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Pääkirjoitus

Kirkko löysi 
paikkansa 

Yksin emme ole simpanssia pätevämpiä. 
Vain yhdessä olemme vahvoja, 

uskoo HelsinkiMission Olli Valtonen    

Kuvitelkaa maailmaa, jos-
sa ei olisi lähimmäisiä. Tai 
auttavia verkostoja, kuten 
Punainen Risti tai kirkon 

diakoniatyö. 
Se olisi maailma, jossa ihmis-

laji ei olisi säilynyt hengissä. 
Avainsana selviytymisessä on 

liittoutuminen, ihmisen kyky yh-
teisöllisyyteen, sanoo Helsinki-
Mission toiminnanjohtaja, pas-
tori Olli Valtonen.

Hyvät tunteet
muuttavat maailmaa
Valtosen mukaan monet tieteen 
alat, kuten neurotiede ja kulttuu-
riantropologia, korostavat kah-
deksaa ihmiselle ominaista ky-
kyä, jotka tukevat yhteisöllisyyt-
tä ja muuttavat myös maailmaa. 
Ne ovat rakkaus, myötätunto, ilo, 

luottamus, kunnioitus, toivo, an-
teeksianto ja kiitollisuus. 

– Myönteiset tunteet ovat koko 
ihmiskunnalle tyypillistä aivotoi-
mintaa. Ihmisen aivot ovat kehit-
tyneet synnyttämään niitä. 

– Tätä mieltä on esimerkiksi 
amerikkalainen aivotutkija Geor
ge E Vaillant. Hän näkee, että 
juuri näiden myönteisten tuntei-
den vuoksi ihmislaji on kasvanut 
parissa sadassa miljoonassa vuo-
dessa uhanalaisesta rääpäleestä 
luomakunnan kuninkaaksi. 

Valtosen mukaan kulttuuri-
antropologit osoittavat, että näi-
den kahdeksan myönteisen tun-
teen puolesta liputtavat kulttuu-
rit ovat selviytyjiä. 

– Karkeuteen ja häikäilemät-
tömyyteen keskittyneet kulttuu-
rit ovat jääneet lyhytaikaisiksi ja 

Kulunut vuosi oli täynnä kuvia sodasta ja so-

dan seurauksista: hädästä ja epätoivosta, 

kuolevista lapsista ja pakenevista perheistä.

Suomalaisille osoitettiin moneen kertaan, että 

kristinuskon ydinviesti jokaisen ihmisarvosta ei ole 

turha hokema, vaan asia, johon uskotaan ja jonka 

puolesta on taisteltava. 

Kansainvälinen yhteisö ei onnistunut estämään 

sotaa, jonka johdosta lukematon määrä lapsia sei-

soo nyt särkynein katsein Aleppon raunioilla ja 

pelkää. Jotkut onnekkaat pääsevät pakoon.

Jotakin kuitenkin liikah-

ti Suomessa. Luterilaisen kir-

kon sisällä syntyi hämmästyt-

tävän suuri yhteisymmärrys sii-

tä, mitä tehdään ja miten maa-

han tuleviin ihmisiin suhtaudu-

taan.

Kirkon viralliset äänenpai-

not ovat olleet poikkeuksetta 

ihmisyyttä kunnioittavia ja so-

taa pakenevien hätää kuunte-

levia. Kirkon johtajat eivät ole 

menneet papereiden ja sel-

vitysten taakse piiloon, vaan 

ovat avanneet ovensa. Ihmisille on pyritty löytä-

mään vaatteita ja katto pään päälle.

Kauneinta on se, että tavallisten ihmisten ha-

lu auttaa on lisääntynyt ja auttamisen tapoja on 

kehitetty. 

Tämän vuoden päättyessä kiitän, että saan olla 

osa tätä kirkkoa, joka ei sano ihmiselle: mene pois. 

Se sanoo: tervetuloa. 

Ystäväni pikkuveljen tehtävänä oli esittää kou-

lun joulukuvaelmassa majatalon isäntää, jonka 

luokse Betlehemiin saapuvat Maria ja Joosef meni-

vät kysymään yösijaa. Veljen tehtävänä oli siis ker-

toa tulijoille, että majatalo on täynnä, tilaa ei ole. 

Esitys alkoi käsikirjoituksen 

mukaan: ”Majatalossa ei 

ole tilaa.” Sitten tuli het-

ken tauko, jonka jälkeen 

tuo pieni poika ei malt-

tanut olla jatkamatta 

lausetta: ”Mutta koi-

tetaan järjestää.”

Siunattua joulun 

aikaa kaikille Rau-

han Tervehdyk-

sen lukijoille. Iloa 

ja valoa uuteen 

vuoteen!

Tämän 
vuoden 
päättyessä 
kiitän, että 
saan olla osa 
tätä kirkkoa, 
joka ei sano 
ihmiselle: 
mene pois. 
Se sanoo: 
tervetuloa.

Vastarannan Kiiski 

Myönteiset ihmiset 
ovat voittajia

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

kadonneet. Esimerkiksi Hitlerin 
valtakunta ei ollut pitkäaikainen, 
Valtonen sanoo.

Yksinäinen jää
lauman ulkopuolelle
Sosiaalialan järjestö HelsinkiMis-
sio on tehnyt viime vuosina valta-
vasti työtä yksinäisyyden aiheut-
taman pahan olon lievittämiseksi 
– paljolti vapaaehtoistensa avulla. 

Taistelu yksinäisyyttä vastaan 
saa pontimen ajatuksesta, joka 
liittyy juuri yhteisöllisyyteen, yh-
dessä selviämiseen.

– Krooninen ja vastentahtoi-
nen yksinäisyys on sitä, että ihmi-
nen joutuu lauman ulkopuolelle. 
Yksinäinen tuntee olevansa koko 
ajan ”hengenvaarassa”.  Hänellä 
ei ole puolustajaa, siksi hän kärsii.

– Tämä eräänlainen häiriö-
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Joulu tuli ilotaloon 
Kolumni

Joulu on minulle ammatin-
valintakysymys. Jouluradi-
on tuottajana se näkyy ka-
lenterissani ensimmäisen 

kerran heti kesälomien jälkeen. 
Vuoden viimeinen kuukau-

si on merkittävä sesonki myös 
kaltaiselleni firaabeli-papille. 
Minulla riittää myötätuntoa se-
kä niille, jotka ajattelevat joulun 
vieton alkavan aivan liian ai-
kaisin että heille, jotka väittävät 
joulun olevan läsnä joka päivä. 

