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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkko 
myötätuulessa

Tutkijan mukaan puhe synnistä 
ei puhuttele nuoria

Uskonnottomuus 
on yhä useammin 

perittyä

Kokemus ja viesti armosta 
ja armollisuudesta puhut-
telee kaikenikäisiä.  Puhe 
synnistä näyttää saavan 

vastakaikua vain vanhemmissa 
ikäluokissa. Näin toteaa tutkija 
Kati Niemelä. 

– Saarna jumalanpalvelukses-
sa on erityisen merkityksellinen 
vanhemmissa ikäluokissa, nuo-
remmille harvemmin. Tältä poh-
jalta nousee kysymys siitä, tar-
koittaako synti nuoremmissa ikä-
luokissa enää mitään. 

– Ja onko uskonnollinen kieli 
nuorille niin vieras, että uskon-
nollinen puhe ei luo enää merki-
tyksiä, Niemelä kysyy.

Marraskuussa Helsingissä pi-
detyssä Suomalaisen Teologisen 
Kirjallisuusseuran tilaisuudessa 
Niemelä kertoi tuloksia kyselys-
tä, johon oli vastannut 202 ihmis-
tä viidessä jumalanpalveluksessa 
eri puolilla Suomea.

Huomioiminen
vahvisti uskoa
Kyselyn mukaan jumalanpalve-
lus vahvistaa uskoa erityisesti sil-
loin, jos osallistuja saa kokemuk-
sen armosta ja armollisuudesta ja 
kokee, että hänet huomioidaan.

Rippikoululaisille oli tärkein-
tä, että papit kohtasivat seura-
kuntalaiset hyväksyvästi ja ar-
mollisesti. Toiseksi tärkeintä rip-
pikouluikäiselle vastaajalle oli 
kokemus siitä, että hänen puoles-
taan rukoiltiin. 

Nuoret ja nuoret aikuiset ar-
vostivat eniten sitä, että jumalan-
palvelus korosti Jumalan armah-
tavaisuutta. Tärkeää oli sekin, et-
tä saarna tuntui suunnitellulta. 

Aikuiset 36–50-vuotiaat ar-
vostivat yhtä paljon sitä, että ju-
malanpalvelus korostaa Jumalan 
armahtavaisuutta kuin sitä, että 
jumalanpalveluksessa on aikaa 
seurakuntalaisten kohtaamiselle.

Syntisyydestä muistutta-
minen oli saarnassa tärkeintä 
51–64-vuotiaille. Toiseksi eni-
ten he arvostivat sitä, että juma-
lanpalvelus korostaa Jumalan ar-
mahtavaisuutta.

Yli 65-vuotiaat pitivät tär-

HANNU OJALEHTO 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

”Luottamus kirkkoon on lisääntynyt.” Näin ot-

sikoi Helsingin Sanomat viime viikolla artikke-

lissa, jossa käsiteltiin T-median tekemää kyse-

lyä suomalaisten arvoista ja niiden kehityksestä vii-

me vuosina. 

Tutkimuksessa oli nimetty kuusitoista 

yhteiskunnallista tahoa ja kysytty vastaajalta, 

kuinka paljon luotat näistä kuhunkin. Niiden 

joukosta kirkko oli kasvattanut eniten 

luottamustaan viime vuodesta tähän vuoteen. 

Uutisointi on ainakin kirkon työntekijöille 

huomion arvoinen. Tällainen myönteinen julkisuus 

on lupa tulkita palautteeksi hyvin tehdystä työstä. 

Se kannustaa jatkamaan hyvillä mielin.

Käsillä olevat joulunalusviikot ovat seurakuntien 

toiminnassa vuoden vilkkainta aikaa. Eniten väkeä, 

kaikkiaan noin miljoona osallistujaa kokoontuu 

laulamaan kauneimpia joululauluja.

Suomen Lähetysseuran 

vuonna 1973 ideoima 

Kauneimmat joululaulut on 

ollut menestystarina. Siitä 

on tullut osa suomalaista 

jouluperinnettä.

Joululaulutilaisuudet tarjoavat hektisessä 

elämänmenossa ihmisille mahdollisuuden 

hengähtää hetken ja rauhoittua. 

Kirkot ovat jo tiloina sellaisia, että ne auttavat 

irrottautumaan arjen kiireistä. Yksinäisyyttä 

ja irrallisuutta tuntevalle tilaisuus tarjoaa 

voimaannuttavan kokemuksen yhteisöllisyydestä.

Tässä ajassa moni kyselee kirkon sanoman ja 

jäsenyyden merkitystä omassa elämässään. Moni 

myös kyseenalaistaa. 

Kauneimmat joululaulut koetaan tilaisuudeksi, 

jonne kirkosta etääntyneenkin on helppo tulla. 

Yhdessä lauletuissa lauluissa tulee esille joulun 

kristillinen sanoma. Sillä on mukanaolijalle oma 

merkityksensä.

Seurakuntien työntekijöillä 

on nyt kiireitä. Kauneimpien 

joululaulujen tilaisuuden 

valmisteluun kannattaa 

kuitenkin paneutua. Se 

taitaa olla nykypäivänä 

monen suomalaisen 

joulukirkko.

Kauneimmat 
joululaulut 
on monelle 
joulukirkko.

Kati Niemelä
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Enkö tosiaan 
pärjää lasteni 
kanssa ilman 
tuota laitetta?

He eivät tiedä, mitä he kaipaavat
Kolumni

Kirkon lehteriltä näkee 
asioita vähän eri näkö-
kulmasta.  Hautajaisis-
sa esimerkiksi voi seu-

rata, miten pariskunnat empi-
vät kukkalaitteidensa kanssa. 
Toinen elehtii, että mene nyt 
jo, toinen odottaisi vielä.

Viime vuosina on kirkkovä-
kinäkymään tullut uusi juttu, 
älypuhelimet. Vihkimisessä voi 
olla rauhallista, vaikka penkis-
sä istuu pikkumiehiä parhaassa 
uhmaiässään. He eivät nahiste-
le, sen tekevät Tom ja Jerry pu-
helimen ruudulla. Ymmärret-
tävää, mutta silti ruudun äären 

jähmettyneiden lasten näkemi-
nen kirkon penkissä jotenkin 
harmittaa. 

Tiedän paremmin kuin hy-
vin, miten tukalaa voi olla yrit-
tää pitää vilkkaita lapsia hiljai-
sena. Eräänkin kerran äidin pu-
helin on hetkellisesti pelastanut 
tilanteen. ”Ota tuo nyt, mutta 
ihan vähäksi aikaa.” Ja heti syyl-
lisyys: enkö tosiaan pärjää laste-
ni kanssa ilman tuota laitetta?

Tähän aikaan vuodesta uusia 
rippikoululaisia näkee tutustu-
massa kotiseurakuntaan. 

Mitä jos osa tuosta joukos-
ta istuukin kirkonpenkissä ti-

laisuuden läpi pää painuneena, 
kännykän ruudun loiste kas-
voilla, napit korvilla? Virsikirja 
jää koskemattomaksi ja pyhän 
aihe kysytään Whatsapp-vies-
tillä kaverilta. 

Mitä he tilaisuudesta kostu-
vat, paitsi rippikouluvihkoon-

sa merkinnän? Saavatko he kos-
kaan tietää, mistä ovat jääneet 
paitsi? Eivät, jos emme kerro 
selkeästi, missä tilanteissa pu-
helin pidetään piilossa.

Välitämmehän lapsistamme 
ja nuoristamme sen verran, et-
tä annamme heille mahdolli-
suuden nähdä, millainen rikas 
maailma on ruudun ulkopuolel-
la, tässä ihan lähellä?  Ei lapsel-
le voi yrittää syöttää lounasta-
kaan niin, että karkkikulho on 
pöydällä. Valintaa ei voi jättää 
lapsen vastuulle. Miksi emme 
tunnu käsittävän tätä äkkima-
keiden laitteiden kanssa?

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja

Rippikoululaisille 
oli tärkeintä, että 
papit kohtasivat 
seurakuntalaiset 
hyväksyvästi ja 
armollisesti. 

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

Perheen ja sukupolvien välinen vuorovaikutus vaikuttaa nuoren polven uskonnollisuuteen. Isovanhempien rooli on suurempi kuin on ajateltu.

keimpänä saarnaajan ymmärret-
tävää kieltä. Heille toiseksi tär-
keintä oli, että saarnan pääpaino 
oli Jumalan armossa. 

Ympäristö tukee
uskonnollisuutta
Niemelän mukaan uskonnolla 
on taipumus säilyä vahvana siel-
lä, missä ympärillä olevat ihmi-
set ajattelevat samoin kuin hen-
kilö itse. 

Uskonnottomuus on yhä use-
ammin perittyä. Nuorten uskon-
nollisuus on heikentynyt erityi-
sesti niissä yhteiskunnissa, jois-

sa vanhempien sukupolvesta vä-
hemmän kuin puolet on uskon-
nollisia. 

– Yhdysvalloissa tehdyn tutki-
muksen mukaan nuorten uskon-
nollisuuteen vaikuttavat ensisi-
jassa perheeseen ja sukupolvien 
väliseen vuorovaikutukseen liit-
tyvät asiat. Esimerkiksi isovan-
hempien rooli on tärkeämpi kuin 
yleensä on tiedostettu. 

Uskonnollisuuteen vaikuttavat 
myös yhteiskunnalliset ja kult-
tuuriset tekijät, uskonnollisten 
ryhmät, koulu, ystävät sekä muu 
lähipiiri.

Media ja ystävät
vaikutusvaltaisia
Niemelä kertoi myös tutkimuk-
sesta, joka perustui vuonna 2001 
rippikoulun käyneiden nuorten 
parissa tehtyyn kyselyyn. Nuo-
ria oli haastateltu 14-, 15-, 20- ja 
25-vuotiaina. 

Tutkimuksen 250 nuoresta 
seitsemän prosenttia oli eronnut 
kirkosta 20 ikävuoteen mennes-
sä ja 25 prosenttia 25 ikävuoteen 
mennessä.

Niemelän mukaan kirkosta 
eronneilla oli nähtävissä selväs-
ti vähemmän sukupolvien väli-

siä uskonnollisia vaikutteita kuin 
kirkon jäseneksi jääneillä. Ja jos 
niitä eronneilla olikin, kokemuk-
sella oli taipumus olla kielteinen. 

– Kirkosta eronneilla erityises-
ti isovanhempiin liittyvät uskon-
nolliset kokemukset olivat harvi-
naisia. 

Eronneilla uskonnolliseen 
ajatteluun oli vaikuttanut taval-
lista enemmän media ja ystävät, 
tutkija kertoo.

JUHANA UNKURI 

EEVA MAIJA SORVARI
vt. kanttori, Oulunsalon seurakunta
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Kirkkopalvelut ry:n ylläpi-
tämässä vapaaehtoistyo.fi 
-verkkopalvelussa on nyt 
uusi auttamisen kanava. 

– Sivustolla voi järjestää konk-
reettisia keräyksiä, joiden tuotto 
menee omalle alueelle, sanoo Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
lähetyssihteeri, vapaaehtoistyön 
koordinaattori Anneli Nieminen. 

– Alueemme ensimmäinen ke-
räys on jo käynnissä: siinä kerä-
tään lahjoituksia tuomiokirkko-
seurakunnassa asuvalle nelilap-
siselle yksihuoltajaperheelle, joka 
tarvitsee pyykinpesukoneen. 

Keräyksien kohteet valikoitu-
vat Niemisen mukaan seurakun-
tien diakoniatyötekijöiden avulla.  

– Diakoniatyöntekijät ovat 
auttamisen ammattilaisia. He tie-
tävät tarkasti asiakkaidensa avun-

tarpeet ja osaavat arvioida, kenel-
le täsmäapu menee tarpeeseen. 

Auttamiskanava on käytössä 
tällä hetkellä Oulun ja Haapajär-
ven seurakunnissa. 

Nieminen kiinnostui palvelus-

ta kuultuaan siitä syksyllä ja halu-
si sen käyttöön Oulun seurakun-
tayhtymän alueelle heti kun mah-
dollista. Palvelu avautui Oulussa 
marraskuun lopulla.

Uusi palvelu perustettiin, kos-

Auttaminen v oi olla myös bisnestä
Apu hyvä, mutta olisiko kauppa pa rempi, kysyy professori Risto Saarinen

Kaupallisuus on kirosana 
monille hyviä ja kaunii-
ta asioita ajaville maail-
manparantajille ja ihmis-

ystäville.
Näin ei kannattaisi olla sen 

enempää humanitaarisista kuin 
kaupallisistakaan syistä, profes-
sori Risto Saarinen haastaa hy-
väntekijöitä.

Helsingin yliopiston ekume-
niikan professori ottaa esimer-
kiksi Kirkon Ulkomaanavun, 
jonka kautta voi antaa niin sanot-
tuja toisenlaisia lahjoja. Ne tuot-
tavat taloudellista hyötyä lah-
jan vastaanottajille muun muas-
sa Nepalissa, Somaliassa ja Libe-
riassa.

– Kehitysyhteistyössä voidaan 
myöntää mikrolainoja yrityksille, 
mutta Suomessa ei varmaankaan 
vielä menisi läpi ajatus, että dia-
konian pitäisi pyrkiä pienyritys-
ten perustamiseen tai taloudelli-
sesti tuottavaan toimintaan, Saa-
rinen epäilee.

Diakonia voisi 
toimia bisnesenkelinä
Monilla luterilaisilla on luontai-
nen ajatus, että lahjananto on ar-
vokkaampaa kuin kaupankäynti, 
joka on moraalisesti vähän arve-
luttavaa: bisnes on bisnestä ja lah-
jat ovat lahjoja.

Tänä vuonna julkaistussa Op-
pi rakkaudesta -kirjassa Risto Saa-
rinen toteaa, että diakoniassa to-
teutuvan lähimmäisenrakkau-
den tulisi rakentaa myös ekono-
misesti kestävää toimintaa, jolla 
on kaupallista tulevaisuutta.

– Miten auttamistoimintaan 
voisi sisältyä lahjan kaltainen in-

vestointi, kuten avustusluontei-
nen starttiraha? Sijoitus, jonka 
avulla jotkut pystyisivät jatkossa 
itse ylläpitämään arvokkaita toi-
mintoja.

– Diakonia toimisi tällöin bis-
nesenkelinä, joka auttaisi ihmisiä 
jaloilleen tekemään jotakin hyö-
dyllistä, Saarinen visioi.

Älä asetu autettavan 
yläpuolelle
Pyyteetön lahjaksi antaminen, 
kuten ilmaisen ruoan jakaminen 
leipäjonossa, on Saarisen mielestä 
kannatettavaa ja tarpeellista. Sii-
hen sisältyy kuitenkin asetelmal-
ta ylemmän ja alemman osapuo-
len välisestä toiminannasta.

Jotta asetelma muuttuisi ta-
savertaisemmaksi, pitäisi luoda 
käytäntö, jossa molemmat anta-
vat ja saavat.

Oppi rakkaudesta -kirjassa 
Saarinen kysyy: Nähdäänkö dia-
koniassa avunannon kohteet ja-
loilleen nousevina ihmisinä?

Muut mediat

YLITSE MUIDEN on kuitenkin Hannes 
Hynösen ilo.

Hymy tuntui asuvan hänen kasvoillaan. 
Vakavamman ilmeen aikana suupielet 
tuntuivat nykivän jo seuraavaa hymyä kohti.

Jutustelullaan hän hauskuutti ihmisiä 
kuin ohimennen. Puheissa kaikui vilpitön 
pikkupoikamaisuus, mutta silti niissä 
oli viisas sisältö, josta saattoi ammentaa 
itselleen jotain.

Ilo oli Hynöselle syvä elämänasenne, josta 
hän tuntui saavan pulppuavan voimansa. 

Linnun laulukin oli hänelle suuren 
riemun aihe.

Toimittaja Samuli Vänttilä muisti 4. joulukuuta Suomenmaan 
kolumnissaan poisnukkunutta sotaveteraani Hannes Hynöstä 

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r k ku P ih la ja

Diakoniassa 
toteutuvan 
lähimmäisen-
rakkauden tulisi 
rakentaa myös 
ekonomisesti 
kestävää toimintaa, 
jolla on kaupallista 
tulevaisuutta.

Netissä avautui uusi kana va täsmäavulle

Diakonian pitäisi professori Risto Saarisen mukaan auttaa ihmisiä nousemaan jaloilleen. Tehokas avustustyö voi pahimmillaan 
hänen mielestään jopa jarruttaa avunsaajan omaehtoista vastuun ottoa elämästään. 
Kuva seurakunnan leipäjonosta Etelä-Suomessa.
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ka monet ihmiset haluavat aut-
taa, mutta heillä ei ole aikaa tai 
heille sopivaa tehtävää ei sillä 
hetkellä ole tarjolla.  

– Ihmiset voivat kuitenkin 
lahjoittaa rahaa ja näin teh-
dä oman osansa hädänalaisten 
auttamiseksi. Avunantajia on 
varmasti paljon, kunhan tie-

to palvelusta tavoittaa ihmiset, 
Nieminen uskoo.

Vapaaehtoistyo.fi-verkko-
palvelun kautta kuka tahansa 
voi osallistua keräyksiin hel-
posti omilla pankkitunnuksil-
laan. 

Lahjoitukset menevät tiet-
tyyn, tarkasti määrättyyn koh-
teeseen oman seurakunnan 
alueella.

Vapaaehtoistyo.fi on yleis-
hyödyllinen, ei-kaupallinen ja 
voittoa tavoittelematon palve-
lu. Kirkkopalvelujen ylläpitämä 
sivusto on tarkoitettu vapaaeh-
toistöitä tarjoaville järjestöil-
le ja seurakunnille sekä vapaa-
ehtoistöistä kiinnostuneille ih-
misille.

 
PEKKA HELIN

He tietävät 
tarkasti 
asiakkaidensa 
avuntarpeet ja 
osaavat arvioida, 
kenelle täsmäapu 
menee tarpeeseen.

Anneli Nieminen

Ulkopuoliseksi 
jääminen 
tuottaa 
syrjäytymistä.

Ihmisiä

Etupenkin vakiokuuntelija

E
sa Lau

kkan
en

Esa Laukkasen mieleen on jäänyt Oulun Laulun esittämä Hector Berliozin 
säveltämä oratorio Kristuksen lapsuus. – Se soi toisinaan vieläkin korvissa.

Auttaminen v oi olla myös bisnestä
Apu hyvä, mutta olisiko kauppa pa rempi, kysyy professori Risto Saarinen

Professori Risto Saarinen 
muistuttaa, että Suomes-
sa vielä 1900-luvun alus-
sa taloudellinen toiminta 

perustui vain osin rahaan. Kun 
työtä oli jaossa myös niille, joiden 
työpanos oli vähäisempi, avun-
saannin kohteista ei tullut yhtei-
sön passiivisia jäseniä. He osallis-
tuivat työhön siinä määrin kuin 
kykenivät. 

Nykyään on paljon sosiaa-
liavun varassa eläviä ja diakoni-

Tuovatko jouluvalmistelut kiirettä ja stressiä?Gallup

Stressaavatko jouluvalmistelut?  Mietitkö, miten ennätät 
saada kaiken suunnittelemasi valmiiksi jouluun mennessä? 
RT kyseli joulukiireistä Oulussa.

TEKSTI: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: ELSI SALOVAARA

Ei stressaa pätkääkään, ennem-
minkin tiedossa on läsnäolon 
iloa kuin stressiä. Vietämme ni-
mittäin vaimon kanssa joulua 
Helsingissä lapsen perheen kans-
sa. Pääsemme siis valmiiseen jou-
luun. Kesällä lapset tulevat maa-
seutupaikkaamme valmiille, jo-
ten olemme vuoroin vieraissa.

Reino Tuppurainen, Oulu

Joulu tulee ajallaan, ei siitä tarvit-
se ottaa paineita. Stressittömyy-
den resepti on, että teemme kaik-
ki valmistelut tyttökaverin kans-
sa yhdessä. Itse tehdyt joulukortit 
ovat jo perinne. Jouluruoka syö-
dään vanhempieni luona. Lahjat 
hommataan hyvissä ajoin. Aaton 
aattona ostoksille? Joo, ei!

Iiro Juotasniemi, Oulu

En tunne joulusta stressiä, sil-
lä lähdemme jo joulun alla ko-
ko perhe ja äitini Thaimaahan, 
kuten useana vuonna aiemmin-
kin. Joulun laulut ja koristeet siel-
lä on, ei tunnelmaa. Mutta sitä-
kin enemmän yhdessäoloa. Jo-
nakin vuonna voisi kyllä mennä 
tunnelman vuoksi Lappiin.

