam 
Aleksis Paananen

talolla: klo 17 Celeste ja klo 
18.30 Minka.
Hartaus ja jouluiset laulut 
to 10.12. Ystävärengas muka-
na Alatemmeksen vanhain-
kodilla klo 14 sekä Mummo-
lassa klo 15. 
Tulossa: Jouluruokailu pe 
18.12. klo 12 seurakuntata-
lolla. Liput 5 euroa. Lippuja 
voi ostaa diakoniatoimistolta 
tai perjantain aamupuurolla. 
Lahjoituslippuja voi kysellä 
diakoniatoimistolta, jos ko-
kee olevansa vähävarainen. 
Varhaisnuorten kerhot jää-
vät joulutauolle viikolla 49 ja 
jatkuvat viikolla 2.

Partio: Ke 2.12. Partiotoimis-
tossa päivystys klo 15–17 ja 
Mafecafen joulu klo 17–18. 
To 3.12. Lupausharjoitus kir-
kossa, lupauksen itsenäisyys-
päivänä antaville sudenpen-
nuille ja seikkailijoille klo 
17.30–18. Pe 4.12. Hallitus 
Partiotoimistossa klo 18–20. 
Su 6.12. itsenäisyyspäivänä 
kokoontuminen seurakun-
tatalolla klo 8.45, josta kul-
kue kirkkoon lähtee klo 9.20. 
Partiolupauksenanto juma-
lanpalveluksen yhteydessä 
ja lopuksi juhla seurakunta-

Itsenäisyyspäivä Limingassa
klo 10 Juhlajumalanpalvelus kirkossa
klo 11.30 kahvitarjoilu seurakuntatalolla
klo 12.15 kunnan ja seurakunnan yhteinen juhla  

Ohjelma  
Jean Sibelius, Andante festivo Lakeuden huilistit
Tervehdyssanat Marjo Junttola, kirkkovaltuuston pj.
Heino Kaski-Chanson, Triste  Eedit Tahkola, piano
Juhlapuhe Mirette Kangas, kehityspäällikkö, Yleisradio
Jean Sibelius, Finlandia op. 26 Lakeuden huilistit
Kulttuuripalkinnon jako Kunnan edustajat

Oulun seudun nuorten lau-
luilta pe 4.12. klo 19 Lumijo-
en kirkko. Itsenäisyyspäivä-
seurat su 6.12. klo 16 ry:llä. 
Tiistaikerhon joulujuhla ti 
8.12. klo 12 ry:llä. Perheker-

ho ke 9.12. klo 10 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Ai-
kuisten jouluruokailu la 5.12. 
klo 18 ry:llä. Seurat su 6.12. 
klo 16 ry:llä.

Lahjoita jouluiloa!
Tavarakolehti Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Adventin ajan messuissa on mahdollisuus osallistua 
tavarakolehtiin (myös 6.12. itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalveluksessa Kokkokankaalla). 
Kirkon aulassa on kori, johon voit lahjoittaa esim. 
hygieniatuotteita, kahvia, suklaata, pipareita, glögiä, 
riisiä, kynttilöitä, villasukkia, lapsille piirustusvälineitä 
jne. Kempeleen seurakunnan diakoniatyö kokoaa 
tavarakolehtien tuotteista joulupaketteja 
vähävaraisille kempeleläisille.

Konsertteja
Suomalainen joulu – Sibelius 150 vuotta 
ti 8.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.
Sofia Magdalena, joht. Taru Pisto. Leena Rautakoski, 
urut. Vaskikvartetti Owla. Käsiohjelma 10 €.
"Kaunein yö" – Jyrki Anttila ja Jaakko Ryhänen
to 17.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
"Jouluenkelit" – Saara Aalto ja Teemu Roivainen
ma 21.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana Musarit-kuoro. 
Liput: € 24,50 / € 22,50 /
www.lippupalvelu.fi. P. 0600 10 800

Kauneimmat joululaulut
la 5.12. klo 15 Zeppelinissä
to 10.12. klo 18.30 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa (Rippikoululaisille ja vanhemmille) 
pe 11.12. klo 18 Ketolanperän koululla
su 13.12. klo 14 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa (Lasten) 
su 13.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
ke 16.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
to 17.12. klo 13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
(Vanhemman väen)
su 20.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
ti 22.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti  
Suomen Lähetysseuran työhön.

