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Pääkirjoitus

Ihmisten keskellä

Uskoon tuleminen muuttaa 
romanien elämää paremmaksi, 

Sina Urmas väittää  

Romanian sydämessä, seu-
rakunnan toimintakes-
kuksessa Agristeun kyläs-
sä raikuu laulu: 50 lasta 

laulaa antaumuksella rakastavas-
ta taivaan Isästä. Romanikulttuu-
rin vahvat melodiat kaikuvat täy-
destä sydämestä. Täällä ketään ei 
syrjitä, vaikka vaatteet olisivat re-
suiset ja kasvot likaiset.

Kylän 700 asukkaasta hie-
man yli puolet on romaneja. Ky-
län reunamilla näkee äärimmäi-
sen köyhyyden kaikessa rujoudes-
saan. 

Lapset leikkivät pihalla ilman 
kunnollisia vaatteita, joitakin lu-
men peittämiä huteria rakennuk-
sia on vaikea uskoa ihmisasun-
noksi.

Kokonaiset perheet asuvat 
pienessä ahtaassa mökissä vailla 
juoksevaa vettä, sähköä, lämmi-
tystä ja peseytymismahdollisuuk-
sia. Talojen hatarat katot vuotavat 

ja seinissä on reikiä. Talvi on kyl-
mä ja kohtalokas.

Tällainen näkymä on tullut tu-
tuksi lähetys- ja kehitysyhteistyö-
järjestö Fidan kummilapsityön 
neuvonantajalle Sina Urmaksel-
le. Suomalainen Urmas on työs-
kennellyt Balkanilla kaksi vuotta. 

Rakastaminen
on avustusta
Romanilasten hätä koskettaa. 
Urmaksen mukaan Fida on saa-
nut kahden viime vuoden aikana 
runsaasti uusia suomalaiskum-
meja lapsille – toki lisää tarvi-
taan yhä – ja monet ovat muista-
neet tämänkin joulun alla Balka-
nin lapsia kansainvälisen Operaa-
tio Joulun lapsi -keräyksen avulla. 

Auttamistyöhön romanien pa-
rissa on tullut rahaa myös EU:sta.

Sina Urmas uskoo, että ro-
manilasten hätä ei jätä kylmäk-
si suomalaisia maan läheisyyden 

Jos haluaa puhua ihmisille, on mentävä sinne 

missä he ovat. Tämän ovat tienneet kaikki suu-

ret kansanjohtajat ja uskonnolliset esikuvat.

Jeesus ei istunut temppelissä odottamassa, että 

hätääntyneet ja väsyneet ihmiset keksisivät tulla 

hänen luokseen. Hän oli koko ajan tien päällä kis-

koen perässään enemmän ja vähemmän innostu-

neita opetuslapsiaan. Nyt Jeesus olisi luultavasti 

verkossa keskustelemassa kaiken sen kansan kes-

kellä, joka ärsyttää mustavalkoisilla mielipiteillään 

tai hymistelee omassa sivistyneessä kuplassaan. 

Joulu on kirkon työntekijöille seurakuntalais-

ten palvelun suhteen otollista aikaa, sillä Enkeli 

taivaan ja jouluevankeliumi ovat niin keskeinen 

osa suomalaista kulttuuria, että harva suhtautuu 

niihin penseästi. 

Erilaiset yhteistyömuodot, kuten kauppakes-

kusten pop up -myyjäiset, työpaikkojen jouluhar-

taudet, sosiaaliseen median 

joulukampanjat sekä päivä-

kotien ja koulujen joulukir-

kot, ovat tästä hyviä esi-

merkkejä.

Pelkkä mukaan menemi-

nen ei tietenkään riitä, vaan 

on muokattava kieltä ja toi-

mintatapoja sen mukaan, kei-

den kanssa on tekemisissä. 

Reformaation juhlavuonna tässä asiassa on hy-

vä ottaa mallia Lutherista, joka halusi tuoda kir-

kon lähemmäs ihmisiä ja heidän elämäänsä. 

Jumalan armo ei katoa kieltä vaihtamalla tai si-

tä muokkaamalla. Jos seurakuntien työntekijöi-

den ja seurakunnallisen toiminnan kieli muistut-

taa työpaikkojen ammattikieltä, on syytä korja-

ta kurssia. 

Seurakuntalaisten kannattaakin olla aktiivisia 

ja kriittisiä. Jos työntekijät tuntuvat puhuvan si-

ansaksaa tai järjestävän toimintaa, joka kuulostaa 

enemmän viime kuin tämän vuosisadan alun tou-

hulta, on hyvä antaa palautet-

ta ja ehdottaa muutosta. 

Kirkko on yhtä kuin 

sen jäsenensä. Ja kirkon 

työntekijät ovat kirkon 

palvelijoita, eivät tois-

tensa tai organisaati-

on.

Kirkon 
työntekijät 
ovat kirkon 
palvelijoita, 
eivät 
toistensa tai 
organisaation.

Vastarannan Kiiski 

Raha auttaa, 
rakkaus vielä 

enemmän

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

vuoksi: me olemme näiden las-
ten kanssa saman Euroopan tai-
vaan alla.

Apua virtaa romanien hyväksi, 
mutta hätä ei tunnu hellittävän. 

Urmas ei näe tilannetta toivot-
tomana, mutta sanoo, että toivo 
on Jumalassa eikä pelkässä talou-
dellisessa avustamisessa. 

– Kristillisellä toivon sanomal-
la on suuri merkitys romaneille. 
Seurakunta saattaa olla ainoa yh-
teisö, jossa romanien ihmisarvo 
tunnustetaan ja heidät hyväksy-
tään. Tässä on avain pysyvään 
muutokseen, hän sanoo.

Rakkaus on
tärkeää työtä
Sina Urmas kertoo, että Itä-Eu-
roopassa on paljon ei-hengellisiä 
järjestöjä, jotka tekevät työtä EU-
tukirahoilla. Urmaksen mukaan 
tulokset ovat olleet melko laihoja.

– Pelkällä rahalla ei saada pai-
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Maa, joka yleensä hymyilee 
Kolumni

Vakavia kasvoja suur-
kaupungin kaduilla, il-
majunassa ja virastois-
sa. Suurkaupunki, jos-

sa paikalliset kulkevat pukeu-
tuneena mustiin vaatteisiin. Jos 
asu on valkoinen, silloin pai-
dassa on kiinnitettynä musta 
surunauha. 

Etsin katseellani sitä kuului-
saa hymyä, väriläiskiä ihmisten 
vaatteissa, värikkyyttä katuku-
vassa. Korvani yrittävät tavoit-
taa elävää musiikkia liikenteen 
äänten seasta. 

En löydä. En kuule. 
Missä olen? Minulle on ker-

rottu, että elämä täällä näyttäy-
tyy yleensä aivan toisissa väreissä. 

Olen Thaimaassa, sen pää-
kaupungissa Bangkokissa. 

Maassa eletään syvää suruai-
kaa, joka johtuu siitä, että maan 
pitkäaikainen hallitsija, kuningas 
Bhumibol Adulyadej on kuollut. 

Tulin tähän maahan ja tähän 
kaupunkiin ensimmäistä kertaa 
ja saapuessani syvää suruaikaa 
on vietetty yli kaksi viikkoa.  

Jokaisen ostoskeskuksen ja 
virastorakennuksen edustalla 
on kuva edesmenneestä hallit-
sijasta. Kuvan äärellä on muis-
topöytä valkoisine kukkineen. 

Mustat ja valkoiset silkkinau-
hat ovat aseteltuna kauniisti 
näiden alle. Erikoista, ajattelen. 

Ottaisinko valokuvan? Ei 
huvita. Muistan nämä ilman-
kin. Ovat kuin alttareita. 

Mitä meillä Suomessa on 
yleensä alttarilla? Kristus-ai-
heineen alttaritaulu. 

Jatkan hämmästelyäni: eri-

koinen asema maallisella hal-
litsijalla tässä minulle vieraassa 
maassa ja kulttuurissa. 

Matkani jatkuu Thaimaas-
sa kohti pohjoista. Lento Naa-
niin, josta pikkubussilla ylem-
mäs vuoristoon. 

Pohjoisessa elää lua-kansaa. 
Siellä on Suomen Lähetysseu-
ran lähetystyöntekijöitä, nuoria 
seurakuntia ja isä Amnuay, joka 
evankelistoineen kaitsee kristit-
tyjen joukkoa vuoristoisella alu-
eella.  

Pohjoisesta löytyy se, mikä 
Bangkokissa oli hukassa. Värit. 
Ilo. Toivo. Hymy. 

PAULA ROSBACKA
Karjasillan seurakunnan 

lähetyssihteeri

Erikoinen asema 
maallisella hallitsijalla 
tässä minulle vieraassa 
maassa ja kulttuurissa. 

F id a

Pelkällä rahalla ei saada 
paikattua sitä vauriota, 
mikä syntyy siitä, kun 
romani joutuu elämään 
jatkuvan syrjinnän 
kohteena. 

Sina Urmas

Romaneita autetaan par-
haiten antamalla heil-
le onki, jotta he voivat it-
se pyydystää kalan sen si-

jaan, että se tarjotaan valmiina. 
Tällä vertauksella Suomen 

Romanifoorumin puheenjohta-
ja Leif Baltzar vastaa kysymyk-
seen, millainen apu auttaa par-
haiten Itä-Euroopan romaneja.

– Kestävintä kehitystä on se, 
että romanit pääsevät itse teke-
mään itselleen parempaa elämää. 
Tämä tarkoittaa ennen muuta 
omaa kokemusta siitä, että on osa 

yhteiskuntaa ja on arvokas ihmi-
nen romanina. 

– Kyse ei ole vain lasten kou-
luttamisesta, vaan myös siitä, et-
tä vanhemmat tuntevat ylpeyt-
tä koulutetuista lapsistaan ja sii-
tä, että he haluavat lapsilleen pa-
rempaa elämää kuin ovat kenties 
itse kokeneet.

Arviot Euroopassa asuvis-
ta romaneista vaihtelevat 10–12 
miljoonan välillä. Suuria roma-
nivähemmistöjä on etenkin Bul-
gariassa, Makedoniassa, Roma-
niassa ja Slovakiassa.

Anna onki, älä kalaa

kattua sitä vauriota, mikä syn-
tyy siitä, kun romani joutuu elä-
mään jatkuvan syrjinnän kohtee-
na. Syrjintä on läsnä kaikkialla 
romanin elämässä. Rahan puute 
ei ole heidän ainoa ongelmansa.

– Uskoontulo on monen per-

heen kohdalla muuttanut elämän 
suunnan, kun esimerkiksi päih-
deongelmat ovat jääneet. Kaikki 
ei muutu heti, mutta olen nähnyt 
toivon syttyvän ihmisten silmiin 
heidän jättäessään elämänsä Ju-
malan käsiin. 

Tulevaisuudesta alkaa
syntyä ajatuksia
– Vuodenkin sisällä voi tapah-
tua paljon, jos esimerkiksi lapsen 
kouluelämä saadaan normalisoi-
tumaan. Parasta on se, kun lap-
set rauhoittuvat, heillä syntyy aja-
tuksia tulevaisuudesta, he alkavat 
uskoa siihen, että voivat itse vali-

ta puolisonsa eikä avioituminen 
nuorena ole heidän ainoa vaihto-
ehtonsa. 

– Tällaista ajattelun muutos-
ta olen nähnyt romanien kes-
kuudessa ja tästä olen kuullut 
myös monia tarinoita. Uudenlai-
nen ajattelu itsestä on olennaista 
muutoksen syntymiseksi.

Ilman Jumalan, ilman rak-
kauden ulottuvuutta tämä työ 
olisi melko lohdutonta, Balkanil-
ta juuri Suomeen kotiutunut Sina 
Urmas tuntee.

RIITTA HIRVONEN

Kuva nuoresta tytöstä Andela Bajricista ja Sina Urmaksesta on otettu Bosnian Banja Lukassa. Urmaksen mukaan luku- ja kirjoitustaidottomat vanhemmat eivät pysty tukemaan lapsiaan koulunkäynnissä, joten 
paikalliset seurakunnat järjestävät esikouluja, tukiopetusta ja läksykerhoja.
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Muut mediat

LOHDUTTAKAA, LOHDUTTAKAA 
minun kansaani, sanoo teidän 
Jumalanne. (Jes. 40:1). 

Alun perin sana lohdutus tarkoittaa 
yhdessä olemista yksinäisen kanssa. 
Lohduttaminen ei vie menetystä pois. 
Lohdutus on sitä, että pysyttelemme 
yhdessä ja lähellä Jumalaa. Hän 
tahtoo sanoa meille: ”Sinä et ole 
yksin, minä olen kanssasi. Yhdessä 
voimme kantaa tätä kuormaa. Älä 
pelkää. Minä olen tässä.”

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen 5.12. 
Kotimaan blogissa Imatran surmatyön jälkeen 

Oulussa viime viikolla 
vieraillut sisäministeri 
Paula Risikko (kok) toi-
voo, että kirkko ja kol-

mannen sektorin järjestöt olisi-
vat mukana kannustamassa kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen saa-
neita vapaaehtoiseen paluuseen. 

– On ajateltava näitä ihmisiä. 
Suomessa laittomasti maassa ole-
minen ei ole ihmisarvoista elämää.

Ministeri Risikko toteaa, et-
tä Suomen ev.lut. kirkon Kirkko 
turvapaikkana -ohjeistus ei ole 
ristiriidassa sisäministeriössä te-
keillä olevan Laittomasti maassa 
olemiseen varautuminen -suunni-
telman kanssa. 

– Kirkko turvapaikkana -oh-
jeistuksessa kuvataan avun an-
tamista turvapaikkahakuproses-
sissa olevalle. Ymmärrän sen hy-
vin, sillä useat turvapaikanhaki-

On ajateltava näitä 
ihmisiä. Suomessa 
laittomasti maassa 
oleminen ei ole 
ihmisarvoista 
elämää.

Paula Risikko

jat ovat traumatisoituneita henki-
löitä, jotka tarvitsevat sellaista tu-
kea, jota kirkko pystyy antamaan. 

Seurakunnat ja kolmannen 
sektorin järjestöt ovat auttaneet 
kielteisen turvapaikkapäätök-
sen saaneita turvapaikanhakijoi-
ta muun muassa tarjoamalla heil-
le majoitusta ja aineellista tukea, 
kuten ruokaa ja vaatteita. 

Risikon mukaan viranomaiset 

on pidetty näissä tapauksissa ajan 
tasalla, ja hän toivoo linjan jatku-
van tulevaisuudessa.

Ministeri toivoo kirkolta yhteistyötä
E l s i  S a l ovaa ra

Kielteisen turvapaikkapäätöksen 
saaneita pitäisi kannustaa vapaaehtoi-
seen paluuseen, totesi sisäministeri 
Paula Risikko (kok) Oulun-vierailullaan.

Tavoittele hyvää perhearkea 
Mikä tekee juuri meidän perheemme onnelliseksi? Tämä on tärkeä kysymys

Yhteiskunnan nopea ja en-
nakoimaton muutos sai 
kirkon perheneuvonnan 
päivittämään toiminta-

suunnitelmansa.
– Perheet ovat monimuotoi-

sempia kuin vielä viisi vuotta 
sitten, sanoo asiantuntija Anne 
Anttonen Kirkkohallituksesta. 

– Perhekäsitys on nyt laajempi 
ja kirjavampi. Kun aiemmin per-
heeksi usein käsitettiin samas-
ta taustasta tulevat isä, äiti sekä 
tietty määrä lapsia, nyt perhee-
seen sisällytettävät henkilöt mää-
rittelee perhe itse.

Vanhemmuuden vahvistami-
nen on yksi kirkon tarjoaman 

perheneuvonnan tehtävistä.
Tuki vanhemmuuteen saattaa 

olla tarpeen esimerkiksi silloin, 
kun työelämän muutokset hei-
jastuvat vanhempien kykyyn ol-
la läsnä lapsilleen. 

– Pitkien työpäivien tekemi-
sen malli on saattanut kulkea su-
vussa. Jo 1970-luvulla puhuttiin 

avainkaulalapsista. 
Jos äideiksi ja isiksi tulleet ovat 

itse saaneet liian vähän aikuisen 
läsnäoloa, se heijastuu myöhem-
min heidän omaan vanhemmuu-
teensa. 

Vanhemmilta on vähän hukas-
sa, mitä omien lasten kanssa voi 
tehdä, Anttonen sanoo.

Elääkö perhe itse 
valitsemaansa arkea?
Hyvän perhe-elämän edellytykset 
tarkoittavat Anttosen mukaan mi-
nimissään sitä, että perheessä on 
riittävästi aikuisen läsnäoloa, huo-
lenpitoa ja turvallisuutta sekä vuo-
rovaikutusta, jossa aikuiset ovat 
aikuisia ja lapset saavat olla lapsia. 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  J u s s i  A a r n io

Kun pariskunta alkaa ajatella eroa ratkaisuna, he tarvitsevat ajatteluapua, sanoo Kirkkohallituksessa kasvatuksen ja perheasioiden asiantuntijana työskentelevä Anne Anttonen.
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Ihmisiä

Lähellä tyrnäväläisiä

M
in

n
a K

o
listaja

Haikeus ja kiitollisuus ovat päällimmäisinä mielessä, sanoo Timo Liikanen. 

Tyrnävältä lähtevä kirkkoherra Timo Liikanen hy-
västeli viikonvaihteessa seurakuntalaisiaan haikein 
mielin, ensin perjantaina kahvitellen ja vielä sunnun-
taina lähtöjuhlaa viettäen. Kahdeksan vuoden työ-

rupeama Tyrnävän seurakunnassa on jäänyt taakse. Tayöt 
kirkkoherrana Pudasjärvellä alkavat tammikuun alussa. 

– Lähden haikein mutta samalla kiitollisin mielin. Tyr-
nävän vuodet ovat olleet merkityksellistä aikaa papinura-
ni kannalta, sanoo alun perin kappalaisen sijaiseksi tullut ja 
kuusi vuotta sitten kirkkoherrana aloittanut Liikanen.

– Olen maalaispoika. Siksi Tyrnävä onkin sopinut pappis-
identiteetilleni kuin valettu.

Liikanen sanoo halunneensa olla helposti lähestyttävä 
pappi, joka on läsnä ihmisten arjessa ja jolle jokainen seura-
kuntalainen on yhtä tärkeä.

– Koen, että täällä olen päässyt osaksi yhteisöä, lähelle 
seurakuntalaisia. Tavallisia ihmisiä me olemme kaikki. On 
hyvä, että tilanne ei heti jäykisty kun pappi sattuu poikkea-
maan vaikka paikalliseen kuppilaan.

Liikanen ajattelee, että tyrnäväläiset ovat eräällä tapaa 
kasvattaneet hänet tulevaan työhön Pudasjärvellä.

– Uskon, että se mitä täältä olen saanut, kantaa minua 
myös tulevassa työssäni.

Tyrnävältä lähtöön vaikuttivat perhesyyt: 
– Vaimoni on kulkenut 2,5 vuotta töissä Pudasjärvellä. 

Ja on juurillakin merkitystä,  sanoo synnyinpitäjäänsä pa-
laava Liikanen.

Perhe muutti Pudasjärvelle jo lokakuussa. 
– Tyrnävä jää merkittäväksi virstanpylvääksi koko per-

heemme historiaan. Neljästä lapsestamme kolme on synty-
nyt täällä ja heille Tyrnävä on ollut turvallinen kasvuympä-
ristö, Liikanen kiittää.

MINNA KOLISTAJA

Mikä on suosikkisi joululauluista?Gallup
Rauhan Tervehdys kysyi Oulun Aleksinkulmaan 
kokoontuneilta eläkeläisiltä, mitkä laulut saavat 
heidät joulutunnelmaan. 

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: RIITTA HIRVONEN

Kyllä se taitaa olla Konsta Jyl-
hän tekemä Joululaulu. Sen ta-
rina, jossa pikkutyttö vaeltaa äi-
tinsä haudalle, koskettaa. On-
han näitä muitakin hyviä, esi-
merkiksi Sydämeeni joulun teen. 
Jos pitää laulaa ilman säestystä, 
silloin ikiaikainen Oi jouluyö on 
ehdoton.  

Veikko Kettunen

Äidin kuolemasta tulee nyt 27 
vuotta. Muistan, kuinka Kons-
ta Jylhän Joululaulu ja tarina ty-
töstä äitinsä haudalla kosketti. 
Laulan neljässä kuorossa ja käyn 
myös yhteislaulutilaisuuksissa. 
Uusista joululauluista esimer-
kiksi Pekka Simojoen Tulkoon 
joulu on hyvä.

Eeva Stålnacke

Juicen Sikahan se on. Se kertoo 
tosielämästä, sillä ennen siko-
ja kasvatettiin, jotta saatiin jou-
luna kinkku pöytään. Olen ol-
lut töissä Kotivaran makkara-
tehtaalla, joten sika on minulle-
kin tuttu eläin. Taksikuskiaikoi-
na sain kerran Juicen täällä Ou-
lussa kyytiinkin. 

Aimo Blomster

Hylkääminen on
epäinhimillistä
Yksi kirkon ja yksittäisten kristit-
tyjen tapa auttaa paperitonta on 
inhimillistää hänen poistumis-
taan Suomesta ja mahdollista pa-
luuta kotimaahan. 

Seurakunnan työntekijöillä ja 
seurakuntalaisilla on suhteita ul-
komaihin ja niitä hyödynnetään, 
jotta lähdön jälkeen löytyisi tur-
vallisia kontakteja esimerkiksi 
kirkoista tai järjestöistä.