Jouluradiossa musiikkipääl-
likkö valitsee soittolistat, mutta 
tuottajana saan osani musiikki-
tulvasta. Siksi minuun on vai-

kea tehdä vaikutusta jouluisilla 
musiikkivalinnoilla. 

Tänä vuonna se kuitenkin 
tapahtui pitkän tauon jälkeen. 
Elias Kaskisen levyttämä hy-
väntekeväisyyslaulu Tuli joulu 
ilotaloon meni panssareiden lä-
pi suoraan sydämeeni. 

Nimestään huolimatta ky-
seessä ei ole minkäänlainen rie-
naus. Lilli LoiriSepän sanoi-
tus kertoo koskettavasti, kuin-
ka juhla saapuu muun muas-
sa pyörävarkaille, rasisteille ja 
kerjäläisille – siis niillekin, jot-
ka eivät usko kelpaavansa mi-
hinkään. 

Edellinen vastaavan koke-
muksen synnyttänyt laulu oli 
sisällöltäänkin samankaltai-
nen: Pekka Simojoen Tulkoon 
joulu. Myös sen sanoituksessa 
vangit pääsevät vankiloistaan 
ja oikea joulu löytyy notkuvien 
juhlapöytien sijaan karun tal-
lin seimestä. 

Samaan kategoriaan lukeu-
tuu myös Vexi Salmen Sydä-
meeni joulun teen.  

Näyttää siltä, että suoma-
laisten joululaulujen klassikko-
jen joukko kasvaa yhdellä noin 
kymmenessä vuodessa. Syy hi-
taaseen hitiksi aateloitumisen 
on lopulta luonnollinen. Jou-
lusesonki on vain noin kuu-
kauden mittainen, monet muut 
laulut ovat ajankohtaisia vuo-
den ympäri. 

Parhaimmillaan joululau-
lu on silloin, kun se hellyttää ja 
kannustaa meitä sanoista tekoi-
hin lähimmäisen hyväksi.

JAN AHONEN
helsinkiläinen tuottaja, pastori

Juhla saapuu 
pyörävarkaille, 
rasisteille ja 
kerjäläisille. 

S a nna K r o o k

Välittäminen on ollut 
jatkuvassa nousussa. 
Uutiset sodista ja 
vaikkapa heikompiosaisiin 
kohdistuvista 
leikkauksista estävät 
meitä huomaamasta tätä.

Olli Valtonen

kokemus vaikuttaa elimistöön, 
muun muassa sydämen toimin-
taan. Tutkijat ovatkin todenneet, 
että yksinäisyys on tappavampaa 
kuin ylipaino. 

Keskustan seurakuntatalolla pakattiin viime viikolla jouluruokakasseja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ja kaupungin järjestämää vähävaraisten ruokailua varten. Etualalla diakoniatyöntekijä Kaisa Jaakkola sekä 
vapaaehtoistyöntekijä Anne Nikula, taustalla toinen vapaaehtoinen Juho Määttä.

Valtonen lainaa yhdysvalta-
laista yksinäisyystutkijaa John 
Cacioppoa, joka on kuvannut 
yksinäisyyden synonyymiksi pel-
koa. Yhteisöllisyys on taas yhtä 
kuin luottamus.

Myös lisko-osa
kuuluu ihmisaivoihin
Vaikka hyvä tahto – tällä ilmai-
sulla Valtonen kutsuu yhteisesti 
kahdeksaa myönteistä tunnetta 
– auttaa ihmislajia selviytymään, 
toisenlaiseenkin toimintaan me 
kaikki pystymme.

– Onhan meillä myös lisko-
osa aivoissa. Liskoaivot viestivät: 
taistele raivokkaasti tai pakene. 

Tämä ihmisen pimeämpi puoli 
nousee meissä pinnalle kriisiti-
lanteissa.

– Siksi meidän pitää olla tark-
kana siitä, minkä aivokerroksen 
kanssa seurustelemme ja mitä 
osaa ruokimme itsessämme.

Hyvän tekemisen vaikutus-
ta Valtonen kuvaa näin: valtaisa 
määrä suomalaisia käy tulevana-
kin jouluna läheistensä haudalla. 

– Tämä kaunis ja vaikuttava 
tapa alkoi Suomessa 1921 hyvin 
vaatimattomasti, kun yksi ihmi-
nen, ylioppilas Lyyli Grotenfelt 
halusi Helsingissä sytyttää kynt-
tilän sisarensa haudalle. Sotien 
jälkeen kynttilöitä alkoi syttyä 

enemmän. 
– Jos hautausmailla palaisi nyt 

vain muutama kynttilä, valo ei 
ylettyisi kauas. Mutta iso jouk-
ko kynttilöitä synnyttää valome-
ren, joka näkyy kauas. Näin toi-
mii myös hyvyys.

Myös välittäminen
on nousussa
Viime päivien uutisten mukaan 
talous on lähtenyt lopulta Suo-
messa kasvu-uralle. Entäpä vä-
littäminen ja huolenpitäminen 
– laumaan ottaminen – onko se 
nousussa vai laskussa?

– Välittäminen on ollut jatku-
vassa nousussa. Uutiset sodista ja 

vaikkapa heikompiosaisiin koh-
distuvista leikkauksista estävät 
meitä huomaamasta tätä, Valto-
nen vastaa.

– Nousu näkyy parhaiten lain-
säädännön kehittymisessä ja esi-
merkiksi ihmisoikeuksien paran-
tumisessa.

Nousun voi Valtosen mukaan 
huomata myös siitä, että kiin-
nostus auttamiseen on Suomes-
sa kasvanut kymmenessä vuodes-
sa selvästi. 

Ihmiset haluavat auttaa myös 
itselleen tuntemattomia kansalai-
sia. Tänäkin jouluna.

RIITTA HIRVONEN
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Muut mediat

RAAMATTU JA RASISMI -KIRJASSA 
mainitaan usein apostoli Paavali, joka 
on Heimolan mukaan mainettaan 
parempi henkilönä.

”Paavalilla on itse asiassa ollut sen ajan 
yhteiskuntaan nähden aika radikaaleja 
kannanottoja, kun hän on tehnyt 
kristillisen seurakunnan kontekstissa 
miehistä ja naisista ja vapaista ja orjista 
tasavertaisia. Paavaliin usein vedotaan 
tällaisissa vapauspyrkimyksissä 
monella tapaa.”

Teologi ja raamatuntutkija Minna Heimola 
Helsingin Sanomissa 19. joulukuuta.

Kempeleen kirkko on 
avoinna jouluaattona kel-
lo 14–16. 