Tunnelmallinen Lyhtykirkko 
keskiviikkona 9.12. klo 18 museon pihalla. 
Hartaushetki, joululauluja, glögi-, pipari- ja karkkitar-
joilu, lyhtypolku. Voit ottaa oman lyhtysi mukaan. Ter-
vetuloa kaikenikäiset! Tilaisuuden kesto on noin puoli 
tuntia. Pukeudu sään edellyttämällä tavalla. Myynnissä 
yhteisvastuuheijastimia! Järj. diakoniatyö

talolla. Ke 9.12. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Ma-
feking ja eräpartiokoulutus 
Kotikololla klo 18–20.30. Pe 
11.12. Piirin jouluhartaus par-
tiojohtajille ja aikuisille Kas-
tellin kirkossa klo 18.30. Läh-
tö Kotikololta klo 17.45. Pe-
su 11.–13.12. Tarpojien joulu-
leiri kämpällä, kirje kotisivul-
la. Tarkemmat tiedot netissä 
www.niittykarpat.fi

Kauneimmat joululaulut 
to 10.12. Ketunmaan koululla klo 19
pe 11.12. Rantakylän kappelilla klo 19
su 13.12. kirkossa klo 16 ja klo 19
pe 18.12. Alatemmeksen kylätalolla klo 19
su 20.12. Tupoksen Vanamossa klo 15
ke 6.1.2016 klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu kirkossa
Tervetuloa laulamaan!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus 
su 6.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa, 
saarnaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Kaja-
va, kirkkokuoro, Muhok-
sen Torvipojat. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla. 
Kirkkokahvit ja juhla seu-
rakuntatalossa, juhlapu-
he Nuorten Ystävät ry:n 
pääsihteeri Arja Sutela, 
päätössanat Soile Tuusa.

Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus 
su 6.12. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Riitta 
Ojala. Kirkkokuoro: Sibe-
lius Finlandia, Suomalai-
nen rukous. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kunnia-
käynti  ja seppeleenlasku 
sankarihaudalla.
Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus 
su 6.12. klo 14 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kantto-
ri Riitta Ojala. Korsukuo-
ro. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti ja 
seppeleenlasku sankari-
haudalle. Seppeleen las-
kun jälkeen paljastetaan 
ja luovutetaan Jatko- ja 
Lapin sodassa kaatuneit-
ten muistolaatta, Pasi Tör-
mä. Puhe eversti evp. Rei-
jo Sallinen. Juhlakahvit 
seurakuntatalolla. Kirk-
kokyydin voi tilata seura-
kunnan laskuun Olavi Sa-
velalta, p. 0400 280 678.

Keskipäivänkerho ke 2.12. 
klo 11.30 srk-talossa. Koorti-
lan pappilan historiaa, Mar-
ja-Kaisa Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
2.12. klo 15 Rantakodissa 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Joulukonsertti ke 2.12. klo 
19 kirkossa, Oulun yliopiston 
ylioppilaskunnan sekakuoro 
Cassiopeia. 
Jouluinen perheilta to 3.12. 
klo 18 Koortilassa.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 3.12. klo 18 seurakunta-

Kastettu: Elsa Laila 
Elisabet Seppänen, 
Waltteri Johannes 
Ilmari Rajaniemi

Hartaus ke 2.12. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Hartaus to 3.12. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Diakonian päivystys ma 7.12. 
klo 9–10.30 Temmeksen srk-
talolla. Käynti takapihan puo-
lelta. Mahdollisuus keskuste-
luun elämän eri tilanteissa.