Jos turvapaikanhakija lähtee 
Suomesta muihin Euroopan mai-
hin, yhteyksien selvittäminen on 
helppoa. Jos paluu on vaikeaan 
kriisimaahan, kuten Irakiin, luo-
tettavat kontaktit ovat kiven al-
la, toteaa Marja-Liisa Laihia kir-
kon pakolais- ja maahanmuutta-
jatyöstä.

Kirkko perää valtiolta vastuul-

lisia, kestäviä ratkaisuja turva-
paikkapäätöksiin. 

– Ihmisiä ei saa hylätä maa-
han, josta moni on lähtenyt pel-
koa tuntien. Tämä on vakava eet-
tinen haaste. Ojasta allikkoon 
-tyyliset ratkaisut palautuksissa 
eivät voi olla kirkon tapa toimia, 
siksi kuljemme ihmisten rinnalla 
mahdollisimman pitkälle.

– Yhteydenpito karkotettuihin 
on nyt muun muassa kirkon vas-
tuulla, mutta se kuuluisi valtiolle. 

Suomen viranomaiset ovat 
varautuneet laittomasti maa-
han jäävien määrän kasvuun. 
Toimenpidesuunnitelma on 
tarkoitus hyväksyä ministeri-
työryhmän kokouksessa 7. jou-
lukuuta.

ELSI SALOVAARA
RIITTA HIRVONEN

Ministeri toivoo kirkolta yhteistyötä

Voisiko perhe 
tehdä tietoisen 
arvovalinnan ja 
tyytyä matalampaan 
elintasoon, 
esimerkiksi 
pienempään kotiin, 
jotta vanhempien 
töihin kuluva aika 
voisi vähetä ja 
perheen yhteinen 
aika lisääntyä?

Anne Anttonen

Silloin tällöin on hyvä pysäh-
tyä ja kuulostella elämäntilan-
netta kokonaisuutena, Anttonen 
kannustaa.

– Elääkö perheemme siten kuin 
on itse valinnut? Vai vaikuttavat-
ko tekemisiin liikaa esimerkiksi 
vanhempien lapsuudenkodeista 
periytyneet arvot tai ympäristön 

paine, muiden odotukset?  
– Voisiko perhe tehdä tietoisen 

arvovalinnan ja tyytyä matalam-
paan elintasoon, esimerkiksi pie-
nempään kotiin, jotta vanhem-
pien töihin kuluva aika voisi vä-
hetä ja perheen yhteinen aika li-
sääntyä?

Tällaiset kysymykset ovat Ant-
tosen mukaan tärkeitä.

Anttonen uskoo, että lähtö-
kohtaisesti kaikki vanhemmat 
haluavat lapsilleen hyvää.

Tavallista on, että vanhemmat 
haluavat antaa lapsilleen erityi-
sesti sellaista, mistä itse ovat jää-
neet paitsi. 

– Se ei välttämättä ole sitä, mi-
tä lapset tarvitsevat tai mikä on 
perheelle parasta. 

Pikkulapsiaika
haastaa parisuhdetta
Anttosen mukaan perheet tarvit-
sevat uskallusta tehdä ratkaisuja, 
jotka lisäävät hyvinvointia omas-
sa perheessä. 

Ratkaisujen tekeminen taas 
edellyttää, että puolisot pysty-
vät keskustelemaan asiasta kes-
kenään.

Vuorovaikutusongelmat pari-
suhteessa ovat vuodesta toiseen 
yleisin syy hakeutua kirkon per-
heneuvontaan.

Perheneuvonnan asiakkaista 
30–39-vuotiaiden osuus on kas-
vanut vuosi vuodelta. Kun pari 
saa lapsia, parisuhde joutuu uu-
denlaisten paineiden eteen. 

Perheneuvonnan asiakkaiksi 
päätyy esimerkiksi ihmisiä, joista 
on alkanut tuntua, että elämä oli-
si helpompaa jonkun toisen kuin 
nykyisen kumppanin kanssa. 

– Kun eroa aletaan ajatella rat-
kaisuna, ihmiset tarvitsevat ajat-
teluapua. Perheneuvonnassa voi-
daan miettiä, mikä parisuhtees-
sa kuormittaa ja mikä on se kyn-
nys, josta pariskunta ei kahdes-
taan pääse yli. 

MINNA KOLISTAJA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen 
tuleva uudistus muuttaa myös kirkon tarjo-
aman perheneuvonnan rahoitusta ja yhteis-
työkuvioita. 

– Osa perheneuvonnan rahoituksesta tulee kun-
tapuolelta. Nähtäväksi jää, mitä perheneuvonnan 
rahoitukselle tapahtuu muutoksessa, sanoo asian-
tuntijana Kirkkohallituksen kasvatuksen ja perhe-
asioiden osastolla työskentelevä Anne Anttonen.

Yhtenä mahdollisuutena hän näkee, että per-
heneuvonta alkaa myydä tiettyjä osa-alueita, esi-
merkiksi erosovittelua yhteistyökumppaneilleen, 
kuten kunnille. 

– On hyvin mahdollista, että pitkällä aikavälil-
lä perheneuvonnan resurssit pienenevät. Se haas-
taa miettimään uudenlaisia tapoja tukea perheitä 
niiden kriiseissä.

Uudet toimintatavat eivät kuitenkaan voi Antto-
sen mielestä korvata perheneuvonnan kasvokkain 
antamaa keskusteluapua. Yhtä luovuttamattomana 
hän pitää perheneuvonnan maksuttomuutta.

Kirkon perheneuvonta on yksi sodan jälkeen 
syntyneistä kirkon työmuodoista. Perheneuvon-
nan perustehtävä on pysynyt samana: se tukee ja 
auttaa ihmisiä selviytymään parisuhteen ja per-
heen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa.

Sote-uudistus vaikuttaa kirkon perheneuvontaan
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Näin katekismus opettaa ehtoollisesta
•  Jokainen ehtoollisen vastaanottaja saa Kristuksen sanan mukaisesti hänen ruumiinsa ja verensä. 

Ehtoollisen lahja, syntien anteeksisaaminen, annetaan meille niissä sanoissa, jotka meille 

sakramentin saadessamme lausutaan: ”sinun puolestasi annettu”.

•  Oikean ehtoolliselle osallistumisen edellytys on usko, joka merkitsee Kristuksen sanaan luottamista.  

Voimme heikollakin uskolla turvautua siihen, että Kristuksen ruumis ja veri on annettu juuri meidän 

puolestamme. 

•  Ehtoolliselle voi osallistua, vaikka sen merkitystä ei täysin ymmärtäisikään. Kristuksen ruumis ja veri 

on kuitenkin erotettava muusta syömisestä ja juomisesta.

•  Ehtoollinen on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Kristus kutsuu pöytäänsä erityisesti niitä, jotka 

tuntevat itsensä syntisiksi.

Pieni muutos – isot seuraukset?
 Luterilaisen kirkon uusi ehtoolliskäytäntö
 herättää hämmennystä muissa kirkkokunnissa

Suomen luterilaisessa kir-
kossa voidaan antaa ensi 
vuoden alusta lähtien eh-
toollista yksittäistapauk-

sissa myös muiden kirkkojen jäse-
nille ilman, että nämä kirkot oli-
sivat solmineet ehtoollisyhteyttä 
Suomen ev.lut. kirkon kanssa.

Asian mahdollistaa marras-
kuisen kirkolliskokouksen lisä-
ys kirkkojärjestykseen. Sen mu-
kaan piispainkokous määrää, 
millä edellytyksillä muun kristil-
lisen kirkon jäsen voi osallistua 
ehtoolliseen.

Lisäys mahdollistaa esimer-
kiksi eri kirkkokuntiin kuuluvi-
en puolisoiden osallistumisen yh-
dessä pyhälle aterialle. Ehtoolli-
selle voi osallistua myös henki-
lö, jonka ei käytännössä ole mah-
dollista osallistua oman kirkkon-
sa jumalanpalveluselämään.

 
Katolilaiset ovat
muutokselle varauksellisia
Katolisen tiedotuskeskuksen joh-
taja Marko Tervaportti toteaa, 
että Katolinen kirkko Suomes-
sa suhtautuu varauksellisesti eh-
toollisuudistukseen.

– Minun tietoni mukaan piis-
pamme Teemu Sippo on käynyt 
aiheesta keskustelua luterilaisen 
kirkon piispainkokouksen sih-
teerin ja varmaan myös joiden-
kin piispojen kanssa. 

– Tilanne ymmärretään aina-
kin piispojen tasolla hyvin: ka-
tolilaisilla ei ole periaatteessa oi-
keutta osallistua luterilaiselle eh-
toolliselle siitä huolimatta, mitä 
luterilainen kirkko asiasta sanoo.

Tervaportin mielestä on olen-
naista ja tärkeää, että toisten 
kirkkojen näkemyksiä kunnioi-
tetaan eikä niiden vastaisesti toi-
mita.

Luterilaisen kirkon piispain-
kokous ottaa ehtoollisen jaka-
misen ekumeeniset vaikutukset 
huomioon antaessaan ehtoollis-
käytännöstä tarkempia määrä-
yksiä. Kyse on muiden kirkkojen 

Englanninkielisessä juma-
lanpalveluksessa ei ole Savu-
ojan mukaan eroteltu kirkko-
vieraita sen mukaan, onko hei-
dän omalla kirkkokunnallaan 
ehtoollisyhteyt tä Suomen ev.lut. 
kirkon kanssa vai ei. 

Tällainen kontrolli on ehtool-
lispöydän äärellä käytännössä 
mahdotonta. Sama tilanne val-
litsee laajasti monikulttuurises-
sa Suomessa. Ehtoollisilla käy vä-
keä, jolla ei ole periaatteessa sii-
hen oikeutta.

– Emme ole kyselleet jäsen-
korttia. Olemme kuitenkin edel-
lyttäneet, että kävijä on kastettu, 
Savuoja toteaa.

– Jos kuitenkin tiedämme etu-
käteen, että ehtoollisyhteyttä ei 
ole, vieraan kanssa keskustellaan 
ja asia selvitetään.

Ehtoollista ei ole Savuojan mu-
kaan haluttu pitää Oulussa kyn-
nyskysymyksenä, koska englan-
ninkielinen messu kokoaa ison 
osan niistä protestanttisista kris-
tityistä, joilla ei ole oman kirkko-
kuntansa ehtoollisyhteyttä Ou-
lussa. Ehtoollisen hengellinen si-
sältö menee tässä muodollisen 
kirkkoon kuulumisen edelle, hän 
sanoo.

PEKKA HELIN

Ehtoollisen 
sallimisella olisi 
ekumeenisesti 
vahingollisia 
vaikutuksia.

Suomen ortodoksisen 
kirkon arkkipiispa Leo

Hautauspalveluja

Lääkäri kotikulmillasi
TUIRA/ Valtatie 37
PUOLIVÄLINKANGAS/ 
Mielikintie 8
OULUNSALO/ 
Kauppiaantie 1

Varaa aika lääkärille:
044 762 0001 
www.caritaslaiset.fi

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Su 11.12. klo 17. Keskustan srk-talon
Iso sali, Isokatu 17 Oulu.

Puhe kappalainen 
Ari-Pekka Metso.

Henkilökohtaista rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

konsultoimisesta ja informoimi-
sesta.

– Tämä herättää luottamus-
ta siihen, että piispat osaavat oh-
jeistaa järkevällä tavalla, missä 
ehtoollisvieraanvaraisuuden ra-
jat kulkevat, Tervaportti kom-
mentoi.

Suomen ortodoksisen kirkon 
arkkipiispa Leo on arvostellut 
julkisuudessa uutta ehtoollislin-
jausta. Leo totesi, että kristilli-
nen yhteisö tai kirkko, joka kut-
suu ortodokseja omaan ehtoollis-

pöytäänsä, ei ansaitse ortodoksi-
en ekumeenista kumppanuutta. 

Hänen mukaansa ehtoollisen 
sallimisella olisi ekumeenisesti 
vahingollisia vaikutuksia.

 
Hyvillä mielin 
ehtoolliselle
Oulun seurakuntien yliopistopas-

torin Ari Savuojan mukaan uusi 
käytäntö helpottaa tilannetta Ou-
lun kansainvälisessä kristillisessä 
yhteisössä.

– Joissakin yksittäistapauk-
sessa seurakuntalaisen ei tarvitse 
enää kipuilla, uskaltaako hän tul-
la ikään kuin laittomasti ehtoolli-
selle, Savuoja sanoo.

Palveluja tarjotaan 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Ehtoollinen on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Kuvassa Tuiran seurakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen kutsuu kirkkoväkeä 
ehtoollispöytään.
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Pekkalakodin odotettu vieras  
ehti torttukahvillekin

Pieni muutos – isot seuraukset?
 Luterilaisen kirkon uusi ehtoolliskäytäntö
 herättää hämmennystä muissa kirkkokunnissa

Mikeva Pekkalakodis-
sa oli marraskuun lo-
pussa hieman erilai-
nen arkipäivä, kun 

saimme vieraaksemme kehitys-
vammatyöhön erikoistuneen 
diakonissa Christa Moilanen-
Hyttisen. 

Pekkalakoti on 12-paikkai-
nen kehitysvammaisten hoitoko-
ti Oulun Kynsilehdossa. Kodissa 
eletään tasaista ja rauhallista ar-
kea, ja vierailut ovat toivottuja ja 
odotettuja kohokohtia niin asuk-
kaille kuin ohjaajille.

Keräännyimme yhteiseen olo-
huoneeseen, jonne Christa raken-
si pöydälle alttarin kynttilöineen 
ja risteineen. Raamattu kuului 
myös alttariin. Christa piti pie-
nen hartauden, johon asukkaat 
saivat osallistua. 

Adventtiajan kertomusta 
Christa hahmotteli mukanaan-
tuomilla esineillä. Palmunoksi-
en tunnustelu ja niiden heilutte-
lun tuoma tuulenvire sekä pieni 
pehmoaasi kiinnostivat asukkai-
ta. Rukoukset ja yhdessä laule-
tut laulut saivat joidenkin silmiin 
kyyneliä. 

Vaikka kaikki asukkaat eivät 
kommunikoi puheellaan, jokai-
sen eleistä ja ilmeistä pystyi luke-

maan mielihyvää kuulemastaan 
ja kokemastaan. 

Arto pääsi soittamaan triange-
lia hartauden lopuksi, ja se olikin 

hänelle kunniatehtävä.
Hartauden jälkeen nautimme 

joulutorttukahvit ja napostelim-
me suklaata. Christa jututti Mau-
noa ja Artoa, ja juttua olisi riittä-
nyt vaikka kuinka paljon. 

Maunolla oli monia kysymyk-
siä, joihin Christa vastaili, ja Ar-
to oli onnellinen, kun sai pidellä 
vierasta kädestä kiinni. 

Nämä pienet hetket ja vierailut 
ovat äärimmäisen tärkeitä Pekka-
lakodin asukkaille. Siksi vieraat 

               Tassa  on  Sham.  

Hanel la  on  ikava  mummia,  joka  jai  Syyriaan.

Tee lahjoiTus joulukeräykseen.
sham on 6-vuotias ja menettänyt kotinsa pommituksissa syyriassa. kuvassa hän on juuri saapunut perheensä kanssa veneellä 

kreikkaan. Miten hänen ja muiden syyriasta paenneiden elämä jatkuu? lahjoita ja vaikuta. amnesty.fi/joulukerays, 
tekstaa aMnesTy numeroon 16499 (10e) tai lahjoita tilille: Fi74 1263 3000 0856 82 (nordea), Bic: nDeaFihh 

”Olen kuunnellut tuhansia pakolaisia maailman 
kriisialueilla viidellä vuosikymmenellä. Nyt 
sinäkin voit olla osa heidän turvaverkkoaan.” 
Rauli Virtanen, toimittaja, tietokirjailija

Keräyslupa:POL-2014-5928, 1.1.2015-31.12.2016

Aapon päivänä 
lauletaan nuorille
Perinteisessä Aapon päivän 
joulukonsertissa 18.12. kello 
20 Limingan kirkossa lauletaan 
hyväntekeväisyydelle. Konser-
tilla tuetaan nuorten hyväksi 
järjestettävää Lionsien Punai-
nen Sulka -keräystä.

Ohjelmistossa on tuttuja 
joululauluja sekä hienoja har-
vinaisuuksia. Perinteiseen ta-
paan konsertti alkaa ja loppuu 
yhteislaululla.

Yksinlaulua esittävät sop-
raanot Minna Autio, Johan-
na Karjula ja Lydia Okkonen, 
tenori Juhani Karvonen, ba-
ritonit Henrik Ahola ja Jouni 
Okkonen sekä bassobaritoni 
Markku Ahola.

Celeste-kuoroa johtaa Han-
na Korri, jousiyhtyettä Harri 
Österman. Urkurina ja pianis-
tina on Hanna Korri.

Konserttiin on vapaa pää-
sy, käsiohjelma maksaa 8 eu-
roa. Järjestäjinä ovat Limingan 
seudun yksinlaulajat ry ja Li-
mingan seurakunta.

ovat tervetulleita, vaikka ilman 
suurempaa ohjelmaa tai teke-
mistä. Pelkkä läsnäolo tuo iloa 
ja vaihtelua. 

Arjen virikkeellisyydellä ja 
kodin ulkopuolelle tehtävillä 
käynneillä vaikkapa elokuviin 
tai kauppakeskuksiin on huo-
mattu olevan merkitystä asuk-
kaiden mielialaan. 

Omaisilta saadaan hyviä 
vinkkejä asukkaiden hyvin-
voinnin edistämiseen ja aktivi-
teetit järjestetään niin, että jo-
kainen saa juuri hänelle sopivaa 
toimintaa. 

Asukkailla ei ole ollut mah-
dollisuutta lähteä kodin ulko-
puolelle koko porukalla, sillä 
sellaiseen tarvittaisiin huomat-
tava vapaaehtoisten panos. Toi-
veissa kuitenkin on, että voisim-
me joskus toteuttaa yhteisen ret-
ken vaikkapa Oulun torille.

Jäämme ilolla odottamaan 
Christan seuraavaa vierailua, jo-
ka on joulun lähipäiviin. Meil-
le se on sama kuin joulupukin 
odotus – paras lahja on vierai-
lija itse. 

ELISA RASMUSSON
Kirjoittaja on Mikeva Pekkalakodin 

ohjaaja ja sosionomi-diakoniopiskelija

Mauno (kuvassa vasemmalla) ja Arto pääsivät herkuttelemaan diakonissa Christa 
Moilanen-Hyttisen kanssa. Diakonissan käynnistä jää hyvä mieli pitkäksi aikaa.

Vieraat ovat 
tervetulleita, vaikka 
ilman suurempaa 
ohjelmaa tai tekemistä, 
sillä pelkkä läsnäolo 
tuo iloa ja vaihtelua. 

E l i s a  R asmu s s o n Sopraano Lydia Okkonen on yksi 
Aapon päivän konsertin laulajista.
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Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Joululaulussa tärkeintä on tarina
 Jussi Rasinkangas säveltää joululauluja kesälläkin

Kempeleläinen Jussi Ra-
sinkangas on säveltä-
nyt kymmeniä levytetty-
jä joululauluja. Tällekin 

joululle on syntynyt kaksi lau-
lua, mutta hän ei paljasta niistä 
sen enempää. Säveltäjä toivoo, et-
tä kappaleet löisivät itsensä läpi.

Soitetuin ja tunnetuin Rasin-
kankaan aiemmista joulusävel-
lyksistä on Suvi Teräsniskan tul-
kitsema Hei mummo. 

– Siinä kaikki osa-alueet ovat 
napsahtaneet kohdilleen, Rasin-
kangas toteaa.

Laulun taustalla on tositarina. 
– Vuonna 2002 olin Roma-

niassa lastenlaulufestivaaleilla 
silloin Musarit-kuorossa laula-
neen Suvin ja hänen isänsä kans-
sa. Kuulin, kun Veikko-isä soitti 
sieltä äidilleen ja kyseli kuulumi-
sia pohjoisesta Suomesta, Rasin-
kangas muistelee.

Levy-yhtiö innostui laulun 
ideasta ja nuoresta artistista, jon-
ka mummolat olivat Lapissa. 

Rasinkangas kertoi tarinan 
Vexi Salmelle, joka teki lauluun 
sanat. Kappale levytettiin vuon-
na 2007.

Hei mummo kuuluu niihin 
joululauluihin, joita kuunnellaan 
todennäköisesti vielä vuosikym-
menten päästä.

Nykyisin joululaulut 
ovat pääosin tilaustöitä
Joululaulujen julkaiseminen ete-
nee yleensä niin, että levy-yhti-
öistä otetaan yhteyttä laulunte-
kijöihin ja tilataan kappaleita, 
usein tietylle artistille. 

– Tilaus on sitä, että laulu joko 
otetaan tai jätetään, hän tiivistää. 

Säveltämisen Rasinkangas ot-
taa työnä. Joululauluista – kuten 
muistakin sävellyksistä – suu-
rin osa syntyy niin, että hän is-
tuu alas ja miettii, kenelle sävel-
lystä tekee. 

Joululauluja syntyy kaikkina 
muina aikoina paitsi jouluna. Sil-
loin hän keskittyy niiden kuun-
teluun. 

Joulumusiikkia Rasinkangas 
kertoo tekevänsä ”teksti edellä”, 
sillä niissä tarina on hänen mie-
lestään niin tärkeässä osassa. Jou-
lulauluissa kun ei voi sanoa mitä 
tahansa.  

Jussi Rasinkangas on kuullut 
usein, että joululauluja ei kannat-
taisi säveltää, sillä niitä soitetaan 
”vain kerran vuodessa”. 