Merja Kerola, Oulu

”Hyväntahtoinenkin autta-
ja asettuu tajuamattaan helpos-
ti autettavien yläpuolelle. Teho-
kas avustustyö voi jopa ehkäistä 
kohteensa omaehtoista vastuun-
ottoa.”

Moni avun saaja on työkykyinen

alentunut, eivät useinkaan saa 
mahdollisuutta osallistua yhtei-
sön rakentamiseen.

– Ulkopuoliseksi jääminen 
tuottaa syrjäytymistä. Henkilö, 
joka ei saa tilaisuutta olla muka-
na kaupankäynnissä tai edes vas-
tavuoroisessa talkootyössä, jää 
pelkäksi passiiviseksi avun koh-
teeksi.

Palkatonkin tärkeiden asioi-
den tekeminen on parempi vaih-
toehto kuin passivoituminen.

sen avun kohteina olevia ihmisiä, 
jotka ovat työikäisiä ja -kykyisiä, 
Saarinen sanoo.

Henkilöt, joiden työkyky on 

Lopulta lahjanvaihto ei ehkä 
olekaan moraalisesti parempaa 
kuin kaupallinen vaihto. Molem-
missa osapuolten on oltava sel-
villä siitä, mitä ollaan tekemässä, 
Saarinen päättelee.

Työtä palkkatyön
ja vapaaehtoistyön välissä
Kun monet työt automatisoitu-
vat ja palkkatyön tarjonta vähe-
nee, syntyy sosiaalinen tilaus luo-
da tuettua työtoimintaa.

Se sopii ihmisille, jotka ovat 
tolkuissaan ja kykenevät teke-
mään yhtä ja toista, mutta eivät 
työllisty ilman tukityötä, Saari-
nen sanoo

Vaikka palkkatyö vähenee, ih-
misten velvollisuudet toisiaan 
kohtaan eivät lopu. Vapaaehtois-
työtä on paljon tehtäväksi.

Saarisen mukaan kirkon puo-
lella diakonia on avainasemas-
sa, kun määritellään uudenlais-
ta työn muotoa, joka on palkka-
työn ja puhtaan vapaaehtoistyön 
välissä.

JANNE VILLA

Kiuruvedellä syntynyt ja sieltä Limingan kautta yli 60 
vuotta sitten Ouluun kotiutunut Esa Laukkanen oppi 
käymään konserteissa jo nuorena kuorolaisena. 

Hän muistaa, kuinka pääsiäisenä ja sittemmin 
myös jouluna tuomiokirkossa esitettävien passioiden ja ora-
torioiden perinne syntyi.

– 1950-luvulla Tauno Kokko lopetti Oulun Laulun johta-
misen, ja kaupunginorkesterin kapellimestarit alkoivat joh-
taa kuoroa. Heidän johdollaan tehtiin useita suurteoksia. 

Laukkanen luettelee ulkomuistista kapellimestarien ni-
miä: Urpo Pesonen, Paavo Rautio, Steven Portman… So-
listeina on kuultu alan huippuja, kuten Ritva Auvinen, Ant-
ti Koskinen, Maiju Kuusoja, Matti Lehtinen ja Lea Piltti. 

Elävästi on jäänyt mieleen myös tummahipiäisen amerik-
kalaislaulajattaren Betty Allenin laulama aaria Matteuspas-
siossa joskus 1970-luvulla. 

– Hänellä oli todella laaja-alainen ja kaunis ääni.
Solistikokemusta on myös Laukkasella itsellään. Nykyi-

sin hän laulaa yhteislaulutilaisuuksissa. 
– Kerrostalossa on hankala harjoitella. Joskus laulan kui-

tenkin pommisuojassa, hän paljastaa.
Nykyajan hienotasoisesta musiikinopetuksesta ja oulu-

laisten menestymisestä kilpailuissa Laukkanen on hyvillään. 
Tuomiokirkossa joulun alla ja loppiaisena esitettävä Jou-

luoratorio on jo merkitty kalenteriin.
– Totta kai menen sinne. Varaan aina aikaa ja menen is-

tumaan eteen, se on akustisesti paras paikka. Ääni rönsyilee 
ennen kuin se ehtii kirkon perälle, itsekin yli kymmenessä 
oratoriossa esiintynyt baritoni tietää. 

ELSI SALOVAARA

J.S. Bachin Jouluoratorio BWW 248, kantaatit I–III pe 18.12. ja su 
20.12. kello 20 ja kantaatit IV–VI ke 6.1. kello 18 Oulun tuomiokirkossa.

Netissä avautui uusi kana va täsmäavulle

Risto Saarinen.

J a nn e V i l l a



6 Rauhan Tervehdys  |  Nro 40  |  9.–16.12.2015

Luukku luukulta kohti joulua
 Leena Harlin nostaa joulun aikaan adventtikalentereista 
 kauneimmat kotia koristamaan 

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Maisema on luminen, 
joulukuusissa tuikki-
vat kynttilät, taivaalla 
ylimpänä loistaa Bet-

lehemin tähti. Talvisiin vaattei-
siin puetut lapset tuovat lahjoja 
Marian käsivarsilla makaavalle 
Jeesus-lapselle.

Oululainen Leena Harlin ot-
taa tämän 1960-luvun alusta ole-
van adventtikalenterinsa ja kym-
menet muut kokoelmansa ka-
lenterit esille muutaman kerran 
vuodessa – joko ihaillakseen ka-
lentereita itse tai kuljettaakseen 
niitä toisten katseltaviksi.

Kalenterien tutkiminen nos-
taa pintaan muistoja. Esimerkik-
si tästä vuoden 1963 herttaisesta 
kuva-aiheesta hänelle tulee mie-
leen Oulua kohdannut suuron-
nettomuus, salpietarilaitoksen 
räjähdys.  

– Asuimme Nokkalanmänni-
kössä. Isä oli juuri tullut kotiin 
levähtämään, kun pamaus kuu-
lui. ”Se oli Typpi”, isä sanoi he-
ti ja lähti pyöräilemään takaisin 
töihin. Koko talosta rikkoutui 
ikkunat. 

– Tätini lähetti tämän kalen-
terin minulle samana vuonna, 
Leena Harlin muistaa.

Adventtikalenterien keräi-
ly alkoi 1980-luvulla, kuin huo-

maamatta.
– Siskon kaapeilla kolutes-

sani näin kolmiulotteisen Itä-
maan tietäjät -aiheisen kalente-
rin 1970-luvulta. 

– Siihen aikaan myynnissä oli 
vielä seimiaiheisiakin kalenterei-
ta ja aloin ottaa niitä talteen. 

Kalenterit on kääräisty sän-
tillisesti sellofaaniin, koska Har-
lin käy mieluusti esittelemässä 
aarteitaan. Ne ovat olleet esillä 
muun muassa Pyhän Tuomaan 
kirkon ja Tuiran kirkon eläke-
läisten kerhoissa.

Pahvinen seimi ja Sipi-tonttu
olivat lapsuuden perinteitä
Harlin keskittyy etupäässä us-
konnollisaiheisiin kalentereihin: 

kirkkoihin, enkeleihin, seimiin. 
Yhdessä kuva-aiheena on Pieta-
ri taivaan valtakunnan avainten 
kanssa ja uskonnolliseksi voinee 
luokitella myös Saksan-matkalta 
tuliaisina tulleen kalenterin, jos-
sa Luther viettää joulua perheen-
sä kanssa.

– Lapsuudenkodissani nostet-
tiin adventiksi esille pahvista ra-
kennettu jouluseimi perinteisine 
seimihahmoineen.

Perheen jouluperinteisiin 
kuului myös Sipi-tontun vierai-
lu ensimmäisenä adventtina. Sil-
loin kodin nelihaaraiseen kynt-
telikköön ilmestyi pikkuruinen 
paketti kullekin perheen lapsista 
– äiti oli valmistanut kermatof-
feekaramelleja.

– Joulupukkiin uskoimme 
lapsena pitkään. Samassa talos-
sa asuva muhkeapartainen her-
ra kiersi lapsiperheissä pukkina 
ja täydestä meni.

Hintan kansakoulu koristel-
tiin aina komeasti loppuvuoden 
Hoosianna-juhlaan, itsenäisyys-
päivän juhlaan ja joulujuhlaan.

Koulun kahden desin mai-
topullojen punavalkoraitaisista 
korkeista askarreltiin kuusenko-

risteita. Myös kahvipakkausten 
kullan- ja hopeanväriset sisuk-
set piti tuoda koululle askartelu-
materiaaliksi.

Todistustenjaon jälkeen jokai-
nen sai ruskeassa paperipussissa 
omenan sekä possun muotoisen 
pullan, jolla oli silmänä rusina. 

– Kivoja joulumuistoja, Leena 
Harlin hymyilee.

MINNA KOLISTAJA

Adventtikalenterit tulivat 
Suomeen 1940-luvulla

Jo 1800-luvulla Saksan luterilaiset laskivat joulukuun alus-
ta päiviä jouluaattoon: ovenpieleen vetäistiin liidulla pieni 
merkki tai seinälle ripustettiin uskonnollinen kuva. Ensim-
mäiset painetut adventtikalenterit valmistuivat 1900-luvun 

alussa Saksassa. 
Suomeen adventtikalenterit tulivat 1940-luvulla: partiojohta-

ja Tessi Fazer kertoi Ruotsissa näkemästään adventtikalenterista  
Suomalaisen Partiotyttöliiton hallitukselle vuonna 1947. Ensim-
mäisen adventtikalenterin kuva-aihe oli piparkakkutalo, kuvittaja 
oli Ulla von Wendt. Aluksi kalenterin ideaa ei ymmärretty, mutta 
vuonna 1949 kalenteri oli jo varsin suosittu ja pian muutkin yhdis-
tykset alkoivat rahoittaa toimintaansa kalenterimyynnillä.

Suklaakalenterit ilmestyivät markkinoille 1958.

Leena Harlin nostaa keräämänsä adventtikalenterit esiin muutaman kerran vuodessa. Joulun lähestyessä valikoitu joukko kalentereita pääsee kotia koristamaan.

Siskon kaapeilla 
kolutessani näin 
kolmiulotteisen 
Itämaan tietäjät 
-aiheisen 
kalenterin 
1970-luvulta. 
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Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.6.2016. 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  

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 12 kk hintaan 50 € (norm. 89 €).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

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.askellehti.fi/tarjous

√

Hyvää Joulua!

Näköis lehti ostettavissa www.askellehti.fi

Tilaa vuoden  askel -lehdet erikoistarjouksella vain 50 €
( NOrMAA LISTI  89 €)

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kirkonmäen joulu -tapah-
tumassa lauantaina 12.12. 
kello 12 alkaen virittäydy-
tään jouluun Oulun tuo-

miokirkossa ja kirkon pihalla.
Tekemistä, tutkimista ja tun-

nelmointia riittää iltaseitsemään 
saakka. Tapahtuman maskotti-
na on kirkonrotta, joka juontaa, 
opastaa ja isännöi päivää. Kir-
konrotta toivoo paikalle runsaasti 
lapsivieraita, heidän kanssaan se 
asettuu mielellään vaikkapa yh-
teiskuvaan.

Kaikille avoimeen tapahtu-
maan voi tulla yksin tai yhdessä, 
perheen kanssa, ystäväporukalla 
tai koko suvun voimin.

Kirkonmäen joulu järjestetään 
ensimmäistä kertaa. 

– Ideoita on haettu ja yhdis-
telty erityyppisistä tapahtumista, 
esimerkiksi keskieurooppalaisis-
ta joulutoreista, sanoo Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Mono Kuoppala.

Kirkkotarhassa on kello 12–19 
tehtävärasteja sisältävä tonttupol-
ku ja kello 14–16  myyntikojuja.

Kello 14–15 kirkkotarhassa 
nautitaan maksutonta joulupuu-
roa. Cafe Krypta on avoinna kah-
vittelua ja ostoksia varten kello 18 
saakka.

Kirkonrotat kutsuvat 
Kirkonmäen jouluun

Kirkon sisällä pääsee kello 12 
kokemaan urkujen äänimaail-
maa. Esillä on lisäksi jouluseimi, 
josta löytyy tutkittavaa ja ihme-
teltävää kaikenikäisille.

Kello 14.30 kirkossa alkaa Het-
ki pieni lyö -musiikkiesitys, jos-
sa esiintyy Teuvo Pakkalan kou-

lun kuoro. Kello 15.30 voi tutus-
tua kirkkoon kirkonrotan opas-
tuksella ja askarrella jouluisia ko-
risteita.

Ynnin Poikien tiernaesitys al-
kaa kello 17. Päivä päättyy Kau-
neimmat joululaulut -messuun 
kello 18.

Tuomiokirkon kirkonrotista ainakin yksi on koko ajan paikalla opastamassa 
tapahtumavieraita.

San
n

a K
ro

o
k

Tänäkin vuonna monella 
työpaikalla tunnelmoi-
daan joulun tuloa yh-
teisellä jouluhartaudel-

la. Oulussa jouluhartauden voi 
tilata ottamalla yhteyttä lähim-
pään kirkkoherranvirastoon tai 
keneen tahansa Oulun ev.lut. 
seurakuntien pappiin.

Hartauksia on yhtä monen-
laisia kuin on työpaikkojakin. 

Jouluhartaudessa voidaan esi-
merkiksi laulaa kauneimpia 
joululauluja tai jouluaiheisia 
virsiä, lukea jouluevankeliumi, 
joulurukous tai kuulla lyhyt 
puhe.  

– Pienemmät yritykset voivat 
järjestää vaikka yhteisen joulu-
hartauden, vinkkaa kappalai-
nen Kimmo Kieksi Karjasillan 
seurakunnasta.

KappeLive-sarjan joulu-
konsertti lauantaina 12. 
joulukuuta kello 19 Py-
hän Luukkaan kappelis-

sa (Yliopistokatu 7) tarjoaa jazz-
sävytteisiä sovituksia ja impro-
visointeja suomalaisesta ja eu-
rooppalaisesta hengellisestä 
musiikista ja joululauluista. 

Illan tulkinnoista vastaavat 
Sakari Kukko ja Valo- kvartetti, 
jossa soittavat saksofonisti-hui-
listi Sakari Kukon lisäksi jazz-
muusikot Iro Haarla (piano), 
Ulf Krokfors (basso) ja Mika 
Kallio (lyömäsoittimet). 

Konserttiin on vapaa pääsy. 

Jouluhartauden voi tilata työpaikalle

Sakari Kukko ja Valo-kvartetti 
jouluisissa tunnelmissa

Oulun yliopistolla soivat 
joululaulut kahdesti

Yliopiston joululaulut 
-yhteislaulutilaisuus 
järjestetään torstaina 
10. joulukuuta kello 11–

13 Aularavintolan yläkuppilas-
sa. Ovelta saatavalla lipulla voi 
lunastaa itselleen ilmaisen jou-
lutortun ja glögin tai kahvin. 

Maanantaina 14. joulukuu-
ta kello 14 puolestaan on yli-

opiston perinteinen ekumeeni-
nen jouluhartaus Pyhän Luuk-
kaan kappelissa (Yliopistokatu 
7). Hartauden toimittavat piispa 
Samuel Salmi, Oulun ortodok-
sisen seurakunnan kirkkoher-
ra Marko Patronen ja yliopisto-
pastori Ari Savuoja.

Lopuksi nautitaan yhdessä 
kirkkokahvit.
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Sotaveteraani-
kuoroa kuullaan 
Kiimingissä
Oulun sotaveteraanikuoro 
esiintyy sunnuntaina 13.12. 
kello 16 Kiimingin seurakun-
takeskuksessa. 

Luvassa on vanhoja tuttuja 
lauluja kuten Veteraanin jou-
lu ja Veteraanin iltahuuto sekä 
uusia tai uudelleen sovitettuja 
joululauluja.

Urkusäestyksestä vastaa 
Rauno Rännäli. Mukana on 
myös Oulun NMKY:n puhal-
linorkesteri Vaskiveikot Mauri 
Kinnusen johtamana. 

Tilaisuudessa kannetaan 
kolehti sotaveteraanien hen-
gelliseen toimintaan.

Virsikisaan 
ehtii vielä 
ilmoittautua
Valtakunnallinen Kaiken kan-
san virsikisa kutsuu nuoria ja 
aikuisia laulamaan virsiä ja tu-
tustumaan suomalaiseen virsi-
perinteeseen. 

Kisassa ei mitata ensisijai-
sesti laulutaitoa vaan yleistä 
virsien tuntemusta. 

Suomen Kirkkomusiikki-
liitto ry:n järjestämään kisaan 
voi ilmoittautua 18. joulukuu-
ta saakka 3–4-hengen joukku-
eena. Finaali pidetään touko-
kuussa Oulussa.

Ilmoittautumisohjeet löy-
tyvät osoitteesta www.skml.fi/
kaiken-kansan-virsikisa-2016. 

Kirkko täyttyy 
Limingassa 
Aaponpäivänä
Limingan seudun yksinlaulajat 
juhlivat yhdistyksen 20-vuotista 
taivalta tavallista juhlavammas-
sa Aapon päivän joulukonsertis-
sa 20. joulukuuta alkaen kello 20. 

Yksinlaulajien lisäksi esiin-
tymässä ovat Celeste-kuoro ja 
jousiyhtye. Perinteiseen tapaan 
konsertti alkaa ja loppuu yh-
teislaululla.  

– Alkuvuosien muutaman 
kymmenen hengen yleisöstä on 
kasvanut koko kirkon täyttävä, 
ympäri Oulun seutua saapuva 
musiikin ystävien joukko. Siksi 
kirkkoon kannattaa saapua hy-
vissä ajoin, vinkkaa yhdistyksen 
puheenjohtaja Markku Ahola.

Konserttiin on vapaa pää-
sy, käsiohjelma maksaa 8 eu-
roa. Tuotolla tuetaan nuorten 
liminkalaisten muusikoiden 
opiskelua. 

Pyhin jää salaisuudeksi 
myös papille

Tietokirjailija, pappi Jaak-
ko Heinimäki kertoo yh-
dysvaltalaisesta E. P. San-
dersista. Raamatuntutki-

ja on listannut asiat, jotka Jee-
suksesta voidaan tietää varmoi-
na historiallisina tietoina.  

Sandersin listassa on 12 koh-
taa, mutta yksikään niistä ei lii-
ty joulukertomukseen, Betlehe-
miin verolle panoa varten mat-
kaaviin Mariaan ja Joosefiin. 
Faktoissa ei mainita majataloa, 
seimeä, paimenia kedolla saati 
taivaallisista sotajoukkoa.

Historiallisten totuuksi-
en puuttuminen jouluevanke-
liumista ei ole silti mikään syy 
heittää joulua tai koko kristin-
oppia romukoppaan, Heinimä-
ki sanoo.

– Jeesuksen syntymäkertomus 
symbolisena tarinana on paljon 
suurempi asia kuin kuvauk sen 
kirjaimellinen totuus. 

Kristinusko on enemmän
kuin historialliset faktat
Kun Luukkaan evankeliumi 
synnyttää näyn avuttomasta Jee-
sus-lapsesta eläinten syöttökau-
kalossa, kutsuu Jaakko Heini-
mäki mielikuvaa rajuksi teolo-
giseksi kannanotoksi.

Tietokirjailija-pastorille juu-
ri tämä jouluevankeliumin koh-
ta kirkastuu Enkeli taivaan -vir-
ren kuudennessa säkeistössä: 
Näin näytät esimerkilläs / ettei 
sun kelpaa edessäs / ei kunnia, ei 
korkeus /ei valta, kulta, rikkaus.

– En usko kirjaimellisesti ol-
kiin, vaan siihen, minkä merk-
kinä ne ovat.

Heinimäen mielestä kristin-
usko ei ole yksittäisten histori-
allisten faktojen kokoelma. Hän 
kuvaa kristinuskoa ennen muuta 
elämänmuodoksi, jossa eletään 
todeksi armoa, syntien sovitusta, 
rakkautta. Ja sitä, että pimeydes-
sä vaeltavalle loistaa valo, Heini-
mäki lisää.

Tähti tuikkiikin
meille mielikuvissamme
Jaakko Heinimäki näkee uskon-
non eräänlaisena mielen teatte-
rina, jossa ihminen sijoitta itsen-
sä osaksi uskonnon suurta ker-
tomusta.