Seurakuntakerhon joulu-
juhla ti 8.12. klo 12 Seuro-
jentalolla.
Aamukammari ke 9.12.  klo 
9–10.30 Pappilassa. Diako-
nian vapaaehtoisten joulu-
puuro.
Yökahvila pe 4.12. klo 18 
Nuokkarilla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää. 

talossa.
Ompeluseurat ma 7.12. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Avoimet ompeluseu-
rat lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi. Jos tarvitset kyytiä 
rukoushuoneelle, soita An-
jalle p. 040 562 9131.
Lasten joulumusikaali ti 
8.12. klo 9.30 kirkossa päivä- 
ja perhekerholaisille.
Hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut ti 8.12. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
8.12. klo 13.15 seurakuntata-
lolla jouluisissa tunnelmissa. 
Tarvittaessa lisätietoja Lee-
nalta p. 040 547 0785.
Kauneimmat joululaulut ti 
8.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Simo Pekka Pek-
kala.

Ikäihmisten kerhojen yhtei-
nen joulujuhla ke 9.12. klo 
11.30 seurakuntatalossa. 
Kauneimmat joululaulut ke 
9.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala. 
Kauneimmat joululaulut ke 
9.12. klo 13.30 Laurinkodissa 
ja klo 14 Matinkodissa, Soi-
le Tuusa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
9.12. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala. 

Joulukonsertti 
ke 9.12. klo 19 kirkossa, 
Muhoksen kirkkokuoro 

ja Utajärven 
puhallinorkesteri. 

Jouluinen Kale-klubi la 
12.12. klo 19 kirkossa, artisti-
vieraana Jippu. Kts erillinen 

ilmoitus. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. Ma 7.12. 
klo 17–18 nuorisotilassa jaet-
tavana Kirppis-Kamun kans-
sa kerättyjä kierrätyslelu-
ja, 1 lelu/ lapsi. Diakonian 
avustusanomuksia ei käsitel-
lä 12.12.–3.1. välisenä aikana.
Kuorot: Ke 2.12. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro, ke 9.12. klo 17 lapsikuoro 
srk-talossa. 
Lapset / perheet: Perheker-
hot ke klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen srk-salissa ja to klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. Perjantaisin klo 
9 perhekerho Kylmälänkylän 
kappelissa, yhteyshenkilönä 
Mirka Lepistö, p. 045 8887 
071. Jouluinen perheilta to 
3.12. klo 18 Koortilassa. Las-
ten joulumusikaali ti 8.12. klo 
9.30 kirkossa päivä- ja perhe-
kerholaisille.
Nuoret / rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys yläkoululla 
ja lukiolla torstaisin klo 11–
12.15. Nuorten ilta to 3.12. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. Päivystys 
nuorisotoimistolla pe 4.12. 
klo 16–18 ja nuortenilta klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Raamattupiiri rippikoulu-
laisille su 6.12. klo 12–13 srk-
talon alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Ompeluseurat 

ma 7.12. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 4.12. klo 19 jouluinen 
nuortenilta ry:llä. La 5.12. 
joulumyyjäiset ry:llä: klo 15 
ruokailu ja klo 16 myyjäiset. 
Su 6.12. klo 18 seurat ja lau-
lutuokio kirkossa, kahvit srk-
talossa. Ma 7.12. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 8.12. klo 13 
lauluseurakerho Männiköllä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 3.12. klo 19 sisarpii-
rin pikkujoulu ry:llä. Pe 4.12. 
klo 19 nuorten joululauluil-
ta Muhoksen ry:llä. La 5.12. 
klo 10 päiväkerho ry:llä. Su 
6.12. klo 18 Itsenäisyyspäivän 
seurat ja laulutuokio kirkos-
sa, kahvit srk-talossa. Ti 8.12. 
klo 13 lauluseurakerho Män-
niköllä.

Temmeksen Sale-kaupasta 
saadaan elintarvikkeita ker-
ran kuukaudessa ja ne jae-
taan temmesläisiin koteihin. 
Jos olet vähävarainen ja ha-
luat elintarvikkeita, soita Sal-
melle, p. 044 7372 631 tai Rii-
talle, p. 044 7372 630.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Itsenäisyyspäivän juhla su 
6.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ai-
kuisten jouluruokailu la 5.12. 
klo 18 Tyrnävän ry:llä. Seurat 
su 6.12. klo 16 ry:llä.