– Minä sanon, että kyllä kan-
nattaa säveltää. 

1998 Musarit-kuoron joululevyl-
le, ja se on ollut mukana koulun 
musiikkikirjoissa. Diandra oli 
valinnut sen levylleen, koska oli 
muistanut laulaneensa sitä kou-
lulaisena. 

– Arvaamattomia ovat laulujen 
tiet, ei niihin voi itse aina vaikut-
taa, säveltäjä naurahtaa.

ELSI SALOVAARA

Katso Jussi Rasinkankaan soittavan 
videolle tunnetuimman joululaulunsa
www.facebook.com/rauhantervehdys.

Lauluntekijä joutuu tekemään nykyään paljon muutakin kuin säveltämään. Välillä tuntuu, että sähköposti on pääsoitin, toteaa Jussi Rasinkangas.

E l s i  S a l ovaa ra

Su 18.12.2016 klo 19 Oulujoen kirkko
Lippu 20 €, Kalevan kumppanikortilla 18 €. Alle 12v. ilmaiseksi.

Liput ennakkoon kuorolaisilta ja Lippu.fi -palvelusta.

Merikosken Laulu
johtaa Marita Kaakinen

tenori
Tuomas Katajala

Merikosken Laulu  johtaa Marita Kaakinen

La 10.12.2016 klo 19 Oulun tuomiokirkko
Tervetuloa kuuntelemaan ja laulamaan rakkaimpia joululauluja!

Vapaa pääsy, käsiohjelman hinta 10 €

91,6 MHz
KUULUU OULUSSA 

1. ADVENTISTA LOPPIAISEEN

Kaapelitaajuus 91,6 MHz (Sonera)  
ja 101,9 MHz (DNA)

#kuuluujouluun

Evergreenin 
tekeminen 
joululaulusta on 
raskaan sarjan 
teko kevyessä 
musiikissa.

– Kassu Halonen on sanonut 
osuvasti: evergreenin tekeminen 
joululaulusta on raskaan sarjan 
teko kevyessä musiikissa, Rasin-
kangas siteeraa.  

Uuteen suosioon
koulun musiikinkirjasta
Hei mummon saaman suosion jäl-
keen rima joululaulujen tekemi-
seen on entistä korkeammalla, 
sen Jussi Rasinkangas myöntää. 
On mietittävä, mikä on se juttu, 
jolla laulun saisi elämään. 

Rasinkankaalla on kokemus-
ta myös siitä, kuinka kappale voi 

nousta esille vuosienkin jälkeen. 
Suosittu artisti Diandra levytti 
viime vuonna hänen sävellyksen-
sä Vaikkei enkeleitä ollakaan. 

Kappale on tehty jo vuonna 
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Palkittu pappi kiittää 
kehitysvammaisten omaisia

Kun Elina Hyvönen aloit-
ti yli 30 vuotta sitten työt 
Oulun seurakuntayhty-
mässä, kehitysvammais-

ten rippileirin konfirmaatiossa 
vieraiden joukko ei ollut suuri. 
Kehitysvammainen lapsi aiheut-
ti perheissä paljon kysymyksiä ja 
myös häpeän tunteita. 

Tästä on tultu pitkä mat-
ka eteenpäin, pastori Elina Hy-
vönen kertoo. Nykyisin kehitys-
vammaisten nuorten rippijuh-
lat keräävät kirkkoon ja koteihin 
runsaasti väkeä: perheen erilai-
seen ja erityiseen lapseen ei lii-
ty enää hysshyss-kulttuuria, Suo-
men Valkoisen Ruusun ansioris-
tin itsenäisyyspäivänä saanut Hy-
vönen kuvailee.

– Ja tällainen muutos on iso 
asia, hän lisää iloisena.

Muitakin muutoksia kehitys-
vammaistyön pastori on ennättä-
nyt nähdä pitkän työuransa aika-
na. Vuosikymmeniä sitten seura-
kunnat ja kehitysvammaisten tu-
kiyhdistykset olivat lähes ainoi-
ta, jotka tarjosivat toimintaa ke-
hitysvammaisille ja heidän per-
heilleen. 

– Nyt seurakunnissa on mietit-
tävä tarkasti, mitä tarjotaan, kos-
ka sen on kestettävä kilpailu mui-
den aktiviteettien, kuten taiteen 
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Kyllä kiitos!

  Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 10 kk vain 40,- (norm. 74,-). 

Tilaan Askel-lehden    itselleni      lahjaksi.

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Askel
maksaa

postimaksun.

Askel-lehti
10 kk vain

(norm. 74 €)
40€

Askel on Suomen suurin kristillinen aikakauslehti. 
Se on kuin hyvä ystävä, joka tuo tullessaan lämpöä ja välittämistä. 

Kun tilaat Askelen itsellesi tai läheisellesi 31.12.2016 mennessä, 
saat sen edulliseen tarjoushintaan!

Tee tilaus 
haluamallasi 

tavalla. 

Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi. > Soita 020 754 2333* > Tilaa sähköpostilla: asiakaspalvelu@kotimaa.fi  > Tilaa verkosta: www.askellehti.fi /tarjous*P
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TILAUSKORTTI

Tilaaja/maksaja
Nimi ______________________________________________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________________

Puhelin ___________________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti _______________________________________________________________________________________________

Saaja, jos eri kuin maksaja
Nimi _____________________________________________________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ___________________________________________________________________________

RT 38/16

Saa toivoa.
Uskoa, toivoa  ja rakkautta.

Itselle tai lahjaksi.

• 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

ja Oulussa Kärppä-pelien kanssa. 
Harrastusmahdollisuudet ovat 
lissääntyneet.

Elina Hyvönen haluaa jakaa 
saamansa tunnustuksen muun 
muassa kehitysvammaisten 
omaisten kanssa. 

– Olen oppinut heiltä paljon 
siitä, mitä tarkoittaa, kun per-
heeseen syntyy kehitysvammai-
nen lapsi. Minulla on ollut myös 
paljon hyviä työkavereita eri työ-
yhteisöissä. Heiltä olen oppinut 
monia asioita. Kiitokset yletty-

vät aina kehitysvammaisten leiri-
en avustajiin saakka.

Elina Hyvönen on jäämässä 
piakkoin eläkkeelle. Sen kynnyk-
sellä hän toistaa viestin, jonka on 
todennut useasti kehitysvammai-
sille. 

– Jumala rakastaa sinua juuri 
sellaisena kuin olet, erilaisena. Ju-
malan silmissä sinä olet hyvä, ar-
vokas ja kaunis.  

Hyvösen lisäksi Oulun seu-
rakuntayhtymästä saivat itse-
näisyyspäivänä kunniamerkkejä 
seuraavat henkilöt: Suomen Lei-
jonan ritarimerkin johtava sai-
raalapastori Hannele Lusikka ja 
viestintäjohtaja Sakari Korpi se-
kä Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitalin seurakuntamesta-
ri Hannu Kajava, nuorisotyönoh-
jaaja Aulikki Rinta-Säntti ja pal-
velusihteeri Kaisa Ylönen.

RIITTA HIRVONEN

A r k i s t o  /  H e id i  M a k ko n e n

Jumala rakastaa 
sinua juuri 
sellaisena kuin 
olet, erilaisena. 

Elina Hyvönen

Elina Hyvönen
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  Nahkakantinen Raamattu  
Laadukas Raamattu kultaisella nimipainatuksella. 
Myös nahkakantisia virsikirjoja. 
Valikoiman löydät netistä www.pipliakauppa.fi 

piplia.fi   P
voimasanoja 

IPLiA.  

  Uudet virsikirjat  
Virsikirjoissa on nyt 79 
uutta soinnutettua virttä. 
Tilaa omasi adventiksi.

  Kolmikielinen Vuorisaarna 
Upeasti kuvitettu Vuorisaarna. 
Kielet arabia-englanti-suomi. 
6,20 € 

uutuus

      Sanalla  sanoen ja laulaen

Suomen Pipliaseura    |     myynti 010 838 6520    |    myynti@piplia.fi     |   www.pipliakauppa.fi   

  `     t       ™    

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

nula, Marjaana Lassi ja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää. Pyhä-
koulussa Siiri-tyttö kertoo äi-
dilleen paimenista, jotka vie-
railivat päiväkerhossa. Paime-
net pääsevät myös Siirin sei-
miasetelmaan odottamaan Jee-
sus-vauvan näkemistä.
Klo 10 messu Karjasillan kirk-
ko. Virret: 7, 13:1-3, 289, 12, 
2:1-,9, 3:3,6, 256:1, 3
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 11.12. klo 9.45 Kolmannen 
adventtisunnuntain Radiopy-
häkoulun pitävät Anu Hannu-

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus  ma–pe  klo 18.50–
19, la klo 18.
Su 11.12. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylöjärven kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 11.12. klo 8.45 Kolmannen 
adventtisunnuntain Radiopy-
häkoulun pitävät Anu Han-

la, Marjaana Lassi ja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää. Pyhäkou-
lussa Siiri-tyttö kertoo äidil-
leen paimenista, jotka vierai-
livat päiväkerhossa. Paimenet 
pääsevät myös Siirin seimiase-
telmaan odottamaan Jeesus-
vauvan näkemistä.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan Suvannon kappelista.

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

Linkki juttuarkistoon,
ohjelmatiedot ja pääkirkko-
jen nettiradiot: www.oulun-
seurakunnat.fi/verkkokirkko

Yhdistykset

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

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Tervetuloa!

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

Siionin virsiseurat: to 8.12. klo 18.00 jouluseurat Raahen seurakunta
kodin pienessä salissa, to 8.12. klo 18.30 Soili ja Taisto Kokolla, Kokkotie 
6, Utajärvi, to 15.12. klo 18.00 seurakuntakeskuksen Hopealyhdyssä, 
Kirkkopuistokatu 11, Kemi.
Siionin jouluvirret: su 11.12. klo 15.00 Kastellin kirkossa, Töllintie 38, 
mukana Oulun seudun virsikuoro, torttukahvit klo 14.30 
Miesten adventtitapaaminen: “Nyt ihmettelen tässä” la 10.12. Kainuun 
Opistolla Tahvintie 4, Paltamon Mieslahti. Tied. ja ilm. Kainuun Opistolle 
044 299 0826 kurssisihteeri@kainuunopisto.fi
Yhteiskuljetus lähtee Oulusta la 10.12. Kuljetukseen ilm. Pertti Taimistolle  
045 841 4700, pertti.taimisto@mail.suomi.net  Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 11.12. klo 15 Joulujuhla.  
Su 18.12. klo 17 Seurat 
Esko Leinonen.

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Muut seurakunnat

To 8.12. klo 19 Opetuslapseus- ja rukousilta, Tuomo Ruuska, Martti Väyry-
nen, aihe: armolahjat. Pe 9.12. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 11.12. klo 11 
Joululaulutilaisuus, pyhäkoulu, Saints’ Club, Päivi Tuohimaa, musiikki: Chazon. 
Lähetyselokuva Everestiltä itään. To 15.12. klo 19 Rukousilta, Mika Martin-
mäki. La 17.12. klo 11-14 Joulumyyjäiset. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 10.12. klo 18 #Nuortenilta, Valo. Su 11.12. 
klo 16 Joulun ihme - perhejumalanpalvelus, 
Mikko Saukkonen, Katja Castillo, Seurakunnan 
musiikkiväki. Seimi. Ma 12.12. klo 18 Sykarin 
kaivolla, ilta naisille. Ke 14.12. klo 17 Soppa-

kirkon joulu. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 10.12. klo 11 – 13 
Soppaa ja Evankeliumia. Ma 12.12 klo 16 Majakka-kahvio. Ti 13.12. 
klo 18 Majakka-ilta.  Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 8.12. klo 18 pata-info kaikille patavahdeiksi haluaville, 
ilmoittautua voi myös oulu.osasto@pelastusarmeija.fi  ja 
044-7577886/Markku tai 0447577879/Kaisa 
Su klo 14 Joulujuhla, voit tuoda nyyttäreihin mukaan myös 
omia jouluherkkujasi.
Pe 16.-pe 23.12. Joulupata-keräys

”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Juma-
lan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 
(1.Tim.2:5)

La 10.12.2016 klo 11 ehtoollisjumalanpalvelus, raamattutunti Seppo Putkonen ja 
saarna Jouko Minkkinen klo 13 ruokailu.  La 17.12.2016 klo 11 joulujumalanpalvelus 
ja joulupuuro. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Tilaa Rauhan Tervehdys lahjaksi!
Onko ystävälläsi tai sukulaisellasi 

mainosjakelukielto? Tilaa hänelle lehti lahjaksi.
Vuositilauksen hinta on 35,20 euroa. 

Tilaaminen onnistuu soittamalla numeroon 
044 5626 450  tai laittamalla sähköpostia 

toimitus@rauhantervehdys.fi
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Mal. 3: 23-24
Kuulkaa!
Ennen kuin tulee Herran päivä,
suuri ja pelottava,
minä lähetän teille
profeetta Elian.
Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen
ja lasten sydämet isien puoleen.
Silloin en tuomitse maata perikatoon,
kun tulen.

2. Piet. 1: 19-21
Me voimme entistä lujemmin luottaa 
profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, 
jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä 
loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja 
kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen 
muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät 
pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään 
omin neuvoin selitettävissä. Yksikään 
profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten 
tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän 
Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta 
saaneet.

Matt. 11: 11-19
Jeesus sanoi:
    ”Totisesti: yksikään naisesta syntynyt 
ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, 
mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten 
valtakunnassa, on suurempi kuin hän. 
Johannes Kastajan päivistä asti taivasten 
valtakunta on ollut murtautumassa esiin, 
ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata 
sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat 
Johannekseen asti olleet ennustusta, ja 
uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli 
määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon!
    Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se 
on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat 
toisilleen: ’Me soitimme teille huilua, mutta 
te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, 
mutta te ette itkeneet mukana.’ Johannes 
tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat: 
’Hänessä on paha henki.’ Ihmisen Poika tuli, 
hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: ’Mikä 
syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden 
syntisten ystävä!’ Mutta Viisauden teoista 
Viisaus tunnetaan!”

Tule joulu huolettomasti
Yksi joulun monimerkityksinen sanaparsi on: ”Joulu tulla jollottaapi.” Suorittajalle 
joulu on juhannuksen lisäksi yksi vuoden rankimmista juhlista. Koti täytyy siivota 
saunaa myöten ja kaikki ruoat ynnä leivonnaiset ehtiä leipoa.

Sana jollottaa tarkoittaa ääntelemistä tasaisen yksitoikkoisesti, se tarkoittaa hyräi-
lyä tai lauleskelua. Voisiko siis jouluun valmistautua sittenkin huolettomammin, lähes 
pyhää huolettomuutta kokien? Lapsena ja nuorena joulu tuli kuin itsestään. Sitä kyllä 
odotti, mutta juhlaan ei liittynyt suorituspaineita. Silloin joulu tuli jollotellen, kevy-
esti rallatellen. 

Jollotus on myös kollottamista, itkemistä. Tästä palautuu mieleeni oman äidin jos-
kus väsymyksestä nouseva itku ennen joulua. Surkealta tuntuu muistaa sekin, miten 
työlästä myös itsellä oli jonkun kerran valmistella joulua, kun kaikki kolme lasta oli-
vat pieniä. 

Silloin mieskin itki – toki sen saattoi peittää herkistymiseksi, jonka aiheuttivat omien 
lasten esitykset päiväkodin ja koulun joulujuhlissa.   

Adventin Hoosianna-hymni on kannatushuuto Ratsastajalle, mutta se on samalla 
myös Vapahtajan lupaus siitä, että meitä kannatellaan.

Joulun ihme on niin suuri, ettei siihen ole olemassa oikeaa tapaa valmistautua – riit-
täisikö vastaanottavainen sydän ja mieli? 

Pyhä Raamattu kirjoittaa profeetoista. Eliasta alkaen aina Johannes Kastajastaan 
saakka profeetat kertovat, että Jumala itse tulee Jeesuksessa ihmiseksi. Jumalan koko 
ihmis- ja luomakuntaa koskeva pelastusvalmius on täydellinen. Senpä tähden sitä ei 
tarvitse ihmisvoimin enää räätälöidä.  Se on lahjaksi ja vastaanotettavaksi annettu.

SEPPO VILJAMAA
perheneuvoja 

Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, tuleeko jouluun, Jeesuksen syntymäjuhlaan, valmistautua.

Sanan aika
Sunnuntai 11.12.2016
Psalmi: Ps. 85:9-14
1. lukukappale: Mal. 3:23-24
2. lukukappale: 2. Piet. 1:19-21
Evankeliumi: Matt. 11: 11-19 tai Joh. 1: 35–37
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Valokuva rikkoo hiljaisuuden 
Maailmaa kiertäneen valokuvaajan Meeri Koutaniemen mielestä 
jokainen selviytymistarina on arvokas 

Kansainvälisesti tunnettu 
valokuvajournalisti Mee-
ri Koutaniemi on rohkea 
keskustelun herättelijä, jo-

ka tallentaa kamerallaan kipeitä 
tarinoita ja yhteiskunnallisia epä-
kohtia. 

Kohtaamisiin heittäytyvä 
Koutaniemi on ollut usein todis-
tamassa, kuinka toivottomankin 
keskellä säilyy usko siihen, että 
elämä kantaa. Hänen kuvissaan 
kivun keskeltä kumpuaa toivo.

Syksyn ajan televisiossa näytet-
ty Pahan jälkeen on taiteilijan tuo-
rein televisio- ja taideprojekti. Se 
on esitellyt muun muassa happois-
kun kohteeksi joutuneen intialais-
perheen sekä tyttöjen ympärileik-
kausperinnettä eli sukuelinten sil-
pomista vastaan nousevan maa-
sai-yhteisön kyläläisiä Keniassa.

Kyltti varoittaa
järkytyksestä
”Huom! Näyttelyssä on valoku-
vateoksia ja video, jotka saattavat 
järkyttää herkkiä katsojia.” Näin  
varoittaa kyltti, kun astutaan si-
sään Meeri Koutaniemen näyt-
telyhuoneisiin Nykytaiteen mu-

seossa Kiasmassa Helsingin kes-
kustassa. 

Tv-sarjaan pohjautuvan näyt-
telyn yksi keskeinen kysymys on, 
voiko pahan antaa anteeksi. 

Valokuvaaja itse kokee asian 
monitulkintaisena.

– On olemassa monimuotois-
ta pahaa. Siinä jaksossa, joka kä-
sitteli syöpään sairastunutta Kris-
taa, paha ilmenee abstraktina, ei-
kä ole henkilöitävissä. Sellainen 
paha on helpompi antaa anteeksi, 
Koutaniemi määrittelee.

Anteeksikin voi antaa monel-
la tavalla.

– Intialaisperheen äiti ei ole hen-
kisesti antanut anteeksi happois-
kun tehneelle miehelle, jonka teko 
aiheutti perheen tyttären kuole-
man. Toinen happoiskun kohteek-
si joutuneista tyttäristä on kasva-
nut vuosien varrella välittämään 
isästään, vaikkei voikaan unohtaa. 

– Kysymys on lähinnä käytän-
nön anteeksiantamisesta, elämän 
on jatkuttava.

Katkeruus
myrkyttää
Henkilöitävissä olevasta pahas-

ta yksi esimerkki on koulukiu-
saaminen. Koutaniemi on itsekin 
joutunut koulukiusaamisen koh-
teeksi. Hän päätti antaa kiusaajil-
leen anteeksi, vaikka he eivät sitä 
edes pyytäisi.

– Vihasta tulee päästää irti sen 
takia, ettei anteeksiantamatto-
muus hallitsisi elämääni. Katke-
ruus myrkyttää kaiken ympäril-
tään. 

Anteeksiantaminen on kyky, 
jota kaikki eivät hallitse.

– On ihmisiä, jotka kantavat 
mieluummin kaunaa. Kosto ei 
kuitenkaan koskaan osu niihin, 
joille halutaan kostaa, vaan se 
kostautuu muille, erityisesti lähi-
piirille ja lopulta itseen.

Pahan jälkeen -televisiosarjas-
sa ihmiset eivät suostuneet pahan 
määrittelemiksi, vaan ovat valin-
neet uhriutumisen sijasta selviy-
tymisen. Tehokkain työkalu tä-
hän oli toiminta.

Rankkojen aiheiden 
äärelle
Koutaniemi muistelee lapsuut-
taan lämmöllä.

– Arvot ja tapani toimia juon-

tavat juurensa lapsuuteen ja sii-
hen, miten minut on kasvatettu. 
Olen ymmärtänyt, miten arvo-
kasta on, että tulen rakastavasta 
perheestä.

Kuusamossa luonto oli aina 
lähellä. Lapsia kannustettiin il-
maisemaan itseään taiteellises-
ti. Meeri tanssi ja soitti, näytteli 
ja maalasi. Hän luki paljon, ahmi 
tietoa ja oli kiinnostunut maail-
man kaikista osa-alueista. 

Pohjoisen tyttö halusi lähteä 
maailmalle tietääkseen lisää.

– Alun perin olin kiinnostunut 
vieraista kulttuureista ja niiden 
suhteesta omaani, halusin ym-
märtää enemmän. Lukioaikoina 
kiinnostuin maailman poliitti-
sesta tilanteesta, kuten USA:n ul-
kopolitiikasta ja Irakin sodasta.

Kuvat Vietnamin
sodasta vaikuttivat
Epäoikeudenmukaisuudet kos-
kettivat nuorta Meeriä. Häntä 
mietityttivät erityisesti köyhyys ja 
nälänhätä. Turhauttavaa oli huo-
mata, että julkisessa keskustelus-
sa asioista ei puhuttu niin kuin ne 
oikeasti olivat.