– Kun me kiinnitämme pa-
peritähden joulukuusen latvaan, 
alkaa Betlehemin tähti tuikkia 
meidän olohuoneessamme, ja se 
mikä tapahtui ”siihen aikaan” 
ja ”sillä seudulla” tapahtuu nyt 
meille.

– Enkelin ilmoitus ”teille on 
tänä yönä syntynyt Vapahta-

Joulu tulee, vaikka härät ja aasit puuttuisivat, 
Jaakko Heinimäki sanoo

Jeesuksen 
syntymäkertomus 
symbolisena tarinana 
on paljon suurempi 
asia kuin kuvauk sen 
kirjaimellinen totuus. 

Jaakko Heinimäki

Sitä paitsi – Heinimäki myön-
tää – kukaan ei voi sittenkään sa-
noa viimeistä sanaa siitä, ettei 
joulun tarina olisikin totta. Me 
emme vain voi sitä tietää.

Mutta jos haluamme ymmär-
tää kristinuskoa, kertomus en-
simmäisestä joulusta on syytä 
osata, Heinimäki väittää.

Laitettaisiinko adventtina
kaikki seis?
Kun pimeä marraskuu vaihtuu 
joulun odotukseksi, adventin 
ajaksi, siirrytään kirkkovuodessa 
mysteerin ja mystiikan puolelle, 
Jaakko Heinimäki iloitsee.

Mystiikkaa saattaa unohtua, 
sillä juuri näinä päivinä monissa 
seurakunnissa vietetään tapahtu-
mien määrän perusteella vuoden 
kiireisintä aikaa.

Heinimäkeä kiehtoo ajatus, et-
tä joulun odotuksen aika olisi ny-
kyistä riisutumpi seurakunnissa.

– Sitä voisi kokeilla, ettei kir-
koissa tapahtuisi mitään – tai lau-
lettaisiin yksi adventtivirsi, sytyt-
täisiin kynttilä, luettaisiin päivän 
teksti ja tarkkailtaisiin, mitä aja-
tuksia se meissä itse kussakin he-
rättää.

Märehtisimme oikein kunnol-
la Sanaa, katsoisimme sitä sielun 
silmillä mutta emme mitenkään 
analyseeraisi, Heinimäki haavei-
lee.

Pyhimmät tapahtumat ovat sa-
laisuuksia, siksi niiden äärellä pi-
täisi uskaltautua harjoittelemaan 
ja harjoittamaan mietiskelyä, hän 
tuumii.

RIITTA HIRVONEN

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

Jaakko Heinimäen mielestä joulun merkitystä tai joulun sanoman totuutta ei vähennä se, että jouluevankeliumi ei sisällä 
historiallisesti varmoja tosiasioita.

ja” tarkoittaakin juuri meitä eikä 
pelkästään partasuisia paimenia.

Heinimäen mielestä joulun le-
gendat avaavat Jeesuksen merki-
tystä itse asiassa paremmin kuin 
jokin kuiva opillinen selitys. 

Joulukertomus saattaa lopulta 
olla ainoa aiheellinen ja asianmu-
kainen tapa viestiä uskonnollista 
totuutta, hän pohtii.
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Rauhan Tervehdyksen 
loppuvuoden viimeinen numero 

ilmestyy 16.12.

Vuoden ensimmäinen lehti 
ilmestyy 14.1.2016.

Muut seurakunnat

Ke 9.12. klo 18 Varkki-ilta, pikkujoulut. To 10.12. klo 19 Rukousilta, Kyllikki 
Mettovaara, Hannu Valkonen. Pe 11.12. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 13.12. 
klo 15 Seurakunnan joulujuhla, Outi Huczkowski, Risto Wotschke, musiikki: 
Kauppila & band, musiikkinäytelmä. Joulupuuro ja torttukahvi 4 € / 2 €. Ke 16.2. 
klo 13 Senioripiiri. La 19.12. klo 11-14 Joulumyyjäiset. Tervetuloa!

Haukipudas, Oulu
Puh. 044 237 1588

www.hoivapalvelunila.fi

jippu 
La 12.12. klo 19 Muhoksen kirkossa 
Kale-klubia isännöi Tommi Kalenius trio 

liput ovelta 20€ 
ennakkoliput: Kirjastokahvila Joviaali.

O H J E L M A T O I M I S T O

Jouluinen Konsertti

Muhoksen 
seurakunta

Ke 9.12. Klo 19.00 
Sanan ja RuKouKSen ilta

Su 13.12. Klo 15.00 
joulujuHla
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 10.12. klo 12 Päiväpiirin puurojuhla. Pe 
11.12. klo 17 Junnut-ilta. La 12.12. klo 18 
VALO-pikkujoulu. Su 13.12. klo 16 Seurakun-
nan joulujuhla. Su 13.12. klo 19 Kansainväli-
nen joulujuhla, in english and arabic. Ke 16.12. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Mark-

kanen, Pirjo Orava. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. Joululahjat! Kirjakauppa 
avoinna tilaisuuksien yhteydessä. Lehdet, kirjat, äänitteet ymt.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 12.12. klo 11 Koko 
perheen joulujuhla, riisipuuro / torttukahvit. Ma 14.12. klo 15-18 Toppilan 
Majakka-kahvio. Ti 15.12. klo 18 Toppilan Majakka-ilta. To 17.12. klo 
17.30 Perhekerho, Majakka.
TERVETULOA! www.uskotv.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 13.12. klo 14 Joulujuhla. 
Ti 15.-la 19.12. Ma 21.- ke 23. 12. Joulupata-keräys.
Lisätietoa p. 044-7577 886, kotisivulla ja Facebookissa.

Raimo Niemikorven lauluoppilaiden konser tti 
Oulujoen kirkossa pe 18.12.2015 klo 20:00

Vapaa pääsy

JOULUKONSERTTI

Tervetuloa aitoon Joulun tunnelmaan!

Palveluja tarjotaan 

Seimet välittävät 
joulun sanomaa 
Jouluseimiä pääsee ihaile-

maan kahdessatoista Ou-
lun seurakuntien kirkossa tai 
kappelissa.

Lisäksi niitä on esillä ympä-
ri Oulua: kansainvälinen seimi-
näyttely on nähtävissä kaupun-
ginteatterilla 19.12. saakka ja sei-
mivaelluksella voi seimiä katsel-
la muun muassa liikehuoneistois-
sa ja näyteikkunoissa loppiaiseen 
saakka. 

Tuiran kirkossa ja Pyhän Tuo-
maan kirkossa kuoriin on tuotu 
ensimmäisenä adventtina joulu-
seimen tyhjä eläinsuoja. Samalla 
ensimmäiset hahmot Maria, Joo-
sef sekä aasi ovat lähteneet matkal-
le kirkon taka-osasta. Viikosta 50 
lähtien Jeesus-lapsi lepää seimessä, 
ympärillään Maria ja Joosef, Idän 
tietäjät, paimenet sekä lampaiden, 
härän ja aasin eläinhahmot, enke-
li ja joulun tähti. Jouluseimen hah-
mot on valmistanut nukketaiteili-
ja Leena Takalo.

Haukiputaan kirkon joulu-
seimi tulee esille kirkon etuosaan 
viikon 51 alussa. Kapaloitu Jee-
sus-vauva laitetaan Antti Hol-
man tekemään seimeen joulu-
aattona. 

Jäälin kappelin joulusei-
meä voi katsella myös ulkoa kä-
sin, kappelin ikkunasta. Seimi on 
esillä loppiaiseen saakka. Sitä voi 
katsella myös ulkoa käsin kappe-
lin ikkunasta.

Loppiaiseen asti esillä on myös 
Oulunsalon kirkon keraaminen 
seimi.

Kastellin kirkon seimen ovat 
toteuttaneet Karjasillan seura-
kunnan työntekijät Sari Lukka ja 
Sanna Pitkänen yhdessä päivä-

kerholasten kanssa. Seimiasetel-
ma pienoiskoossa on esillä loppi-
aiseen.

Kaukovainion kappelin sei-
men toteutuksessa päädyttiin tä-
nä vuonna perinteisestä poikkea-
vaan kuvataiteelliseen ilmaisuun. 
Seimen on suunnitellut Taina 
Vuoppola. Teoksen toteutukseen 
osallistuivat myös Kaukovainion 
taidepyhäkoululaiset. 

Pyhän Luukkaan kappelissa 
on adventista loppiaiseen esillä 
Olavi ja Pirkko Perälän valmis-
tama jouluseimiasetelma, jon-
ka henkilö- ja eläinhahmot ovat 
pienoiskoossa alustaansa kiinni-
tettynä.

Pyhän Andreaan kirkon pi-
halla nähdään talli ja jouluseimi, 
jonka hahmot ovat luonnollisessa 
koossa. Talli, seimi ja aasi ovat jo 
paikoillaan ja seimi täydentyy jo-
kainen adventtisunnuntai ollak-
seen täydellinen jouluaattona.

Pikkuhiljaa täydentyy myös 

Oulujoen kirkon perinteinen 
seimiasetelma, johon Jeesus-lap-
si syntyy jouluaattona.

Jeesus-lapsi syntyy seimeen 
jouluaattona myös Yli-Iin kir-
kossa. 

Oulun tuomiokirkossa seimi 
on esillä ensimmäisestä adven-
tista loppiaiseen. Lisäksi tuomio-
kirkossa on esillä tuomiorovasti 
Matti Pikkaraisen tuomia sei-
miä eri puolilta maailmaa 12.12. 
alkaen.

Karjasillan kirkon joulusei-
men on toteuttanut käyttökera-
miikkaan erikoistunut taiteili-
ja Silja Mustaparta. Seimi on ol-
lut esillä ensimmäisestä adventis-
ta alkaen.

Ylikiimingin kirkossa joulu-
seimi otetaan esille jouluaattona 
ja se on esillä joulun ajan.

Kaikkiin seimikohteisiin on 
vapaa pääsy. Lisätietoja osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/joulu.

E s s i  T i i t t a n e n

Temmeksen kirkossa paljastettiin itsenäisyyspäivänä nimilaatta jatkosodan ja Lapin 
sodan sotaveteraaneille. Kirkossa on jo entuudestaan laatta talvisodan sotaveteraaneille.
Uuden muistolaatan hankkimisessa oli aloitteellinen Eläkeliiton Temmeksen yhdistys. 

Karjasillan kirkon jouluseimi on keramiikkataiteilija Silja Mustaparran tekemä.
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Hautauspalveluja

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

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 13.12. klo 9.45 Kolmannen 
adventtisunnuntain Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaaja 
Auli Kipinä.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 13.12. klo 10 jumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta ja 
Oulunsalon kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 13.12. klo 8.45 Kolmannen 
adventtisunnuntain Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaaja 
Auli Kipinä.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 7, 13:1-3, 12, 751, 
9 ja 266. Synnintunnustuksena 
on virsikirjan teksti 712.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan Hieta-
saaren ponipihan joulukuva-
elmasta. Uusinta ke 16.12. klo 
15.15.

91,6 MHz OULU
KaapelitaajUUS

91,6 mHz (Sonera)  •  101,9 mHz (Dna)

• 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

klo 18 Kauneimmat joululaulut 
Hailuodon kirkosta.
klo 19 Kauneimmat joululaulut 
Tuiran kirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 13.12. klo 10 jumalanpalve-
lus Raision Pyhän Martin kir-
kosta. Virret: 15 ja 30. Mukana 
musiikkia myös Kauneimmat 
joululaulut-vihkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05. 

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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: ke 9.12 klo 18.00 Päivi ja John Bäck-
strömillä, Nahkurinkatu 15 as 3, Kemi,  to 10.12 klo 17.30 Juntusilla, 
Kallioniementie 8, Rovaniemi, to 10.12 klo 18.00 Raahen seurakunta-
kodin pienessä salissa, to 17.12 klo 18.00 Siionin jouluvirret Lumijoen 
seurakuntatalolla.
Siionin jouluvirret: su 13.12 klo 15.00 Oulun keskustan seurakuntatalolla, 
Isokatu 17,  kahvitarjoilu klo 14.30, mukana Oulun seudun virsikuoro.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.12 klo 18.00 Körttiksellä, Luokotie 5 
A 5, Oulu.  Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 13.12. klo 15 Joulujuhla.  
Kolehti Vinnin lastenkodin lapsille.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Torstaiseurat 10.12. klo 18 
Maija Aittola
Ylimääräinen yhdistyksen kokous 
10.12 klo 19
Joulujuhla su 20.12. klo 14

Oulun seudun Uusheräys ry
Johtokunta

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Oulujokiset laulavat 
Kilpeläisen keikalla
Elisabet Kilfe ja Vilma Anti-

la tunnustavat, että he eivät 
vielä syksyllä tienneet, kuka 
on Tuure Kilpeläinen. Nyt 

he tietävät, sillä Oulujoen seura-
kunnan aCorde-kuoro, johon ty-
töt kuuluvat, esiintyy yhdessä lau-
laja-lauluntekijä Tuure Kilpeläi-
sen ja Kaihon Karavaani -yhty-
een kanssa.

Kuoro on mukana Kilpeläisen 
keikalla 16. joulukuuta Oulujoen 
kirkossa.

laulua: Ajatuksen voima ja Ir-
rallaan -kappaleet. Kuoronjoh-
taja Anna Haanpää-Vesente-
rä kertoo, että yhteisten laulu-
jen sanoja on tutkailtu syksyl-
lä kuorolaisten kanssa piirros-
ten avulla.

– Lapset saivat piirtää, mitä 
heille tuli mieleen Tuure Kilpe-
läisen laulujen teksteistä. Ajatte-
len, että lapsi ei voi noin vain lau-
laa sanoituksia aikuisten maail-
masta. 

Hetken miettimisen jälkeen 
myös Vilma Antila osaa sanoa 
hymyssä suin, kenen keikalle hän 
haluaisi mukaan laulamaan vielä 
joku päivä. 

Näyttelijä Troye Sivan on hä-
nen suosikkinsa.

RIITTA HIRVONEN

Tuure Kilpeläisen Lisätään lämpöä 
-konsertti on Oulujoen kirkossa 
16.12. kello 19.

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

Elisabet Kilfe ja Vilma Antila.

Elisabet kuvaa yhteiskeikkaa 
”siistiksi”.

– Jos tämä menee hyvin, tuli-
siko vastaavanlaisia esiintymisiä 
lisää. Antti Tuiskun keikka oli-
si hyvä seuraavaksi, vilkas kuo-
rolainen vitsailee.

aCorde-kuoro laulaa Kil-
peläisen kanssa yhdessä kaksi 

Jos tämä menee hyvin, 
tulisiko vastaavanlaisia 
esiintymisiä lisää. 
Antti Tuiskun keikka 
olisi hyvä seuraavaksi.

Elisabet Kilfe
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1. Kor. 4: 1-5
Meitä on siis pidettävä Kristuksen 
palvelijoina, joiden huostaan on uskottu 
Jumalan salaisuudet. Siltä, jolle on jotakin 
uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu 
luottamuksen arvoiseksi. Mutta minulle 
on yhdentekevää, ryhdyttekö te tai jokin 
ihmisten tuomioistuin minua tutkimaan. 
En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. 
Minulla ei ole mitään tunnollani, mutta 
ei minua vielä sen perusteella ole todettu 
syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra. 
Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen 
kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden 
kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja 
silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta.

Matt. 11: 2-10
Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen 
teoista, hän lähetti opetuslapsensa 
kysymään: ”Oletko sinä se, jonka on 
määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa 
toista?” Jeesus vastasi heille: ”Kertokaa 
Johannekselle, mitä kuulette ja näette:
      Sokeat saavat näkönsä ja rammat 
kävelevät,
      spitaaliset puhdistuvat ja kuurot 
kuulevat,
      kuolleet herätetään henkiin ja köyhille 
julistetaan ilosanoma.
      Autuas se, joka ei minua torju.”
    Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua 
ihmisille Johanneksesta:
    ”Mitä te lähditte autiomaahan 
katsomaan? Ruokoako, jota tuuli 
huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? 
Kenties hienosti pukeutuneen miehen? 
Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka 
hienostelevat vaatteillaan! Mitä te sitten 
odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan 
oikein, ja minä sanon teille, että hän on 
enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, 
josta on kirjoitettu:
    - Minä lähetän sanansaattajani sinun 
edelläsi, hän raivaa sinulle tien.”

Osoitetaan Jeesusta, 
ei toisiamme
Helsingin hiippakunnan emerituspiispan Eero Huovisen Pappi-kirjan kannessa on vai-
kuttava osa Matthias Grünewaldin alttarimaalauksesta. 

Huovinen on kirjoittanut kirjansa ensi lehdelle“Illum oportet crescere, me autem 
minui – Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi” (Joh. 3:30). 

Pappi-kirja tuli minulle tutuksi lukiessani sitä ennen pappisvihkimystäni. Mietin 
lukiessani, että kaikkea tätäkö minun olisi osattava ja oltava: esimerkiksi Jumalan orja, 
ihmisten palvelija, teologi, uskalikko, lupaaja, saarnaaja. Vaatimukset tuntuivat kor-
keilta. 

Vuosien saatossa pappina olen oppinut, ettei minun tehtäväni ole tehdä itseäni suu-
remmaksi ja loistaa, yrittää olla jotain enemmän kuin olen, vaan tehdä Kristusta suu-
remmaksi, osoittaa häntä sormellani kuten maalauksessa Johannes Kastaja osoittaa. 

Taiteilija on osannut vangita maalauksessa tehokkaasti sen, mitä meidänkin olisi 
hyvä muistaa: ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” Meidän olisi 
syytä osoittaa sormellamme Jeesusta, ei itseämme eikä toisiamme. 

Tämä pyhä on kirkkovuodessamme toinen, joka on omistettu Johannes Kastajalle. 
Edellisen kerran kuulimme hänestä juhannuksena. Nyt Johanneksen tehtävä on tehdä 
tietä Kuninkaallemme, Jeesukselle. 

Jeesus toteaa kolmannen adventtisunnuntain evankeliumissa Matteuksen mukaan: 
”Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien.”  

Näin adventin aikana erityisesti Johannes Kastajan elämäntehtävä kolahtaa: hän 
raivasi tietä Jeesukselle, valmisti ihmisiä Kristuksen saapumiseen jokaisen sydämiin. 

Jeesuksen opetuslapsina myös meidät on kutsuttu tekemään tietä Jeesukselle ja val-
mistautumaan hänen syntymäänsä. Meidän tehtävämme on erityisesti nostaa Jeesusta 
korkeammalle jalustalle ja osoittaa Häntä, Vapahtajaamme. 

MAIJA HYVÖNEN
Karjasillan seurakuntapastori

Sanan aika
Sunnuntai 13.12.2015
Psalmi: Ps. 85:9-14
1. lukukappale: Jer. 3:21-25
2. lukukappale: 1. Kor. 4:1-5
Evankeliumi: Matt. 11:2-10
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Kestiset kokoontuivat laulamaan

Kestilän seurakuntatalon 
aulassa on ruuhkaa tiis-
taina 1. joulukuuta. Lu-
mia kopistellaan kengistä 

ja rollaattorilla kulkevia avitetaan 
kynnysten yli. 

Alli Hämeenaho taluttaa van-
hempaa herraa, ja nostaa palttoon 
ja karvalakin naulakkoon. Istu-
mapaikka salista löytyy vielä hel-
posti. Seuraava auto onkin kur-
vannut jo oven eteen.

Hämeenaho tervehtii tulijoi-
ta yhdessä diakonissa Eeva-Lii-
sa Kekkosen kanssa. He tapaavat 
näissä merkeissä aika usein, sillä 
Hämeenaho on yksi seurakunnan 
vapaaehtoisista.

Hämeenaho iloitsee siitä, että 
juhlaan on saapunut väkeä. 

– Kauneimmat joululaulut -ti-
laisuudet ovat usein illalla. Tämä 
voi olla monelle ainoa mahdolli-
suus päästä laulamaan yhdessä.

Yhden pöydän päähän on ko-
koontunut kolme kestistä sotave-
teraania. Matti Keränen, Ensio 
Kemppainen ja Veikko Nissi-
nen suunnittelevat osallistumis-
taan itsenäisyyspäivän juhlalli-
suuksiin Kestilässä. Paljon riip-
puu päivän kunnosta.

– Syömään mennään ainakin, 
he päättävät. 

Aimo Suorsa muistelee, et-

tä vanhuksille suunnattuja Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuuksia 
on järjestetty vuosikausia. Aiem-
min oltiin kirkossa, mutta se oli 
portaineen hankala paikka kul-
kemiselle ja talvisin kylmäkin. 