Jouluelintarvikekeräys
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää perinteisen 
elintarvikekeräyksen vähävaraisten perheiden ja yksin-
eläjien auttamiseksi! Voit lahjoittaa kuivaelintarvikkei-
ta (kuten kahvia, teetä, jauhoja, hiutaleita, suurimoita, 
riisiä…) ja säilykkeitä toimitettavaksi joulun alla kotita-
louksiin, joissa on taloudellista hätää.
Elintarvikkeita vastaanotetaan:
ti 8.12. klo 16–18 Temmeksen seurakuntatalo
(Petäjäsuvannontie 2).
ti 8.12. klo 16–18 Murron kerhotila (Kauttaranta 12 A 2)
ke 9.12. klo 12–18 Tyrnävän seurakuntatalo / diakonia-
toimisto (Mankilantie 1).

Jos et pääse tulemaan edellä mainittuina ajankohtina,
soita ja sovitaan sinulle sopiva aika: Salme Kinnunen, p.
044 7372 631, Riitta Pesonen, p. 044 7372 630.
Tehdään yhdessä hyvä joulumieli!

Nuorten itsenäisyyspäivän vastaanotto
sunnuntaina 6.12. klo 17.30–20 

Tyrnävän seurakuntatalon kerhotilassa.
 Tule yhdessä juhlistamaan itsenäistä Suomea! Pukeudu ja 

valmistaudu juhlaan.  Illan suunnitelleet vanhat isot. 
Ilmoittaudu Jossulle viimeistään 2.12. klo 16

 mennessä, p. 044 7372 632/ johanna.rantala@evl.fi.  
Kerro ilmoittautuessasi ruoka-aineallergiat.

JIPPU
+ Tommi Kalenius

Jouluinen 
konsertti 

lauantaina 12.12. klo 19 
Muhoksen kirkossa.

Liput ovelta 20 €. 
Ennakkoliput kirjasto-

kahvila Joviaalista.

JOULUJUHLA 
Työttömille ja vähävaraisille 
keskiviikkona 16.12. klo 12 seurakuntatalolla.
Tarjolla jouluista ohjelmaa ja jouluruoka!

Ilmoittautuminen keskiviikkoon 
9.12. mennessä 
kirkkoherranvirastoon,  
p. 08 5331284

Olet lämpimästi 
tervetullut!

Muhoksen seurakunnan 
diakoniatyö

Nuorten puurojuhla
pe 11.12. klo 18–20.30 Tyrnävän srk-talon kerhotilassa. 
Ota mukaasi tonttulakki, sillä juhlaraati palkitsee 
parhaan makeasti. Illan aikana nautitaan ja vietetään 
aikaa jouluisasti. Miksi joulua vietetään? Siihenkin 
löytyy vastaus. Illan suunnitelleet ja toteuttavat 
ensimmäisenvuoden isoset. 
Ilmoittaudu ke 9.12. klo 18 mennessä Jossulle, 
p. 044 7372 632. Kerro ruoka-aineallergiat!Kastettu: Klaara Lyydia Lauronen, Kasper Tapani Pajala

Kuollut: Terttu Katariina Putkonen s. Torvinen 86

Perinteiset 
joulumyyjäiset

lauantaina 5.12. alkaen klo 10 
Temmeksen seurakuntatalolla

Huutokaupalla myydään käsitöitä ja joululeivonnaisia
Myytävänä myös kahvia ja arpoja.

Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana 
Kehitysvammaisten tuki ry.

lauantaina 12.12. klo 10–12 Tyrnävän seurojentalolla
Myytävänä arpoja, käsitöitä, leivonnaisia ja 

joululaatikoita. Puffetista löytyy pikkusuolaista 
ja makeaa kahvin kera.

Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana 
Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys

Tervetuloa herättelemään joulumieltä 
ja tekemään hyviä ostoksia!
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Marraskuu on taas takana. Sanotaan, että se on kuo-
leman kuukausi eikä silloin rakastuta. Luonnos-
sa kaikki ei kuitenkaan kuole. Havupuilla on le-

von aika. Vuodenkierto lähenee nyt loppuaan. Marraskuu 
johdattaa adventtiin, alkaa ihana joulun odotus. 

Meillä pohjoisen asukkailla on etunamme vuodenai-
kojen oikea ja nopea vaihtelu. Selkeät vuodenajat eivät eh-
di kyllästyttää, niin nopeasti ne ovat ohitse, ja alkaa iloit-
seminen seuraavasta vuodenajasta. 

Jos pimeys tuntuu raskaalta, kynttilän lempeä va-
lo pehmentää ja silloin voi myös rakastua. Milloinkaan 
muulloin ei kynttilän sytyttäminen tuo niin paljon iloa 
kuin loppusyksystä jouluun. 

Valo voittaa pimeyden synkimpänäkin aikana, aivan 
kuten rakkaus kukistaa vihan. Va-
loa tuo myös alkutalven ensilumi. 

On toimittajia, jotka luovat 
työllään ympärilleen valoa 
ja toivoa. Yksi heistä on ou-

lulaislähtöinen Johanna Korho-
nen, jonka radio-ohjelmaa Val-
koista valoa ei voi ohittaa. 

Paitsi että Johanna valitsee kiireiseen päivään rauhoit-
tavaa musiikkia, hänen puheensa esitystapoineen ja sisäl-
töineen tuo hyvän olon, vaikka aiheet olisivatkin vakavia. 

Radio on yksi arvokkaimmista kulttuurisista keksin-
nöistä, aina jokaista lähellä.

Lähestyvä itsenäisyyspäivä palauttaa mieliimme har-
venevan sotaveteraanien joukon ja sen, miten paljon 
työtä meitä ennen eläneet ovat joutuneet tekemään 

nostaakseen Suomen itsenäisten ja hyvinvointivaltioiden 
joukkoon. 

Muistamme harvoin olla kiitollisia meille itsestään sel-
västä asiasta, itsenäisestä Suomesta. Elämme turvallises-
sa maassa hyvien naapureiden keskellä. Menestymisem-
me perustuu yhteiseen tahtoon rakentaa tätä maata myös 
tulevia sukupolvia ajatellen. 

Kinastelemme herkästi, mutta todella suurista asiois-
ta olemme onneksi yhtä mieltä ja kansanvalta toimii. Tä-
mä tuo turvallisen olon – uskoakseni myös niille omas-

ta synnyinmaastaan pakoon lähte-
neille, jotka ovat ajatelleet ryhtyä 
rakentamaan uutta elämää itse-
näisessä, neljän vuodenajan Suo-
messa. 

TYTTI ISOHOOKANA-ASUNMAA
Oulun yliopiston historian dosentti

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Hannu Ojalehto, p.  0400 681 833
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
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Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
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Elämme 
turvallisessa 
maassa hyvien 
naapureiden 
keskellä. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

hyvää

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla kirjoittajat 
havannoivat elämän 
hyviä asioita.

Pahuuden rajat 
eivät mene 
kulttuurien tai 
ihmisten välissä, 
vaan jokaisen 
ihmisen itsensä 
sisällä.

Pelon tarkoituksena on 
säilyttää elämä. Kun ih-
minen – tai eläin – tun-
tee pelkoa, hänen lihak-

sensa jännittyvät, sydän alkaa 
hakata, keho valmistautuu pa-
kenemaan tai taistelemaan. 
Kuitenkin verrattuna muihin 
eläimiin, ihmisellä on oma eri-
tyinen piirteensä pelkoon liit-
tyen.

Ihmisellä on kyky kuvitel-
la. Mielikuvituksensa avulla 
ihminen voi luoda maailmoja, 
unelmia ja toiveita, mutta myös 
pelkoja, joita ei ole olemassa. 