Koutaniemi halusi tarjota tie-
toa, muttei halunnut ryhtyä ra-
portoijaksi. Vietnamin sodan ai-
kaiset kuvat tekivät häneen vai-
kutuksen. Ne todistivat valoku-
van voimaa ja informatiivisuut-
ta tuomalla maailman globaalisti 
nähtäväksi.

– Halusin ryhtyä dokumen-
toijaksi. Minua kiinnosti ihmi-
sen identiteetti: miten se muok-
kautuu? Miten ihminen toimii 
erilaisissa olosuhteissa ja miten 
ihmismieli nousee olosuhteiden 
yläpuolelle?

Yhteistyö järjestöihin
on ollut tärkeää
Jo opiskeluaikana nuori valoku-
vaajan alku osoitti peräänanta-
matonta rohkeutta lähtiessään Is-
raeliin ja Palestiinaan dokumen-
toimaan paikallisten vastarinta-
ryhmien tarinoita. Näistä koke-
muksista syntyi kuvajournalis-
tinen tutkielma Tampereen yli-
opistoon. 

Alusta asti Koutaniemi oli mu-
kana myös järjestötoiminnassa 
tehden yhteistyötä eri kansalais- 
ja kenttäjärjestöjen kanssa.

Ku va t :  Ha nnu J u ko la

Meeri Koutaniemi kuvattiin Gita Mahorin perheelle omistetussa näyttelyhuoneessa. Isä heitti pullollisen happoa äidin ja tyttäriensä päälle, koska Gita ei ollut synnyttänyt hänelle poikalasta. Puolitoistavuotias tytär 
kuoli saamiinsa vammoihin. Äidin ja toisen tytön kasvojen iho paloi täysin.
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Oulunsalon seurakunta kuuluu Oulun seura-
kuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakun-
taa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 
000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. 
Oulunsalon seurakunnassa on yli 8700 jäsen-
tä, joiden keski-ikä on vähän yli 30 vuotta, 
joten toiminta painottuu vahvasti lapsiin ja 
nuoriin. Myös varttuneempi väki toimii aktii-
visesti vapaaehtoistyössä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana

Oulunsalon seurakunnan
KAPPALAISEN VIRKA

Hakuaika päättyy 3.1.2017 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Oulujoen seurakunta kuuluu Oulun seurakunta-
yhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, yhtymän 
johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 400. Oulujoen seurakunnassa on 
n. 23 500 jäsentä ja ikärakenne on suhteellisen nuori. 
Palveluksessa on yli 40 työntekijää. Seurakunnan 
alue on laaja, suurelta osin maaseutumainen.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 

LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA,
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

Hakuaika päättyy 12.12.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Paikkoja avoinna

Tarvitsetko henkilökohtaista apua arkeen ja asiointiin, huolenpitoa 
tai vaikkapa kotisairaanhoitoa? Tuomme kotiisi palveluita, jotka 
auttavat sinua elämään turvallista, itsenäistä elämää.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

APUA OMAAN KOTIIN 

Validia Asuminen tarjoaa asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita vam-
maisille henkilöille ja ikäihmisille. Kokonaan kotimainen Validia Asuminen on 
yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.

www.validia.fi/asuminen  
Asiakaspalvelu p. 020 33 1200 (0,0835 €/puhelu + 0,169 €/min)

MEILLÄ VOIT  
MAKSAA MYÖS  

PALVELU- 
SETELILLÄ!

– Tuen, kontaktien ja paikalli-
sen asiantuntijuuden merkitys on 
ollut suuri, kun olen lähtenyt ken-
tälle ja elänyt siellä.

Valokuva muuttaa 
maailmaa
Kuvaajana ja dokumentaristina 
Koutaniemi liikkuu journalismin 
ja taiteen välimaastossa. Vaikka 
naisen valokuvia nähdään usein 
taidemuseoissa, hän ei luokittele 
itseään taidekuvaajaksi. Kouta-
niemen kuvat eivät tyydytä kat-
sojan estetiikan kaipuuta, vaan 
niiden tarkoitusperät ovat tiedol-
lisia.

– Toisaalta, jos kuva tarjoaisi 
pelkästään tietoa, asiasta jäisi pal-
jon ymmärtämättä.

Valokuvaaja korostaa, että 
vaikka dokumentaatiolla on aina 
todellisuuspohja, valokuva on nä-
kökulmavalinta.

– Valokuva ei ole vastaus. Pyrin 
totuudenmukaisuuteen, mutta va-
lokuva on aina vapaasti tulkittavis-
sa, kuten taiteen perusolemukseen 
kuuluu. Sen tulisi herättää kysy-
myksiä ja oivalluksia sekä motivoi-
da katsojaa selvittämään lisää.

– Koen ammatillisena saavu-
tuksena jo sen, että hiljaisuus ri-
kotaan. Sen, että ihmiset puhuvat 
ääneen, Koutaniemi sanoo.

Uskomatonta
selviytymistä
Maailmanmatkaaja on projek-
tiensa kautta oppinut, että ihmi-
nen on äärettömän sinnikäs ja si-
sukas otus. Ihminen ei anna pe-
riksi, vaikka olosuhteet sitä vaa-
tisivat.

– Haastattelin muutama vuosi 
sitten Syyrian rajalla Rauli Vir-
tasen kanssa naisia, jotka olivat 
lähteneet pakoon yksin lapsiensa 
kanssa ja jättäneet miehensä ko-
tikylään kuolemaan. Naisilla ei 
ollut varmuutta huomisesta. Ai-
noastaan sillä oli merkitystä, että 
juuri tänä päivänä oli katto pään 
päällä. 

– Voisi kuvitella, että siinä epä-
varmuuden tilassa ei jää muita 
vaihtoehtoja kuin luovuttaa, mut-
ta itse asiassa heillä ei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin selviytyä.

Ääriesimerkkien ohella on hyvä 
muistaa, että jokainen meistä sel-
viytyy jostakin. Elämään kuuluu 
se, että jokaiselle sattuu jotakin.

– Kysymys on samaistumis-
pinnan ymmärtämisestä. Olo-
suhteet ovat erilaisia, mutta sel-
viytyminen ei ole arvotettavissa. 
Jokainen selviytymistarina itses-
sään on arvokas.

Luonto on
kaiken vastapaino
Koutaniemi tekee tällä hetkellä 18 
tunnin työpäiviä ja elää ammatil-
lisesti kovassa nosteessa.

– Suomessa töitä tehdään 
enemmän kuin kaukomailla. 
Kentällä työ painottuu käytän-
nön syistä valoisaan aikaan, pi-
meällä on vaarallista liikkua.

Vastapainona hektiselle elä-
mälle Meeri menee luontoon, 
juoksee ympäri Helsingin Töö-
lönlahtea sekä ui ja tanssii. Py-
sähtyy ja rakastaa. 

Voimanlähteitä hänelle ovat 
perhe, läheiset ystävät ja avomies 
Sam Yaffa.

– Saan Samista iloa ja voimaa. 
Hän on henkinen tukeni ja niin 
monella tapaa läsnä, rakastunut 
nainen toteaa.

Valmistumassa tietokirja
tärkeästä aiheesta
Koutaniemi ei ehdi olemaan ko-
tona Suomessa kuin hetken, sillä 
hän viettää noin kahdeksan kuu-
kautta vuodesta maailmalla.

– Pian lähden Espanjaan, jossa 
on meidän toinen kotimme. Siel-
tä jatkan Väli-Amerikkaan doku-
mentoimaan naisvankien elämää 
El Salvadorissa. Teemme aihees-
ta kirjaa toimittaja Maija Salmen 
kanssa.

Muiden töiden rinnalla kul-
kee edelleen Koutaniemen sy-
dämen projekti, tietokirja tyttö-
jen sukuelinten silpomisesta. Tä-
hän hän käyttää suurimman osan 
työajastaan.

– Kirja valmistunee neljän 
vuoden päästä, sillä haluan ke-
rätä siihen kattavasti materiaalia 
eri puolilta maailmaa. Tulevai-
suudessa siintävät myös fiktiivi-
nen elokuvakäsikirjoitus ja ken-
ties ravintolan avaaminen Hel-
sinkiin. 

– Menu saisi inspiraationsa 
matkoista, niistä resepteistä, joita 
paikalliset ovat vierailevalle ku-
vaajalle paljastaneet.

Kuluttaminen
vähemmälle
Maailmanlaajuisesti Koutanie-
mi unelmoi siitä, että kulutuksen 
rooli ihmisten elämässä vähenisi 
ja tilanne nousisi toimijuus.

– Meidät nähdään kuluttajina, 
mutta kasvatuksellisesti ja yhteis-
kunnallisesti voitaisiin puuttua 
siihen, että meillä on muutakin 
tekemistä kuin maapallon mate-
riaalinen kuormittaminen.

Vaikuttaa siltä, että pohjoisen 
kylästä ponnistanut tyttö menes-
tyy ja elää paraikaa unelmaansa.

– Menestys ei ole osa unelmaa, 
vaan se, että saan tehdä sitä, mi-
tä haluan. Olen onnellinen, että 
työni tunnustetaan. 

TERHI LOIMUNEVA

Kiasmassa lokakuussa avautunut 
Pahan jälkeen -näyttely esittelee 
Koutaniemen valokuvia sekä 
Arman Alizadin ja Koutaniemen 
lyhytelokuvan Norjan joukkosurmista 
vuodelta 2011. Näyttelyn teokset 
pohjautuvat kyseisen televisiosarjan 
taustatyöhön ja Koutaniemen 
aikaisempaan dokumentaatiotyöhön. 
Näyttely on avoinna taidemuseo 
Kiasmassa Helsingissä 26.2.2017 
saakka.

Meeri Koutaniemi kuvasi thaimaalaisella kaatopaikalla asuvia burmalaisia 
pakolaisia. He lajittelevat ja kierrättävät noin 35 säkillistä jätettä 
ansaitakseen viikon elannon.

Vihasta tulee päästää 
irti sen takia, ettei 
anteeksiantamattomuus 
hallitsisi elämääni. 
Katkeruus myrkyttää 
kaiken ympäriltään. 

Meeri Koutaniemi
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Menot Oulun seurakunnissa  8.–15.12.2016

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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Hilla Emilia Ar-
hippainen, Valto Elias Äijälä, 
Eetu Oliver Kraft, Joel Tapani 
Risto, Lotte Emilia Leinonen, 
Elsa Maria Pohjola.
Karjasilta: Maxim Noel Niko-
lai Heikkilä, Elli Aurora Heik-
kinen, Anna Eeva Kristiina 
Kaariniemi, Elviira Aira Ade-
lina Kallio, Emilia Erika Kaup-
pinen, Hilma Elsa Elida Kor-
honen, Elias Vilho Ilmari Ko-
tila, Miklas Nuutti Kalevi Les-
kelä, Sylvi Lahja Maria Norr-
gård, Eino Anttoni Paavola, 
Aida Alina Posio, Otto Lau-
ri Suorsa.
Kiiminki: Veikko Eerik Les-
kelä, Markus Leo Matti Liuk-
konen, Helmi Katriina Ait-
takumpu, Niilas Juho Mati-
as Kaarivaara, Helka Juulia 
Konttinen.

Leikkaa talteen!

Oulujoki: Jasper Juhani Ah-
de, Niila Aukusti Hanhela, 
Leevi Valtteri Mikael Isoki-
vijärvi, Jori Veikko Johannes 
Kangasluoma, Emilia Hel-
mi Alisa Kyröläinen, Lenni 
Henrik Mikael Malmihuhta, 
Pekko Johan Iisakki Nousiai-
nen, Aatu Eemil Oliver Palo-
kangas, Milla Matilda Pähti-
lä, Veera Olivia Rajala, Veeti 
Viljami Sipola.
Oulunsalo: Peetu Rikhard 
Aleksanteri Kylli.
Tuira: Hulda Helena Hu-
sa, Aatu Eemil Oliver Palo-
kangas, Elli Viktoria Parkki-
la, Leevi Henrik Ronkainen, 
Matilda Alma Johanna Räi-
sänen, Matilda Inka Maria 
Savolainen, Urho Antti Iiva-
ri Säippä, Frans Aatos Julian 
Äijälä.

Jos haluaa joulun aika-
na tehdä hyvää ja toi-
mia ympäristöystäväl-
lisesti, lahjoja pukin-

konttiin kannattaa etsiä 
esimerkiksi kierrätettyjä 
aarteita myyvästä Dom se-
cond hand -putiikista. 

Domiin voi tuoda myyn-

Aarteita lahjaksi kierrätysputiikista

tilitetään myyjälle ja puolet 
menee vaihtuvaan hyvänte-
keväisyyskohteeseen. 

Dom lahjoittaa joulun 
alla 7 000 euroa oululaisille 
vähävaraisille. Apu jaetaan 
tänä vuonna Karjasillan ja 
Oulujoen seurakuntien dia-
koniatyön kautta lahjakort-
teina. Keväästä 2014 alkaen 
toiminut Dom on kerännyt 
jo 50 000 euroa hyvänteke-
väisyyteen.

Oulun keskustassa, 
osoitteessa Asemakatu 6 si-
jaitseva Dom on avoinna 
keskiviikosta perjantaihin 
kello 12–18. Dom ei ole pel-
kästään putiikki, vaan sen 
suojissa on monenlaista toi-
mintaa nuorille aikuisille. 

tiin laadukkaita vaatteita ja 
tavaroita. Puolet jokaisen 
tuotteen myyntihinnasta 

Torstai 8.12.
Joulukonsertti klo 19 Pyhän Andreaan 
kirkko. Oulun NMKY:n tyttökuoron 
Oulun Fröökynät, johtaa Ahti Sepp. 
Ohjelma 5 €.
Näetkö joulutähden? -konsertti 
klo 19 Karjasillan kirkko. Poikakuoro 
Pohjantähtien iloinen joulukonsertti. 
Kuoroa johtaa Olli Heikkilä. Ohjelma 5 €. 
Mahdollisuus ostaa myös Pohjantähtien 
1. adventtina julkaistua äänitettä hintaan 
20 €/kpl. 
Joulukonsertti klo 19 Kiimingin 
srk-keskus. Hohde-kuoron, Kiimingin 
seurakunnan kamarikuoron ja 
Laulujoutsenet-lapsikuoron konsertti, 
johtaa Leo Rahko sekä Ulla ja Jarkko 
Metsänheimo. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu.
Perjantai 9.12.
Oulun suzukisoittajien joulukonsertti 
klo 18 Karjasillan kirkko. Suzukikoulun 
oppilaat esiintyvät. Ohjelma 5 €, sis. 
glögitarjoilun. Konsertin järjestävät 
Oulun Suzukisoittajien kannatusyhdistys 
ry, Suzukikoulu Oktaavia ja Karjasillan 
seurakunta.
Nuorten joululaulut klo 18 Oulujoen 
kirkko. Tule laulamaan ja kuuntelemaan 
joululauluja Oulujoki Superstars -bändin 
tahdissa!

Lauantai 10.12.
Joulukonsertti – Äänirajoilla 
klo 18 Tuiran kirkko. Lauluyhtyeen 
Äänirajoilla muodostavat 
Anna Hanhirova (sopraano), 
Laura Tuhkala (sopraano), 
Jaakko Luukkonen (baritoni) ja 
Eeva-Maria Geister (altto). 
3. adventtisunnuntai 11.12.
Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti klo 16 Karjasillan kirkko. 
Järjestäjinä Oulun Sotaveteraanikuoro, 
Oulun NMKY:n Vaskiveikot, Karjasillan 
seurakunta. Ohjelma 10 €.
Joulukonsertti klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkko. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 
sekakuoro Cassiopeia esiintyy.
Keskiviikko 14.12.
Joulukonsertti klo 19 Oulunsalon 
kirkko.  Joose Vähäsöyrinki, laulu ja 
Vesa Kajava, urut. Ohjelmamaksu 5 €.
Joulumusiikkia kynttilän valossa 
klo 20 Oulun tuomiokirkko. Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoron joulukonsertti, 
johtaa Hannu Niemelä. 
Mieskuoro Weljien joulukonsertti 
klo 20 Pyhän Tuomaan kirkko. Solistina 
on tenori Joona Penttilä. Weljiä 
johtaa Joonas Vatjus. Kuoroa säestää 
soitinyhtye, joka esittää myös A. Corellin 
Joulukonserton. Ohjelma 5 €.

Torstai 15.12.
En etsi valtaa loistoa -joulukonsertti 
klo 18 Kastellin kirkko. Sisko Leinonen, 
laulu ja Suvi Leinonen, piano. Myös 
yhteislaulua. Ohjelma 5 €.
Kuorojen joulukonsertti klo 19 Pyhän 
Andreaan kirkko. Karjasillan seurakunnan 
kuorojen yhteiskonsertti. Kuoroja 
johtavat kanttorit Sirpa Ilvesluoto ja 
Juha Soranta. 
Madetojan musiikkilukion 
tyttökuoron joulukonsertti klo 19 
Tuiran kirkko. Ohjelma 5 €.
Joulumusiikkia kynttilän valossa klo 
20 Haukiputaan srk-keskus. Ks. s. 16.
Lauantai 17.12. klo 19
Sunnuntai 18.12. klo 20
J. S. Bachin Jouluoratorio (kantaatit 
I-II) Tuomiokirkko. Oulun tuomiokirkon 
kamarikuoro, Oamkin kamarikuoro. 
Oulun Kamariorkesteri. Henna-Mari 
Sivula altto, Pèter Marosvàri tenori, 
Juhani Alakärppä basso. 
Musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki. 
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €. 
(Su 18.12. www.virtuaalikirkko.fi)
Maanantaina 19.12.
Jouluinen urkukonsertti 
klo 19  Tuomiokirkko. Péter Marosvári.

Konsertteja Oulun seurakunnissa
 Konsertteihin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Pasi Juha 
Koskela ja Heini Mirjami Nis-
sinaho.
Karjasilta: Esa Arvi Harvala 
ja Ulla Kristiina Paananen.
Oulujoki: Kimmo Johannes 
Kangasluoma ja Heidi Jo-
hanna Hummasti, Jani Ta-
pani Pähtilä ja Taru Susanna 
Mäntykenttä.
Tuira: Tomi Petteri Mursu ja 
Tiina Elina Alalääkkölä, Sami 
Aatos Jylkkä ja Katri Susanna 
Laitinen, Markus Henrik Tah-
kola ja Anni Katariina Jääs-
keläinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Otto Asse-
ri Huttunen 80, Ritva Sisko 
Lähde 84, Viljo Jaakko Met-
säharju 81.
Haukipudas: Timo Kalevi Ro-
vio 38.

Karjasilta: Tyyne Maria Kaa-
kinen 95, Martta Irene Kois-
tila 78, Jouko Sakari Kokko 
70, Kari Antero Lämsä 72, 
Olavi Henrikki Maikkola 84, 
Timo Pekka Nikkilä 55, Mar-
ja-Leena Anneli Niskanen 52, 
Veijo Henrikki Pirttikoski 78, 
Teuvo Henrikki Pohjola 70, 
Hilkka Ellen Rahko 86, Alli 
Eeva Romppainen 93.
Kiiminki: Sylvi Helli Eliisabet 
Väänänen 89, Markku Mati-
as Vuotila 58, Markku Anton 
Halme 72.
Oulujoki: Aune Ester Manni-
nen 91, Kauko Veli Matinlas-
si 65, Marko Jaakko Antero 
Mettovaara 42, Lasse Mikael 
Turpeinen 38.
Tuira: Irja Anita Jämsä 83, 
Minna Helena Kolehmainen 
50, Arto Juhani Närhi 54, Es-
ko Johannes Pakonen 55, Ol-
ga Posio 89, Heine Valpuri Sjö-
man 91.

S a nna K r o o k

Dom lahjoittaa täksi jouluksi 7 000 euroa oululaisille vähävaraisille.
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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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.12. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttorina Péter 
Marosvári. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 
Messu su 18.12. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Vaaramo, avustaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Oulun Laulu, 
johtaa Kristian Heberg. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Elämän Lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 11.12. klo 17, 
Keskustan  srk-talon Isos-
sa salissa, Isokatu 17. Puhe,  
kappalainen Ari-Pekka Met-
so. Rukouspalvelua.

Lapsille ja
lapsiperheille

Päiväkotien joulukirkot 
12.12., 13.12. ja 14.12. klo 
9.15 ja 10.15, Oulun tuomio-
kirkko. Tuomiokirkkoseura-
kunnan alueen päiväkotien 
joulukirkot pidetään jokai-
sen päiväkodin kanssa sovit-
tuna aikana. "Tallissa Bet-
lehemiä ympäröivillä kuk-
kuloilla vanha härkä odotti 
isäntäänsä saapuvaksi. Äk-
kiä ulkona nousi kova tuu-
li, ja härkä kutsui palelevat 
eläimet suojaan tallin läm-
pimään. Tallissa oli jo aivan 
täyttä, kun kaukaa lähestyi 
raskasta kuormaa kantava 
aasi. Vieläkö tallissa olisi ti-
laa kolmelle?"

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän vastaanotto to 8.12. 
ja 15.12. klo 11–12, Keskus-
tan srk-talo. Päihdetyön dia-
koniatyöntekijä Riku-Matti 
Järven päivystysvastaanotto 
tukea tarvitseville.
Tuomiokirkkoseurakun-
nan diakonian ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 soittamal-
la p. 044 3161 419 tai käymäl-
lä paikan päällä Isokatu 17. 
Syyskauden viimeinen dia-
konian aamu ti 13.12. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 

Harrastukset ja kerhot 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 8.12. klo 13–14.30, Van-
ha pappila. Vanhan pappilan 
lähetyspiiri kokoontuu lähe-
tyksen ja raamatun henges-
sä. Vieraana Henna-Mari Si-
vula.
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan vapaaehtoisten 
joulupuuro la 17.12. klo 15 
Vanha pappila. Kaikille Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nan vapaaehtoistyössä toi-
miville. Jouluista yhdessä-
oloa hyvässä seurassa.