– Parempihan täällä on istua, 
kun saa nojata pöytään ja pyörä-
tuolilla pääsee pöydän päähän.

Suorsakin toimii seurakun-
nan vapaaehtoisena. Kerran vii-
kossa miesporukka käy laulamas-
sa Pihlajiston väelle. 

Joka toinen viikko vapaaehtoi-
set käyvät ulkoiluttamassa van-
huksia. 

– Kyllä me näistä koetamme 
huolta pitää, hän vakuuttaa.

ELSI SALOVAARA

Joulujuhla syntyi vapaaehtoisten kuskien, avustajien ja emäntien voimin

Siikalatvan seurakunta

K
u

vat: Elsi Salo
vaara

Vs. kappalainen Jonne Pirkola kätteli koko juhlaväen. Hartauspuheessaan Pirkola totesi, että juhlaan oli otettu mallia Jeesuksesta, joka kutsui ihmisiä syömään yhdessä.

Siskokset Lyyti (89 vuotta) ja Lempi Kylmänen (pian 96 vuotta) saapuivat juhlaan 
yhdessä. Heillä on tapana kulkea tapahtumissa kahdestaan. Joululaulutilaisuudessa 
siskoksia ilahduttivat maittavat tarjoilut. – Se on se kestisten tapa tämä 
vieraanvaraisuus. Voi kun se säilyisi nuoremmillakin sukupolvilla, Lyyti Kylmänen toivoi.

Vuonna 1924 syntynyt Veikko Nissinen kertoi häntä kuljettaneelle Matti Piiraiselle 
sota-ajan joulujuhlasta Uhtualla. – Siellä me oltiin kaikki, sotaherratkin. Pappi piti 
puheen ja sitten laulettiin matkaharmonin säestyksellä. 

Helena Väisänen juhli yhdessä isänsä Ensio Kemppaisen kanssa. Väisänen kertoi 
muuttaneensa takaisin Kestilään isänsä omaishoitajaksi. 93-vuotiaalla sotaveteraanilla 
oli nuoremmilleen ohje: viinasta ja tupakasta kannattaa pysyä erossa.

Aimo Suorsa käy miesporukassa 
laulamassa palvelutalo Pihlajistossa 
joka torstai.
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Leikkaa talteen!

Pulkkilassa mummot 
ovat vetovastuussa
Jotenkin minä liu’uin siihen, 

toteaa Ritva Ylikoski hymys-
sä suin, kertoessaan kuin-
ka hänen toimintansa seura-

kunnan vapaaehtoisena alkoi. 
Ylikoski jäi eläkkeelle työ-

voimatoimistosta vuonna 2007. 
Pulkkilan seurakuntakerhoon 
hän tuli 9 päivää eläkkeellä ol-
tuaan. Kerhoa vetänyt diakonis-
sa Kirsti Hakkarainen pyysi Rit-
vaa kaverikseen miettimään ko-
koontumisten aiheita.

 – Ja kun Kirsti jäi 
osa-aikaeläkkeelle, 
niin ajattelin että ei-
köhän me päikseen-
kin pärjätä.

Ylikoski vetää 
kerhon yhä joka toi-
nen viikko, vuorotellen 
diakonissa Mervi Karttu-
sen kanssa.

– Suurin osa kerholaisista on 
yksinäisiä naisia. On tärkeää 
päästä porisemaan toisten kans-
sa. Osa tulee vaikka kilon palasi-
na, hän veistelee. 

Seurakuntakerho löytyykin 
jokaisesta Siikalatvan kappeli-
seurakunnasta, ja ne keräävät vii-
koittain yhteen satakunta henkeä. 

Nuttuja ja junasukkia 
syntyy lankapiirissä
Ihan tuntematonta seurakunnan 
toiminta ei Ylikoskelle ollut, sillä 
hän on istunut kirkkovaltuustos-
sa ja laulanut vuosikausia kirkko-
kuorossa. 

Joka toinen maanantai ohjel-
maan kuuluu myös lähetyksen 
lankapiiri, jossa tehdään monen-
laisia käsitöitä. 

– Jos minunkin pitäisi vaan 
kotiin kutoa, niin joka paikka-
han niitä olisi täynnä! 

Vapaa-ajalla jää aikaa myös lä-
himummina oloon.

– Täällä Pulkkilassa asuva po-
janpoika on nyt viidennellä luo-
kalla, Ylikoski iloitsee.

Omat lapset 
mukana kerhossa
Susanna Jarva kulki viime vuon-
na MLL:n pitämässä perheker-
hossa. Väki tuli vuoden aika-

na tutuksi, joten kun vetovas-
tuu siirtyi seurakunnal-

le, Jarva lupautui ker-
hon vetäjäksi.

– Olen nyt vii-
dettä vuotta koto-
na, joten jotainhan 
sitä piti keksiä, hän 

naurahtaa.
Vetäjän roolissa Su-

sanna Jarva huolehtii pai-
kalle leipätarpeet ja keittää kah-
vit ennen kerhon alkua. 

– Vanhemmat pääsevät juttele-
maan ja lapset leikkimään, Jarva 
kuvailee kokoontumisia.

Hänen kanssaan kerhoon läh-
tevät kotoa 5-vuotias poika sekä 
vuoden ja 9 kuukauden ikäinen 
tytär. 

– On hyvä, että samanikäiset 
lapset tutustuvat toisiinsa, niin 
hoitoon lähteminen ei ole sitten 
niin iso yllätys.

Perhekerhon lisäksi Jarva toi-
mii seurakunnan lähetystiimis-
sä, joka kerää varoja lähetystyö-
hön myyjäisillä. 

– Leivon kyllä myyjäisiin, 
mutta juhannusjuustot annan 
kokeneempien tehdä, hän nau-
rahtaa. 

Kaupan alalla itsekin työsken-
nellyt Jarva kerää yrityksiltä myös 
arpajaispalkintoja. 

– Hyvin niitä tällä kylällä lah-

joitetaankin! kuuluu kiitos. 
Seurakunnan vapaaeh-

toishommien lisäksi toinenkin 
asia yhdistää Ritvaa ja Susannaa. 
Vaikka 42-vuotiasta Jarvaa ei us-
koisi mummoksi, mutta niin vain 
on, että 22-vuotias esikoispoika 
teki hänestäkin mummon viime 
vuonna.  

Miehillekin 
on kysyntää
Kirkkoherra Merja Jyrkkä sanoo, 
että seurakunta ei kerta kaikki-
aan pärjäisi ilman Jarvan ja Yli-
kosken kaltaisia vapaaehtoisia. 
Siksi asiaan on päätetty panostaa.

Siikalatvan seurakunta avasi 
marraskuussa uudistuneet verk-
kosivunsa. Sieltä löytyy myös va-
paaehtoispankki, jossa ilmoite-
taan auttavien käsien tarpeista ja 
jonka kautta voi ilmoittua vapaa-
ehtoiseksi. 

– Kysymme toki jatkossakin 
ihmisiä mukaan toimintaan aina 
tavatessamme. Tämä mahdolli-
suus on erityisesti niille, joita em-
me ole vielä kohdanneet, Jyrkkä 
kertoo.

Hän kannustaa myös nykyisiä 
vapaaehtoisia naputtelemaan tie-
tonsa vapaaehtoispankkiin. Aja-
tus on, että kaikista olisivat tie-
dot olemassa, vaikka työntekijät 
vaihtuvat. 

Työntekijät voivat lisätä tiedot 
rekisteriin, jos siihen antaa luvan.

Kirkkoherra vinkkaa, että tar-
jolla on paljon myös niin sano-
tusti miehisiä töitä, kuten arkun-
kantoa ja kirkonkellojen soittoa. 
Papoillekin on siis kysyntää seu-
rakunnan vapaaehtoistöissä.

ELSI SALOVAARA

Adventin ja 
joulun ajan tapahtumia 

Siikalatvan seurakunnassa
Keskiviikko 9.12.

Joululauluhetki klo 12 Nestorissa.
Jouluhartaus klo 14 Pohjantähdessä.

Torstaina 10.12. 
Joulujuhla klo 11 Pyhännän seurakuntatalossa. 

Perjantaina 11.12.
Koulun joulukirkko klo 9 Piippolan kirkossa. 

Lauantaina 12.12. 
Järjestömyyjäiset klo 10 Pyhännän seurakuntatalossa. 

3. adventtisunnuntai 13.12.
Messu klo 10 Pulkkilan ja klo 13 Rantsilan kirkossa. 

Omaishoitajien puurojuhla klo 14 Rantsilan seurakuntatalossa. 
Kauneimmat joululaulut klo 19 Kestilän, Piippolan ja 

Pyhännän kirkoissa. Piippolassa kappelineuvoston puurotarjoilu 
seurakuntakodissa klo 18. 

Maanantai 14.12.
Jouluhartaus klo 13.30 Pihlajistossa.

Tiistaina 15.12. 
Joululauluilta klo 19 Mankilan Rukoushuoneella. 

Joulutorttukahvit. 

Keskiviikkona 16.12.
Syöpäkerhon joulujuhla klo 12 Rantsilan seurakuntatalossa.
Kuorojen joululauluilta klo 19 Pyhännän kirkossa. Pyhännän 

mieskuoro, nuorisokuoro ja lapsikuoro, johtaa Veijo Kinnunen. 
Säestys Liisa Koskelo. Yhteislauluja.

Torstaina 17.12. 
Koulun joulukirkko to 17.12. klo 9 Kestilän kirkossa. 

Perjantaina 18.12. 
Aleksanterin, Gananderin ja Hovin koulujen joulujuhla 

klo 18.30 Rantsilan kirkossa.
Pulkkilan yläkoululaisten ja Siikalatvan lukiolaisten 

joulukirkko klo 23.30 Pulkkilan kirkossa.

Lauantaina 19.12. 
Koulun joulukirkko klo 8.20 Pyhännän kirkossa.

Jouluhartaus klo 13 Nestorissa ja klo 15 Vaarintalossa.
Joulurauhan julistus metsän eläimille klo 19 Kurunnevan 

kodalla.  

4. adventtisunnuntai 20.12. 
Messu klo 10 Piippolan ja klo 13 Pyhännän kirkossa.

Jouluhartaus klo 13 Koivulehdossa ja 
klo 14 Siikalatvan vuodeosastolla. 

Marko Lämsän Rauhaa ja rakkautta -konsertti 
su 20.12. klo 14 Kestilän kirkossa. 

Kauneimmat joululaulut klo 19 Pulkkilan ja Rantsilan kirkoissa. 

Jouluaatto to 24.12. 
Sanajumalanpalvelus klo 14 Pyhännän ja Rantsilan kirkoissa 

sekä klo 16 Kestilän ja Pulkkilan kirkoissa. 
Kestilän kirkkokuoron tervehdys 24.12. klo 15 Pihlajistossa.

Jouluyön messu klo 23 Piippolan kirkossa. 

Joulupäivä pe 25.12.
Sanajumalanpalvelus klo 7 Kestilän ja Rantsilan kirkoissa, klo 9 

Pulkkilan ja Pyhännän kirkoissa ja klo 12 Piippolan kirkossa. 

Tapaninpäivä la 26.12. 
Messu klo 10 Kestilän ja klo 13 Pyhännän kirkossa. 

Apostoli Johanneksen päivä su 27.12.
Messu klo 10 Pulkkilan ja klo 13 Rantsilan kirkoissa. 

Iltakirkko klo 19 Piippolan kirkossa.

Uudenvuodenaatto to 31.12.
Rukoushetki klo 21 Kestilän kirkossa. 

Uudenvuodenpäivä pe 1.1.2016
Messu klo 10 Piippolan ja klo 13 Pyhännän kirkoissa. 

Sanajumalanpalvelus klo 10 Pulkkilan ja klo 13 
Rantsilan kirkoissa. 

2. sunnuntai joulusta 3.1.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. 

Iltakirkko klo 19 Pyhännän kirkossa. 

Loppiainen ke 6.1.
Messu klo 10 Kestilän, Piippolan ja Pulkkilan kirkoissa sekä 

klo 13 Pyhännän ja Rantsilan kirkoissa. 
Rantsilassa lähetystilaisuus seurakuntatalossa. 

Siunattua adventtia 
ja joulurauhaa! 

Siikalatvan seurakunta

Susanna Jarva ja Ritva Ylikoski ovat molemmat paitsi mummoja, myös Pulkkilan kappeliseurakunnan aktiiveja.  – Muistan, että 
rippitodistuksessani lukee lause: ”Ei palveltavaksi, vaan palvelemaan.” Sen mukaan olen koettanut elää, Ylikoski sanoo.

Ilmoittaudu
 vapaaehtoiseksi:
www.siikalatvan-

seurakunta.fi 
> Osallistu > 
Tule vapaa-
ehtoiseksi!
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Jo 20 vuotta kynttilänvalossa
Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.12.2015

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

Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuo-
ron tunnelmalli-
set joulukonsertit 

saivat alkunsa tasan kak-
sikymmentä vuotta sitten.

Tänä vuonna Joulu-
musiikkia kynttilänvalos-
sa -konsertit järjestetään 
keskiviikkona 16.12. kello 
20 Oulun tuomiokirkossa 
ja torstaina 17.12. kello 20 
Haukiputaan seurakunta-
keskuksessa. 

Oulun tuomiokirkon 
konserttiin on vapaa pää-
sy, halutessaan voi ostaa 
viiden euron hintaisen 
käsiohjelman. Haukipu-
taan seurakuntakeskuk-
sen konsertti on maksul-
linen, lippu maksaa viisi 
euroa. 

Ensimmäinen Joulu-
musiikkia kynttilänvalos-
sa -konsertti järjestettiin 
Haukiputaan seurakun-
takeskuksen tunnelma-
valaistussa salissa joulun 
alla vuonna 1995. Suuren 
suosion vuoksi konsertte-
ja on viime vuosina järjes-
tetty kaksi. 

Nykyään niihin sisäl-
tyy musiikin lisäksi myös 
katkelmat Raamatun jou-
luprofetioista sekä jou-

luevankeliumi, jotka vuo-
rottelevat kuoron ja solis-
tin osuuksien kanssa. Tä-
nä vuonna solistiosuudet 
laulaa Oulun tuomiokir-
kossa Henna-Mari Sivu-
la ja Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa Johan-
na Kropsu. 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Leo Oliver 
Haataja, Viljami Toivo Alva-
ri Ronkainen.
Haukipudas: Iisa Lotta Ma-
ritta Karanta, Eedith Livia 
Myllylä, Henrik Aate Ilari Au-
tio, Sara Maria Vuollo, Viljo 
Juhani Kärkkäinen, Oliver 
Aatos Kylmänen, Helmi Eve-
liina Tapio.
Karjasilta: Aake Einari Ant-
tila, Katri Eeva Ellen Kor-
kiamäki, Eemeli Aarre Kas-
per Lehdonkivi, Samuli Onni 
Lennart Lehdonkivi, Benja-
min Andres Edvin Perander, 
Iisa Helena Valli, Petja Oliver 
Ylikulju.
Kiiminki: Vertti Valtteri Iso-
la, Elea Josefiina Stenudd, 
Juuso Ilari Märsy.
Oulujoki: Katrina Eevi Eve-
liina Mikkola, Ekko Herman-
ni Salonen, Ilari Matti Ante-
ro Turtinen.

Oulunsalo: Elmo Iivari Hippi, 
Niki Juhani Isopahkala, Pyry 
Tapio Matias Olkkola, Eeli Ju-
hani Päivärinta.
Tuira: Elvi Sylvi Sofia Aro-
viita, Niklas Wilhelm Blom-
berg von der Geest, Jooa Ila-
ri Huttunen, Nella Katja Su-
sanna Lasanen, Kerttu Maa-
ria Nikkanen.

Vihityt
Karjasilta: Matias Valtte-
ri Koskelo ja Petra Kristiina 
Pihlajaniemi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aune Esteri 
Pikkarainen 85, Pentti Jaak-
ko Rasila 94.
Haukipudas: Aslak Antero 
Parkkinen 59, Timo Juhani 
Paasovaara 56.
Karjasilta: Veikko Antti Ka-
ri 88, Eino Kaarlo Junttila 90, 
Taisto Aarne Juhani Kerä-
nen 67, Tarmo Taisto Tapani 
Tuokkola 51.
Oulujoki: Pauli Eemeli Lahti-
nen 85, Mailis Orvokki Liika-
nen 88.
Tuira: Teija Hellevi Ahonen 
61, Laina Airio 88, Arttu Jo-
hannes Järvenpää 95, Pekka 
Hiskias Outinen 65, Laila Elii-
sabet Sivonen 99.

– Joulumusiikkia kynt-
tilänvalossa -konserteista 
on tullut monelle tärkeä 
perinne. Uskon, että kon-
serttiemme salaisuus on 
tunnelmallinen valaistus 
ja se, että joulun syvin sa-
noma on läsnä sekä teks-
teissä että lauluissa, ker-
too Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoron johtaja, 
kanttori Hannu Niemelä. 

Joulukonserttien juh-
lavuoden kunniaksi kuo-
ro julkisti marraskuussa 
Seimelle-levyn, joka sisäl-
tää seitsemän joululaulua.  
Perinteisten joululaulujen 
lisäksi mukana on myös 

uudempia sävellyksiä ku-
ten Raimo Tanskasen sä-
veltämä Jeesuksen seimellä 
ja Pekka Simojoen Joulu-
yön hymni. Levyllä on so-
listina sopraano Johanna 
Kropsu ja urkurina Elias 
Niemelä. Kuoroa johtaa 
director musices Hannu 
Niemelä.

Graafikko Leena Aho-
la on suunnitellut pah-
vikuorisen äänitteen ul-
koasun niin, että se sopii 
myös ”soivaksi joulukor-
tiksi” ystävälle. Äänitet-
tä voi ostaa Haukiputaan 
kirkkoherranvirastosta ja 
kuorolaisilta. 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 10.12. klo 19
Katolisessa kirkossa, Liisantie 2
Toim. isä Donbosco Thomas 
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

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. 

Tallikirkko 
Hietasaaren Ponipihalla 
lauantaina 12.12. klo 15, Vaaskiventie 12. 
Koe jouluinen jumalanpalvelus tallissa.  Hietasaaren 
Ponipihalla järjestetään jouluinen sanajumalan-
palvelus. Pääset kokemaan van-
hanajan joulun tunnelmaa tal-
lin hämärässä. Hevoset ovat tal-
lissa läsnä, kuten ne olivat myös 
Jeesus-lapsen syntymän het-
kellä. Anna itsellesi mahdol-
lisuus kokea jouluevankelu-
min tunnelma aidoimmil-
laan.
Sanajumalanpalveluksen 
toimittavat Helena Paalan-
ne ja Juha Valppu. Huilua 
soittaa Anna Kälkäjä.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro levytti soivan joulukortin pyöreiden vuosien kunniaksi.

Joulumusiikkia 
kynttilänvalossa 
-konserteista on 
tullut monelle 
tärkeä perinne.

Hannu Niemelä
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Raamattupiiri ke 9.12. klo 17 
Heinätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat ke 9.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Jenni Siljander.
Hiljaisuuden rukoushetki 
to 10.12. klo 18 Keskustan 
srk-talo. NNKY ja Sinapinsie-
men ry. Hiljaisuutta, rukous-
ta, Taize-lauluja. 
Aamupiiri la 12.12. klo 10  
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Kirkonmäen joulu la 12.12. 
klo 12 Oulun tuomiokirkossa. 
Ks ilmoitus s. 20 ja juttu s. 7. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 12.12. klo 18 Vanha pappila.
Messu su 13.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanketo 
ja avustaa Anna-Mari Heik-
kinen. Kanttori Henna-Mari 
Sivula ja urkuri Péter Maros-
vári. Tuomiokirkkokuoro. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.  
Messu su 13.12. klo 14 Inti-
ön srk-koti. Toimittaa Han-
na-Maija Ollanketo ja kant-
tori Péter Marosvári.  
Elämän lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 13.12. klo 17 Hei-
nätorin srk-talo.
Keskiviikkoseurat ke 16.12. 
klo 18 Vanha pappila. Ari-
Pekka Metso. 