– Työyhteisössä olem-
me käyneet monia keskusteluja 
siitä, mitä jouluna tarjoamme ja 
keitä silloin kohtaamme. Nyt ha-
lusimme kokeilla tällaista kirkko 
avoinna  -tuokiota, kertoo kappa-
lainen Teemu Riihimäki.

– Olemme työntekijöinä miet-
tineet, onko meillä jouluna tar-
jolla kohtaamisen paikkaa. Pe-
rinteisissä joulun ajan tilaisuuk-
sissa on yleensä aina ohjelmaa. 
Nyt haluttiin antaa ihmisille 
mahdollisuus käydä kirkossa, is-
tahtaa hetkeksi glögin ääreen ja 
halutessaan jutella seurakunnan 
työntekijän kanssa. 

Tulijat voivat jäädä myös kir-
kossa kello 16 alkavaan aattohar-
tauteen.

Jouluaaton iltapäivässä ei ole 
erillistä ohjelmaa. Tärkeintä ovat 
Riihimäen mukaan läsnäolo ja 
kuunteleminen. 

– Tätä samaa – kuuntelemis-
ta, juttelemista ja ihmisten kes-
kellä oloa – olemme harjoitelleet 

työntekijöiden kanssa nyt vuoden 
verran kauppakeskuksen päivys-
tyksissä.

Aattoiltapäivässä Pyhän kol-
minaisuuden kirkossa ovat pai-
kalla seurakunnan diakonia-
työntekijä Maarit Lapinlampi  

Jotta yksinäisyys ei puristai si jouluna

Halutaan: ko mea kuusi
 Kirkkoihin ja muihin seurakuntien tiloihin hankitaan edelleen myös eläviä kuusia

Ulkonäkökeskeisyys on 
ikävä ajattelutapa, mut-
ta sallittakoon se kerran 
vuodessa näin joulun alla 

ainakin heille, joiden vastuulla on 
joulukuusen hankinta kirkkoon.

Lumijoen seurakuntamestari 
Matti Sotaniemi etsi kirkon tä-
mänvuotisen kuusen jo kesällä. 

– Huomattavasti helpompaa 
tehdä tämä silloin kuin lähteä 
vasta ensilumien tultua oksia ra-
vistelemaan, Sotaniemi sanoo.

Vaatimukset kirkkosalin kuu-
selle ovat korkealla: oksaston pi-
tää olla tasainen ja sopusuhtai-
nen, rungon riittävän korkea. 

– Ulkonäköhän sitä ensisijai-
sesti tulee kuusesta kateltua. Sil-
mämääräisesti, ilman mittomis-
ta osaa valita jotakuinkin sopi-
van korkuisen, hivenen ylipitkän 
puun, jotta sitä voi lyhennellä si-
käli kun on tarvis. 

Lumijoen kirkon kuusi on saa-
tu lahjoituksena monena vuon-
na. Tänä vuonna sopivan oloi-
nen joulupuu löytyi seurakun-
nan omasta metsästä.

Allergikot ja kuusi 
mahtuvat samaan tilaan
Vaikka Lumijoen kirkkoon tuo-
daan elävä suurikokoinen kuu-
si, seurakuntatalolle pystytetään 
pienempikokoinen muovikuu-
si. Mahdollisia allergioita on So-
taniemen mukaan mietitty joka 
vuosi kuusta pystytettäessä.

– Ollaan toistaiseksi tultu sii-
hen tulokseen, että kun meillä 
on iso kirkko ja kuusi on toisessa 
päässä kirkkoa, allergiset mahtu-
vat kyllä istumaan siellä vastak-

kaisessa päässä. Liekö systeemi 
toiminut, sillä valituksia elävästä 
kuusesta ei ole tullut.

Kuusi kannettiin kirkkoon 
joulukuun alkupäivinä ja koris-
teltiin saman tien.

– Koristelu on ruukattu hoitaa 
työporukalla: latvatähti, valot se-
kä hopea- ja kultanauhaa muuta-
ma kierros kuusen ympäri, Sota-
niemi kuvailee.

Mahtaako seurakunnilla ol-
la kilpailua – edes leikkimielistä 
– siitä, kenen kirkossa on komein 
kuusi? Sotaniemen mukaan ei. 

– Mutta toki tulee katseltua vä-
hän sillä silmällä muiden kirkko-
jen kuusia ja sehän on selvä, että 
meillä se kommein kuusi on ai-
na ollut, seurakuntamestari my-
häilee.

Marskinnauhaa,
valot ja latvatähti
Oulun seurakunnissa kirkkojen 
luonnonkuuset hankkii seura-
kuntayhtymän kiinteistöpalvelu. 

– Maikkulan ja Kaukovainion 
kappeleiden pikkukuuset hanki-
taan rautakaupasta. Seurakunta-
saleihin kootaan tekokuusia tar-
peen mukaan, sanoo Karjasillan 
seurakuntamestari Kristiina Sa
naksenaho.

Kuuset tuodaan paikoilleen 
joulukuun puolivälin tienoolla. 
Seurakuntamestarit asettelevat 
koristeeksi valosarjat, latvatähdet 
ja marskinnauhaa. 

Marskinnauha, toiselta nimel-
tään marsalkanvyö, oli entisai-
kaan yleinen joulukuusenkoriste. 

Alun perin paperiseen tai jo-
pa silkkiseen nauhaan kirjoitet-

M a r k ku Tö l l i

Lumijoen kirkkoon on ruukattu pistää kuusi joulukuun alkupäivinä, sanoo seurakuntamestari Matti Sotaniemi, joka katseli 
oikean kokoisen ja sopivan näköisen kuusen metsästä jo kesällä. Kuusi koristellaan pystytyksen yhteydessä. Koristelemassa myös 
Maili Muuttola-Junkkonen ja Marjo Koski-Vähälä.

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

Joulu innostaa kirjailijoita

 K
ari Su

vileh
to

Pirjo Suvilehdon kodissa maalla on eläimiä, kuten poneja. Ystävällisten 
eläinten seurassa joulumieli tulee helposti. 

Tyrnäväläisen kirjailijan Pirjo Suvilehdon vastajulkais-
tun joulukirjan nimi on Sitä joulua en unohda. Siis mi-
tä joulua?

– Yksi ikimuistoinen jouluni liittyy isääni. Hän me-
nehtyi vuosia sitten sairauden uuvuttamana tapaninpäivänä. 
Sitä edeltävät viimeiset yhteiset päivät ovat yhä voimakkaasti 
muistissani. Nyt jokainen joulu äidin luona yhdessä läheisten 
kanssa luo jatkumoa unohtumattomille jouluille.