Ihminen on ainoa eläin, joka 
osaa kuvitella kauhuskenaari-
on ja alkaa pelätä sitä. Siis omaa 
ajatustaan, jolla ei ole mitään 
vastetta tosimaailmassa. 

Se, että jollekin on jossakin 
tapahtunut jotakin, ei tarkoita 
sitä, että kaikille muille kävisi 
samoin.

Pelko on tunne. Ei ole sen 
kummemmin oikein kuin vää-
rinkään tuntea pelkoa. 

Kun Pariisin terrori-iskun 
jälkeen viranomaiset kehotti-
vat pariisilaisia pysymään si-
sällä kodeissaan, he eivät teh-
neet niin. ”Emme voi antaa pe-
lon hallita meitä”, sanoivat ur-
heat pariisilaiset ja menivät 

Kiitokset!

Kempeleen ja Oulun seura-
kuntien vapaaehtoisille kau-
niiden tilkkupeittojen lahjoi-
tuksesta.

Ystävät hyvät, rakkauden jyvät, 
lämpöiset kiitokset, kultaiset ajatukset, 
teille lähetämme ja samalla toivotamme 
Rauhaisat Jouluiset toivotukset, 
sylintäyteiset halaukset. 
  
Terveisin

 Oulun kaupunginsairaalan 
palliatiivinen osasto A2 henkilökunta
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”Se voima voittaa 
kumpaa ruokit”

kahviloihinsa juomaan café au 
lait’nsa ja syömään croissantin-
sa, kuten ennenkin. 

Pahat puheet vieraista kult-
tuureista on valjastettu mieli-
kuvituksellisten pelkojen liet-
somiseksi. Aina on joku, joka 
hyötyy sinun pelostasi. 

Suurin osa turvapaikanha-
kijoista ei ole potentiaalisia ter-
roristeja tai raiskaajia. He ovat 
tavallisia ihmisiä, jotka ovat 
joutuneet pakenemaan todel-
lista terroria, todellista pahoin-
vointia, todellista uhkaa. Meitä 
yhdistää ihmisyys, kyky unel-
moida ja haaveilla sekä myös 
kyky pelätä ja tehdä pahaa.

Pahuuden rajat eivät mene 
kulttuurien tai ihmisten vä-
lissä, vaan jokaisen ihmisen 
itsensä sisällä. Vanhaa kerto-
musta mukaillen: se voima 

voittaa kumpaa ruokit. Onko 
se pelko vai onko se rakkaus? 
Onko se pahuus vai onko se hy-
vyys?

Ihminen ei voi päättää la-
kata pelkäämästä, mutta hän 
voi tutustua pelkoonsa. Pel-
koa ei voi voittaa vihaa lietso-
malla tai muureja rakentamal-
la. Sen voi voittaa vain kohtaa-
malla kauhunsa aiheen. Pelko 
ei kunnioita valtakuntien rajo-
ja, niiden kiinni laittamisesta ei 
ole hyötyä.

Maailma on täynnä riskejä. 
Joka ikinen elinpäivä on jär-
kyttävä riski. Elämä toisten ih-
misten kanssa on järkyttävä 
riski. Toinen ihminen on joka-
päiväinen uhka. Olemme koko 
ajan toistemme armoilla. Elä-
mä itsessään on yksi iso riski, 
jonka lopputulema on varma 
kuolema.

Mitä merkitsisi sinulle tä-
nään sanoa itsellesi: ”En voi an-
taa pelon hallita minua”?

HELENA PAALANNE 
Tuiran seurakunnan pastori, 

psykoterapeutti 

Rauhan Tervehdys pyysi 
Helena Paalanteelta kirjoitusta 
Kempeleen raiskausepäilyn jälkeen. 

Kempeleen seurakunnan ja RT:n yv-tempauksessa syntyi 13 
torkkupeitettä. Niitä on viety Oulussa saattohoitoa antavan osaston 
lisäksi muun muassa Kempeleen terveyskeskuksen vuodeosastolle.