 

Nuorten ja 
nuorten aikuisten 

syyskaudenpäätös
ke 14.12. klo 18, 

Isokatu 17, 
Monitoimisali. 

Musiikkitilaisuudet
Joulumusiikkia kynttilän 
valossa ke 14.12. klo 20–21 
Oulun tuomiokirkko. Ks. il-
moitus s. 14.
J. S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 (1. esitys) la 17.12. 
klo 19–20.30. ja su 18.12. klo 
20–21.30. Ks. kooste s. 14.

Torstai 8.12. 
klo 13.30 Kastellin kirkko 
klo 16  Caritas-koti
Perjantai 9.12. 
klo 19  Isoniemen leirikeskuksen 
 kotakirkossa
Lauantai 10.12. 
klo 12.30 kävelykatu Rotuaari
Sunnuntai 11.12. 
klo 12  Hintan seurakuntatalo, 
 Kauneimmat joululaulut -messu
klo 15  Oulun tuomiokirkko 
klo 15  Maikkulan kappeli
klo 15  Sanginsuun seurakuntakoti
klo 16  Pyhän Andreaan kirkko, 
 Lasten ja perheiden 
 kauneimmat joululaulut
klo 16  Palokan seurakuntakoti
klo 16  Oulunsalon kirkko, gospel-ryhmä
klo 17  Oulun tuomiokirkko 

klo 17  Haukiputaan kirkko, 
 Lasten ja perheiden 
 kauneimmat joululaulut
klo 17  Kastellin kirkko 
klo 17  Ylikiimingin kirkko 
klo 18  Karjasillan kirkko
klo 18  Oulunsalon kirkko 
klo 19  Haukiputaan kirkko 
klo 19  Kiimingin kirkko 
klo 19  Pyhän Luukkaan kappeli
klo 19  Ylikiimingin kirkko 
klo 19  Yli-Iin kirkko 
Maanantai 12.12. 
klo 13  Pyhän Tuomaan kirkko 
klo 18  Huonesuon seurakuntakoti 
klo 19  Martinniemen koulu
Tiistai 13.12. 
klo 18  Kaukovainion kappeli 
klo 18  Ritaharjun koulu
klo 19  Kellon seurakuntakoti

Keskiviikko 14.12. 
klo 18  Juopulin kylätalo, Ylikiiminki
klo 18  Sanginjoen nuorisoseurantalo
klo 19  Rajakylän seurakuntakoti
Torstai 15.12. 
klo 18  Korvenkylän nuorisoseurantalo
klo 19  Salonpään koulu, Varjakka 
Perjantai 16.12. 
klo 13  Oulun tuomiokirkko 
klo 13  Tahkokankaan palvelukeskus 
Lauantai 17.12.
klo 17  Oulujoen kirkko 
klo 17  Tuiran kirkko, 
 laulut tulkataan viittomakielelle 
klo 19  Oulujoen kirkko 
klo 22  Pyhän Tuomaan kirkko 
Sunnuntai 18.12. 
klo 10  Haukiputaan kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut 
 -messu ja laulutuokio 

klo 10  Oulunsalon kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut -messu, 
 Radio Dei ja virtuaalikirkko
klo 12  Pyhän Andreaan kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut -messu 
klo 15  Oulun tuomiokirkko 
klo 15  Oulujoen kirkko, 
 Lasten kauneimmat joululaulut
klo 16  Pyhän Tuomaan kirkko
klo 16  Yli-Iin kirkko, 
 Lasten kauneimmat joululaulut 
klo 17  Oulun tuomiokirkko 
klo 17  Haukiputaan kirkko 
klo 17  Jäälin kappeli 
klo 18  Tuiran kirkko 
klo 19  Haukiputaan kirkko 
klo 19  Kiimingin kirkko 
klo 22  Karjasillan kirkko

Tiistai 20.12. 
klo 18  Kiimingin kirkko, 
 Lasten ja perheiden 
 kauneimmat joululaulut
klo 19  Oulunsalon kirkko 
klo 19  Pyhän Andreaan kirkko 
Keskiviikko 21.12. 
klo 8  Haukiputaan SEO:n kahvio
klo 15  Tuiran kirkko 
klo 18  Lämsänjärven leirikeskus 
Torstai 22.12. 
klo 19  Oulunsalon kirkko 
Perjantai 23.12. 
klo 18  Kiimingin kirkko 
klo 20  Kiimingin kirkko 
Maanantai 26.12. 
klo 12  Pyhän Tuomaan kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut -messu
Loppiainen 6.1.2017 
klo 17  Koskelan seurakuntakoti

Kauneimmat joululaulut Oulun seurakunnissa

Kirkkoihin ja seurakuntataloihin mahtuu rajallinen määrä ihmisiä, tulethan siis ajoissa paikalle.

Annan 
päivän 
joulu-

myyjäiset
perjantaina 9.12. 

klo 11–16
Intiön srk-kodissa. 

Tarjolla riisipuuroa, 
torttuja sekä 

joululeivonnaisia.
Pukinkonttiin myös 

ihania käsitöitä
Lämpimästi tervetuloa!

 
Tuotto lähetystyölle.

Kirkonmäen joulutapahtuma
kaikenikäisille

Oulun tuomiokirkossa
lauantaina 17.12. klo 12–15. 

klo 12 Askartelupöydät avautuvat.
klo 14–14.40 Kauneimmat joululaulut.

Enkelipolku ulkona kirkkotarhassa.
Kirkonrotat esittelevät kirkkoa.

Jännittävässä ja tunnelmallisessa kryptassa  
joulukahvila ja myyjäiset leikkimökkikirkon 

hyväksi klo 10–15.
Myytävänä: joulupuuro ja soppa 5€, torttukahvit 3€,

kotiin ostettavaksi leivonnaisia ja joululahjoiksi sopivia
Silmukka-kerhon käsitöitä.

Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ja kai-
kenikäisten juttutupa. Aamu-
pala tarjolla kello 10.30 asti. 
Paikalla diakoniatyöntekijä ja 
vapaaehtoiset emännät. 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan työttömien joulua-
teria ke 14.12. klo 11, Keskus-
tan srk-talo. Ilmainen joulua-
teria kaikille diakoniatyönte-
kijöiltä ruokailukortin etukä-
teen hakeneille. Ateria tarjo-
taan ruokala Kanelissa, Kes-
kustan seurakuntatalon 2. 
krs. Ateria järjestetään yh-
teistyössä Oulun kaupungin 
ja Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kanssa. Ruokailukor-
tin voi etukäteen hakea Tuo-

mikirkkoseurakunnan dia-
koniatoimistosta maanan-
taisin klo 9–11.
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Joulukahvila
Cafe krypta ja 

pieni käsityöpuoti 
12.–16.12. klo 11–16.  

Perinteinen ja 
tunnelmallinen.

Myytävänä: joulupuuro 
ja soppa 5 €, joulutorttu-

kahvit 3 €, sekä 
Silmukka-kerhon 

käsitöitä pukinkonttiin.
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Menot Oulun seurakunnissa  8.–15.12.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 
11.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Marika Huttu, avustaa 
Erja Haho, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, kamarikuoro. 
Kauneimmat joululaulut-
messu su 11.12. klo 13 Jäälis-
sä. Toimittaa Marika Huttu, 
avustaa Erja Haho, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.
Lasten perinteiset joulukir-
kot to 15.12. klo 9 ja klo 10 
Jäälin kappelilla. Miia Sep-
pänen, Jarkko Metsänheimo.
Lasten perinteiset joulukir-
kot pe 16.12. klo 9 ja klo 10 
kirkossa. Miia Seppänen, Sa-
ri Wallin.
Raamattupiiri to 8.12. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten jouluhartaus ja joulu-
ruokailu ma 12.12. 
klo 10.30–12 Jää-
lin kappeli. Ota 
ruokailuun 
mukaan etu-
käteen saa-
masi ruoka-
lippu.
Työttömien ja 
pienituloisten 
aamupuuro ma 
12.12. klo 10.30 osal-
listuu jouluhartauteen ja 
-ruokailuun Jäälin kappelil-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Pekka Musta-
kallio. Messudiakonina Tar-
ja Kainulainen. Kanttorina 
Hannu Niemelä. Messun jäl-
keen pystykahvit kirkossa.
Veisumessu pe 16.12. klo 18 
srk-keskuksessa. Vietetään 
samalla seurakunnan vapaa-
ehtoisten syyskauden pää-
töstä. Veisumessusta merkin-
nät rippikoululaisille ja isos-
koulutettaville.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.

Musiikki
Anne Mattilan joulukon-
sertti to 8.12. klo 19 Hau-
kiputaan kirkossa. Ohjelma 
etukäteen (S-market Hau-
kipudas) ja ovelta 25 / 30€. 
Konsertin järjestää Action 
Show.
Kauneimmat joululaulut:
Isoniemen leirikeskuksen 
kotakirkossa pe 9.12. klo 19, 
Martti Heinonen ja Hannu 
Niemelä. 
Kirkossa su 11.12. lapsiper-
heitten klo 17, lapsikuoro, 
Leena Brockman, Outi Pa-
lokangas ja Kaisa Säkkinen 
ja klo 19, Martti Heinonen, 
Kaisa Säkkinen sekä nuori-
sokuoro Else Sassin johdolla. 
Martinniemen koululla ma 
12.12. joulupuuroa tarjolla 
klo 17.30–18.30 ja Kauneim-
mat joululaulut -tilaisuus klo 
19, Paula Hiltunen ja Kaisa 

Säkkinen sekä Seniorikuoro 
ja Martinniemen koulun lau-
luryhmä.
Kellon srk-kodilla ti 13.12. 
klo 19, Paula Hiltunen, Kai-
sa Säkkinen, Haukiputaan 
Mieskuoro, johtaa Mihkel 
Koldits. Kellon Marttojen 
järjestämä kahvitarjoilu klo 
18.30 alkaen.  
Joulumusiikkia kynttilän 
valossa ke 14.12. klo 20 Ou-
lun tuomiokirkossa. Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro, 
johtaa Hannu Niemelä. Solis-
tina Henna-Mari Sivula sop-
raano ja Tomi Punkeri bari-
toni. Urkurina Elias Niemelä. 

Vapaa pääsy. Seimelle-cd ja 
ohjelma 10 €, pelkkä ohjel-
ma 5 €. 
Joulumusiikkia kynttilän 
valossa to 15.12. klo 20 srk-
keskuksessa. Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, johtaa 
Hannu Niemelä. Solistina Jo-
hanna Kropsu sopraano ja 
urkurina Elias Niemelä. Sei-
melle-cd ja pääsymaksu 10 
€, pelkkä pääsymaksu 5 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 

la. Toiminta jatkuu 16.1.2017. 

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut su 
11.12. klo 19 kirkossa, Jaakko 
Tölli, Jarkko Metsänheimo.

Lapsille ja
lapsiperheille

Jouluinen perhekerho to 
8.12. klo 9.30–11 

Jäälin kappelilla.
Jouluinen 
perhekahvi-
la pe 9.12. 
klo 9.30–11 
Kirkkopir-
tillä.

Päiväkerho-
jen joulun-

alusajan aika-
tauluista on ilmoi-

tettu koteihin, päätäm-
me kauden lasten perintei-

siin joulukirkkoihin, tulkaa-
han mukaan! Ks. erillinen il-
moitus.
Esikkoryhmä kokoontuu 
Jäälissä viimeisen kerran tä-
nä vuonna ti 13.12. klo 10–
12. Toiminta jatkuu v. 2017 
viikolla 3. 
Pyhäkoulu su 11.12. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Naisten kasvuryhmä ti 
13.12. klo 13–14.30 jouluisis-
sa tunnelmissa Jäälin kappe-
lilla. ”Joka lahjan antaa, se 
lahjan saa”.
Nuortenilta pe 9.12. klo 18–
22 Suvelassa jouluisten puu-
hastelujen ja musiikin mer-
keissä.
Nuorten joulumessu pe 

Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Pe 9.12. ei Wirk-
kulan, Jokelan ja Martinnie-
men perhekerhoja. Lisätie-
toja: Outi Palokangas, p. 040 
5741 472, outi.palokangas@
evl.fi. 
Perhekerhojen puurojuh-
lat to 8.12. Kellon srk-kodil-
la ja pe 16.12. Martinniemen 
srk-kodilla, Jokelassa ja Wirk-
kulassa. Jouluevankeliumi, 
joululauluja, jouluisia leikke-
jä, riisipuuroa, piparia. Tule 
kuulemaan, näkemään, hais-
tamaan ja maistamaan jou-
lun tunnelmaa. Puuron tar-
joilua varten toivomme il-
moittautumista omassa per-
hekerhossa. Puurojuhlien jäl-
keen perhekerhot jäävät jou-
lutauolle.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 
Himmelitalkoot to 8.12. klo 
18 Wirkkulassa.
Pikkumissio-kerho 1.–4.-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa.
Varkkamissio-kerho 5.–6-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa.
Nuorten ilta perjantaisin 
klo 18–21 Wirkkulassa. Rip-
pikoululaiset saavat illasta 
merkinnän. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 13.12. klo 13 srk-
keskuksessa. 
Joululahja haukiputaalai-
selle lapsiperheelle. Koti-

maanapu.fi-nettisivuilla on 
käynnissä keräys, jonka tuo-
tolla hankitaan 100 euron 
arvoisia lahjakortteja. Dia-
koniatyöntekijät jakavat ne 
apua tarvitseville vanhem-
mille. Lisätietoja: diakonissa 
Johanna Kerola, p. 045 1393 
993, johanna.kerola@evl.fi.
Joululahjakeräys Kellon asu-
kastuvalla 16.12. asti. Käy 
Kellon asukastuvalla (Kel-
lontie 272) valitsemassa lap-
sen lahjatoive. Hankittuasi 
lahjan toimita se paketoitu-
na 16.12. mennessä asukas-
tuvalle tai Kikin kirppiksel-
le. Lahjat toimittaa perille 
seurakunnan diakoniatyö ja 
kaupungin perhetyö. 
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 
diakoniatoimistossa srk-kes-
kuksessa. Ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemiseksi, 
p. 044 7310 232. Diakoniatoi-
mistoon voi tulla myös käy-
mään. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na pe 9.12. klo 9–11.30.
Lähetysmyyjäiset pe 16.12. 
klo 14–17 srk-keskuksessa. 
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron Seimelle joulukortti-
CD:tä myytävänä kirkkoher-
ranvirastossa ja kuorolaisilla, 
hinta 7 € / kpl.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 11.12. klo 16 
ry:llä. Kello: seurat su 11.12. 
klo 17 Kellon srk-kodissa. Jo-
kikylä: seurat su 11.12. klo 17 
ry:llä.

Nuorten 
iltamessu 

pe 16.12. klo 18 
kirkossa. Jouluisesta 

musiikista vastaa 
Oulujoki All Stars.

Toimittaa 
Miia Seppänen

Tervetuloa!

16.12. klo 18 kirkossa. Mu-
siikista vastaa Oulujoki All-
Stars.
Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 15.12. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. Juh-
la alkaa joulupuurolla. Juh-
lan järjestää Oulun kaupun-
ki, Kiimingin seurakunta, Elä-
keliiton Kiimingin yhdistys ry 
ja Kiimingin Eläkeläiset ry. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 11.12. 
klo 17 seurat ja joululauluil-
ta ry:llä, Pekka Hintikka.
Oulu-opiston soitinoppilai-
den joulumatinea pe 9.12. 
klo 17.30 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa. Opiston 
oppilaiden klo 17.30 ja tai-
dekoulun soitinoppilaiden 
klo 19.15. Vapaa pääsy.

Freeim
ag

es

Joulupuusta iloa 
kiiminkiläisille -keräys 
Joulukeräys vähävaraisille kiiminkiläisille. 
Keräysaika on 14.11.–15.12. 
Lahjoita sopivaksi katsomasi summa 
lippaaseen Kiimingin S-Marketissa, 
Jäälin K-Supermarketissa, K-Supermarket
Ateriassa tai tilille, jonka numero on 
FI56 5741 5320 0971 75. 
Keräyksen tuotto luovutetaan 
eläkeläisten perinteisessä joulu-
juhlassa 15.12. klo 13 srk-keskuksessa.

Järjestäjänä Kiimingissä toimivat 
järjestöt: Lionsit, MLL, 
Eläkeliiton Kiimingin yhdistys ry, 
Kiimingin Eläkeläiset ry sekä seurakunta

Vanhemman väen joulujuhla 
torstaina 15.12. klo 10 viikkomessu kirkossa, 

sen jälkeen joulujuhla srk-keskuksessa. 
Joulujuhlassa tarjoillaan joulupuuro ja torttukahvit 

sekä yhdessäoloa joululaulujen siivittämänä. 
Mikäli tarvitset kuljetusapua, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon maanantaisin klo 9–11 

p. 044 7310 232.

Lasten perinteiset 
joulukirkot      

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

Tervetuloa lapset hoitajineen, vanhempineen, 
isovanhempineen ja läheisineen lasten joulukirkkoon 

Jäälin kappeliin to 15.12. klo 9 ja 10, sekä 
Kiimingin kirkkoon pe 16.12. klo 9 ja 10. 

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 11.12. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Asta Lei-
nonen, kanttori Riitta Piippo 
ja Chapelband. Radio Dei. 
Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.  
Messu  su 11.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Er-
ja Oikarinen, avustaa Sep-
po Meriläinen, kanttori Ilk-
ka Järviö. Oulun seudun vir-
sikuoro. Pyhäkoulu messun 
yhteydessä. Kirkkokahvit.
Messu su 11.12.klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Seppo Meriläinen, kant-
tori Sirpa Ilvesluoto. Kirkko-
kahvit.  
Messu  su 11.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. Ko-
lehti Saara Kalalukan työn 
tukemiseen Sambiassa Suo-
men Lähetysseuran kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Arabiankielinen hartaus su 
11.12. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. 
Raamattupiiri ke 14.12. klo 
18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 15.12. klo 
13, Kastellin kirkko. 
Maikkulan raamattupiiri to 
8.12. ja to 15.12. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Hanna rukousryhmä to 8.12. 
klo 18, Kastellin kirkko. San-
san aluepäällikkö Arja Savuo-
ja pitää raamattutunnin ”Mä 
elän laupeudesta”. Ota oma 
Raamattu mukaan.
Hartaus Caritas-Kodissa pe 
9.12. klo 13, Caritas-Koti, Ka-
pellimestarinkatu 2. Hartau-
den pitää lähetyssihteeri Tar-
ja Oja-Viirret. 

Majakkailta
perjantaina 9.12. klo 18.30
Pyhän Andreaan kirkossa

Vieraana Turun 
Mikaelin seurakunnan
musiikkievankelista, Jippu. 
Illan aiheena ”Rakkaus”. 
Tervetuloa kuuntelemaan 
Jipun vahvaa tulkintaa ja läsnäoloa. 
Vapaa pääsy. 
Illan järjestävät Karjasillan seurakunta ja Majakka-
tiimi. Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Seimen lapsi 
-joulukuvaelma
Pyhän Andreaan 
kirkolla (Sulkakuja 8)
maanantaina 12.12. 
klo 17.30 ja 18.30.
Joulukuvaelmassa kerro-
taan lapsilähtöisesti mitä 
tapahtui jouluyönä, kun 
Jeesus-lapsi syntyi maa-
ilmaan. Joulukuvaelman 
kesto on n. 30 min. Sovel-
tuu kaikenikäisille. 
Glögi- ja piparitarjoilu. 
Vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti

sunnuntaina 11.12. klo 16 Karjasillan kirkossa.

Järj. Oulun Sotaveteraanikuoro,
Oulun NMKY:n Vaskiveikot, Karjasillan seurakunta

Ohjelmalehti 10 euroa.

Joulumyyjäiset lähetyksen hyväksi 
lauantaina 10.12. klo 10–13 Kaukovainion kappelissa. 

Tule nauttimaan jouluises-
ta tunnelmasta ja tekemään 
ostoksia – myyjäistuotto oh-
jataan Karjasillan seurakun-
nan nimikkolähetystyölle. 
Myytävänä leivonnaisia, kä-
sitöitä, tansanialaisia koruja, 
arpoja ja monenlaista jouluista tuotetta. Puurolounas 
ja kahvit joulutortun tai joulupullan kera.  
Myyjäisiin saa myös lahjoittaa. Jos leivot, liitä leipomus-
ten mukaan lista käytetyistä raaka-aineista ja valmis-
tuspäivämäärä. Myös käsitöitä, arpavoittoja ja herkku-
korin sisältöjä saa lahjoittaa. Kaikki lahjoitukset otam-
me vastaan lauantaiaamuna klo 9 alkaen. 
Lisätietoja lähetyssihteeri, p. 040 5752 714. 

“Miten avartuikaan silloin maailma”

JOULURUNOJEN ILTA
ma 12.12. klo 18 Kastellin kirkossa.