– Joulu edustaa minulle voimakasta tunnelmaa, lapsen-
mielisyyttä, hyvän jakamista ja rentoa herkuttelua. 

Jouluihmisenä Suvilehto vinkkaa, mitä voi tehdä, jos jou-
lu ei tunnu miltään.

– Miettisin, onko jotain, mitä voisi tehdä toisin. Ratkaisut 
saattavat löytyä pienistä ja arkisista asioista. 

– Lukutoukkana suosittelen kirjoja. On ihana makoilla 
vuoteessa, syödä jouluherkkuja, nauttia jouluvaloista ja lu-
kea romaania. Tarinat vievät uusiin maisemiin ja tunnelmiin. 
Kirjojen henkilöihin voi myös ihastua.

Pirjo Suvilehdon ja Sari Kanalan tuoreessa joulukirjassa 
avataan joulukalenterin luukkuja. Kalenteriluukkujen avul-
la kurkistetaan joulun ajan kuvauksiin kaunokirjallisuudessa. 

Yhden luukun aiheena ovat jouluvalmistelut, joulusiivous. Ei-
kö juuri siivousurakka ahdista monia jouluun valmistautuvia?

– Siivous on ollut ennen vanhaan voimakkaasti käytännön 
asia, ovathan pakkaset tehneet hyvää petivaatteille ja matoil-
le. Joulun alla on ollut kiva tehdä sitä, mikä on syksyn kiirei-
den aikana jäänyt tekemättä. 

– Itse otan tämän luvun kirjassamme nostalgiana ja huumo-
rina. Kukin valitsee itse, mihin haluaa keskittyä joulunajassa.

RIITTA HIRVONEN

Millaisena näet vuoden 2017?Gallup
Miltä näyttää uusi vuosi 2017? 
Ennustuksia ja toiveita tulevaan vuoteen pyydettiin 
tämän vuoden viimeisessä gallup-kyselyssä.

TEKSTI: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: ELSI SALOVAARA

Toivon, että säilyisi rauha maas-
sa, vaikka ikäviä uutisia maail-
malta kuuluukin usein.

Talousuutisia seuraavana en-
nustan, että ehkä Suomen talous 
petraantuu. Omalle kohdalle toi-
von, että säilyisi terveys tällaise-
na kuin nyt. Ja onhan se muka-
vaa, kun puolison kanssa tulee 
täyteen 65 vuotta aviossa.

Osmo Piisalo, Oulu

Ajattelen positiivisen kautta ja 
uskon, että Suomi lähtee nou-
suun. Luulen, että nyt ollaan 
menossa pohjalta ylöspäin. Olen 
yrittäjä ja haluaisin mielelläni 
olla ensi vuonna jopa työnantaja.

Henkilökohtaisen elämän 
puolelle toivon, että ilmassa oli-
si enemmän ”pientä sähköä” 
kuin nyt.

Jarkko Vilppola, Oulu

Levottomuus ja epävarmuus 
maailmalla jatkuvat myös ensi 
vuonna.

Eläkeläisen elämään toivon 
tietenkin terveyttä: että pystyi-
sin elämään itsenäistä elämää ja 
pärjäisin kotona mahdollisim-
man pitkään. Ensi vuodelta toi-
von iloisia yllätyksiä.

Ritva Ruonala, Oulu

Olemme 
seurakuntatyössä 
kokeneet, kuinka 
ihminen joulun 
juhla-aikaan kaipaa 
yhteyttä toisiin.

Teemu Riihimäki

sekä papit Kimmo Helomaa ja 
Vesa Äärelä.

– Olemme työssämme koke-
neet, kuinka ihminen joulun juh-
la-aikaan kaipaa yhteyttä toisiin. 
Juuri jouluna yksinäisyyden ko-
kemus voi olla vahva, kun monet 
ovet suljetaan eikä kaikilla ole lä-
heisiä, Riihimäki kertoo. 

– Luterilaisella kirkolla on ol-
lut vähän sellainen suljettujen 

ovien kulttuuri, jota on koetettu 
murtaa yksittäisillä tempauksilla 
esimerkiksi asunnottomien yönä. 

– Kirkon tulee olla ihmisiä ja 
ihmisten tarpeita varten. Ajatte-
len, että avauksemme palvelee tätä.

Riihimäki pitää mahdollise-
na, että kirkkoa pidetään Kempe-
leessä avoinna joulun aikaan tule-
vinakin vuosina ja mahdollisesti 
myös pitempään kuin nyt. 

– Kirkko on tällä tavalla avoin-
na meillä ensimmäistä kertaa. 
Aaton kokemuksen pohjalta mie-
timme, kehitetäänkö jotakin vas-
taavanlaista myös tuleviin juhla-
aikoihin. 

Varmaankin silloin tarvitaan 
viranhaltijoiden rinnalle myös 
seurakunnan vapaaehtoisia, Rii-
himäki arvioi.

MINNA KOLISTAJA

Jotta yksinäisyys ei puristai si jouluna

Halutaan: ko mea kuusi
 Kirkkoihin ja muihin seurakuntien tiloihin hankitaan edelleen myös eläviä kuusia

Toki tulee katseltua 
vähän sillä silmällä 
muiden kirkkojen 
kuusia ja sehän on 
selvä, että meillä se 
kommein kuusi on 
aina ollut.

Matti Sotaniemi

tiin teksti Kunnia olkoon Juma-
lalle korkeudessa, maassa rauha ja 
ihmisille hyvä tahto tai Gloria in 
excelsis Deo. 

Oulunsalon kirkkoon seura-
kuntamestari Matti Santaniemi 
tilasi seurakuntayhtymän kiin-
teistöpalveluilta kuusen määri-
telmällä ”noin kolmemetrinen, 
tuuhea ja kapea”.  Sellainen myös 
saatiin.

Kuusi on paikoillaan pääsään-
töisesti ensimmäisestä adventista 
loppiaiseen. 

Seurakunnan Toimitalolla 
joulutunnelmaa tuo isokokoinen 
muovikuusi.

Tuirassa jo monta 
vuotta muovikuusi
Muovinen kuusi koristaa Hauki-
putaan ja Tuiran kirkkoja. Tuiran 
seurakuntamestari Keijo Hauru 
kertoo, että seurakunta siirtyi 
muovikuusiin myös kirkkosaleis-
sa muutama vuosi sitten. 

– Yhä enemmän on allergikko-
ja, jotka saavat oireita joulukuu-
sesta. Luonnonkuusista on luo-
vuttu myös siksi, että pitkään si-
sätiloissa ollessaan ne menevät 
huonoiksi.