Harrastukset ja kerhot
Silmukka-käsityöpiiri ke 
9.12. ja 16.12. klo 10  Oulun 
tuomiokirkon krypta. Käsi-
työkerhossa tehdään lähe-
tystyön hyväksi erilaisia kä-

sitöitä. Lisät.  Anneli Niemi-
nen, p. 040 5747 105. 
Risteyksessä nuortenilta ke 
9.12. klo 18 Keskustan srk-ta-
lo. Illan teemana: Oma maa.
Taideraamis ke 9.12. klo 18  
DOM second hand. Lisät. Ma-
ri Flink, p. 044 7884 011. 
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 10.30 Heinätorin srk-ta-
lo. Kaikille eläkeläisille avoin 
kerho. Lisätiet. Kaisa Jaakko-
la, p. 040 7304 117. 
Lenkkiryhmä to 10.12. klo 18  
Keskustan srk-talo. Yhteinen 
iltalenkki kaupungin alueel-
la. Lisät. Mono Kuoppala, p. 
040 5747 124.
Nuorten pelikahvila pe 
11.12. klo 18  Vanhan pappi-
lan kivijalka, erityisnuoriso-
työn tila. Yhdessäoloa pele-
jä pelaillen. 
Kaatuneitten omaiset ma 
14.12. klo 12.30 Keskustan 
srk-talo.

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 9.12. ja 16.12. 
Heinätorin srk-talo. Alasalis-
sa klo 11–12. Ruokailun hin-
ta 2 €. Järjestää tuomiokirk-
koseurakunnan diakoniatyö. 
Naamakirja livenä ke 9.12. 
klo 15 Keskustan srk-talo. Li-
sät. Mono Kuoppala, p. 040 
5747 124 tai Käkkärä Kärk-
käinen, p. 040 5747 183.
Aamukahavit to 10.12. klo 
9 Keskustan srk-talo. Päih-
detyön diakoniatyöntekijän 
tapaaminen aamukahavien 
parissa. 
Päihdetyön diakoniatyön-

tekijän päivystys to 10.12.  
klo 11–12 Keskustan srk-ta-
lo. Päivystys päihde- tai kri-
minaalityön apua tarvitsevil-
le, p. 040 5157 315, riku-mat-
ti.jarvi@evl.fi. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
Isokatu 17. Seuraavan kerran 
ajanvaraus 11.1.2016 klo 9–11. 
Kotikäyntipyynnöissä voit-
te olla yhteydessä suoraan 
oman alueen työntekijään. 
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.  

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut 
-messu la 12.12. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 

Mari Flink ja musiikkista vas-
taa Esa Rättyä. 
Kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 13 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jouko Lan-
kinen ja kanttori Henna-Ma-
ri Sivula. Cassiopeia, johtaa 
Kristian Heberg. 
Oulun seudun virsikuoro su 
13.12. klo 15 Keskustan srk-
talo. Puhe Anna-Mari Heikki-
nen. Kahvitarjoilu klo 14.30. 
Virsilaulu-ilta ti 15.12. klo 18 
Heinätorin srk-talo. Tehkää 

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

virsin tie kuninkaalle. 
Joulumusiikkia kynttilän 
valossa ke 16.12. klo 20. Ou-
lun tuomiokirkko. Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuo-
ro, johtaa Hannu Niemelä. 
Solistina Henna-Mari Sivu-
la sopraano ja urkurina Elias 
Niemelä. Vapaa pääsy. Sei-
melle -cd ja ohjelma 10 €, 
pelkkä ohjelma 5 €. Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuo-
ron Joulumusiikkia kyntti-
län valossa -konsertti täyt-
tää 20 vuotta. Lue lisää s. 14

Lapsille ja
lapsiperheille

Puuhakerho 1.–6.-lk   ke 9.12.  
klo 17.30 Keskustan srk-talo. 
Keskustan perhekerho to 
10.12. klo 10–11.30 Keskus-
tan srk-talo. 
Tupa tiistaisin ja torstaisin to 
10.12.  klo 14  Keskustan srk-
talo. Lisät.  Kaija Siniluoto, p. 
050 5249 779.
Perhepyhäkoulu su 13.12. 
klo 12  Heinätorin srk-talo. 

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

joululaulut, klo 18 Sanginsuun  
seurakuntatalo

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

Perjantai 11.12.
• Tainan tahdit, Kauneimmat 

 joululaulut klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskus, juhlasali

• klo 19 Isoniemen leirikeskus,  
kotakirkko

Lauantaina 12.12.
• De vackraste julsångerna klo 13 

Oulun 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 joululau-
lut klo 16 Pyhän Andreaan kirkko

• klo 16 Oulunsalon kirkko.
• klo 16 Koskelan seurakuntakoti
• Lasten ja perheiden kauneim-

mat joululaulut 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 joululau-

lut klo 18 Kiimingin seurakunta-
keskus 

• 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  

tulkataan 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 Luukkaan 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
• klo 18 ravintola Nallikari
 
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   

seurakuntakoti 

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.

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

tiistaina 15.12. klo 12–12.15,
Vartti Tove Janssonin mietteitä.

 Mitä miettii maailmasta Nuuskamuikkunen?  
Tule kuuntelemaan! Lukijana Juha Vähäkangas. 

Lenkki-
ryhmä 
torstaina 10.12. 
kokoonnumme klo 18
Keskustan seurakuntatalolle.
Yhteinen iltalenkki 
kaupungin alueella. 

Lisätietoja Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124.

Jouluinen urkukonsertti 
tuomiokirkossa 
perjantaina 11.12. klo 19  Oulun tuomiokirkossa. 

Péter Marosvári, Oulun tuomiokirkon urkuri, soittaa jou-
luista urkumusiikkia. Konsertissa kuullaan barokki-, ro-
manttis- ja 20. vuosisadan alkupuolen musiikkia. Kon-
sertin ohjelman säveltäjät ovat: Bach, Pachelbel, Gruber, 
Antalffy-Zsíross, Lisznyay ja Mulet. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Lisätiedot taiteilijasta:  www.marosvaripeter.hu
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ron joulukonsertti su 13.12 . 
klo 15 Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. Tilaisuuden jär-

jestää Kiimingin Lionsit 
yhteistyössä mui-

den järjestöjen 
sekä seurakun-
nan kanssa. 
Pääsymaksu on 
10 €. Väliajalla 

on kahvia myyn-
nissä. Puolet illan 

tuotosta menee jou-
lupuukeräyksen hyväksi.

Kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 17 Jäälin kappelilla, 
Juha Tahkokorpi, Sari Wallin.

set toimitetaan asukastuval-
le 12.12. mennessä.
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talou-
dellisen avun hakemiseksi p. 
044 7310 232.

Muut menot
Vanhemman väen joulu-
juhla to 10.12. alkaen klo 10 
messulla kirkossa, jonka jäl-
keen puurojuhla srk-keskuk-
sessa. Kaikille avoin vanhem-
man väen joulujuhla. 
Jouluinen kahvikonsertti ja 
myyjäiset su 13.12. klo 14–
17 Kellon srk-kodilla. Musiik-
kiesityksiä, yhteislaulua, kah-
vitarjoilu ja konsertin jälkeen 
myyjäiset. Lipun hinta 5 € sis. 
torttukahvit. Lipputulot hy-
väntekeväisyyteen. Järj. Tak-
kurannan Martat.
Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoron Seimelle jou-
lukortti-CD:tä myytävä-
nä kirkkoherranvirastossa ja 
kuorolaisilla, hinta 7 €/ kpl. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: seurat su 13.12. klo 17 
ry:llä, radiointi, Kello: jou-
lumyyjäiset la 12.12. klo 16 
ry:llä, joulujuhla 13.12. klo 15 
ry:llä, Jokikylä: joulumyyjäi-
set la 12.12. ry:llä, joulujuhla 
su 13.12. klo 14 ry:llä. 

Martinniemen srk-kodis-
sa ti 15.12. klo 19, Jari Flink, 
Eeva Holappa ja Haukipu-
taan Mieskuoro, johtaa Mih-
kel Koldits. Kahvitarjoilu klo 
18.30 alkaen. Kauneimmissa 
joululauluissa on myytävä-
nä Seimelle -CD:tä, hinta 7 € 
(käteisellä).

Lapsille ja
lapsiperheille

Lasten joulukirkko to 10.12. 
klo 18 kirkossa. Laulaen, 
kuunnellen ja katsellen hil-
jennymme joulun sanoman 
äärelle. Kirkkohetken lo-

Kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 19 kirkossa, Harri 
Isopahkala, Sari Wallin.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho Jäälin kappelilla 
torstaina 10.12. klo 9.30–11, 
tämän jälkeen jäämme jou-
lutauolle.
Perhekahvila Kirkkopirtillä 
perjantaina 11.12 klo 9.30–
11, tämän jälkeen jäämme 
joulutauolle.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 12 
kirkkopirtillä.

Harrastukset ja kerhot
Ruskakööri pe 11.12. klo 10 
seurakuntakeskuksessa

Menot Oulun seurakunnissa 9.–16.12.2015

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustaa 
Jenna Puolakanaho, kantto-
rina Sari Wallin. 
Lasten kirkko su 13.12. 
klo 15 Jäälissä. Toi-
mittaa Juha Tah-
kokorpi, avus-
taa Anne Schön-
berg, kanttorina 
Sari Wallin, mu-
siikissa Kontion 
perhe. 
Raamattupiiri to 
10.12. klo 10 Montin-salis-
sa.
Perinteinen jouluseiminäyt-
tely Jäälin kappelin ikku-
nassa 29.11.2015–6.1.2016. 
Tule viivähtämään hetki jou-
luseimen äärellä.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 700 
8151. Viimeinen päivystys en-
nen joulua on 14.12. Ensim-
mäinen päivystys v. 2016 on 
11.1. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu joulutauolla, 
jatkuu 11.1. 
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro joulutauol-
la, jatkuu 11.1.

Musiikkitilaisuudet
Cassiopeian joulukonsertti 
ke 9.12. klo 19 kirkossa.
Oulun sotaveteraanikuo-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Martti Hei-
nonen, avustaa Leena Brock-
man, kanttorina Eeva Holap-
pa. Jumalanpalveluksen jäl-
keen glögitarjoilu kirkossa.
Kauneimmat joululaulut 
-viikkomessu pe 11.12. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Pekka 
Mustakallio, seurakunnan 
nuorten gospel-bändi. 
Raamattupiiri ke 9.12. ja 
16.12. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Rukouspiiri to 10.12. klo 18 
srk-keskuksessa.
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 17.12. klo 18 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa.

Musiikki
Kauneimmat joululaulut: 
Isoniemen leirikeskuksen ko-
takirkossa pe 11.12. klo 19, 
Pekka Aittakumpu ja Eeva 
Holappa sekä trio MeLeKo.
Kirkossa su 13.12. klo 17 las-
ten ja lapsiperheitten kau-
neimmat joululaulut, juon-
taa Outi Palokangas, harta-
us Leena Brockman, kanttori 
Eeva Holappa, seurakunnan 
lapsikuoro, ja klo 19  Mart-
ti Heinonen, Hannu Nieme-
lä ja Oamk:n kanttoriopiske-
lijoitten lauluryhmä.
Kellon srk-kodissa ma 14.12. 
klo 19, Jaakko Tuisku, Hannu 
Niemelä ja Seniorikuoro, joh-
taa Ahti Sepp, Kellon Mart-
tojen järjestämä kahvitarjoi-
lu klo 18.30 alkaen.  

puksi mehu- ja piparitarjoi-
lu kirkkopihassa.
Lapsiparkki la 12.12. klo 
10–13 Vakkurilassa. Haluat-
ko käydä rauhassa ostoksil-
la? Tai levähtää hetken? Tuo 
lapset lapsiparkkiin sillä ai-
kaa. Lapsiparkki on tarkoi-
tettu haukiputaalaisille lap-
sille. Siellä leikitään ja as-
karrellaan sekä myös hiljen-
nytään alttarin ääreen. Ota 
mukaan pienet eväät. Ilm. 
edelliseen keskiviikkoon 
mennessä, p. 045 6577 426. 
Lapsiparkki on maksuton. 
Perhekerhojen puurojuhlat 

Miesten 
saunailta 
Suvelassa

 to 17.12. klo 18. 
Joulukahvit.

Koitelin joulu 
torstaina 10.12. klo 18–20.

Jouluinen kaikenikäisten tapahtuma kauniissa 
Koitelissa. Tonttupolku sekä joululauluja 

tunnelmatuvalla. Kiiminkijoen koulun Lucia-kuoro 
esiintyy klo 18.45, eläinten joulurauhan julistus klo 19. 

Mahdollisuus omien makkaroiden paistoon sekä 
makkaraa myös myytävänä. Mehu- ja piparitarjoilu. 

Joulumyyjäiset 
perjantaina 11.12. klo 14–17 srk-keskuksessa. 
Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, vanhoja Arabian 
astioita ja arpoja. Torttukahvit.  Tuotto seurakunnan 
lähetystyön  nimikkokohteisiin. Tervetuloa! 

to 10.12. klo 10 Kellon srk-ko-
dilla (HUOM aika!), pe 11.12. 
klo 10 Martinniemen srk-ko-
dilla ja Jokelan vanhalla kou-
lulla, Vakkurilan perhekerho 
kokoontuu pe 11.12. klo 10 
srk-keskuksessa. Perhekerhot 
jäävät joululomalle ja jatka-
vat jälleen tammikuussa.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet ovet kes-
kiviikkoisin klo 18–20 Kellon 
srk-kodilla. 
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulan kah-
viossa.
Vuoden viimeinen nuorten 
ilta pe 11.12. Kauneimmat jou-
lulaulut -viikkomessun jälkeen 
srk-keskuksen isossa salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Mielenterveyskahvila ti 
15.12. klo 13 srk-keskuksessa 
Tuetaan toisiamme ja etsi-
tään iloa elämään kahvi/tee-
kupposen äärellä. Aloitam-
me hartaudella. 
Joululahjakeräys on käyn-
nissä Kellon asukastuvalla 
(Kellontie 272). Mikäli halu-
at lahjoittaa jonkin perheen 
lapselle joululahjan, hae asu-
kastuvalta kortti, jossa on 
lapsen lahjatoive. Lahjoituk-

keskiviikkona 16.12. klo 20 
Oulun tuomiokirkossa.
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä. 
Solistina Henna-Mari Sivula sopraano 
ja urkurina Elias Niemelä. Raamatunluku 
Jaakko Tuisku Vapaa pääsy. 
Seimelle -cd ja ohjelma 10 €, pelkkä ohjelma 5 €. 

torstaina 17.12. klo 20 
Haukiputaan srk-keskuksessa.
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä.  Solistina 
Johanna Kropsu sopraano ja urkurina Elias Niemelä. 
Raamatunluku Pekka Mustakallio. Seimelle -cd 
ja pääsymaksu 10 €, pelkkä pääsymaksu 5 €. 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron Joulumusiikkia 
kynttilän valossa -konsertti täyttää 20 vuotta. 

Joulumusiikkia kynttilän valossa 

Nuorten joulukirkko pe 
11.12. klo 18 kirkossa, Miia 
Seppänen, messua säestää 
Oulujoen seurakunnan nuor-
ten bändi "Oulujoki Supers-
tars".
Naisten kasvuryhmä ti 
15.12. klo 14 Kolamäessä Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella. Vuo-
den viimeinen kerta viete-
tään jouluisissa tunnelmissa. 
Pieni lahja mukaan ajatuksel-
la ”joka lahjan antaa, se lah-
jan saa”. Ryhmä jatkuu 11.1.

Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 10.12. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. Juh-
la alkaa joulupuurolla. Juh-
lan järjestää Kiimingin seu-
rakunta, Eläkeliiton Kiimin-
gin yhdistys ja Kiimingin Elä-
keläiset. 
Juttunurkka joulutauolla. 
Toiminta jatkuu 11.1.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 13.12. 
klo 17 seurat ry:llä, Marko 
Ollila, Olavi Ikonen.

Lasten kauneimmat joululaulut 
tiistaina 15.12. klo 18 seurakuntakeskuksessa. 

Lasten kauneimmat joululaulut, yhteislauluja ja 
kuoroesityksiä. Laulujoutsenten lapsikuoro esiintyy 
Ulla Metsänheimon johdolla, säestykset Jarkko 
Metsänheimo, hartaus kirkkoherra Pauli Niemelä. 

Lasten joulukirkot     
”Hiljaa kuulla saan 
laulun enkelten: 
Vapahtaja on 
luona ihmisten.”

Tervetuloa lapset 
hoitajineen, 
vanhempineen, 
isovanhempineen 
ja läheisineen 
lasten joulukirkkoon 
Jäälin kappeliin 
ti 15.12. klo 9 ja 10 
sekä Kiimingin kirkkoon 
ke 16.12.  klo 9 ja 10. 
Lämpimästi tervetuloa!

Freeim
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Katso Kauneimmat 
joululaulut-yhteis-
ilmoitus sivulta 15.
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Musiikkitilaisuuksia
Kuorojen joulukonsert-
ti to 10.12. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko.  Pyhän 
Andreaan lapsi-, tyttö- ja 
naiskuorot sekä Karjasil-
lan kirkkokuoro esiinty-
vät Sirpa Ilvesluodon ja 
Juha Sorannan johtami-
na. Vapaa pääsy. 

Kanssa jouluenkelin 
-konsertti pe 11.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. 
Sopraano Johanna Krop-
su sekä pianisti Tetyana Kushniruk esittävät mm. Os-
kar Merikannon, Heino Kasken, Jean Sibeliuksen jou-
lulauluja. Ohjelmaan sisältyy myös pianosooloja. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy, ohjelma maksaa 5 €.

Joulukonsertti su 13.12. klo 15, Karjasillan kirkko.  Joo-
se Vähäsöyrinki, laulu ja Vesa Kajava, urut. Vapaa pää-
sy, ohjelma 5€. Ohjelmaan sisältyy soololaulujen lisäk-
si myös yhteislaulua. Konsertin yhteydessä on mahdol-
lista ostaa juuri ilmestynyttä Betlehem II -äänitettä 20 
€ tarjoushintaan. 

Kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 15, Maikkulan 
kappeli. Musiikissa avustaa ChapelBand.

Perheiden kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 16, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 17, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Juha Vähäkangas, kanttorina Riitta 
Piippo. Musiikissa avustaa ChapelBand.

Kauneimmat joululaulut Karjasillan kirkossa su 
13.12. klo 18, Karjasillan kirkko. Toimittaa Maija Hyvö-
nen, kanttorina Juha Soranta. Musiikissa avustaa Can-
tio Laudis -kuoro.

Cantio Laudis -kuoron joulukonsertti ma 14.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. Solistina baritoni Aarne Pelko-
nen. Kuoronjohto Olli Heikkilä, urut Juha Soranta. Oh-
jelmassa kuoro-, soolo- ja yhteislaulua sekä urkumu-
siikkia. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 €. 

Pueri Concinite -joulukonsertti ti 15.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Esiintyy Madetojan musiikkilukion tyttö-
kuoro. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

Kauneimmat joululaulut to 17.12. klo 18, Lämsänjär-
ven leirikeskus. Toimittaa Juha Vähäkangas, kanttori-
na Ilkka Järviö. 

Kauneimmat joululaulut to 17.12. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa Esa Nevala, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.

Kauneimmat joululaulut su 20.12. klo 22, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Kimmo Kieksi, kanttorina Juha So-
ranta. Musiikissa avustavat Merikosken laulu sekä Ter-
vakaupungin puhaltajat. 

Musiikkituokio ke 23.12. klo 14, Karjasillan kirkko. Iiris 
Tötterström, sello, Riitta Tötterström, piano. Ohjelmas-
sa mm. F. Schubertin Arpeggione-sonaatti. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy, ohjelman kesto n. puoli tuntia.