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat  to 15.12. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Lapsille ja
lapsiperheille

Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 14.12. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 

kirkko. Olkkari on mukava 
ja turvallinen kokoontumis-
paikka yhden vanhemman 
perheille. Kaakkurin olohuo-
netila soveltuu erinomaisesti 
juuri erityislapsille, sillä tilat 
ovat esteettömät.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 8.12. 
klo 13 Kastellin kirkko,  ma 
12.12. klo 12 Maikkulan kap-
peli,  to 15.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkko, to 15.12. 
klo 13 Kastellin kirkko,  to 
15.12. klo 13 Kaukovainion 
kappeli. 
Palvelupiiri ma 12.12. klo 13, 
Karjasillan kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 13.12. klo 
13.30, Maikkulan kappeli.
Kirjavirtaa Pappilassa – 
kirjallisuuspiiri lukevaisil-
le ke 14.12. klo 18, Kastellin 
kirkko. Eeva Joenpelto: Ve-
tää kaikista ovista ja Helena 
Ruuska: Eeva Joenpelto. Elä-
män kirjailija. 

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut ks. 
s. 15.
Konsertit ks. s. 14.
Siionin jouluvirret su 11.12. 
klo 15, Kastellin kirkko.  Ou-
lun seudun virsikuoro. Tort-
tukahvit klo 14.30.

Muut menot
Yhteinen joulujuhla la 10.12. 
klo 15–17.30, Karjasillan kirk-
ko. Järjestäjinä Karjasillan 
seurakunnan lisäksi Kansan-
lähetys, Kellonkartanon ys-
tävät, Kylväjä, OPKO, Raa-
mattuopisto ja Sanansaat-
tajat.

Joulurunot avaavat tien joulutunnelmaan. 
Joulurunoja esittävät Maija Karppinen, Eeva-Kaarina 

Sarastamo, Elsi Salovaara, Väinö Kokkonen ja 
Juha Vähäkangas. Joulua sydämeen soittaa ja säestää 

Riitta Piippo. Joulurunoillan jälkeen 
jouluglögi- ja piparijatkot seurakuntasalissa. 

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Päiväkotien joulukirkot 2016
to 15.12.  klo 9 Kastellin kirkko, 

klo 10 Kastellin kirkko, klo 18 Maikkulan kappeli – 
Mäntyrinteen päiväkoti

to 15.12. klo 9.15 Karjasillan kirkko, 
klo 10 Karjasillan kirkko

pe 16.12. klo 9 Kaukovainion kappeli, klo 10 
Kaukovainion kappeli, klo 10 Maikkulan kappeli

ke 21.12. klo 9 Maikkulan kappeli, 
klo 10 Maikkulan kappeli

Koulujen joulukirkot 2016
Kastellin kirkko:

16.12. klo 10 Pöllökankaan yläaste

Kastemessu
Pyhän Andreaan 

kirkossa 8.1.2017

Ilmoittautumiset 

kaksi viikkoa ennen 

messua Karjasillan 

kirkkoherran-
virastoon 

p. 08 5313 200 

tai karjasillan-

seurakunta@evl.fi

Kaukovainion kappelin
Jäähyväis- ja kiitosjuhla

sunnuntaina 18.12.  klo 12 
Karjasillan seurakunta kutsuu 

seurakuntalaisia  jättämään jäähyväisiä 
Kaukovainion kappelille. 

Kello 12 pidetään kappelin viimeinen messu. 
Messun jälkeen juodaan kirkkokahvit sekä 

kiitetään ja muistellaan yhdessä kappelin vaiheita 
ja sen seurakunnallista toimintaa. Kappeli on 

avoinna vierailijoille aina klo 18 saakka. 

Lämpimästi Tervetuloa!
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Jouluiloa oulunsalolaisille 
vähävaraisten perheiden lapsille!  
Halutessasi voit ostaa sopivaksi katsomalla 

summalla (ei ole ala- eikä ylärajaa) lahjakortin 
paikallisesta tai muusta kauppaliikkeestä. 
Toimitamme lahjakortit perheille nimetyn 

lapsen joululahjaa varten.   
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä 
Maija Sivula, p. 044 7453 853 tai 

Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.12. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Terttu 
Laaksonen, ehtoollisavustaja 
Aki Hekkala, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.  
Kauneimmat joululaulut-
messu su 11.12. klo 12, Hin-
tan srk-talo. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, avustaa Anna-
Maija Sälkiö, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, Sisko Leinonen, 
yksinlaulu. Mukana Myllyo-
jan asukastupa. Piparikahvit. 
Messu 11.12. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. 
Messu su 11.12. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko.  Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Leo 
Rahko.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Jouluinen iltaperhekahvi-
la ke 14.12. klo 18–20, Hin-
tan srk-talo. Jouluisia juttu-
ja, pipareitten koristelua, as-
kartelua ja joululauluja, mu-
kana Oulujoen seurakunnan 
nuorten bändi Oulujoki Su-
perstars.

Harrastukset ja kerhot 
Pikku Putiikki ti 13.12. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. Dia-
konian hyväksi myytävänä 
sukkia, lapasia ja pieniä lahja-
tavaroita. Ostokset voi mak-
saa käytävällä olevaan lip-
paaseen. 
Fransupiiri ti 13.12. klo 17 
Myllyojan srk-talo.

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
Hintan sakastissa

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  8.–15.12.2016

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

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.12. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Tapio 
Kortesluoma, avustaa Maija 
Sivula, kanttori Pirjo Mänty-
vaara, kirkkoväärti Outi Ani-
as, kirkkokahvit. 
Hartaus ke 14.12. klo 13.30 
Salonkartano, Saila Karppi-
nen, Anna-Kaisa Pitkänen. 
Hartaus to 15.12. klo 13.30 
Teppola, Petri Satomaa, Pirjo 
Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salonpään 
perhekerho pe 9.12. klo 9.30 
Varjakan kylätalolla. 
Päiväkerhojen joulukirkko 
ma 12.12. klo 10.15 kirkos-
sa.  Kirkkohetken jälkeen on 
kirkkokahvit Toimitalon Ylä-
salissa.
Kerhot jäävät joulutauolle 
ja jatkuvat taas vuonna 2017 
viikolla 2.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä:  Pe 9.12. klo 19 joululau-
luilta kirkossa, Jorma Vuor-
ma. Su 11.12. klo 16 seurat 
ry:llä, Eero Kaski, Erkki Ala-
saarela. Ke 14.12. klo 18.30 
naisten jouluruokailu.
Salonpää: Su 11.12. klo 14 
joulujuhla ry:llä.

Musiikkitilaisuudet
Nuorten joululaulut pe 9.12. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Tule 
laulamaan ja kuuntelemaan 
joululauluja Oulujoki Supers-
tars -bändin tahdissa! 
Kauneimmat joululaulut ks. 
s. 15. 

 
Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa  maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7033 
690. Vastaanotto muissa asi-
oissa sopimuksen mukaan ot-
tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Vähävaraisten joulupuuro
ma 12.12. klo 11 Myllyojan seurakuntatalossa.
Tarjolla riisipuuro sopalla, kinkkuleivät ja torttukahvit.
Ohjelmassa hartaus Ilkka Mäkinen, joulupuuro ja yhdes-
säoloa. Yhteistyössä Oulun kaupunki ja LC Oulu Oulujoki.
ma 12.12. klo 11–12 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Ohjelmassa hartaus Olavi Isokoski, joulupuuro ja yhdes-
säoloa. Yhteistyössä Oulun kaupunki.

Joulupuuro ja -myyjäiset 
torstaina 8.12. klo 18 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Tarjolla riisipuuroa ja soppaa, jälkiruuaksi joulutorttu-
kahvit. Hinta 10€. Lähetyksen ja diakonian myyntipöydis-
tä voit tehdä jouluisia ostoksia vaikkapa pukinkonttiin! 

Joulumyyjäiset 
lauantaina 10.12. klo 10–12 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Tervetuloa tekemään  jouluisia 
ostoksia torttukahvien lomassa. 
Useita eri myyjiä. 
Arvontaa. 

Jouluinen iltaperhekahvila 
keskiviikkona 14.12. klo 18 
Hintan seurakuntatalossa.  
Iltaperhekahvila joulun tunnelmissa.
Jouluisia juttuja, pipareitten koristelua, 
askartelua ja joululauluja, mukana 
Oulujoen seurakunnan nuorten bändi 
Oulujoki Superstars. Tervetuloa!

Jeesuksen seimellä 
-joulukonsertti 
maanantaina 19.12. klo 19 
Ylikiimingin kirkossa.
Hohde-kuoro, johtaa Leo Rahko, 
Ylikiimingin puhaltajat, johtaa 
Jaakko Rahko. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €, Torttukahvit 2 €. 

Hyvän mielen joulukonsertti 
maanantaina 19.12. klo 18.30 Oulujoen kirkossa.  
Myllyojan koulun musiikkiluokat 6C ja 4B esiintyvät 
opettajiensa Riitta Koukkarin ja Elina Pesosen johdol-
la. Ohjelmassa yhteislaulua, puhe Riitta Kentala ja mu-
siikkiluokkien kuorojen esityksiä. Käsiohjelma 5 €, per-
he 10 €. Tuotto Oulujoen seurakunnan diakoniatyön 
kautta joulumieltä vähävaraisille lapsiperheille.

Joulupaja alakoululaisille 
lauantaina 17.12. klo 16 Hintan seurakuntatalossa.
 
Tule mukaan virittäytymään joulun tunnelmaan, askar-
telemaan, ja puuhailemaan jouluisia asioita! Ohjelmas-
sa mm. jouluista askartelua, pipareiden koristelua ja 
muuta mukavaa jouluista tekemistä! Iltaan ei tarvit-
se ilmoittautua erikseen, voit vain tulla paikalle joko 
yksin tai kaverin / sisarusten kanssa. Iltaa ovat järjes-
tämässä Oulujoen seurakunnan isoskoulutuksen nuor-
ten ryhmä sekä nuorisotyönohjaajat Marika Alakopsa 
ja Pekka Leskinen.
Lisätietoja Marika Alakopsalta, p. 040 7186 925.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

K i r ko n ku va p a n k k i  /  H e id i  J ääske lä in e n

Kauneimmat 
joululaulut 
    sunnuntaina 11.12. Oulunsalon kirkossa
• kello 16  
Pirjo Mäntyvaara sekä 
Uusi Ääni ja Gospelryhmä, 
hartaus Ulla Mäkinen
• kello 18 
Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkiavustus 
Eero Blomberg huilu, 
hartaus Ulla Mäkinen

• torstaina 15.12. klo 19 
Salonpään koululla.

Joulukonsertteja
Oulunsalon kirkossa

ke 14.12. klo 19 Joulukonsertti
Joose Vähäsöyrinki, laulu ja Vesa Kajava, urut

su 18.12. klo 19 Joulunajan sävelhartaus
Uusi Ääni sekä seurakunnan lapsi- ja poikakuoro

Konsertteihin on vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 5 €.
Lämpimästi tervetuloa!

Joulupolku 
perjantaina 16.12. klo 15–19 Umpimähkässä

Koko perheen jouluinen polku (sisällä ja ulkona), 
jossa voit hiljentyä joulun sanoman äärellä, 

tehdä pienen joulumuiston, nauttia riisipuurosta 
ja tunnelmoida ulkotulien loisteessa.

Polku kierretään omaan tahtiin eli voit tulla silloin 
kun sinulle sopii ja olla sen aikaa kuin haluat.

Tapahtuma on ilmainen.
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Jouluputiikki ja -kahvila 
Istahda joulukahville yksin tai yhdessä. 

Käy ostamassa käsintehtyjä joululahjoja. 
Tuotto lyhentämättömänä lähetystyölle.

Putiikki ja kahvila auki Tuiran kirkossa 
keskiviikkona 14.12. klo 12–19 ja 21.12. klo 12–15. 

Hartaushetki kirkossa klo 12.30 ja 
14.12. illan päätteeksi iltamessu klo 19.

21.12. laulamme Kauneimmat joululaulut klo 15.

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 srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 11.12. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, avustavat Jukka Kolmo-
nen ja Tarja Oja-Viirret, kant-
tori Heikki Jämsä. 60-vuoti-
aitten juhla. Pyhän Konstan-
tinuksen ritarikunta muka-
na. Juhlakahvit messun jäl-
keen.
Messu su 11.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Jonna Pii-
rainen, kanttori Anna Kälkä-
jä. Pyhäkoulu saarnan aika-
na. 
Messu su 11.12. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttori An-
na Kälkäjä. 
Messu su 11.12. klo 12, Raja-
kylän srk-koti. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Jonna Piirai-
nen, kanttori Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 11.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 14.12. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttori 
Tommi Hekkala. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 9.12. klo 14, Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitää lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Miesten juttutupa ke 14.12. 
klo 17–18.30, Palokan srk-ko-
ti. Juttutupaa vetävät Pate-
niemen omat vapaaehtoiset 
Pertti Taimisto, p. 045 8414 
700 ja Kalevi Huovinen, p. 
040 4143 263. Juttutuvassa 
tarjotaan pullakahvit.
Sanaa ja rukousta to 15.12. 
klo 13–15, Palokan srk-ko-
ti. Lisätietoja diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145 tai 
heli.m.mattila@evl.fi. 
Tuiran seurakunnan suru-
ryhmä to 15.12. klo 17, Tui-
ran kirkko. Sururyhmässä 
voi rauhassa keskittyä muis-
telemaan poismennyttä lä-
heistään ja jakaa omia aja-
tuksiaan ja tunteitaan. Ryh-
mä kokoontuu Tuiran kirkol-
la kuusi kertaa 15.12., 21.12., 
12.1., 19.1., 26.1. ja 9.2. klo 
17–18.30. Edellyttää sitou-
tumista jokaiseen kertaan ja 
ryhmään otetaan seitsemän 
osallistujaa. Omaisen kuole-
masta tulisi olla kulunut vä-
hintään noin kolme kuukaut-
ta ja enintään kaksi vuot-
ta. Ryhmää ohjaavat pappi, 
traumapsykoterapeutti Min-
na Salmi ja diakoniatyönte-
kijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 
Ilmoittautumiset 1.12. men-
nessä Minnalle, p. 044 7453 
846.
 

Harrastukset ja kerhot 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 8.12. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Lisätietoja: 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145.
Seniorien laulupiiri to 8.12. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Lauletaan yhteislauluina jou-
lulauluja, hengellisiä lauluja 
ja virsiä kanttori Heikki Jäm-
sän johtamana. Mukana dia-

Käsityökerho ma 12.12. klo 
12–14, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
13.12. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 13.12. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Raamattupiiri to 15.12. klo 
12.30 Tuiran kirkko, Sump-
pu. Joulukahvit seurakunta-
salissa. 
Joulumyyjäiset la 17.12. klo 
10–13, Tuiran kirkko. Tule os-

tamaan käsitöitä pukinkont-
tiin, nauttimaan torttukah-
vit tai riisipuurot kahvilassa. 
Tapahtumassa mukana yli 20 
erilaista myyntipöytää seura-
kuntasalissa sekä Suvantosa-
lissa. Käteismaksu.

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut ks. 
s. 15.
Konsertit ks. s. 14.

Messu 
su 11.12. klo 10
Tuiran kirkossa. 

60-vuotiaiden juhla. 
Juhlakahvit 

messun jälkeen.

Eläkeläisten joulujuhla
sunnuntaina 11.12. klo 12–14.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa.
Juhla alkaa messulla klo 12, jonka jälkeen tarjolla 
joulupuuro, jouluista ohjelmaa ja torttukahvit. Mes-
sun toimittavat pastorit Päivi Jussila ja Petteri Tuulos, 
kanttorina Anna Kälkäjä. Mukana diakoniatyönteki-
jät Eeva-Marja Laitinen ja Sirpa Vähäaho-Kuusisto se-
kä diakoni-opiskelija Mira Hyttinen.

Linja-autojen reitit:
Auto 1
11.00 Tuiran palvelukeskus, Kangastie 1
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 2
11.30 Kuivasjärvi, Karjakentän pysäkki,
Kaitoväylä, Yliopistonkatu
11.40 Pyhän Luukkaan kappelin pysäkki
Pyhän Tuomaan kirkko

Paluukuljetus lähtee klo 14.30.

koniatyöntekijä Sirpa Vähä-
aho-Kuusisto. Kahvitarjoilu.
Käsitöiden Pop up -kauppa 
to 8.12., ti 13.12., pe 16.12. ja 
ti 20.12. klo 15–19, K-super-
market Toppila, Satamatie 
26, Oulu. 
Raamattupiiri to 15.12. klo 
12.30 Tuiran kirkko. 
Joulukahvit seura-
kuntasalissa.
Linnanmaan 
olohuone to 
8.12. klo 17.30–
19.30, Pyhän 
Luukkaan kap-
peli. Yhden van-
hemman perhei-
den tapaaminen. 
Laulamme yhdessä jou-
lulauluja, lapsille jouluaskar-
telua, kaikille tarjolla pientä 
jouluista syömistä.
Tuiran seurakunnan nuorte-
nilta pe 9.12. klo 18–20, Tui-

ran kirkko. Illat ovat päih-
teettömiä ja energiajuoma-
vapaita sekä tarjolla myös 
pientä purtavaa. Paikalla 
seurakunnan työntekijä sekä 
vanhempia nuoria. Lisätieto-
ja: Anssi Putila, p. 050 3408 
982 tai anssi.putila@evl.fi.

Tuiran seurakunnan 
nuorten joulu-

leiri pe–su 9.–
11.12. Rokuan 
leirikeskuk-
sessa. Askar-
rellaan ja tou-
hutaan kai-

kenlaista jou-
luun liittyvää ja 

ennen kaikkea rau-
hoitutaan hyvässä seu-

rassa. Leirin hinta on 32 € / 
nuori. Hinta sisältää kulje-
tuksen, majoituksen, ruo-
kailut ja vakuutuksen Oulun 
ev.lut. seurakunnan jäsenille.

Joulutalo
lauantaina 10.12. klo 10–15
Koskelan seurakuntakodilla

Jouluhartaus klo 12,
pastori Petteri Tuulos.
Jouluista musiikkia,

Anna Kälkäjä.
Lapsille jouluaskartelua.

Aitassa jouluseimi.
Myyjäisissä leivonnaisia 

ja käsitöitä.
Joulupuuro 3 euroa ja 
torttukahvit 2 euroa.

Tervetuloa!

Päiväkotien joulukirkkoja 
Rajakylän srk-kodilla

9.12. klo 9 Rajakylä
9.12. klo 10 Metsämarja

Tuiran kirkossa
14.12. klo 9.30 Merikoski, Kalliola, 

Eväsreppu ja Lipporanta 
14.12. klo 10.30 Kangaspuisto, Lassi ja Kisakenttä 

Pyhän Tuomaan kirkossa
15.12. klo 9.30 Puolivälinkangas, Menninkäisentie ja 

Pyykösjärvi
15.12. klo 10.30 Simpsi ja Villentarha

Koskelan seurakuntakodilla
16.12. klo 9 Taskila

16.12. klo 9.45 Koskela
16.12. klo 10.30 Meri-Toppila

Palokan srk-kodilla
16.12. klo 9 Palokka ja Matruusien ryhmä

16.12. klo 9.45 Pateniemi ja Risuniityn esikoulu
Päiväkodeilla

Ahvenoja 13.12 klo 9
Herukka ja alueen perhepäivähoitajat 13.12 klo 9.10

Taikavekara 13.12 klo 10
Riekonmarja 15.12 klo 10

Lystivekara 19.12 klo 9 ja 9.40
Ritaharju 20.12 klo 9.30   

Jouluinen OMG-ilta 
pe 16.12. klo 18–19, Tuiran kirkko.
Jouluinen OMG?! Sitä ihmetellään. 
Ohjelmassa musiikkia, draamaa, 
rukous ta ja sanaa. Nuorisotyön syys-
kauden päätösilta ja joulujuhla.  Mukana Tuiran 
seurakunnan isoskoulutuslaiset, nuorten gospelbändi 
Pihisijät sekä nuorisopastori Jaakko Syynimaa. 
Lisätietoja Jaakolta, p. 044 3161 464.
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Joululaulutilaisuus ikäihmi-
sille pe 9.12. klo 13 Rantsilan 
kirkossa. Syöpäkerho avus-
taa, kahvit srk-talossa.
Omaishoitajien joulujuhla 
su 11.12. klo 12 Rantsilan srk-
talossa.
Ehtoollishartaudet: su 11.12. 
klo 13 Koivulehdossa ja klo 
14 Siikalatvan vuodeosastol-
la. Ke 14.12. klo 14 Pohjan-
tähdessä.
Jouluvaellukset: ti 13.12. 
Pulkkilan ja ke 14.12 Piip-
polan kirkossa. Koululais- ja 
lapsiryhmät vaeltavat reitin 
ryhmittäin koulupäivän ai-
kana. Kaikille avoin kierros 
klo 14.30, myös kouluryhmi-
en mukana on mahdollisuus 
kiertää.
Joulujuhla ti 13.12. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. Seura-
kunta ja eläkeliitto.
Joulupuuro ti 13.12. klo 12 
Pulkkilan srk-talossa. Puuroa 
päivä-, perhe- ja seurakunta-
kerholaisille jouluvaelluksen 
jälkeen.
Joulupuuro ti 13.12. klo 15 
seurakuntakerholaisille Väi-
nölässä.
Joululauluilta ke 14.12. klo 
18.30 Junnonojan rukous-
huoneessa. Kyläyhdistyksen 
myyjäiset ja kahvit Laakko-
lan kylätalolla. Jonne Pirko-
la, Pekka Kyöstilä, Samuel 
Korhonen ja Timo Hakkarai-
nen. 
Joulujuhla to 15.12. klo 11 
Pyhännän srk-talossa. Seura-
kunta ja eläkeliitto.
Joulukahvit to 15.12. klo 13–

Hailuoto
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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
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  8.–15.12.2016

Avoinna ma, ti, to ja pe sekä la 10.12. 
klo 10–14, os. Nokelantie 48 B 

(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), p. 044 3161 720

Joulukortteja ja koristeita • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Tarinoita maailmalta pe 9.12. klo 12–13, Siipi. Rukouk-
sen voima -nukketeatteri. Lastenohjaajaajat Hanna Par-
tanen ja Päivi Sutinen sekä harjoittelija Minna Pelkonen.
Tarinoita maailmalta pe 16.12. klo 12–13, Siipi.  
Jouluisia kertomuksia ja makumatka.