Tuirassa kuuset laitetaan kirk-

kosaleihin kolmanneksi adven-
tiksi, seurakuntasaleihin heti en-
simmäisiin joulujuhliin.  Koris-
teena ovat yksinkertaisesti latva-
tähti ja ledivalot. 

MINNA KOLISTAJA

M at t i  S a n t a n i e m i

Tuuhea kuusi tilattiin ja sellainen myös saatiin Oulunsalon kirkkoon.
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Kierrokselle kokeen kautta 
 1900-luvun alussa tiernapoikien piti antaa laulunäyte poliisille

Oululaislähtöinen mu-
siikin maisteri, kirkko-
muusikko Rauno Myl
lylä on vuosikymme-

niä kerännyt tiernapoikamateri-
aalia ja kirjoittanut aiheesta kir-
jan. Myllylä on itsekin esiintynyt 
tiernapoikana 1950-luvulla Ou-
lun Raksilassa. Esitimme Mylly-
lälle kuusi väitettä tiernapojista. 

Tiernapoikanäytelmän syntyes
sä Oulussa 1800luvulla tytöt
kin olisivat aivan hyvin voineet 
esiintyä. 
Hajanaisia mainintoja tyttöjen 
osallistumisesta tiernapoika-
näytelmään on hyvin varhaisilta 
ajoilta. Eräs varhaisimmista on 
kansanperinteen kerääjä Samuli 
Paulaharjulta 1800-luvun lopul-
ta Hailuodosta.  

Tyttöjen osallistumista vastus-
tettiin voimakkaasti, sillä sitä ei 
pidetty ”likkojen” hommana. Tä-
mä kuvastaa ajan ajattelua. Tytöt 
ovat kuitenkin joskus hätätapa-
uksessa korvanneet sairastunei-
ta poikia, jotta joukkue olisi voi-
nut esiintyä. 

Tiernaperinne on tullut Ruot
sista. 
Joulunajan näytelmien juuret 

ovat 1200-luvun Euroopan kirk-
konäytelmissä. 1500-luvulla niis-
tä alkunsa saanut tähtilaulanta 
kukoisti Keski-Euroopassa ja saa-
pui opiskelijoiden mukana Tans-
kaan ja Ruotsiin. Henkilöt ja ko-
koonpanot olivat tuolloin aivan 
erilaisia kuin Oulun nykyisessä 
perinteessä. 

Eri puolilla Ruotsia on havait-
tavissa, että sielläkin on keske-
nään aivan erilaisia tähtipoika-
näytelmiä. 

Niitä levisi myös Suomeen ran-
nikkoruotsalaisten keskuuteen 
sekä muun muassa Hämeeseen ja 
Savonlinnan seudulle. 

Ouluun saapui opiskelijoiden 
mukana viimeistään 1800-luvun 
alkupuolella ruotsinkielisenä Up-
salan seudulla vallinnut perinne. 

Sen voidaan katsoa olevan jon-
kinlaisena pohjana oululaiselle 
tiernapoikanäytelmälle. 

Nykyisen suomenkielisen näy-
telmäkokonaisuuden on 1800-lu-
vun lopulla muotoillut joku yksit-
täinen henkilö. 

Emme tiedä varmuudella kuka 
hän oli, vaan voimme vain arvail-
la. Kyseessä on kenties joku Ou-
lun seudulla vaikuttanut arkki-
viisunikkari, joka siis sepitti näy-
telmätekstin ja musiikin nykyisin 
tuntemaamme muotoon. 

Tiernapoikanäytelmää esitetään 
vain Oulussa.
Nykyään kaikkialla suomalais-
ten keskuudessa tunnetaan ja esi-
tetään tiernapoikanäytelmää juu-
ri oululaisessa muodossa. 

Kaikilla Suomessa esitetyillä 
variaatioilla ei ole ollut tekemistä 
toistensa kanssa. Näytelmät ovat 
olleet erilaisia ja niiden yhteisenä 
tekijänä on ollut tähti ja tietysti 
myös joulunajan Raamatun ker-
tomukset. 

Nykyään koko maassa tun-
nettu perinne on siis syntynyt 
Oulussa ja sitä on ollut joiden-
kin vaikea myöntää. Tiernapoi-
kanimityskin on alun alkaen ol-
lut ainoastaan Oulun perinteel-

lä. Muut perinteet ovat häipyneet 
käytöstä. 

Kuvaus murjaanien kuninkaas
ta on rasistinen. 
Ei ole. Pikkupojat eivät koskaan 
ajatelleet, että joku olisi ollut 
ihonvärinsä vuoksi eriarvoinen. 
Murjaanien kuninkaan roolikin 
on ollut aina haluttu ja arvostet-
tu. Tässä vain näytellään kirkon 
historiaa. 

Näytelmään on periytynyt pal-
jon historiallisia kerroksia. Se ker-
too muun muassa valtataistelusta, 
joka on liittynyt kirkkoon ja maa-
ilmanpolitiikkaan. Islaminuskoi-
set maurit olivat 700-luvulla val-
loittaneet suuren osan Espanjaa. 
1400-luvun lopulle tultaessa Es-
panjan katoliset kuningaskunnat 
ajoivat heidät lopullisesti pois. 

Maurit olivat tummaihoisia ja 
Oulussa heidän nimensä muun-
tui murjaaniksi. 

Yhtä kolmesta tietäjästä on 
1400-luvulta lähtien kuvattu 
maalaustaiteessa tummaihoise-
na Afrikan maanosan edustaja-
na. Musta tietäjä on tiernaperin-
teessä muuttunut murjaanien ku-
ninkaaksi. 

Tiernapojat olivat alkuaan köy

hien perheiden lapsia.
Jouluisin köyhillä perheillä oli 
pula rahasta. Tiernanäytelmä oli 
niin hyvä rahankeruukeino, et-
tä parhaina päivinä saatiin todel-
la paljon tuloja. Esityskausi kesti 
jouluaatosta loppiaiseen ja tuona 
aikana kertynyt rahasumma oli 
huomattava. 

Hyvä tapa oli, että raha tuotiin 
kotiin, kun tienestiä oli enem-
män. Se auttoi koko perheen jou-
lunviettoa. 

Tienapojat antoivat laulunäyt
teen poliisille. 
Oulun poliisiasetuksessa oli 
1900-luvun alusta lähtien mää-
räys, että tiernajoukkueet tarvit-
sivat luvan kiertämiseen. Poliisil-
le tuli antaa myös laulunäyte. Täl-
lä tavoin voitiin myös vaalia pe-
rinteen mukaista näytelmän hal-
lintaa. 