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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.12. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Katja Yli-
talo, kanttorina Juha Soran-
ta. Musiikissa avustaa Poh-
jankartanon kuoro.  Mes-
sun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kolehti kristilliseen nuoriso- 
ja opiskelijatyöhön Kansan 
Raamattuseuran kautta. 
Messu su 13.12. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Seppo Meriläinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Jaa-
na ja Jorma Pulkkinen, laulu.
Messu su 13.12. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avustaa 
Seppo Meriläinen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kirkkokahvit. 
Messu su 13.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Katja 
Ylitalo, kanttorina Juha So-
ranta. Kolehti nimikkokoh-
de, Paulinumin pappissemi-
naari, Namibia. Suomen Lä-
hetysseuran kautta. 
Perhemessu ja wanhan ajan 
joulujuhla su 20.12. klo 10, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus. 
Kauneimmat joululaulut 
-messu su 20.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Kolehti hengelli-
sen elämän uudistamiseen 
ja syventämiseen seurakun-
nissa Hengen uudistus kir-
kossamme ry:n kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 9.12. ja 16.12. 
klo 18, Karjasillan kirkko.
Aikuisrippikoulu ke 9.12. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Adventin ajan hiljaisuuden 
hetki ke 9.12., 16.12. ja 23.12. 
klo 16.30, Karjasillan kirkko.
Adventin ajan rukoushetki 
ke 9.12. ja 16.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Raamattupiiri to 10.12. klo 
18, Kastellin kirkko.  
Raamattupiiri to 10.12. ja 17.12. 
klo 18,  Maikkulan kappeli.  
Rauhanyhdistyksen toimin-

taa: ompeluseurat to 10.12. 
klo 18 Kaukovainion kappe-
li ja pe 11.12 klo 19 Maikku-
lan kappeli. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Pappilan parkki to 10.12. klo 
13, Kastellin kirkko. Päivän 
aiheena Joulu saapuu.
Isä-lapsi -sählykerho pe 
11.12. klo 18, Lintulammen 
koulu, Haapanatie 33.
Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille.  Pikku-
joulut ke 16.12. klo 17.30, Py-
hän Andreaan kirkko.  

Harrastukset ja kerhot 
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
15.12. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Sukanvarsi ke 9.12. ja 16.12. 
klo 13, Siipi, Nokelantie 48.
Seniorikerho ke 9.12. klo 14, 
Kaukovainion kappelin ystä-
vänkammari.  
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
9.12. klo 18, Kastellin kirkko. 
Vuoden viimeisessä kokoon-
tumisessa kirjoina Henning 
Mankellin Juoksuhiekka ja 
Joni Skiftesvikin Valkoinen 
Toyota vei vaimoni. Piiri jat-
kuu tammikuussa 2016. 
Eläkeläisten kerhot to 10.12. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, klo 13 Karjasillan kirkko 
ja Kastellin kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro pe 11.12. klo 9, 
Pyhän Andreaan kirkko.  

Adventin hiljentyminen
keskiviikkoisin klo 16.30 Karjasillan kirkossa
9.12., 16.12. ja 23.12. Adventin sanoma Immanuel – Ju-
mala kanssamme kutsuu meidät pysähtymään, tun-
nistamaan Jumalan läsnäolon ja antautumaan sille. 
Hiljentyminen mahdollistaa sen, että koko 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 ajan rukoushetki
keskiviikkona 9.12. 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 9.12. ja 16.12. Illoissa on mahdollista 
myös keskustella mieltä askarruttavista asioista ja 
tutustua toisiimme iltateen äärellä.

Adventin hiljentyminen

Joulumyyjäiset 
lauantaina 19.12. klo 10–13 Kaukovainion kappelissa.
Käsitöitä, leivonnaisia, puurolounas, torttukahvit, 
arpoja ja lanttu- & porkkanalaatikoita. Tervetuloa 
ostoksille. Myyjäisten tuotto Karjasillan seurakunnan 
nimikkolähetystyölle Suomen Lähetysseuran kautta.

Joulu oveen kolkuttaa. 
Miten valmistan itseni 
jouluun? Eräs tapa on 
kuunnella joulurunoja 
ja laulaa  joululauluja. 
Joulurunoja esittävät 

Hilkka Patja, 
Maija Karppinen, 
Pirjo Kauppinen, 

Eeva-Kaarina Sarastamo 
ja Juha Vähäkangas, 

kanttorina toimii 
Pauliina Stenudd. 

Pipari- ja glögijatkot 
srk-salissa. Vapaa pääsy!

"Tule armas joulu" 
-joulurunoilta 

ma 14.12. klo 18 
Kastellin kirkossa 

Perhemessu ja 
wanhan ajan joulujuhla 
sunnuntaina 20.12. klo 10 Kastellin kirkossa. 

Toimittaa Maija Hyvönen, avustavat Olavi Mäkelä, 
Marjaana Lassi, Juha Vähäkangas, Erja Järvi, 
Juha Kivirasi, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. Päiväkerhotyön 70-vuotisjuhla 

Koulujen joulukirkot
Metsokankaan koulu ti 15.12. klo 9 (1.–2.-lk), klo 10 
(6.–9.-lk) ja klo 12 (3.–5.-lk) Pyhän Andreaan kirkossa
Patamäen koulu ke 16.12. klo 9 Maikkulan kappelissa
Lämsänjärven ja Knuutilankankaan koulut to 17.12. klo 
9 Kastellin kirkossa
Lintulammen koulu pe 18.12. klo 9 Karjasillan kirkossa
Kastellin ala-koulu pe 18.12. klo 9 Kastellin kirkossa
Pöllökankaan koulu pe 18.12. klo 10 Kastellin kirkossa
Kastellin lukion yökirkko pe 18.12. klo 23 Karjasillan 
kirkossa
Pohjankartanon koulu la 19.12. klo 9 Karjasillan kirkko
Kaakkurin koulu ma 20.12. klo 8.30 (1.–2. ja 7.-lk) klo 
9.40 (3.–4. ja 8.-lk) klo 11 (5.–6. ja 9.-lk) Pyhän Andre-
aan kirkossa
Kaukovainion koulu ti 22.12. klo 9 ja klo 10 Kaukovai-
nion kappelissa
Maikkulan koulu ti 22.12. klo 8.30, klo 9.15 ja klo 10 
Maikkulan kappelissa
Sarasuontien ja Oulunlahden koulut
ti 22.12. klo 9 Pyhän Andreaan kirkossa
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 13.12. klo 10 Oulujo-
en kirkko.  Toimittaa Antti Les-
kelä, avustaa Satu Saarinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.  
Messu su 13.12. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Messu Ylikiimingin 
kirkko su 13.12. klo 12. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Leo Rahko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Iltaperhekahvila ke 9.12. klo  
18–20 Hintan srk-talo. Lisä-
tietoja Anu Suomalainen, p. 
040 5881 543.

Harrastukset ja kerhot 
Neulansilmä ke 9.12. klo 17–
19 Hönttämäen srk-koti. 
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 14,  Hoikantie 23.  
Nuorten joululaulut  la 12.12. 
klo 18 Oulujoen kirkko.
Fransupiiri ti 15.12. klo 17 
Myllyojan srk-talo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Vähävaraisten joulupuuro 
ke 9.12. klo 12 Myllyojan srk-
talo. Tarjolla maksuton riisi-
puuro sopalla, kinkkuleivät 
ja torttukahvit vähävaraisil-
le. Osallistujien kesken ar-
votaan muutama jouluinen 
ruokakassi. Alkuhartauden 
pitää Pentti Kortesluoma. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
Vähävaraisten jouluateria 
ke 9.12. klo 12 Ylikiimingin 

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 9.–16.12.2015

srk-talo. Jouluateria, hartaus 
ja joululauluja. 
Diakonian ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa ajan-
varaus  maanantaisin klo 
9–11, p.  040 7033 690 tai 
käymällä paikan päällä ky-
seisenä päivänä Myllyojan 

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 10.12. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla, Jukka Joensuu, Katrii-
na Sipilä, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara. Jou-
lupuuro.
Messu su 13.12. klo 10 Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Riit-
ta Markus-Wikstedt, Katrii-
na Sipilä, kanttori Pirjo Män-
tyvaara. Radiointi Radio 
Dei. Diakonissa Päivi Pulkki-
sen läksiäiskahvit Toimitalon 
Yläsalissa. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Lasten jouluhartaus ma 
14.12. klo 9.30 Oulunsalon 
kirkko.
Lasten jouluhartaus ma 
14.12. klo 10.15 Oulunsalon 
kirkko. Kirkkokahvit.
Hartaus Salonkartanossa ke 
16.12. klo 13.30, Jukka Joen-
suu, Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus Teppolassa to 17.12. 

srk-talossa,  Koivumaantie 2. 
Keskustelu- ja muissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.
Vähävaraisten jouluateria 
ma 14.12. klo 12 Yli-Iin srk-
talo.  Jouluateria, hartaus ja  
joululauluja.

klo 11.30, Riitta Markus-Wik-
stedt, Eeva Maija Sorvari. 
Seurakuntakerhoa ei ole  
to 17.12. Pidämme joulu-
tauon. Kerho jatkuu taas to 
14.1.2016.

Musiikkitilaisuudet
"Tähtien valoa" – Cassio-
peia-kuoron joulukonsertti 
ke 16.12. klo 19 Oulunsalon 
kirkko. Kuoroa johtaa Kristi-
an Heberg. Ks. ilmoitus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
10.12. klo 9 Oulunsalon seu-
rakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 10.12. 
klo 9.30.
Musiikkikerho to 10.12. klo 

15 Repussa. 
Joulupolku la 12.12. klo 14–
17 Umpimähkän leirikeskus. 
Koko perheen jouluinen pol-
ku sisällä ja ulkona saattaa 
mielen joulun tunnelmaan. 
Ks. ilmoitus.
Nuorten avoimet ovet 7.-lk 
ylöspäin ma 14.12. klo 15.
Musiikkikerho to 17.12. klo 
15 Repussa. 

Lähetys
Lähetys ottaa vastaan pos-
timerkkejä, kortteja ja kir-
jeitä Joulupolulla Umpi-
mähkässä. Auta kehitysmai-
den lapsia ja tuo vanhat pos-
tikorttisi meille. Pääset kur-
kistamaan aarrearkkuun. 
Lähetysilta ke 16.12. klo 18 
seurakunnan Toimitalolla. 
Kuljemme pienen joulupolun 

Kuule ... joulu tulee! 
sunnuntaina 13.12. klo 19 Oulujoen pappilassa.  
Sira Moksi (laulu) ja Anu Hartikainen (piano). Ohjelmis-
tossa vuorottelevat sopuisasti hengelliset ja hartaat lau-
lut yhdessä uudempien ja viihteellisempien kanssa. Li-
put 10 €. Väliajalla glögi- ja torttutarjoilu sekä mahdolli-
suus ostaa lämpimiä lahjoja pukinkonttiin. Tuotto Oulu-
joen seurakunnan diakoniatyölle, vähävaraisten hyväksi.

toimitalon taulujen ympäril-
lä Ilosanomaa etsien.
Lähetyksen myyntipöytä la 
12.12. klo 11–16 Kauppakes-
kus Kapteenin joulumyyjäi-
sissä. Myytävänä käsitöitä ja 
jouluisia tuotteita. Lähetys-
tietoutta omasta seurakun-
naata ja maailmalta. Terve-
tuloa tutustumaan ja ostok-
sille.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön tarjoama 
jouluateria oulunsalolaisil-

Kyläkamarin 
kuulumisia!
Kyläkamarin ja seura-
kuntakerhon yhteinen 
joululaulu- ja puurotilai-
suus to 10.12. klo 11 alka-
en. Kaikki lämpimästi ter-
vetuloa! Avajaiset Kaup-
piaantien uusissa tilois-
sa ma 11.1.2016 klo 11.  
Lisätietoja: Katriina Sipilä, 
p. 044 7453 853 ja Riitta 
Markus-Wikstedt, p. 044 
7453 848.

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

Joulumyyjäiset 
lauantaina 12.12. 
klo 10–13 Ylikiimingin 
seurakuntatalossa.  
Myytävänä leivonnaisia 
ja käsitöitä.  Arvontaa 
ja torttukahvit.  
Tervetuloa joulumieltä 
hakemaan. 

Katso, valo välkähtää 
lauantaina 19.12. klo 12–16 Hintan seurakuntatalossa. 
Tule sinäkin kanssamme laulamaan, improvisoimaan ja 
nauttimaan yhdessäolosta. Tarjolla on pientä välipalaa 
kera kahvin tai teen.  Mukana Anu Vuorenmaa ja An-
na Haanpää-Vesenterä.

Let it Snow! 
sunnuntaina 13.12. klo 18  Oulujoen kirkossa
Jazzahtavia ja swingaavia sovituksia tutuista joululau-
luista esittää Mas Que Nada Stage Band solistinaan 
Anu Salmenkorva. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mut-
ta halutessaan voi ostaa 10 euron hintaisen käsiohjel-
man. Käsiohjelmien tuoton saa Oulun yliopistollisen 
sairaalan lasten syöpäosasto.

Kauneimmat joululaulut 
ke 9.12. klo 18 Juopulin kylätalo, Ylikiiminki. 
ke 9.12. klo 18 Sanginsuun seurakuntakoti. 
to 10.12. klo 18 Korvenkylän nuorisoseura, 
Seurakankaantie 23. 
su 13.12. klo 17 Ylikiimingin kirkko. 
su 13.12. klo 19 Yli-Iin kirkko. 
su 13.12. klo 19 Ylikiimingin kirkko. 
ke 16.12. klo 18, Sanginjoen 
nuorisoseurantalo, 
Sanginjoentie 1304. 

Lasten kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 15 Oulujoen kirkko.  

Lasten kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 15 Yli-Iin kirkko. 

le perheille ja yksinasuville 
ti 15.12. klo 13 seurakunnan 
Toimitalolla. Ilmoittautumi-
set diakonissa Katriina Sipi-
lä, p. 044 7453 853 tai Riit-
ta Markus-Wikstedt, p. 044 
7453 848.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Pe 11.12. klo 19 joululau-
luilta kirkossa. Su 13.12. klo 
16 seurat ry:llä Antti Kiuru, 
Mauno Linnanmäki.
Salonpää Su 13.12. klo 14 
joulujuhla ry:llä.

Tähtien valoa – 
Cassiopeia-kuoron joulukonsertti 
keskiviikkona 16.12. klo 19 kirkossa. 
Osa joulukonserttisarjaa, jolla kuoro juhlistaa uuden 
"Tähtien valoa" -levyn julkistamista. Konsertin ohjel-
ma koostuu levyn lauluista, joihin  kuuluu perinteisiä 
ja vähemmän tunnettuja  joululauluja sekä aivan uu-
sia sovituksia. Kuoroa johtaa Kristian Heberg. Käsi-
ohjelma 5 €. Levy 20 €. Lämpimästi tervetuloa!

Joulumusiikkia 
perjantaina 18.12. klo 19 Yli-Iin kirkossa. 
Ylikiimingin kirkkokuoro, johtaa Leo Rahko. 
Ylikiimingin puhaltajat, johtaa Jaakko Rahko.

Joulupolku 
lauantaina 12.12. klo 14–17 Umpimähkässä.
Koko perheen jouluinen polku (sisällä ja ulkona), jonka 
varrella voi saattaa mielen joulun tunnelmaan. Joulupo-
lulla on jokaiselle jotakin, se sopii koko perheelle. Voit 
hiljentyä joulun sanoman äärellä, tehdä pienen joulu-
muiston, nauttia riisipuurosta ja tunnelmoida ulkotu-
lien loisteessa. Polku kierretään omaan tahtiin eli voit 
tulla silloin kuin sinulle sopii ja olla sen aikaa kuin halu-
at. Tapahtuma on ilmainen.

Lisätään lämpöä
ke 16.12. klo 19
Oulujoen kirkossa. 
Tuure Kilpeläinen ja 
Kaihon karavaani, 
mukana Oulujoen 
lapsi- ja nuorisokuo-
ro aCorde. Liput 27,50 € 
ovelta (alkaen klo 18) 
ja lippu.fi

Pikku putiikki Myllyojan srk-talo.  Myynnissä 
lapasia, sukkia ja kaikkea muuta mukavaa. Jos käsiä tai 
varpaita palelee, käy ostamassa lahjaksi tai itselle läm-
mintä ylle. Älä unohda syksyn pimeyttä, muista heijas-
tin. Voit tehdä ostoksia seurakuntatalon ollessa auki. 
Tuotto kansainvälisen diakonian hyväksi.
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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 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.  
Messu su 13.12. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Minna Sal-
mi, kanttori Laura Räihä. 
Messu su 13.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Anu Ojala, kanttori Tom-
mi Hekkala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.  
Messu su 13.12. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustavat 
Niilo Pesonen, Heli Mattila 
ja Saila Luukkonen, kantto-
ri Tomi Heilimo. Eläkeläisten 
joulujuhla messun jälkeen. 
Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Hele-
na Paalanne, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
13.12. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja. Kaksikielinen pyhä-
koulu lapsille messun aikana, 
kirkkokahvit.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 15.12. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Niilo 
Rauhala ja Timo Määttä. 
Viikkomessu ke 16.12. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Hartaus pe 11.12. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Linnanmaan olohuone to 
10.12. klo 17.30–19.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Yh-
den vanhemman perheiden 
yhteinen tapaaminen. Kah-
vit, mehut ja pientä syötä-
vää, lastenhoito järjestetty. 
Olohuone toteutetaan yh-
teistyössä Oulun Seudun Yh-
den Vanhemman Perheet 
ry:n kanssa. Tuiran seura-
kunnasta illoissa on mukana 
diakoniatyöntekijä ja lasten-
ohjaaja. 
Perhekerhojen joulukirkko 
ke 16.12. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus. 

Harrastukset ja kerhot
Käsityökerho ke 9.12. ja 
16.12. klo 15, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 9.12. ja 
16.12. klo 18–21, Tuiran kirk-
ko. Avarit on yläkouluikäisille 
nuorille tarkoitettua toimin-
taa. Päihteettömiä ja ener-
giajuomavapaita 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 10.12. klo 12.30 Tuiran 
kirkko. Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen. 
Käsityökerho ma 14.12. klo 
12, Tuiran kirkko. 
Käsityökahvila ti 15.12. klo 
12–15, Koskelan seurakun-

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 (Oulu) 
ja Punctum (Rovaniemi) konsertoivat Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Renessanssiajan vokaalimusiikki ja J-P Metsävainion 
astronomiset kuvat heijastettuna kirkon seinille ja kattoon. 
Neljällä videotykillä toteutettu kuvaesitys. Lippu 15 / 10 €.

J-P M
etsävain

io

Joulumyyjäiset 
lauantaina 12.12. klo 10–13 

Tuiran kirkon seurakuntasalissa.

Tule ostamaan jouluruokia ja -leivonnaisia, etsimään 
sopivia käsitöitä pukinkonttiin tai nauttimaan torttu-
kahvit. Tapahtumassa useita myyjiä omien tuotteit-

tensa kanssa.  Tapahtuman järjestää Tuiran seurakun-
nan lähetystyö. Käteismaksu.   

Ta r ja  O ja -V i i r r e t

takoti.  
Tuiran seurakunnan va-
paaehtoisten joulujuhla 
ke 16.12. klo 17, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Vapaaehtois-
töissä mukana olevien joulu-
puuro ja Kauneimmat joulu-
laulut -tilaisuus. Tervetuloa 
mukaan.
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 17.12. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, seurakuntasali. Ve-
täjinä pastori Riitta Louhe-
lainen ja Leo Tolonen. Syys-
kauden lopuksi juomme jou-
lutorttukahvit ja laulamme 
yhdessä joululauluja kantto-
ri Laura Räihän johdolla seu-
rakuntasalissa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Sanaa, esirukousta ja tee-
tä Koskelan seurakuntata-
lon vintillä to 10.12. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Il-
lan aikana tarjotaan myös 

iltatee ja rukoillaan yhteis-
ten asioiden puolesta. Lisä-
tietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145 tai 
heli.m.mattila@evl.fi. Käyn-
ti kerhotilaan on pihaan tul-
taessa vasemman puoleises-
ta ulko-ovesta. Pienestä etei-
sestä lähtee portaat ylös va-
semman oven takaa.
Sururyhmä läheisensä kuo-
leman kautta menettäneille
alkaa Tuiran seurakunnas-
sa 21.1.2016. Ilmoittautumi-
nen 8.1. mennessä diakonissa 
Eeva-Marja Laitiselle, p. 040 
5157 267. Tiedustelut pasto-
ri Jukka Kolmonen, p. 044 
3161 722.

Olette lämpimästi tervetulleita 
eläkeläisten joulujuhlaan
sunnuntaina 13.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkkoon.

Messun jälkeen joulupuuro, jouluista
ohjelmaa ja torttukahvit.

Linja-autojen reitti:
Auto 1
11.00 Tuiran palvelukeskus, Kangastie
11.10 Tuiran kirkko
11.20 Alppilan pysäkki, Kaarnatie
11.30 Hiidentien päätepysäkki
11.40 Metsolan kartano, Mielikintie
Pyhän Tuomaan kirkko 
Auto 2
10.50 Koskelan srk-kodin pysäkki
11.00 Rajakylän srk-koti
11.10 Palokan palvelukeskus
11.20 Niittytuuli, Risuniityntie
11.30 Kuivasjärvi, Karjakentän pysäkki, 
Kaitoväylä, Yliopistonkatu
11.40 Pyhän Luukkaan kappelin pysäkki
Pyhän Tuomaan kirkko
Paluukuljetus lähtee klo 14.45.