Kansainvälisyys – In English

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). 
Teafellowship after the service.  
Arabiankielinen hartaus Kaukovainion kappelilla sun-
nuntaisin klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Teehetki 
hartauden jälkeen. Järjestää sudanilaiset kristityt.

English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 11.12. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälis-
ten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gat-
hering for international people. Service every Sun at 4 
pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Nuorten kahvila to 8.12. klo 17–19, Keskustan srk-talo, 
2. krs Lilja & Lumme-sali. Kahvila 14–17-vuotiaille kehi-
tysvammaisille nuorille. Ohjelmassa yhdessäoloa, iloista 
mieltä ja mukavaa tekemistä. Mukaan voi tulla yksin tai 
kaverin kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista, maksuton. 
Lisätietoja: Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935.
Keskustelukerho ti 13.12. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittele-
maan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja.
Tainan tahdit pe 16.12. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, Kiilakiventie 5. Kauneimpia joululauluja kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla. Mukana pastorit Elina Hy-
vönen ja Hanna Fähnrich.

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto ma ja to klo 9–11 Kes-
kustan srk-talolla, 1. krs. Diakonissa Anne-Mari Kyllösen 
avoin vastaanotto ilman ajanvarausta.
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30 
Keskustan srk-talossa. Viittomakieltä käyttävät seura-
kuntalaiset: kuurojenpappi Päivi Liitin avoimelle vas-
taanotolle voit tulla keskustelemaan uskon ja elämän 
asioista. Päivi Liiti, p. 044 7555 554.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 8.12. ja 15.12.
klo 14 Keskustan srk-talossa. 
Viittomakielisten joulujuhla la 10.12. klo 12, Keskustan 
srk-talo. Messu, jouluista ohjelmaa ja tarjoilu. Viittoma-
kielelle tulkattu joulujuhla. "Joulu saapuu jokaiselle, lap-
selle ja aikuiselle..." mukavan ohjelman ja yhdessäolon 
merkeissä teemme tästä päivästä joulun odotuksen juh-
lan. Aloitamme alttarin ääreltä messusta jonka toimit-
taa kuurojenpappi Päivi Liiti.

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Joulujuhla näkövammaisille ja läheisille la 10.12. klo 13 
Kastellin kirkossa, Töllintie 38. Hartaus Maija Hyvönen, 
Karjasillan seurakunnan pastori.  Kanttorina Taina Vou-
tilainen. Ohjelmassa yhteislaulua, musiikkia, runoja. Tar-
jolla on riisipuuro ja torttukahvit. Pöytiin tarjoilu. Opas-
ystävät ovat vastassa kirkon parkkipaikalla klo 12.30 al-
kaen. Jos varaat paluukyydin etukäteen, varaa klo 15.15.
 
PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
8.12. klo 17–19 Keskustan srk-talo. Vertaistukea huumei-
den käyttäjien läheisille. Vieraanamme palveluesimies 
Tuomo Seppänen.
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän yhteinen jouluas-
kartelu pe 9.12. klo 9–16, Keskustan srk-talo. Jouluas-
kartelua miehille ja naisille. 
Tavoiteryhmä ma 12.12. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Päihderyhmä miehille ja naisille. Vertaistukiryhmä päih-
deongelman kanssa kipuileville.

Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla su 11.12. klo 12 kirkossa.
Sekakuoro Cassiopeian jou-
lukonsertti la 10.12. klo 19, 
johtaa Kristian Heberg.  Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 5€. Kuoron 
joululevyä  Tähtien valoa on 
myös myynnissä. (Huom. kon-
sertin kellonaika 19!). 
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun tapaaminen ma 12.12. 
klo 10 srk-salissa.
Raamattu- ja rukousilta ti 
13.12. klo 18 Viitaluomalla, 
Länsivainiontie 25.
Eläkeliiton jouluruokailu ti 
13.12. Ailastossa. Ilm. 8.12. 
mennessä Helville, p. 040 
8275 711.
Kerhojen ja päivähoidon 
yhteinen joulukirkko to 
15.12. klo 10 kirkossa.

Partiolaisten jouluhartaus ja joulukahvit 
perjantaina 9.12. klo 18.30 Tuiran kirkossa.

Lippukuntien johtajistolle, samoajille, 
vaeltajille ja aikuisille mukava tilaisuus hiljentyä 

ja rentoutua joulun sanoman äärellä. 
Mahdollisuus tavata muita partiolaisia, 

johtajia ja rupatella kuulumisia.
Hartauden jälkeen joulukahvit ja yhteislaulantaa.

Sydämellisesti tervetuloa! 

Sanajumalanpalvelus 
su 11.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Yliopiston joulu-
laulut – perinteis-
ten joululaulujen
yhteislaulutilaisuu-
det: Linnanmaalla
to 8.12. klo 12.30–14 Oulun yliopiston pääaulan kuppi-
la. Central Café, Erkki Koiso-Kanttilan katu 7; lääkik-
sellä pe 9.12. klo 12.30–14 ruokala Medisiina, Aapistie
5, Kontinkangas; ti 13.12. klo 12.30–14 Oulun yliopis-
ton Kastari-ravintola. Tarjolla joulutorttua ja glögiä/
kahvia. Tule laulamaan toisten mukana tai vain kuun-
telemaan! Laulattajana kirkkomuusikko Taina Vouti-
lainen, portsarina yliopistopastori Ari Savuoja. Kaikki
tervetuloa, 150:lle ensimmäiselle ilmainen tarjoilu!
Yliopistoväen perinteinen ekumeeninen jouluharta-
us to 15.12. klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. Jouluajan
musiikkia, virsiä ja lauluja, joulun tekstejä Raamatusta,
puhe ja joulutorttukahvitus. Hartaudessa mukana piis-
pa Samuel Salmi, metropoliitta Elia, kirkkoherra (ort.)
Marko Patronen ja yliopistopastori Ari Savuoja. Musii-
kista vastaa kirkkomuusikko Taina Voutilainen, muka-
na ekumeeninen kvartetti. Järjestetty yhdessä Oulun
yliopiston ja Oulun ortodoksisen seurakunnan kanssa.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 
joulujuhla to 15.12. klo 18.30, Raatin 
nuorisotalo, Raatintie 7. Perinteinen 
joulujuhla hyvässä tunnelmassa ja 
mukavassa seurassa. Erityisvieraana 
konsertoi laulaja Torsten Borg (Idols-
finalisti 2012), joka kertoo omasta 
uskostaan joulun Lapseen! Glögiä, joululauluja, ohjel-
maa, hartaus, joulutorttukahvitus. Vapaa pääsy!

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 10.12. klo 17.30 Tuiran kirkolla 
Maininki-salissa, Myllytie 5. Teemana: Jeesus 1 – Hero-
des 0. Syyskauden viimeinen opiskelijailta.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 12.12. klo 18,
Heinätorin srk-talo. Teemana: Jumalan viha ja rakkaus.
Puhe: Olavi Rimpiläinen.
Hetki yhdessä -ilta ma 12.12. klo 19 rukoushuoneella
Koulukatu 41. Siionin matkalauluja, yhdessäoloa sekä
iltapala. Pikkujoulut. Järjestää joukko Uusheräyksen ja
Rauhan Sanan nuoria aikuisia.

Viikoittaiset 
kerhot päättävät
toimintakauden 
kerhojen 
ja päivähoidon 
yhteiseen
joulukirkkoon 
torstaina 15.12. klo 10.

"Maat, metsät hiljenneinä" 
– Hiljaisuuden retriitti
pe–su 20.–22.1. Rokuan leirikeskuksessa. 

Retriitti on tarkoitettu etupäässä heille, jotka tarvit-
sevat hengähdyshetken arkensa keskelle. Ilmoittau-
tuessasi voit omin sanoin perustella, miksi juuri si-
nä tarvitset retriittiä. Etusijalla ovat Tuiran seurakun-
nan alueella asuvat henkilöt. Retriitin hinta on 70 €. 
Ilmoittautuminen tapahtuu Oulun seurakuntien net-
tisivujen kautta 5.–16.12. välisenä aikana. Jos halu-
at ilmoittautua puhelimitse, voit ilmoittautua soitta-
malla Helille pe 9.12. Mikäli tulet valituksi leirille, saat 
ihan vuoden alussa leirikirjeen, jossa on tarkemmat 
ohjeet retriittiä varten.
Lisätietoja antavat retriitin ohjaajat: 
vs. pastori Soili Pitkänen, p. 040 5064 244 
ja diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.
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21 srk-talossa, monenlaista 
puuhaa joulutunnelmissa se-
kä raamattuopetus ja nyyt-
tärit. Joka lahjan tuo, se lah-
jan vie, lahjan hinta noin 4 
euroa.
Tulossa: Kauneimmat joulu-
laulut su 18.12. klo 15 kirkos-
sa. Tervetuloa laulamaan!

 

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
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   8.–15.12.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminnasta li-
sätietoa Siljalta, p. 044 7750 
601.
Perhekerho to 8.12. klo 10 
srk-talossa. Aloitamme ker-
hon pikkukirkolla kirkossa.
Pikkukirkko to 8.12. klo 10 
srk-talossa. Kaikkien lasten 
yhteinen kirkkohetki, jon-
ne aikuisetkin ovat tervetul-
leita!
Raamattupiiri to 8.12. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim. 6.
Joulumyyjäiset nuorisoseu-
ralla to 8.12. klo 17–20. Lähe-
tystiimi mukana myyjäisissä, 
arvontaa Kenian Matongon 
orpokodin hyväksi.
Joulun polku ti 13.12. alkaen 
klo 18 kirkossa ja kirkon piha-
maalla. Ks. ilmoitus.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
kauneimpien joululaulujen 
merkeissä ke 14.12. klo 14.
Limingan – Lumijoen sota-
veteraanien joulujuhla to 
15.12. klo 13 Lumijoen srk-ta-
lossa.
Friday club 0.–4.-luokka-
laisille pe 16.12. klo 17.30–
19 srk-talossa, monenlaista 
puuhaa joulutunnelmissa se-
kä raamattuopetus ja nyyttä-
rit. Joka lahjan tuo, se lahjan 
vie, lahjan hinta n. 4 euroa.
Friday night 5.–7.-luokka-
laisille pe 16.12. klo 19.15–

Kyläjoulukalenteri 
To 8.12. Hailuodon Osuuspankki: joulukahvit Sibeliuk-
sen päivänä klo 10–16. Luovontie 138.
Pe 9.12. Joulunodotusaamiainen klo 7.30–9.30 srk-sa-
lissa. Joulumusiikkituokiot klo 8 ja 9. Aamiaiseurot ke-
räyslippaaseen srk:n kummikohteelle, Mafingan orpo-
kodille Tansaniaan.  Luovontie 50.
La 10.12. Sekakuoro Cassiopeian joulukonsertti klo 19 
kirkossa. Huom. uusi kellonaika! 
Su 11.12. Kauneimmat joululaulut klo 18 kirkossa. 
(Torttukahvit Suomen Lähetysseuran hyväksi klo 17.30). 
Luovontie 50. Suora lähetys virtuaalikirkon kautta (vir-
tuaalikirkko.fi)
Ma 12.12. Jäätelökahvila Hornantuutti Marjaniemes-
sä tarjoaa jäätelöä (1 puikko, pallo tai tuutti /hlö) klo 
14–18, niin monelle kuin pakkasesta riittää. Marjanie-
mentie  815.
Ti 13.12. Päivätoimintakerhon myyjäiset uudessa ker-
hotilassa klo 12–14, Luovontie 198 as. B10. 
Ke 14.12. Eevi ja Aaro Sipilän mökki klo 15–19. Eevi 
opastaa halukkaita villaisen joulutähden virkkaukses-
sa (ota huopuvaa villalankaa, pikku helmiä ja iso virk-
kuukoukku mukaan). Jaakonkuja 34.
To 15.12. Saarenkartano; ”Bethelemin väki seimellä” 
pikkuaulassa. Joululaulu-hartaus isossa 
aulassa klo 14. Kaunakaupungintie 1.

Jumalanpalvelukset
3. Adventtisunnuntain messu 
su 11.12.klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen.
3. Adventtisunnuntain messu 
su 11.12. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Hanna Vapaavuori, kanttorina Veijo Kinnunen.
3. Adventtisunnuntain messu 
su 11.12. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Kappelikuoro. Messun jälkeen glögitarjoilu 
ja urkuoppilaiden jouluinen urkumatinea.

3. Adventin sanajuma-
lanpalvelus su 11.12 klo 
13 kirkossa. Toimittaa 
Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö.

Rauhanyhdistys: Pe 9.12.
klo 19 raamattuluokat Mä-
ellä (pienet) ja P&J Jussilalla 
(isot), klo 19 nuortenilta T&K 
Vanhalalla. Su 11.12. klo 13 
joulujuhla ry:llä. Su 18.12. klo 
15.30 seurat Lumilyhdyssä.

Oulun Laulu -kuoron 
joulukonsertti

tiistaina 13.12. klo 19 Rantsilan kirkossa.
Yhteislaulua ja hartaus. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Joulun polku 
tiistaina 13.12. alkaen klo 18 kirkossa 

ja kirkon pihamaalla. 

Mitä kaikkea kuuluukaan jouluun ja joulun 
odotukseen…? – siihen löytyy vastauksia 

joulun polulta. Joulun polku sopii kaikenikäisille 
ja on osa kylän joulukalenteria. 

Pukeutukaahan lämpimästi!

su 11.12. klo 14 Pihlajistossa, 
Markku Pikkarainen. Pulkki-
la: Joululauluja su 11.12. klo 
13 Risto ja Maija Niemisellä. 
Pyhäntä: Seurat su 11.12. klo 
16 ry:llä. Rantsila: Joulujuhla 
su 11.12. klo 18.30 ry:llä.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
keskiviikkoisin klo 17 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Käsikellot ma 
12.12. klo 12 srk-talossa. Kirk-
kokuoro torstaisin klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. (ei to 1. Pyhäntä: lapsi-
kuoro torstaisin klo 17.30. 
Rantsila: Stellat keskiviikkoi-
sin klo 15 srk-talossa. Kappe-
likuoro torstaisin klo 18.30 
srk-talossa.

15 Piippolan asukastuvalla. 
Mukana Hanna Vapaavuori.
Kirkkovaltuuston kokous to 
15.12. klo 18 Pyhännän srk-
talossa.
Joululauluilta ti 21.12. klo 19 
Mankilan rukoushuoneessa. 
Torttukahvit. Jonne Pirkola 
ja Arja Leinonen, viulu Han-
ne Hurskainen.
Seurakuntakerho: Kestilä: 
pe 9.12. klo 10 srk-kodissa. 
Kerhon joulujuhla, tuo pieni 
paketti tullessasi! Pulkkila: 
to 8.12. klo 12 Pulkkilan srk-
talossa. Rantsila: to 8.12. klo 
13 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Joulumyyjäiset pe 9.12. klo 
10–11.30 srk-kodissa. Seurat 

Perjantaina 
16.12. klo 18 
Pulkkilan kirkossa

Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 
10 €.

Voittaa valo -joulukonsertti
lauantaina 17.12. kello 16 Pyhännän kirkossa.

Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.

Konsertin yhteydessä myynnissä Voittaa valo -levy 20 €/ kpl.

 

Kauneimmat joululaulut
Kestilän kirkko su 11.12. klo 19. Hanna Vapaavuori, 
Ulla Koskelo, Kirkkokuoro ja Käsikellot.
Pyhännän kirkko su 11.12. klo 19. 
Paula Petäjäjärvi, Veijo Kinnunen ja lapsikuoro.
Piippolan kirkko su 18.12. klo 19. Juha Luokkala ja 
Veijo Kinnunen. Piippolan mieskuoro ja Violakuoro, 
johtajana Kaisu Boutellier.
Pulkkilan kirkko su 18.12. klo 19. 
Ritva Ylikoski ja Pekka Kyöstilä.
Rantsilan kirkko su 18.12. klo 19. 
Jonne Pirkola, Arja Leinonen, 
Käsikellot ja Rantsilan Stellat.
Rantsilan seurakuntatalo 
pe 6.1. klo 14. 
Juha Luokkala ja 
Arja Leinonen.

Yksinasuvien joulujuhla 
ja jouluateria 

perjantaina 16.12. klo 13 srk-salissa.

Kyyti kerhojen joulukirkkoon 
ja yksinasuvien joulujuhlaan järjestyy 
soittamalla Tapiolle, p. 040 7430 382.
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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

Kempele

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
Virasto kiinni pe 9.12.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamupuuro, ruokajakelu 
ja kierrätystori pe 9.12. srk-
talolla. Euron aamupala klo 
9–10.30. Ruokajakelu klo 10 
alkaen niin kauan kuin ta-
varaa riittää. Kierrätystori 
avoinna klo 9.30–11.
Niittypirtin joulujuhla ma 
12.12. klo 12 päiväsalissa. Oh-
jelmasta vastaavat kerhojen 
vetäjät ja Niittypirtin Vanhus-
kotiyhdistys tarjoilee puuron 
ja kahvin. 
Lähetysvintti ma 12.12. klo 
12–14.
Neulekahvila ma 12.12. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikil-
le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville. 
Esikoiset ry:n seurat ma 
12.12. klo 18 srk-talolla. Sydä-
mellisesti tervetuloa. 
Kierrätystori ma 12.12. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
ta. Kierrätystorilta voit ha-
kea ilmaiseksi tarvitsemaa-
si vaatetta, kenkiä, tavaraa 
ym. Voit myös lahjoittaa hy-
väkuntoista tavaraa, vaatet-

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 11.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Aino Pieskä, avustaa 
Ilkka Tornberg, kanttori-
na Hanna Korri, jumalan-
palvelusryhmä Diakonia.

Kastettu: 
Aaro Johannes Härkönen, 
Isak Manuel Lehto, 
Leevi Antti Viljami Riekki, 
Luukas Oliver Toppila,
Nikolas Fredrik Kurtti

klo 11.30 alkaen, niin kau-
an kun niitä riittää. Ruokai-
luun on varattu 100 lippua. 
Lisätietoja: Marika Kamps, p. 
044 7521 243.
Kierrätystori pe 16.12. klo 

9.30–11 Lähetysvintin 
alakerrassa. Kier-

rätystorilta voit 
hakea ilmai-
seksi tarvitse-
maasi vaatet-
ta, kenkiä, lii-
navaatteita 
ja muuta ta-

varaa. Voit 
myös lahjoittaa 

hyväkuntoista ta-
varaa. Lisätietoja dia-

konissa Marika Kamps.
Partio: Pe 9.12. partiopii-
rin jouluhartaus partiojoh-
tajille ja aikuisille johtajil-
le Oulussa Tuiran kirkossa. 
Lähtö Kotikololta klo 18.  Il-
moittaudu Makelle teksti-

Joulumyyjäiset 
la 10.12. klo 10–12 

Kirkonkylän 
srk-kodissa. 

Myynnissä käsitöitä ja 
leivonnaisia. Tuotto 

lähetystyölle.

3. adventtisunnuntain 
messu su 11.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihi-
mäki, avustaa Päivi Ollikai-
nen, messudiakoni Jaana 
Helisten-Heikkilä, kanttori 
Marjo Irjala. Lasten kirkko-
hetki monitoimitilassa.
Lahjoita jouluiloa! Ad-
ventin ajan messuissa 
18.12. saakka on mahdol-
lisuus osallistua tavara-
kolehtiin. Kirkon aulassa 
on kori, johon voit lahjoit-
taa esim. hygieniatuottei-
ta, kahvia, suklaata, pipa-
reita, glögiä, riisiä, kynt-
tilöitä, villasukkia, lapsil-
le piirustusvälineitä jne. 
Kempeleen seurakunnan 
diakoniatyö kokoaa tava-
rakolehtien tuotteista jou-
lupaketteja vähävaraisille 
kempeleläisille.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 9.12. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Nuorten hartaus ti 13.12. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Nuorten raamis ke 
14.12. klo 18 Vanhassa pappi-
lassa. Nuorten joulujuhla to 
15.12. klo 19 kirkossa. Tilaisuu-

dessa on viikkomessu.
Kempeleen rau-

hanyhdistys: 
Nuorten jär-
jestämä ilta-
palailta pe 
9.12. klo 19 
ry:llä. Jou-
lujuhla su 

11.12. klo 16 
ry:llä. Tiistai-

kerhon joulujuh-
la 13.12. klo 12 ry:llä. 

Perhekerho ke 14.12. klo 10 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Jou-
lujuhla su 11.12. klo 14 ry:llä.

Lämmin 
kiitos

lahjoittajat, talkoolaiset 
ja tukijat! Kempeleestä 

lähti yhteensä 679 
Operaatio Joulun Lapsi 

-pakettia Romanian 
ja Moldovan lapsille.