Poliisit kuitenkin totesivat ajan 
oloon, että heillä ei ole kykyä ar-
vioida laulua. Niinpä virkaval-
ta pyysikin 1940-luvulla Oulun 
kaupungin musiikkilautakunnal-
ta arvioijia laulukokeeseen. Lupa-
käytännöstä luovuttiin virallises-
ti vasta 1970-luvun lopussa. 

PEKKA HELIN

Nykyään koko 
maassa tunnettu 
perinne on siis 
syntynyt Oulussa ja 
sitä on ollut joidenkin 
vaikea myöntää. 

Rauno Myllylä
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Leikkaa talteen!

1  5.1. 
2  19.1. 
3  26.1. 
4  2.2. 
5  9.2. 
6  16.2.
7  23.2. 
8  2.3. 
9  16.3. 
10  23.3. 

11  30.3. 
12  6.4. 
13  13.4. 
14  27.4. 
15  4.5. 
16  11.5. 
17  24.5. 
18  8.6. 
19  22.6. 
20  6.7. 

21  20.7. 
22  3.8. 
23  17.8.
24  31.8. 
25  7.9. 
26  14.9. 
27  21.9. 
28  28.9. 
29  5.10. 
30  12.10.

31  19.10. 
32  26.10. 
33  2.11. 
34  9.11. 
35  16.11.
36  23.11. 
37  30.11. 
38  7.12. 
39  14.12. 
40  21.12.

5x181 mm

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Terveys ja Hyvinvointi

PALVELUA KOTIINNE

Tarjoa läheisellesi tai 
itsellesi hyviä hetkiä.

Ei-hoidolliset palvelumme
Yhdessä tekemistä, keskustelua, 
muistelua, ulkoilua, virkistys
käyntejä(teatterit, konsertit yms.), 
yksinäisyyteen tukea kaiken
ikäisille; nuoret, aikuiset, 
vanhukset

Veteraani!
Hyödynnä nyt veteraaniraha 
omaksi iloksesi eihoidollisiin 
palveluihimme

Kauttamme myös
kotisairaanhoito, hoiva ja huolen
pito, kotisiivous, jalkojen hoito, 
nepsyvalmennus sekä psykiatrisen 
sairaanhoitajan palvelut

puh. 040-823 7390
wwww.oulunkotihoiva.fi

Seuraava
Terveys ja Hyvinvointi  
ilmestyy 26.1.2017

Varaukset ja aineistot
18.1.2017 mennessä.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Ilmoittaja!
Tässä voisi olla Sinun ilmoituksesi.

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Pannu kuumana joka viikko

Kotimaan ilmoitusmyynti

Oulun Maikkulan diako-
nia- ja lähetyspiiriä on 
pyöritetty jo 30 vuot-
ta, kertovat Mirja Arbe

lius, Anja Torvinen ja Irma Ne
nonen, jotka ovat olleet mukana 
alusta saakka. 

– Kesäloman vain pidämme ja 
sitten taas aloitamme. Olemme 
koolla joka tiistai, he kertovat. 

Takavuosina diakoniapiiriläi-
set kiersivät Yhteisvastuukeräyk-
sen aikana ovelta ovelle ja järjes-
tivät lounaita. Ryhmä on myy-
nyt itse tehtyjä käsitöitä auttaak-
seen lähimmäisiä lähellä ja kau-
kana. Varoja on saatu muun mu-
assa kaivojen rakentamiseksi Af-
rikkaan. 

Anja Torvinen kertoo, että ny-
kyään kokoontumisissa ei tehdä 
enää käsitöitä, koska ”tuota ikää-
kin jo on”.  Toki jokainen voi ko-
tonaan tehdä käsitöitä myyntiin 
ja arpajaispalkinnoiksi. 

Osa kädentöistä lahjoitetaan 
diakoniatyöntekijän kautta tar-
vitseville.

– Oomma tykänneet, että niin 
kauan kuin jaksamma, pidämme 
tätä hommaa, Mirja Arbelius li-
sää.

Kahvirahoilla tuetaan 
lähialueen ihmisiä
Naisten omistautumisesta asial-
leen kertoo se, että diakoniapiiri-
läiset tuovat itse kokoontumisiin 

kahvit ja pullat, mutta maksavat 
niistä kahvirahan. 

Lippaaseen kertyvillä rahoilla 
ja myyjäisten tuotoilla autetaan 
Maikkulan ja Kastellin alueen 
ihmisiä. 

– Diakoniatyön kautta an-
netaan tukea vain välttämättö-
miin kuluihin, joten diakonia-
piiriläisten tuella voidaan tarjo-
ta jotain pientä ekstraa, Karjasil-
lan seurakunnan diakoniatyön-
tekijä Anu Kontio kertoo. 

– Viime talvena hankimme 
yhdelle lapselle sukset, diako-
niapiirin rouvat muistavat.

– Jos rahasta on oikein pulaa, 
20–30 euron avustus on iso asia, 

Kontio tietää.
Vuosikymmeniä jatkuneissa 

kokoontumissa diakonipiiriläi-
sistä on tullut ystäviä. 

– Voi veikkosten, niin on. Sitä 
ihan odottaa kerhopäivää, Mirja 
Arbelius kuvaa. 

– Kun meillä ei ole kellään 
perhettä kotona, nämä kokoon-
tumiset ovat tärkeitä, Sinikka 
Lukkari sanoo. 

Anu Kontion mukaan nuo-
remmatkin ikäpolvet voisivat 
ottaa mallia: kutsutaan kaverit 
koolle, laitetaan lipas pöytään ja 
tehdään samalla hyvää.

ELSI SALOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra

Anja Torvinen (vasemmalla edessä), Sointu Niemi-Pesola, Reeta Kemppainen, 
Irma Nenonen, Mirja Arbelius ja Sinikka Lukkari ovat tavanneet viikoittain jo 
vuosikymmenten ajan.

Rauhan Tervehdyksen 
ilmestyminen vuonna 2017
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Missä rauha lisääntyy, 
siellä on johdatusta. 
Tämän sanonnan on 
omassa elämässään 

kokenut todeksi oululainen yrit-
täjä Riikka Ojanen. Ajatelman 
Ojanen muistaa kuulleensa iso-
äidiltään.

Johdatusta, uskallusta ja into-
himoa on ollutkin kosolti muka-
na, kun suuhygienististä tuli vuo-
si sitten suklaa-alan yrittäjä. 

Ennen ammatillista hyppäys tä 
Riikka oli kysynyt itseltään use-
asti: teenkö työtä, joka tuottaa 
iloa minulle – ja myös muille? 