Perhekerhojen joulukirkko 
ke 16.12. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkko. Hiljennymme 
joulun sanoman äärelle, kirkon loputtua joulupuurotar-
joilu. Tervetuloa perheesi kanssa joulukirkkoon.

Joulukonsertit  
ke 9.12. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. Oulun kon-
servatorion laulunopiskelijat esiintyvät. Pianistina 
Markus Vaara. 
su 13.12. klo 19, Pyhän Tuomaan kirkko. Oulun yliopis-
ton ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeian joulu-
konsertti on osa joulukonserttien sarjaa, jolla juhlis-
tamme uuden levymme "Tähtien valoa" julkaisua. Kä-
siohjelman hinta on 5 €.
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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 9.–16.12.2015

Kansainvälisyys – In English
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi),
Communion Service in English on Sun/su 13.12. klo 16
Pyhän Luukkaan kappeli. Tuttu messu kansainvälisellä
mausteella englanniksi, Weekly gathering for interna-
tional people. Toimittaa / led by Ari Savuoja, saarna/ser-
mon Terttu Laaksonen. Kaksikielinen pyhäkoulu messun 
aikana. Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee 
fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Messu su 13.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Joulujuhla ke 9.12. klo 11 
Pulkkilan srk-talossa.
Joululauluhetki ke 9.12. klo 
12 Nestorissa.  
Ehtoollishartaus ke 9.12. 
klo 14 Pohjantähdessä ja ma 
14.12. klo 13.30 Pihlajistossa.
Joulujuhla to 10.12. klo 11 
Pyhännän srk-talossa, järjes-
tää eläkeliitto ja diakoniatyö. 
Värkkäilykerho to 10.12. klo 
15.30 Tavastkengän koululla. 
Naistenpiiri pe 11.12. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 

Kastettu: Niko Taneli 
Halonen (Rantsila), 
Pieta Alviina 
Kivioja (Pyhäntä), 
Aslak Leo Oliver 
Kamula (Pyhäntä), 
Konsta Eevert Jussila 
(Kestilä), Isa Adalmiina 
Similä (Rantsila)
Vihitty: Joonas Petteri 
Impola ja Marianna 
Heleena Saarijärvi 
(Rantsila)
Kuollut: Kaarlo Jaakko 
Hätälä 89 (Rantsila), 
Niko Antti Aukusti 
Kovalainen 36 (Kestilä)

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. 

KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit pe 11.12. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali Kauneimmat joululaulut.
Keskustelukerho ti 15.12. klo 17 Heinätorin seurakun-
tatalo Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille 
Perhepiiri to 17.12. klo 12 Vanha pappila Jössensali. 
Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi. 
Olkkari-ilta to 17.12. klo 17 Kerho nuorille (18–40-v.) 
aikuisille kehitysvammaisille. Tarkemmat tiedot kehi-
tysvammatyön diakoniatyönbtekijä p. 040 5156 935. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten läheisten ruokailu to 10.12. klo 
17.30–19.30 Pancho Villa ravintolassa, Kauppurienka-
tu 6–8. Syyskauden päätöskokoontuminen hyvän ruo-
an ja seuran merkeissä. Ruokailu on omakustanteinen. 
Ilmoittautumiset 7.12. mennessä: sinikka.mantyjarvi@
nkl.fi.
Näkövammaisten ja läheisten joulujuhla la 12.12. 
13–15 Kastellin kirkolla, Töllintie 38. Tervetuloa viet-
tämään yhteistä joulujuhlaa! Maija Hyvönen, Karjasil-
lan seurakunnan pastori puhuu. Helena Taskila ja Ilk-
ka Kotajärvi esiintyvät. Lauletaan rakkaimpia joululau-
lauja ja kuullaan runoja. Tarjolla on riisipuuroa, kink-
kuvoileipiä ja torttukahvit. Pöytiin tarjoilu. Opasystä-
vät ovat vastassa kirkon parkkipaikalla klo 12.30 alka-
en. Jos varaat paluukyydin etukäteen, varaa klo 15.10.

KUULOVAMMAISET
Kauneimmat joululaulut to 17.12. klo 15, Tuiran kirk-
ko Viittomakielelle tulkattu Kauneimmat joululaulut-
tilaisuus. Viittomakieliset kuurot, kuurosokeat ja kuu-
lovammaiset. Tervetuloa joululaulutilaisuuteen joulun 
odotuksen mielellä. Viitothan Oy:n tulkit tulkkaavat ti-
laisuuden hyvän joulumielen eleenä.

PÄIHDETYÖ
Jouluaskartelu naisille ja miehille pe 11.12. klo 9–15, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Tavoiteryhmä ma 14.12. klo 10–12, Keskustan seura-
kuntatalo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan seurakuntata-
lo. Käytettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja 
ja sielunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 
022 tai tellervo.kianto@evl.fi.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Yliopiston joululau-
lut to 10.12. klo 11–13,
Oulun yliopiston Lin-
nanmaan Aulakahvi-
la, Erkki Koiso-Kant-
tilan katu 7. Tule laulamaan yhdessä tai kuunteleman 
perinteisiä joululauluja! Tarjolla glögiä ja joulutorttua. 
Laulujen säestäjänä kirkkomuusikko Taina Voutilainen, 
portsarina yliopistopastori Ari Savuoja.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten joulujuhla to 
10.12. klo 18 Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. Enkeli Tai-
vaan lausui näin: "Miks' hämmästyitte säikähtäin...” Pe-
rinteinen joulujuhla hyvässä tunnelmassa ja mukavas-
sa seurassa. Erityisvieraan oopperalaulaja tenori Petrus 
Schroderus, joka laulaa joitakin valitsemiaan lauluja ja 
kertoo omasta uskostaan Joulun lapseen! Glögiä, jou-
lulauluja, ohjelmaa, hartaus, joulutorttukahvitus. Va-
paa pääsy!
Yliopistoväen perinteinen ekumeeninen jouluhartaus
ma 14.12. klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Tarjolla on 
jouluajan musiikkia, virsiä ja lauluja, joulun tekstit, pu-
he ja joulutorttukahvitus. Hartaudessa mukana piispa 
Samuel Salmi, kirkkoherra (ort.) Marko Patronen, puhe,
ja yliopistopastori Ari Savuoja. Musiikissa Oulun Nor-
maalikoulun lapsikuoro, ort. seurakunnan Katedraali-
kuoro ja urkurina Taina Voutilainen. Järjestetty yhdes-
sä Oulun yliopiston ja Oulun ort. seurakunnan kanssa. 

JÄRJESTÖT 
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.
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset to 17.12. klo 18 
Körttiksellä, os. Luokotie 5 A 5, Oulu. Seurat. Siionin-
virsiä ja iltateetä.

Lähetys

Joulu Krypta avoinna ma–la 7.–19.12. välisenä aika-
na klo 10–16 Tuomiokirkon kryptassa. Kryptasta voi os-
taa villasukkia, käsitöitä ja nauttia riisipuurosta tai tort-
tukahveista. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke ja pe 10–14, 
Nokelantie 48 B, 90150 Oulu. Astioita, kirjoja, levy-
jä, tauluja, koruja, kodintekstiilejä, leluja ym. kirp-
putoritavaraa sekä käsitöitä ym. pajan tuottei-
ta sekä kahvila lähetystyön hyväksi. Pullakahvit  
3 eurolla. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Lähetystovi pe 11.12. klo 12–13 Siivessä. Tutustumme 
Oulun ev.lut. seurakuntien tekemään lähetystyöhön eri 
puolilla maailmaa. Nepalissa tuetaan vammaisten las-
ten koulunkäyntiä ja raamattukoulua. Seija Helomaa. 

Chimes-yhtyeen harjoitukset 
to 10.12. klo 18.15 kirkossa.
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla su 13.12. klo 12 kirkossa.

Kauneimmat joulu-
laulut su 13.12. klo 18 
kirkossa. Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi
Torttukahvit lähetys-
työn hyväksi klo 17.30 
srk-salissa.

Eläkeliitto ti 15.12. klo 11 srk-
salissa. Puurojuhla; ken lah-
jan tuo, hän lahjan saa.

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

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.

Sakari Kukko ja Valo -kvartetti 
jouluisissa tunnelmissa 
lauantaina 12.12. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Jazzsävytteisiä sovituksia ja improvisointeja suoma-
laisesta ja eurooppalaisesta hengellisestä musiikista. 
Tulkinnoista vastaa Sakari Kukko ja Valo -kvartetti, 
jossa soittavat saksofonisti-huilisti Sakari Kukon lisäk-
si jazzmuusikot Iro Haarla (piano), Ulf Krokfors (bas-
so) ja Mika Kallio (lyömäsoittimet). 
Konsertin ohjelmisto koostuu vuonna 2013 taltioi-
dun Valo-levyn materiaalista. Perinteisten suomalais-
ten hengellisten laulujen ja virsien lisäksi konsertissa 
kuullaan joululauluja Suomesta, Sveitsistä, Itävallas-
ta ja Portugalista. Vapaa pääsy.

Sa
n
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a 
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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  9.–16.12.2015

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot aloittavat jou-
lutauon viikolla 51. Lisätie-
toa kerhoista Siljalta, p. 044 
7750 601. 
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.
Kauneimmat joululaulut ke 
9.12. klo 14 Lumilyhdyssä.
Kuoroharjoitukset keskiviik-
koisin klo 18.30–20 srk-talos-
sa. 
Perhekerho to 10.12. klo 10 
srk-talossa. Aloitamme ker-
hon pikkukirkolla kirkossa. 
Pikkukirkko to 10.12 klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki, kesto n. 
20 min.
Friday clubin pikkujoulu 
0.–4.-luokkalaisille pe 11.12 
klo 17.30–19 ja Friday nigh-
tin pikkujoulu 4.–6.-luokka-
laisille pe 11.12. klo 19–20.30. 
Joka lahjan tuo se lahjan saa, 
lahjan hinta 3–4 €. Luvassa 
monenlaista puuhaa ja toi-
mintaa sekä raamattuope-
tus ja nyyttärit.
Joose Vähäsöyringin ja Ve-
sa Kajavan tunnelmallinen 
joulukonsertti Lumijoen kir-
kossa la 12.12. klo 16. Ilmai-

Syöpäkerhon joulujuhla ke 
16.12. klo 12 Rantsilan srk-ta-
lossa.
Kirkkovaltuusto ke 16.12. 
klo 18 Pulkkilan srk-talossa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 9.12. klo 18 srk-kodis-

sa. Pulkkila: Kirkkokuoro 
to klo 13.30 ja Stellat to klo 
15.15 srk-talossa. Pyhäntä: 
To 10.12. nuorisokuoro klo 
14.30, lapsikuoro klo 17.45 ja 
mieskuoro klo 19 srk-talossa. 
Rantsila: Stellat ke klo 15.15. 

 

Järjestömyyjäiset
lauantaina 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. 

K
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nen sisäänpääsy, käsiohjelma 
maksullinen.
Limingan musiikkiopiston 
oppilaiden joulukonsert-
ti ma 14.12. klo 18 srk-talos-
sa. Tervetuloa kuuntelemaan 
nuorten soittajien esityksiä!
Kirkkovaltuuston kokous ti 
15.12. klo 18 srk-talossa.
Siionin jouluvirsiä srk-talos-
sa to 17.12. klo 18. Tervetu-
loa hiljentymään kiireiden 
keskellä.
Tulossa: Kauneimmat jou-
lulaulut su 20.12. klo 15 kir-
kossa.
Adventin ja joulunajan ta-
pahtumat löytyvät ilmoi-
tustauluilta, seurakunnan 
nettisivulta: lumijoenseura-
kunta.fi sekä uudesta kunta-

tiedotteesta.
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 teks-
tarilla, p. 040 9620 891 tai 
nseppa@gmail.com ke 16.12. 
mennessä. Lisätietoa myös 
Facebook-ryhmän kautta. 
Leirin hinta 12 €, sisaruksil-
ta 10 €.
Rauhanyhdistys:  Pe 11.12. 
klo 19 nuortenilta Anttilalla 
ja klo 19.30, raamattuluokka 
pienet Oksalla ja isot Nikolal-
la.  Su 13.12. klo 13 joulujuhla 
ry:llä. Ma 14.12. klo 10 puuro-
kerho Koivukarilla ja klo 19 
miestenilta ry:llä.

Kastettu: Olivia Valentiina Simuna
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3. adventtisunnuntain jumalanpalvelukset
Messu su 13.12. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 13.12. klo 13 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Ulla Koskelo.

Jumalanpalvelukset

Joululauluilta 
tiistaina 15.12. klo 19 Mankilan rukoushuoneella.

Jonne Pirkola ja Veijo Kinnunen.
Joulutorttukahvit. 

Piippola: pe 11.12. 
klo 9 kirkossa, 
Juha Luokkala, Ulla Koskelo 
ja Johanna Hietala 

Kestilä: to 17.12. klo 9 kirkossa, 
Jonne Pirkola, Veijo Kinnunen ja Niko Maarala

Rantsila: Aleksanterin, Gananderin ja Hovin 
koulujen joulujuhla pe 18.12. klo 18.30 kirkossa, 
Jonne Pirkola, Veijo Kinnunen ja Niko Maarala

Pulkkila: yläkoululaisille ja lukiolaisille 
pe 18.12. klo 23.30 kirkossa, 
Merja Jyrkkä, Ulla Koskelo ja Niko Maarala

Pyhäntä: la 19.12. klo 8.20 kirkossa, 
Juha Luokkala, Ulla Koskelo ja Niko Maarala 

Koulujen 
joulukirkot

Kyläjoulukalenteri 2015 
To 10.12. Hailuodon peruskoulu; "kurkistusikkunoi-
ta jouluun" etupihan ikkunoilla klo 17 alkaen. Luo-
vontie 61.
Pe 11.12. Joulunodotusaamiainen klo 7.30–9.30 srk-sa-
lissa. Elävää musiikkia. Luovontie 50.
La 12.12. Pappilan puurojuhla klo 15–18. Vanhanpap-
pilantie 41. 
Sekakuoro Cassiopeian joulukonsertti klo 19 kirkos-
sa. Luovontie 50.
Su 13.12. Luovon Puikkari Marjaniemessä; joulukah-
vit klo 11–15. Marjaniementie 794. 
Kauneimmat joululaulut klo 18 kirkossa. Luovontie 50.        
Ma 14.12. Merisilta-lautta; Luovon Martat tonttuile-
vat lautan aamuvuoroilla klo 6–8.
Ti 15.12. HaiArt; jouluinen tanssiesitys klo 18 liikunta-
salissa. Luovontie 61.
Ke 16.12. Saarenkartano; tonttuilua ja tarinapiirin 
kertomuksia klo 14–16. Kaunakaupungintie 1.

Omaishoitajien puurojuhla 
sunnuntaina 13.12. klo 14 
Rantsilan seurakuntatalossa.

Omaishoitajat, aikaisemmin omaishoitajina 
toimineet ja läheiset, ilmoittautumiset viimeistään 
to 10.12. Helena Tuomaalalle p. 046 6404 890. 

Kuorojen joululauluilta 
keskiviikkona 16.12. klo 19 Pyhännän kirkossa.

Pyhännän lapsikuoro, nuorisokuoro ja mieskuoro.
Johtaa Veijo Kinnunen.
Säestys Liisa Koskelo.

Yhteislaulua!

Kauneimmat joululaulut
Kestilän kirkko su 13.12. klo 19, 
Ulla Koskelo, Jonne Pirkola ja käsikellot. 
Piippolan kirkko su 13.12. klo 19, 
Unto Määttä ja Merja Jyrkkä. Violakuoro ja 
Piippolan Mieslaulajat, johtaa Kaisu Boutellier. 
Piippolan kappelineuvosto tarjoaa joulupuuroa 
klo 18 seurakuntakodissa.
Pyhännän kirkko su 13.12. klo 19, 
Veijo Kinnunen, Paula Petäjäjärvi ja nuorisokuoro.
Pulkkilan kirkko su 20.12. klo 19, 
Pekka Kyöstilä, Merja Jyrkkä ja kirkkokuoro.
Rantsilan kirkko su 20.12. klo 19, 
Juha Luokkala, Ulla Koskelo ja lapsikuoro.

srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 11.12. klo 
19 ja joulujuhla su 13.12. klo 
13 (Alpo Ojala) ry:llä. Pulkki-
la: Raamattuluokka ja nuor-
tenilta la 12.12. klo 19.30 ja 

joulujuhla 13.12. klo 13 ry:llä. 
Pyhäntä: Joulujuhla 13.12. 
klo 16 kirkossa. Rantsila: 
Joulujuhla 12.12. klo 18.30 
ry:llä, Markku Heikkala.

3. adventin messu su 
13.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Olavi 
Palovaara, kanttorina 
Juha Pöykkö, 
messutiimi. 

Joose 
Vähäsöyringin 
ja Vesa Kajavan 
tunnelmallinen 
joulukonsertti 
Lumijoen kirkossa 
la 12.12. klo 16. 
Ilmainen 
sisäänpääsy, 
käsiohjelma 10 €. 
Tuotosta osa 
Lumijoen 
seurakunnan 
diakoniatyölle.

Tähtien valoa -joulukonsertti 
lauantaina 12.12. klo 19 kirkossa. Sekakuoro Cassiopeia 
Kristian Hebergin johdolla Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Ovella myynnissä kuoron uusi 
joululevy ”Tähtien valoa”.

Yksinasuvien joulujuhla 
perjantaina 18.12. klo 13 seurakuntasalissa. 
Tarjoilujen vuoksi ilmoitt. Marjalle 14.12. mennessä.
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Kastetut: Viola Saimi 
Sofia Karppelin, Hilja 
Aino Päivikki Juvani, 
Topi Eemil Olavi 
Pirttiaho, Sulo Pentti 
Seppo Pääskynen, Daniel 
Kaarlo Mikael Kokko.

3. adventtisunnuntain 
messu 13.12. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, 
avustaa Juha Maalismaa, 
messudiakoni Arto Pisilä, 
kanttori Tarja Sakko. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  9.–16.12.2015

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

Kirkkoherranvirasto  suljet-
tu pe 11.12.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Joulu-
tauko 14.12. jälkeen.
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 (tai niin kauan kuin 
ruokaa riittää) Kirkonkylän 
srk-kodilla (Tiilitie 1) ja Asu-
kastuvalla (Honkasentie 11). 
Ruokakasseja jaetaan vähä-
varaisille. Järj. seurakunta ja 
MLL.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Päivä- ja perhekerhot 
ovat joulutauolla 16.12.15–
10.1.16. 

Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 9.12. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten ja omaishoi-
tajien joulujuhla to 10.12. 
klo 12 alkaen joulupuurolla 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Linja-autokuljetus klo 
11.20 Suolatie 4 Caritas-ko-
ti, klo 11.25 Hovila, klo 11.30 
Hovintien palvelutalo, klo 
11.35 Kirkonkylän srk-koti, 
klo 11.45 Asukastupa. Kyy-
tiin pääsee myös palolaitok-
sen pysäkiltä. 
Kirkkokuoro to 10.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 11.12. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Versot su 13.12. klo 17 Kir-
konkylän srk-kodilla.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksella ma 14.12. klo 

9–11.30. Hinta 5 €/ kerta, va-
raa paikka lapsellesi: p. 0400 
279 881 tai p. 044 7790 037.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 14.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 17.12. klo 18 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa. Pöytäkirjan nähtävilläolo 
21.12.15–20.1.16 kirkkoher-
ranvirastossa arkisin klo 9–15.
Varhaisnuoret: www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Joulutauko 10.12. jälkeen.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Raa-
mis ke 9.12. klo 18 Vanhas-
sa pappilassa. Kauneimmat 
joululaulut rippikoulaisille 
ja vanhemmille to 10.12. klo 
18.30 kirkossa. 
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to pe klo 14-17, 
Tiilitie 1. Joulutauko 11.12. 
jälkeen.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Nuorten järjestämä iltapalail-
ta pe 11.12. klo 19 ry:llä. Jou-
lujuhla su 13.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 13.12. klo 14 
ry:llä.