Kastetut: Wilma Helli He-
lena Lunki, Aapo Johan-
nes Aleksanteri Ervasti, 
Okko Iivari Takkinen, 
Hugo Sefanias Puolitaival
Kuollut: Sirkka-Liisa Täh-
tinen e. Määttä s. Karppi-
nen 66, Martti Reijo He-
po-oja 82, Elvi Sofia Polla-
ri s. Katila 93, Pentti Juha-
ni Huovinen 76

Aamukahvilan joulu ma 
12.12. klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa, jonka jälkeen jou-
lutauko. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to, pe klo 14–
17, Tiilitie 1. Joulutauko 9.12. 
jälkeen.
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä 
pe klo 11–17. Tervetuloa jut-
telemaan!
Perhekerhot: ks. koti-
sivut. 
Varhaisnuorten 
kuoro to klo 
15.30–16.15 
Kokkokan-
kaan srk-kes-
kuksessa.
Kirkkokuoro to 
klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Aamukahvilan jou-
luhartaus ti 13.12. klo 10–12 
Asukastuvalla Honkasentie 11, 
kirkkoherra Kimmo Helomaa.
Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä ke 14.12. klo 12.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
14.12. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Askeleet to 15.12. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 

ta, leluja ym. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
13.12. klo 12. jouluisissa tun-
nelmissa srk-talolla. 
Joulujuhla ke 14.12. klo 
12 srk-talolla. Eläkeläisille, 
omaishoitajaryhmälle ja 
muille joululaulujen 
ystäville. Tarjoil-
laan joulupuu-
roa ja jouluis-
ta ohjelmaa. 
Kuorot ke 
14.12.: Celeste 
klo 17 ja Min-
ka klo 18.30 kir-
kossa.
Raamatun äärellä 
-ilta to 15.12. klo 18.30 
Lähetysvintillä.
Vähävaraisten jouluruokai-
lu pe 16.12. klo 12 seurakun-
tatalolla. Liput 5€, voi ostaa 
aamupuurolta tai diakonia-
toimistolta. Lippuja myynnis-
sä myös srk-talolla pe 16.12. 

viestillä. La 10.12. Seikkaili-
joiden joulu. Ke 14.12. päi-
vystys partiotoimistossa klo 
15–17. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät  www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 9.12. 

Kauneimmat joululaulut
su 11.12. klo 14 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa (Lapsille).
su 18.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Kauneimmat joululaulut -messu.
su 18.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
ma 19.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
to 22.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Jipun 
joulukonsertti 
ma 12.12. klo 18 Pyhän 

Kolminaisuuden kirkossa
Liput 15 €, opiskelijat, elä-
keläiset ja työttömät 10 €.  

 

Kauneimmat joululaulut
Limingassa
to 8.12.  Ketunmaan koululla klo 19
pe 9.12.  Rantakylän 
  kappelilla klo 19
pe 9.12.  Alatemmeksen 
  kylätalolla klo 19 
su 11.12.  kirkossa klo 16 ja 
  klo 19
su 18.12.  Tupoksen 
  Vanamossa klo 15

Tervetuloa laulamaan!

Aamupuuro, 
ruokajakelu ja 
kierrätystori 

pe 9.12. srk-talolla. 
Euron aamupala klo 

9–10.30. 

LAPSIPARKKI
Kokkokankaan seurakuntakeskuksella to 15.12. klo 
9–11.30, ma 19.12. klo 13–15. Ilmoittautumiset viimeis-
tään päivää ennen parkkia lastenohjaaja Satu Alaluusu-
alle, p. 044 7790 037. Vanhassa Pappilassa ma 19.12. klo 
13–15. Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 16.12. 
lastenohjaaja Mari Hattuselle, p. 044 7790 032. Keskus-
tan srk-talolla maanantaina 19.12. klo 13–15. Ilmoittau-
tumiset viimeistään perjantaina 16.12. lastenohjaaja Ai-
la Törmikoskelle, p. 0400 429 585. Parkin hinta 5 € / lap-
si / kerta.

Perhekerhon puurojuhla 
ja vuoden viimeinen kerhokerta

tiistaina 13.12. klo 9.30–11 seurakuntatalolla. 
keskiviikkona 14.12. klo 9.30–11 Vanamon Olohuoneessa.

Puurojuhla ennakkoon ilmoittautuneille. 

Lähetysvintti 
avoinna

tiistaina 13.12. klo 15–18.
Tervetuloa tutustumaan 

Lähetysvintin toimintaan 
ja tuotteisiin! (Pappilantie 6)

Joulukonsertti 
perjantaina 16.12. klo 19 Limingan kirkossa. 

Jokilaaksojen kanteleensoittajat. 
Johtaa Eero Pitkälä, juonto Sauli Pitkälä. 

Joululauluja 15
kanteleen säestyksellä. 

Vapaa pääsy!

klo 18.30 raamattuluokka 
5.–6. ry:llä. Su 11.12. klo 12 
pyhäkoulut ja klo 14 seu-
rat Joutsenkodilla sekä klo 
16 seurat ja joululauluilta 
ry:llä. Su 18.12 klo 16 Joulu-
juhla ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: 
Olli Elmeri Keränen, 
Alvar Jaakko Ilmari 

Kyllönen
Kuollut: Hilja Elisabet 

Heiskanen s. Leiviskä 86, 
Rauha Annikki Leppänen 

s. Väisänen 77

Kirkkoherranvirasto ja 
talous toimisto suljettu pe 
9.12. 
Kauneimmat joululaulut to 
8.12. klo 14 Helmin kodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut to 
8.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Ossi Kajava, Si-
mo Pekka Pekkala. 
Rakkauden Joulu 2016 – 
konsertti to 8.12. klo 19 kir-
kossa. 
Aikuisten raamattupiiri su 
11.12. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. Syys-
kauden päätös. 
Kauneimmat joululaulut su 
11.12. klo 19 kirkossa, Ossi 
Kajava, eläkeliiton lauluryh-
mä, puhe Tarja Pyy. 
Kauneimmat joululaulut ti 
13.12. klo 13 Muhoksen pal-
velukodissa, Jouni Heikki-
nen.
Kauneimmat joululaulut ti 
13.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Ossi Kajava. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
13.12. klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalossa, Leena Leske-
lä, Sari Stenroth. Teemana 

jouluaskartelu, ota mukaan 
vanha kirja ja nappeja. Sa-
manaikaisesti, klo 13–15, ko-
koontuu toiminnallinen ryh-
mä muistisairaille Päiväkes-
kuksessa. 
Kauneimmat joululaulut ti 
13.12. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Ossi Kajava, 
Jouni Heikkinen. 
Ikäihmisten kerhojen yhtei-
nen joulujuhla ke 14.12. klo 
11.30 seurakuntatalossa.
Kauneimmat joululaulut ke 
14.12. klo 13.30 Laurinkodis-
sa ja klo 14 Matinkodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut ke 
14.12. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa ja klo 15 Rantako-
dissa, Soile Tuusa.
Rukouspiiri ke 14.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kauneimmat joululaulut to 
15.12. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, Ossi Kajava, 
Soile Tuusa.

Kauneimmat joululaulut 
– lähetyslauluilta to 15.12. 
klo 18.30 Niina Leinonen-
Light´lla, Pääskyntie 10 as 1, 
Jouni Heikkinen, Anja Hämä-
läinen.
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Huom! Jaettavan 
tavaramäärän lisäännyttyä 
ota mukaasi varakassi! Ma 
19.12. ruokajaon yhteydessä 
jaamme lahjoituksena saa-
tuja liinavaatteita, vaatteita, 
astioita ja leluja. 
Diakonian avustusanomuk-
sia ei käsitellä 10.12.2016–
2.1.2017 välisenä aikana.
Kuorot: Ke 7.12. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa.
Lapset/perheet: Ti 13.12. 
kuusijuhla seurakuntatalon 
ja Laitasaaren perhekerho-
laisille klo 9, Päivärinteen 
perhekerholaisille klo 11 
ja päiväkerholaisille klo 13 
Koortilassa. 

Nuorten jouluinen il-
takirkko la 10.12. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.
Kauneimmat joululau-
lut -messu su 11.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tar-
ja Pyy, avustaa Anja Hä-
mäläinen, kanttorina Os-
si Kajava.

Nuoret/ rippikoulut: Joului-
nen iltakirkko la 10.12. klo 18 
kirkossa. Raamattupiiri rippi-
koululaisille su 11.12. klo 12–13 
srk-talon alakerrassa. Molem-
mista tapahtumista saa mer-
kinnän rippikoulukorttiin.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 8.12. 
klo 10–12. Kauneimmat jou-
lulaulut ti 13.12. klo 19. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 9.12. klo 19 nuorte-
nilta Urpilainen. La 10.12. klo 
17 joulumyyjäiset ry:llä. Su 
11.12. klo 14 joululaulutuokio 
ja seurat ry:llä. Ma 12.12. klo 

Messu su 11.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. 

Hartaus to 8.12.  klo 14 Ko-
tolassa.
Nuttupiiri to 8.12. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Ehtoollishartaus pe 9.12. klo 
13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerhon joulu-
juhla ti 13.12. klo 12 (huom! 
aika) Tyrnävän srk-talolla. 
Halutessasi voit tuoda joulu-
lahjan mukanasi.
Jouluaskarteluilta ti 13.12. 
klo 16–19 Tyrnävän srk-talon 
kerhotilassa.
Ehtoollishartaus ke 14.12. 
klo 15 Villa Tyrnissä.
Päivähoidon jouluhartaus 
to 15.12. klo 9.30 Tyrnävän 
kirkossa.
Päivä- ja perhekerholais-
ten jouluhartaus to 15.12. 
klo 10.30 Tyrnävän kirkossa. 
Kirkkohetken jälkeen joulu-
puuro srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 

Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 11.12. klo 14.30 hartaus 
Villa Tyrnissä ja klo 16 seu-

18 päiväkerhot ry:llä. Ti 13.12. 
klo 13 lauluseurakerho. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
To 8.12. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Pe 9.12. klo 19 nuorten ilta Ur-
pilainen. Su 11.12. klo 16 jou-
lujuhla ry:llä. Ti 13.12. klo 13 
lauluseurakerho. To 15.12. klo 
19 veljesillan pikkujoulu. 

Joulujuhla työttömille 
ja vähävaraisille 
torstaina 15.12. klo 12 
seurakuntatalossa.
Jouluista ohjelmaa ja jouluruoka. 
Ilmoittautumiset to 8.12. mennessä 
kirkkoherranvirastoon
puh. 08 533 1284 tai sähköisesti
muhoksenseurakunta.fi/sähköinen 
asiointi/jouluruokailu
Olet lämpimästi tervetullut.

Muhoksen seurakunnan diakoniatyö

Lutterin jouluglögit -toritapahtuma
maanantaina 12.12. klo 18 torilla
Lastenmusiikkiduo Soiva Siili esittää joululauluja!
Torilla on myytävänä jouluherkkuja ja -käsitöitä, 
yhteisjoululauluja, lasten joulurauhanjulistus…
Pipari- ja glögitarjoilua! Lämmintä vaatetta ylle!

Tervetuloa toivottaa
Muhoksen seurakunnan perhetyö

 
Kauneimmat joululaulut
Kirkossa (Kirkkotie 3) su 11.12. klo 19, 
su 18.12. klo 16 ja su 18.12. klo 20
Kylmälänkylän kappelissa 
(Kylmälänkyläntie 3295) to 8.12. klo 19
Laitasaaren rukoushuoneella (Rantatie 190)
ti 13.12. klo 19
Laitasaaren ry:llä (Mettäperäntie 1)
su 18.12. klo 18
Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseu-
ran työn hyväksi. Lahjoittaa voi myös osoitteessa
www.kauneimmatjoululaulut.fi. Tervetuloa!

Jari Taskila, tenori
Keijo Nissilä, baritoni

Markus Haho, baritoni
Heikki Lumiaho, piano/urut

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €. 
Ohjelmatuotto lahjoitetaan seurakunnan 

lapsi- ja nuorisotyöhön.

Joulun Lapsi
-konsertti

perjantaina 16.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa

Jouluelintarvikekeräys
vähävaraisten perheiden ja yksineläjien auttamiseksi! 
Voit lahjoittaa kuivaelintarvikkeita ja säilykkeitä 
toimitettavaksi joulun alla kotitalouksiin.
Elintarvikkeiden vastaanotto tapahtuu:
to 8.12. klo 12–17 Tyrnävän srk-talolla, Mankilantie 1
to 8.12. klo 16–18 Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2

rat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 11.12. klo 14 
ry:llä.

Kastettu: 
Elena Aurora Sassi.

En etsi valtaa loistoa -joulukonsertti
torstaina 8.12. klo 18 Tyrnävän kirkossa. 
Sisko Leinonen, laulu ja Suvi Leinonen, piano ja laulu. 
Ohjelmassa tuttuja ja rakkaita joululauluja yksinlauluna 
sekä yhteislauluina. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

Kauneimmat 
joululaulut 
sunnuntaina 11.12.  
klo 17 Temmeksen kirkossa, 
klo 19 Tyrnävän kirkossa.
tiistaina 13.12. klo 19 
Leila ja Martti Ikosella, Haurukyläntie 35, Temmes
torstaina 15.12. klo 19 Marja ja Seppo Piiparilla, 
Honkakoskentie 35, Ängeslevän Ylipää.

Vapaaehtoisten 
joulujuhla
torstaina 15.12. klo 17 Tyrnävän srk-talolla.
Ohjelmassa mm. hartaus, jouluista ohjelmaa, 
puuroa ja torttukahvit. Ilm. khranvirastoon 12.12. 
mennessä, p. 044 7372 610. Tervetuloa yhdessä 
valmistautumaan Vapahtajan syntymäjuhlaan.

Jouluinen 
nuortenilta
perjantaina 16.12. klo 18–20 Tyrnävän srk-talolla. 
Syksyn viimeisessä nuortenillassa juhlitaan Vapahtajan 
syntymäpäivää jo etukäteen. Illan aikana saadaan suut 
makeaksi ja hiljennytään Jouluevankeliumin äärellä. 
Illan menossa mukana isoset Anna ja Olivia.

Työttömien ja yksineläjien joulujuhla
keskiviikkona 21.12. klo 12 Temmeksen srk-talolla. 
Jouluista ohjelmaa, yhteislaulua, jouluruokaa sekä torttu-
kahvit. Tarjoilun vuoksi ilm. khranvirastoon 15.12. men-
nessä, p. 044 7372 610. Tyrnäväläisille järjestetään yhteis-
kyyti eli kertokaa kyydityksen tarve ilmoittautuessanne.

Joulumyyjäiset 
lauantaina 10.12. klo 10 
Temmeksen srk-talolla. 
Lahjoituksia otetaan kii-
tollisena vastaan. Järjes-
tää Temmeksen kappelin 
diakonian ja lähetyksen 
kylätoimikunta.
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Haukiputaan nuorisotyönohjaaja 
Katri Haapakorva iloitsi tuloksellisista

palavereista ja hupaisista harjoituksista.

Keskiviikko – tuo seurakuntatyöläisen maanan-
tai. Ihan et ole vielä selvinnyt edellisen viikon-
lopun töistä, mutta niin vain uusi viikko alkaa. 
Alkaakin sitten oikein rytinällä. Edessä on tou-

hua laidasta laitaan, sekä työ- että kotiaskareita kel-
lon ympäri. 

Olisi tietysti pitänyt ennakoida, mutta hartaudet ei-
vät aina synny silloin kun on kalenterissa tyhjää. Siispä 
olen seukkarilla 8.30 suunnittelemassa hartautta, joka 
alkaa yhdeksältä. 

Onneksi kuulijakunta – omat työkaverit – on armah-
tavainen. Ja onneksi hartaus syntyy aina silloin kun on 
pakko. Hiljennymme työyhteisöllä niin kuin hiljen-
nymme joka keskiviikkoaamu. 

Virret kaikuvat komeasti niin kuin aina kun meidän 
porukka laulaa! Päälle kahvit naurun saattelemana eikä 
tunnu enää yhtään niin pitkältä tämä päivä. 

Päivä pitää sisällään pari palaveria. Onneksi nii-
den anti on hyvää. Suunnittelemme tulevan rippikou-
lupäivän sisällön ihan kokonaan. Mahtavaa! Ei mi-
kään ole niin tympeää 
kuin muistella palave-
rin jälkeen työpöydän 
edessä sitä hyvää ide-
aa, joka palaveris-
sa porukalla syttyi, 
mutta joka kaikkien 
päässä sitten kui-
tenkin sammui. 

Illalla koittaa 
päivän ainoa työ, 
joka näkyy niin sa-
notusti ulospäin. Päivän kruunaa 
nuorten gospelbändin Sinisen punavalaan harjoitukset. 

Jo hyvissä ajoin ensimmäiset bändin jäsenet tulevat 
paikalle, toiset tyylilleen uskollisesti hieman myöhäs-
sä. Oven avauksesta jo kuulee, kuka saapuja on. Toinen 
huikkaa tervehdyksen jo eteisestä, toinen asettaa ken-
gät nätisti seinän viereen. 

Harkat ovat kotoisat ja hupaisat. Laulusta ei mei-
naa välillä tulla mitään, kun naurukohtaus saa vallan. 

Sydämeeni joulun teen tulee tulkittua ehkä hieman 
liian tunteellisesti. Mutta tulkaapa kuulemaan kuinka 
tunteellinen siitä sitten loppujen lopuksi tulee: Kau-
neimmat joululaulut -messu 16.12. kello 18 seukkaril-
la Sinisen punavalaan säestyksellä!

Lukunurkka

Juhlarunoissa Jumala kantaa vähäeleisesti

”Temppeli, toivon rohkea laiva,/ matkalla tuhansien 
vuosien tuulien keskellä,/ purjeissa auringon merkit!/ 
Temppeli, kuohuva virta,/ harteilla elämän pienet 
veneet,/ joiden keulat tähyilevät kaukaisia rantoja!” 

Näin kirjoittaa pohjoisen palkittu ja ar-
vostettu runoilijarovasti Niilo Rau-
hala Oulun tuomiokirkon 225-vuo-
tisjuhlarunossa adventtina vuonna 

2002. Tämä ja monia muita juhlarunoja sisäl-
tyy hänen uusimpaan runokokoelmaansa Jätä 
toivo viesti, jätä valojuova. 

Rauhala on kirjoittanut paljon juhlarunoja 
erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin. Rauhalan pit-
käaikainen kotikaupunki Kemi on keskeises-
ti läsnä monissa runoissa, mutta niin on myös 
nykyinen kotikaupunki Oulu. 

Kokoelman tuorein runon Rauhala on kir-
joittanut Oulun palvelevan puhelimen 45-vuo-
tisjuhlaan keväällä 2015. Runon tematiikka 
nousee ihmisenä olemisen ahdistuksesta, sy-
vyydestä kohti ihmisyyttä, kohti Jumalaa: ”Ys-
tävä, anna sinä tuokio minun elämälleni,/ kuun-
tele sydämeni ääntä,/ ota vastaan sanani, jotka 
ovat odottaneet/ juuri tätä hetkeä arkoina, roh-
keutta pyytäen.”

Rauhalan juhlarunojen kielimaailma ja ru-
nokuvasto on rikasta, täyteläistä, akvarelli-
maista ja kuulaudessaan pysähdyttävää. Hän 
on pukenut ihmisyyden kipeät tunnot toivon 
runoksi, jotka avautuvat tieksi valoon.  

Niilo Rauhala: 
Jätä toivon 
viesti, jätä 
valojuova. 
Kokoelma 
juhlarunoja. 
Atrain 
Kustannus 
2016. 92 s.

Vaikka kyseessä ovat tilausrunot, ne avau-
tuvat yleisemmin ja laajemmin elämän kuvak-
si, jossa usko Jumalaan kantaa vähäeleisellä ta-
valla. 

Oulun hiippakunnan 150-vuotisjuhlakan-
taatissa Rauhala kirjoittaa: ”Kuin puro kirkas, 
kuohuva/ on täällä armo taivaan./ Sen vettä sy-
vää raikasta/ suot meille riemuun, vaivaan.”

Armon raikas tuuli puhaltaa pohjoisen he-
leissä väreissä Rauhalan juhlarunoissa. Kris-
tillinen usko on luontevasti, syvältä nousevana 
voimana runoissa läsnä. Juhlarunoihin liittyvät 
kuvat täydentävät teosta hyvällä tavalla, mutta 
eivät selitä runoja. 

Runokokoelma on kauttaaltaan hoitava, kau-
nis ja virikkeellinen.

RISTO KORMILAINEN

Kai joskus vielä nähdään?

M
in

n
a K

o
listaja

Kari Siira, Alpo Nisula, Ilkka Härmä, Kauko Matinlauri, Antti Matinolli ja Jukka Matinolli kävivät hyvästelemässä Timo Liikasen (keskellä).

Tavallisesti 10–15 miehen 
porukka pitää parlament-
tiaan joka arkiaamu Tyr-
nävän entisessä pappilas-

sa. Perjantaina miehet kahvitte-
livat seurakuntatalolla Timo Lii-
kasta hyvästellen. 

– Tämä kirkkoherra on käynyt 
meidän tykönä noin joka toinen 
viikko. Apein mielin me hänes-
tä luovumme. Mutta kai me tässä 

joskus vielä nähdään? 
Aamuparlamentin leppoisaa 

ilmapiiriä ja keskusteluja tuntuu 
jäävän kaipaamaan myös Liika-
nen, joka saman tien kutsuu Sip-
pibaarin porukan käymään Pu-
dasjärvellä ja lupaa tarjota kahvit. 

Parlamentin miehet arvelevat, 
että Liikanen muistaa Tyrnävästä 
ainakin mukavat ihmiset, komeat 
lakeuden maisemat ja työntäytei-

set vuodet.
– Olemme otettuja kutsusta 

ja kyllä varmasti Pudasjärvellä 
käymmekin, sanovat Kauko Ma-
tinlauri, Kari Siira, Alpo Nisula, 
Ilkka Härmä, Antti Matinolli ja 
Jukka Matinolli.

– Ja kahville kanssamme on ter-
vetullut seuraavakin kirkkoherra!

MINNA KOLISTAJA