Voisiko jokin toinen ammat-
ti tarjota enemmän kohtaami-
sia ihmisten kanssa? Sitä puhe-
lias, ihmisistä tykkäävä Riikka 
kaipasi.   

Lopulta äitiyslomalla kypsyi 
päätös, ettei hän palaa vanhan 
ammattinsa pariin.

Kotikylästä
tuli tukea
Suklaa on ollut Riikka Ojasen 
heikkous lapsuudesta saakka. 
Karkeille, limuille ja sipseille hän 
on aina voinut sanoa ”ei”. Kun 
suklaata on tarjoiltu, vastaus on 
ollut ”kiitos, kyllä”.  

Sodankylän Kieringissä – suk-
laayrittäjän kotikylässä – muistel-
laan, että Riikka olisi jo nuorena 
sanonut ryhtyvänsä isona suklaa-
kauppiaaksi.

Kun tuore yrittäjä vuosi sitten 

pahtui 2015. Sitä edelsivät monet 
kokeilut suklaan parissa.

Suuria alkuinvestointeja nuo-
ren yrittäjän ei tarvinnut onnek-
si tehdä.

Säästöt kuluivat, mutta ne 
Riikka olikin laittanut vuosien 
aikana sivuun – ei niinkään pa-
han – vaan ennemmin hyvän päi-
vän varalle. 

Ilmastonmuutos 
vähentää kaakaopuita
Riikka kertoo seuranneensa 
kiinnostuneena kaakaon hinnan 
kallistumista maailman markki-
noilla.

– Kaakao on aiempaa arvok-
kaampaa. Sen tuotanto supistuu 
koko ajan. Taustalla on ilmaston-
muutos. Kaakaopuu on lämpöti-
lavaihteluille herkkä kasvi. 

Samalla kun sadot vähenevät, 
kaakaon kysyntä kasvaa maail-
malla. 

Kuluttajille ei ole samante-
kevää, minkälaista suklaata on 
myynnissä.

– Hyvin yleinen kysymys mi-
nulle koskee suklaani alkuperää. 
Ostoksen eettisyys kiinnostaa. 
Vastuullisesta ostoksesta ollaan 
myös valmiita maksamaan. 

– On ollut kiva huomata, et-
tä ihmisille merkitsee myös  suk-
laan taustalla oleva paikallinen 
yrittäjä.

RIITTA HIRVONEN 

Riikka Ojasen suklaatehdas sijaitsee ainakin toistaiseksi hänen kotonaan. Oma suklaapuoti on haaveena.

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

Mielekäs työ 
on tärkeä asia 
elämässä. 
Toivon, että 
ihmiset löytävät 
elämässään juuri 
sen asian, joka tuo 
heille nautintoa.

Riikka Ojanen

kertoi kierinkiläisille ammatin-
vaihdoksestaan, hän sai tutuilta 
kyläläisiltä kannustusta. 

Riikan isä on ollut yrittäjänä, 
ja hän mietti hetken, kannustaa-
ko omaa lastaan tielle, joka on ko-
vaa työn tekemistä. Riskejäkin pi-
tää uskaltaa ottaa.

Äiti rohkaisi tytärtään muu-
tokseen, jotta vanhana ei tarvit-
se pohtia, olisiko sittenkin pitä-
nyt uskaltaa kokeilla unelma-am-
mattia intohimonsa parissa.

Sisäistä ääntä 
kannattaa kuunnella
Tytär itse ajatteli, ettei lopulta ti-
pu korkealta, jos asiat eivät mene-
kään aivan toivotulla tavalla.  

– Mielekäs työ on tärkeä asia. 
Toivon, että ihmiset löytävät elä-
mässään juuri sen asian, joka tuo 
heille nautintoa, Riikka sanoo.

– Kun jokin asia mietityttää 
itseä, sitä ääntä kannattaa kuun-
nella. Useampi ammatti on tätä 
päivää.

Vaikka suklaakonvehtien ja 
-levyjen valmistaminen kuulos-
taa melkeinpä pienten tyttöjen 
hauskalta leikiltä, sitä se ei käy-
tännössä ole. Suklaa on äärim-
mäisen herkkä materiaali käsitel-
lä, yrittäjä kertoo. 

Valmis konvehti vaatii kah-
den päivän työn. Yhdessä päiväs-
sä Riikka ennättää tehdä käsityö-
nä kuutisenkymmentä suklaale-
vyä koristeluineen.

Yrittäjät tukevat
toisiaan
Voisi veikata, että Suomessa on 
niin vähän suklaa-alan yrittäjiä, 
etteivät he tervehdi iloisena uut-
ta yrittäjää alalla. Riikka Ojanen 
kertoo aivan toisenlaisesta vas-
taanotosta kun hän otti uudessa 
työssään kontakteja kollegoihin-
sa eri puolilla Suomea. 

– He auttoivat minua mielel-
lään, suklaa on pienen porukan 
yhteinen juttu. Olin itse avoin, 
ja siihen vastattiin samalla asen-
teella. 

Riikka oli valmis lähtemään 
Eurooppaan ottamaan oppia alal-
ta, mutta niin kauas hänen ei tar-
vinnut mennä. Ammattitaitoinen 
oppi-isä löytyi paljon lähempää, 
Pohjois-Suomesta.

Virallinen startti yrittäjänä ta-

Kohtalona suklaa
 Toivon ihmisten löytävän elämässään juuri sen asian, 
 joka tuo nautintoa, suklaayrittäjä sanoo

Rebekka Naatus 
jatkaa vt. 
päätoimittajana
Rebekka Naatuksen lokakuus-
sa alkanut Rauhan Tervehdyk-
sen vt. päätoimittajuus jatkuu 
26.7.2017 asti. Hän toimii sa-
malla Oulun seurakuntayhty-
män viestintäpäällikkönä.

Myös Minna Kolista
jan työ lehdessä jatkuu. Hän 
työskentelee toimittajana 
31.8.2017 asti.

Julkkikset  
lukevat  joulu-
evankeliumia
Kirkon tiedotuskeskus on jul-
kaissut seurakuntien kanssa 
yhteistyössä tekemänsä vide-
on jouluevankeliumista. 

Videolla esiintyy tunnettu-
ja henkilöitä, yhteiskunnalli-
sia vaikuttajia sekä tavallisia 
ihmisiä, jotka lausuvat katkel-
man evankeliumista. Mukana 
ovat muun muassa valtiova-
rainministeri Petteri Orpo ja 
kirjailija Jari Tervo. 

Video löytyy YouTubes-
ta hakusanalla Jouluevanke-
liumi 2016.