Hartaus ja jouluiset laulut 
to 10.12. Ystävärengas muka-
na Alatemmeksen vanhain-
kodilla klo 14 sekä Mummo-
lassa klo 15. 
Kauneimmat joululaulut 
to 10.12. klo 19 Ketunmaan 

koululla.
Aamupuuro ja ruokajakelu 
pe 11.12. klo 9 seurakuntata-
lolla. Aamupala tarjolla eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa jaossa 

Kastettu: 
Lukas Ilmo Benjamin 
Heikkinen, Urho Mauri 
Kalervo Kukkohovi, 
Onni Eino Olavi 
Lempinen, Eevi Sofia 
Rosaliina Savolainen, 
Neea Melina Lesonen

klo 10 alkaen. 
Tähdet-kuoron Lucia-harjoi-
tus pe 11.12. klo 17 kirkossa.
Kauneimmat joululaulut pe 
11.12. klo 19 Rantakylän kap-
pelilla.
Kauneimmat joululaulut su 
13.12. kirkossa klo 16, muka-
na Minka-kuoro.
Kauneimmat joululaulut su 
13.12. kirkossa klo 19, muka-
na Tähdet- kuoro ja Lucia-
esitys. Tilaisuus lähetetään 
suorana Internetiin ja on kat-
sottavissa seurakunnan koti-
sivuilta.
Jussilan porinat ti 15.12. klo 
13 juttutuvassa. Mukana dia-
konissa Sinikka.
Joulukuvaelma lapsiperheil-
le ti 15.12. klo 18 kirkossa.
Joulujuhla seurakuntaker-
holaisille, omaishoitajille ja 
joulumieltä etsiville ke 16.12. 
seurakuntatalolla. Aloite-
taan joulupuurolla klo 12.

Kuorot ke 16.12. kirkossaseu-
rakuntatalolla: klo 17 Celeste 
ja klo 18.30 Minka. 
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. 
Partio: Ke 9.12. päivystys par-
tiotoimistossa klo 15–17. Ma-
feking 4./15–16 sekä eräpar-
tioluokan koulutus Kotikolol-
la klo 18–20.30. Pe 11.12. Par-
tiopiirin jouluhartaus partio-
johtajille sekä aikuisille joh-
tajille Kastellin kirkossa klo 
18.30.  Lähtö Kotikololta klo 
17.45. Pe–su 11.–13.12. Tarpo-
jien joululeiri partiokämpällä. 
Leirikirje kotisivulla.  Ma 14.12. 
Sudenpentujen joulu klo 18–
20. Ti 15.12. Seikkailijoiden 
jouluoperaatio Arboretumissa 

Diakonian tavarakolehti 
kirkossa adventin ajan 

ks. lisää 
www.kempeleenseurakunta.fi 

klo 18–20. Ke 16.12. päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Johtajien joulusauna partio-
johtajille ja aikuisille johtajille 
alkaen klo 18.30. La–ma 18.–
21.12. Samoajaleiri partiokäm-
pällä. Tarkemmat tiedot netis-
sä www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 11.12. 
klo 18.30 lauluraamattuluok-
ka (5.–8.) ry:llä. Su 13.12. klo 
12 pyhäkoulut ja klo 14 seu-
rat Alatemmeksen vanhain-
kodilla ja klo 16 seurat ja jou-
lulauluilta ry:llä. Su 20.12. klo 
18 Joulujuhla ry:llä.

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!

Kolmannen adventti-
sunnuntain messu ja 
Limingan Niittomies-
ten 100-vuotisjuhlaju-
malanpalvelus su 13.12. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa ja saarnaa Ilkka Torn-
berg, avustaa Aino Pies-
kä, Kanttorina Mika Kot-
karanta. Messusta lähe-
tetään kynttiläterveh-
dykset menneinä vuosi-
kymmeninä Niittomies-
ten puheenjohtajina toi-
mineiden haudoille.

Joulun
sävel soi
Limingan seudun 
musiikkiopiston
lauluoppilaiden 
konsertti Limingan 
kirkossa tiistaina 
15.12. klo 19.
Tervetuloa!

Joulumyyjäiset 
lauantaina 12.12. 
klo 10–13 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Myynnissä käsitöitä ja 
leivonnaisia. Arpajaiset. 
Paikan päällä joulupuuro 
ja torttukahvit. 
Tuotto lähetystyölle.

Konsertteja
Pietun pianokoulun oppilaat 
to 10.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Kaunein yö – Jyrki Anttila ja Jaakko Ryhänen 
to 17.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Liput alk. 22,50 € / www.operart.fi
Konservatorion opiskelijat la 19.12. klo 18 
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
to 10.12. klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa (rippikoululaisille ja vanhemmille) 
pe 11.12. klo 18 Ketolanperän koululla
su 13.12. klo 14 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa (lapsille) 
Musiikkiavustus Varhaisnuorten kuoro
su 13.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Musiikkiavustus Askeleet
ke 16.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Musiikkiavustus Sofia Magdalena.
to 17.12. klo 13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
(vanhemmalle väelle) Musiikkiavustus Kirkkokuoro 
su 20.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Musiikkiavustus Versot
ti 22.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Musiikkiavustus Melodiset-kuoro
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti 
Suomen Lähetysseuran työhön.

Tunnelmallinen Lyhtykirkko 
museon pihalla ke 9.12. klo 18
Hartaushetki, joululauluja, glögi-, pipari- ja karkki-
tarjoilu, lyhtypolku. Voit ottaa oman lyhtysi mukaan. 
Tervetuloa kaikenikäiset! Myynnissä yhteisvastuu-
heijastimia! Järj. diakoniatyö.
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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

Kauneimmat joululaulut 
-messu su 13.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Soi-
le Tuusa, kanttorina Os-
si Kajava. 

Messu su 13.12. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa  
Päivi Liiti, kanttori Heikki 
Lumiaho.

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. 
Rukouspiiri keskiviikkoisin 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Joulukonsertti ke 9.12. klo 
19 kirkossa, Muhoksen kirk-
kokuoro ja Utajärven puhal-
linorkesteri. 
Kauneimmat joululaulut to 
10.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut to 

Kastettu: Niila Leo 
August Ihme, Halla 
Matilda Keränen, Matti 
Aleksi Juhani Pirttikoski, 
Linnea Maria Tuulikki 
Sorvali.
Kuollut: Lauri Aukusti 
Taskila 88. 

Jouluelintarvikekeräys vä-
hävaraisten perheiden ja 
yksineläjien auttamiseksi. 
Elintarvikkeiden vastaanot-
to tänään, ke 9.12. klo 12–18 
Tyrnävän srk-talon diakonia-
toimistossa (Mankilantie 1).
Hartaus pe 11.12. klo 13.30 
Lepolassa.
Jouluinen askarteluilta ma 
14.12. klo 16–19 Tyrnävän 
srk-talon kerhohuoneessa.
Lasten jouluhartaus ke 
16.12. klo 9.30 ja 10.30 Tyr-
nävän kirkossa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulujuhla klo 14 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla klo 14 ry:llä.

10.12. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Soile Tuusa, 
Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut pe 
11.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Soile Tuusa.
Perhepyhäkoulu su 13.12. 
klo 11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 13.12. klo 16 kirkos-
sa, puhe Soile Tuusa, kantto-
ri Ossi Kajava, lastenohjaajat. 
Tilaisuuden jälkeen joulu-
puurotarjoilu kirkon pihalla. 
Kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 19 kirkossa, puhe 
Soile Tuusa, kanttori Ossi Ka-
java, lapsikuoro.
Kauneimmat joululaulut ti 
15.12. klo 13 Niittypirtillä, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Simo Pekka Pekkala.
Kirkonmäen joulu ti 15.12. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €. Koko ohjelmatuotto 
lahjoitetaan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön.
Jari Taskila, tenori  | Keijo Nissilä, baritoni
Markus Haho, baritoni  | Tuomas Lumiaho, sello
Salla-Maria Lumiaho, huilu | Heikki Lumiaho, piano / urut

Joulun Lapsi -konsertti
pe 11.12. klo 19Tyrnävän kirkossa

Nuorten puurojuhla
pe 11.12. klo 18–20.30 Tyrnävän srk-talon kerhotilassa.
Ilmoittaudu Jossulle ke 9.12. klo 18 mennessä 
p. 044 737 2632. Kerro ruoka-aineallergiat!

Työttömien ja yksineläjien joulujuhla
ti 22.12. klo 12  Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.
Jouluisen ohjelman lisäksi tarjolla joulupuuroa ja 
torttukahvit. Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 
17.12. mennessä khranvirastoon p. 044 7372 610.

JIPPU
+ Tommi Kalenius

Jouluinen 
konsertti 

lauantaina 12.12. klo 19 
Muhoksen kirkossa.

Liput ovelta 20 €. 
Ennakkoliput kirjasto-

kahvila Joviaalista.

JOULU-
JUHLA 
Työttömille ja vähäva-
raisille keskiviikkona 
16.12. klo 12 seurakunta-
talolla. Tarjolla jouluista 
ohjelmaa ja jouluruoka!

Ilmoittautuminen kes-
kiviikkoon 9.12. men-
nessä  kirkkoherranvi-
rastoon,  p. 08 5331284
Olet lämpimästi  terve-
tullut! 
Muhoksen seurakunnan 
diakoniatyö

Kastettu: Oliver 
Hannu Olavi Juustila, 
Lilja Aino Marjukka 
Karhumaa, Aada 
Karoliina Pajukoski
Kuollut: Elma Eliina
Alatalo s. Pekkala 83, 
Pentti Olavi Keskitalo 75

Perinteiset 
joulumyyjäiset

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

joululaatikoita. Puffetista löytyy pikkusuolaista 
ja makeaa kahvin kera. Voit osallistua myyjäisiin lah-
joittamalla leivonnaisia myyntiin. Toivomme leivon-

naiset klo 9.45 mennessä mieluusti valmiiksi hinnoitel-
tuna. Leivonnaisista olisi hyvä olla myös tarkasti ker-
rottuna käytetyt ainesosat. Diakonia- ja lähetystyön 

lisäksi mukana Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys
Tervetuloa herättelemään joulumieltä 

ja tekemään hyviä ostoksia!

Sunnuntaina 13.12.
 klo 17.00 Tyrnävän kirkossa
 klo 19.00  Temmeksen kirkossa
Perjantaina 18.12.
 klo 18.30 Haurukylässä
   (Marja-Leena ja Tuomo Hoikkalalla, 
   os. Lännentie 53 B)
 klo 19.00 Murron rukoushuoneella  
Lauantaina 19.12. Lasten kauneimmat joululaulut
 klo 16.00 Tyrnävän kirkossa
 klo 18.00 Temmeksen kirkossa
Sunnuntaina 20.12. Kauneimmat joululaulut -messu
 klo 10.00 Tyrnävän kirkossa

Jouluinen musiikki-ilta
maanantaina 21.12. klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Esiintyjinä mm.  Erja Anttila (marimba ja lyömäsoittimet), 
Ellanoora Anttila (viulu), Hannamaria Anttila (laulu), 
Anu Kanerva-aho (piano ja urut), 
Lilli Paldanius (sello), Risto Paldanius (basso), 
Sinikka Littow (laulu), Mirja Pohjosenperä (trumpetti) 
sekä Korsukuoro. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Muhoksen kirkossa, Kirkkotie 3
sunnuntaina 13.12.  
klo 16  lasten kauneimmat joululaulut
klo 19  kauneimmat joululaulut
sunnuntaina 20.12. 
klo 16  kauneimmat joululaulut
klo 19  kauneimmat joululaulut

Kylmälänkylän kappelilla, Kylmälänkyläntie 3350
tiistaina 8.12. klo 19 

Laitasaaren rukoushuoneella, Rantatie 190
torstaina 10.12. klo 19  

Laitasaaren ry:llä, Päivärinne, Mettäperäntie 1
sunnuntaina 20.12. klo 16

Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti  Suomen 
Lähetysseuran työn hyväksi. Tervetuloa!

klo 18. Joululauluja ja -leik-
kejä, joulutarina Kiisi Isota-
lon kertomana, tiernapojat, 
myytävänä jouluherkkuja ja 
käsitöitä. Lasten joulurau-
hanjulistus. Pipari- ja glögi-
tarjoilua! 
Kauneimmat joululaulut ke 
16.12. klo 15 Rantakodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa.  Diakonian 
avustusanomuksia ei käsitel-
lä 12.12.–3.1. välisenä aikana.
Kuorot: Ke 9.12. ja 16.12. klo 
17 lapsikuoro srk-talossa. 
Kirkkokuoron ja Utajärven 
puhallinorkesterin konsertti 
ke 9.12. klo 19 kirkossa.
Lapset/ perheet: Perhepy-

häkoulu su 13.12. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerras-
sa. Lasten kauneimmat jou-
lulaulut su 13.12. klo 16 kir-
kossa. Lasten joulumusikaalit 
ti 15.12. ja ke 16.12. klo 9.30 
ja klo 10.30 kirkossa. Kirkon-
mäen joulu ti 15.12. klo 18. 
Perjantaisin klo 9 perheker-
ho Kylmälänkylän kappelis-
sa, yhteyshenkilönä Mirka 
Lepistö, p. 045 8887 071.
Nuoret/ rippikoulut: Raa-
mattupiiri rippikoululaisille 
su 13.12. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa.
Partio: Joulujuhla ti 15.12. 
klo 17 Koortilassa.

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 10.12. 
klo 10–12. Kauneimmat joulu-
laulut to 10.12. klo 19.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 12.12. klo 19 joululauluillat: 
4.–6.-lk Alasaarela ja 7.–8.-lk 
Kajava. Su 13.12. klo 14 joulu-
laulutuokio ja seurat ry:llä. Ma 
14.12. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 11.12. klo 19 veljesillan pik-
kujoulu. La 12.12. klo 10 päi-
väkerho ry:llä. Klo 19 raamat-
tuluokat: pienet Ihme, isot 
Kajava. Su 13.12. klo 18 joulu-
juhla seurakuntatalossa.
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Vuodet yliopistossa ovat laittaneet minut pohtimaan 
omaa oppimistani. Opiskeluni on ollut hyvin kou-
lu-, opettaja- ja auktoriteettikeskeistä. 

Jos hieman kärjistän, en ole tehnyt mitään, mistä ai-
kuiset eivät minua kiittäisi. 

Viimeistään tänä syksynä olen rohkeasti lähtenyt uutta 
kohti. Sosiaalinen oppiminen, pelit, leikit, tanssi, videot, 
käsillä tekeminen, keskusteleminen äidinkielellä ja vie-
raalla kielellä – kaikki se on ihanaa. 

On tärkeää, ettei oppimiselle aseteta liian tiukkoja raa-
meja. Melkein mikä tahansa elämässä on oppimista.

Hyvä, että vihdoin voin kuunnella itseäni ja tehdä sitä, 
mikä tuntuu mukavalta. Se on aikuisuuden etuja.

Tokaisin juuri ystävälleni, että olen hyvin joustava 
nukkuja. Viime viikot ovat kuluneet kukkuessa ja 
aamulla nukkuessa. Toisaalta kesällä aamulla kel-

lo viisi alkaneet työvuorot eivät olleet mikään ongelma, 
päinvastoin. Tajusin, että minulla oli sellaisina päivinä 
paras olo. 

On siis vapautta, että saa itse 
päättää, herääkö viideltä vai kah-
deltatoista. Ja usein, kun kukaan 
ei ole vaatimassa eikä mikään vel-
voittamassa, se lipsahtaa sinne lä-
hemmäksi kahtatoista. 

Käsissäni on viime päivinä ku-
lunut Timo Junkkaalan niin 
sanottua teististä evoluu-

tionäkemystä puolustava kirja. Hän kertoo omasta ties-
tään saarnivaaralaisesta raamatuntulkinnasta nykyiseen 
tiedekäsitykseensä. 

”Tie” tai ”matka” ovat nykyisen positiivisen psykolo-
gian avainkäsitteitä. Ne ovat tuttuja myös monista us-
konnoista. 

Oma tieni tuntuu olevan tietynlaisessa risteyskohdas-
sa, sillä ammattiin valmistuminen on lähellä. Ennen yli-
opistoa ajattelin, että valmistuessaan ihminen kokee ole-
vansa valmis ja eheä. Nyt lähinnä ajattelen, että työelä-
mään on hypättävä kuin heikoille jäille tai vain työnnet-
tävä rohkeasti kädet mutaan. 

Ajatus omasta tiestä tuottaa 
minulle kovasti tyydytystä. 
Monenlaista on takana – 
toivottavasti myös edes-
sä. Tulevaisuus kanta-
koon hedelmää kai-
kista aikuisuuden 
kasvukivuista.
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Työelämään 
on hypättävä 
kuin heikoille 
jäille tai vain 
työnnettävä 
rohkeasti 
kädet mutaan.

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.

Eväät reppuun
 ja retkelle 
metsään, 
laavulle, 
marjaan tai 
vain kävelylle. 

Istun tunturissa ympärilläni 
hienot maisemat, hiljaisuus 
ja tuuli. Samanlaisen rau-
han sinäkin löydät jo lähi-

ympäristösi luonnosta ja met-
sästä. Eväät reppuun ja retkelle 
metsään, laavulle, marjaan tai 
vain kävelylle. 

Luontosuhteemme on yllä-
pitämisen arvoinen. Sanottu 
on, että retkessä parasta ovat 
hyvät eväät. Toki näinkin, kun 
siihen lisätään vielä nuotiotu-
li, nokipannukahvit ja vaik-
ka nuotiomakkara. Hyviä tu-
listelupaikkoja löytyy Oulus-
ta runsaasti. Mieleen tulevat 
Sankivaarasta lähtevä Terva-
reitti ja Haukiputaalta löytyvä 
Virpiniemi sekä Runtelinhar-
ju hienoine merinäköaloineen. 

Mukana oleville lapsille ret-

Rohkenethan ulos luontoon

keily voi tuoda elämänaikaisia 
muistoja lapsuudesta. Tutus-
tumalla metsään lasten kanssa 
he saavat rohkeutta liikkua ei-
kä eksymisestä ole pelkoa. 

Partiotoiminta on hieno esi-
merkki harrastuksesta, jonka 
avulla lapset löytävät mahdol-
lisuuden tutustua luontoon ja 
vaikkapa suunnistamiseen. 

Kannustan teitä, äidit ja isät, 

tarttumaan tällaisiin tilaisuuk-
siin.

Olkaamme ylpeitä puhtaas-
ta luonnostamme ja huoleh-
tikaamme siitä. Suomalainen 
luonto on sen arvoinen.

Luonnon tultua tutuksi liik-
kuen – ja kunnonkin paran-
nuttua – voi tarttua suurem-
piin haasteisiin. Kokeilepa ke-
säistä vaellusta tai hieman vaa-
tivampaa talvista yöpymistä 
teltassa tai autiotuvassa.

Yksin siihen ei tarvitse ryh-
tyä. Oulusta löytyy yhdistyk-
siä, jotka tarjoavat mahdolli-
suuksia yhdessä vaeltamiseen. 

Taivaan Isän suojelua sinul-
le, liikutpa missä tahansa.

HANNU LILJAMO

Piispatar valitsi afrikkalaisasun

Piispan puoliso, hiippakunta-assis-
tentti Hannele Salmi oli valinnut 
itsenäisyyspäivän Linnan juhliin 
afrikkalaisilta ystäviltään saadun 

asun. Salmi kertoo, että juhla-asu oli tul-
lut hänelle yllätyksenä Samuel Salmen 
mukana piispan palatessa elokuussa vie-
railulta Tansaniasta.

Hannele Salmen sinisävyinen puku on 
tehty Victoriajärven itäisen hiippakun-
nan piispan, Andrew Gullen puolison 
Elifarajan johdolla.

– Valmis puku oli minulle yllätys. Se 
istui minulle täydellisesti, vaikka piispan 
rouvalla ei ollut minusta mittoja emme-
kä ole nähneet toisiamme muutamaan 
vuoteen. 

– Itse koin lahjan ihmeenä – niin kau-
nis se oli ja sopiva. Myös koru ja lauk-
ku olivat lahjoja Tansaniasta. Minulla oli 
juhlassa äärimmäisen hyvä olla asussani. 

Hannele Salmi kertoo, että oli ha-
lunnut laittaa juhlavaatteen itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksiin ennen 
muuta kunnianosoituksena kaukaisil-
le ystävilleen.  

Victoriajärven itäinen hiippakunta on 
ollut vuodesta 2002 lähtien Oulun hiip-
pakunnan ystävyyshiippakunta. 

RIITTA HIRVONEN

A nna - M a i ja  Vu o r ma

Hannele Salmi ja piispa Andrew Gulle. Kuva on otettu piispa Andrew 
Gullen vieraillessa tuomiokapitulissa 13.10.2015