Sanan ja 
rukouksen illat 
jatkuvat Oulussa
Elämän lähteellä -iltoja järjes-
tetään Oulun Keskustan seu-
rakuntatalossa noin kerran 
kuukaudessa. Seuraava sanaa 
ja rukousta sisältävä tilaisuus 
on sunnuntaina 15. tammi-
kuuta kello 17. Silloin puhu-
jana on Medialähetys Sanan-
saattajien aluepäällikkö Arja 
Savuoja. 

Tilaisuuksissa on laulua, 
opetuspuhetta sekä yhteinen 
esirukous. 

Henkilökohtaisessa ru-
kouspalvelussa on mahdol-
lisuus pyytää voimia ja apua 
erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Koulutetun sielunhoitajan 
kanssa voi keskustella kaikes-
sa rauhassa. 

Muut ensi kevään tilaisuudet 
ovat 19.2., 26.3., 23.4. ja 28.5.

Pohjoisen kirkot
kuvittavat 
seinäkalenteria
Haukiputaalainen taiteilija Kari 
Holma on maalannut tulipalos-
sa tuhoutuneen Ylivieskan kir-
kon mukaan uuteen seinäkalen-
teriin, jonka kuvituksena on 13 
pohjoisen Suomen kirkkoa.

Holma on halunnut herät-
tää kiinnostusta paikallishisto-
riaan maalaamalla ainutkertai-
sen määrän pohjoisen kulttuu-
rikohteita, kuten kirkkoja, saho-
ja ja maalaismiljöötä.

Kalenteria myy LC Haukipu-
das lionsjärjestön Punainen sul-
ka -keräyksen hyväksi.
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• 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

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

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

148 € 
1195 € 2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 
960 €  

Myydään hautakiviä

Hautauspalveluja

Tarvitsetko apua arkeen, hoivaa ja huolenpitoa tai vaikkapa 
kotisairaanhoitoa? Tuomme kotiisi Oulun alueella palveluita, jotka 
auttavat sinua elämään turvallista elämää omassa kodissasi.

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!

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

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

Joulurauhanjulistus 
kuului c-kasetilta
Taina Taskila lähti lähetys-

työhön Etiopiaan 33 vuot-
ta sitten. Viime touko-
kuussa hän muutti takai-

sin Suomeen ja joulukuussa koit-
tivat eläkepäivät. 

Oulussa Kaukovainiolla asuva 
Taskila koki Etiopiassa parisen-
kymmentä joulua. Hän ja suo-
malaiset kollegat viettivät juhlaa 
länsimaisen kalenterin mukaan. 
Etiopialaisten joulu on hiukan 
myöhemmin, 7. tammikuuta gee-
ziläinen kalenterin perusteella.

– Me suomalaiset teimme en-
nakkoon joulutorttuja ja piparei-
ta. Jouluaattona söimme riisipuu-
roa, luumu- tai sekahedelmäsop-
paa. Joulukinkku korvautui pa-
lapaistilla tai lampaalla, Suomen 
Lähetysseuran lähettinä työsken-
nellyt Taskila muistelee.

Esillä oli Suomesta tuotu-
ja joulukoristeita, myös lahjoja 
oli ostettu kotimaan käynneillä. 
Etiopiasta löytyi muovikuusia. 

Kun suomalaiset viettivät jou-
lua, Etiopiassa hehkui aurinko ja 
lämpötila kipusi hellerajalle.

Joulurauhan julistus
tuli kasetilta
– Puuronsyönnin yhteydessä ta-
pasimme kuunnella joulurau-
han julistuksen, joka oli ääni-
tetty Suomessa kasetille. Nau-
hoilta kuuntelimme myös tuttu-
ja joululauluja ja lauloimme niitä 
myös itse Kauneimmat joululau-
lut -vihkosta. 

Taskilalla oli työstä vapaa-
ta jouluaattona ja joulupäivänä. 
Suomalaiset järjestivät joulupäi-
vän aamuna jumalanpalveluksen, 
joka pidettiin välillä suomeksi ja 
joskus taas englanniksi. 

Joulua suomalainen lähet-
ti vietti kaupungeissa, joko Lou-
nais-Etiopiassa Hosannassa tai 
lännessä Metussa. 

– Metussa tapasin hiljen-
tyä yksin kotonani, lukea kirjo-
ja ja kuunnella suomalaisia jou-
lulauluja. Aluksi joulu tuntui hy-
vin toisenlaiselta kuin Suomessa, 
mutta siihen tottui. 

– Etiopiassa jouluun valmis-
tautui perusteellisemmin kuin 
Suomessa, koska ympäristö ei 
muistuttanut millään tavalla juh-
la-ajasta. Kerran vuodessa saattoi 
siis olla ihan oikeasti suomalai-
nen, Taskila hymyilee. 

Joulua vietettiin
vain yhden päivän ajan
Etiopialaisten joulu tammikuussa 
on pienimuotoisempi kuin suo-
malaisilla. Juhlaa vietetään käy-
tännössä vain joulupäivänä. Kir-
kossa on perinteinen aamuyhdek-
sän jumalanpalvelus, mutta jou-
luevankeliumia silloin ei lueta. 

– Etiopialaiset laulavat lyhyitä 
yhteislauluja, joiden sanoma liit-
tyy Jeesuksen syntymään. Heidän 
virsikirjansa sisältämiä jouluvir-

siä taas ei tavattu laulaa. 
Joulupäivänä paikalliset syövät 

juhlavasti. Muiden juhla-aikojen 
tapaan ruokana oli tuolloin kanaa 
tai lammasta. 

– Joululahjoja ei annettu, mut-
ta kotien koristelu kuuluu tapoi-
hin, Taina kertoo.

Muovikuusia oli
myös Etiopiassa
Kaupunkilaiskodeissa saattoi ol-
la muovinen joulukuusi tai syp-
ressin oksia sekä muita, usein itse 
tehtyjä koristeita. Taskila huoma-
si, että etiopialaiset pitävät erityi-
sesti vilkkuvista valoista. 

Etiopialaiset naapurit kutsui-
vat usein suomalaisen ystävänsä 
syömään joulupäivänä. 

Etiopialaisilla vuoden suurin 
juhla vaihtelee paikkakunnas-
ta riippuen. Esimerkiksi Hosan-
nassa se on syyskuussa vietettävä 
meskel eli oikean ristin löytymi-
sen juhla. Kirkkovuoden tärkein 
juhla Etiopiassa on pääsiäinen.

Etiopia on Afrikan vanhin it-
senäinen valtio ja asukasluvul-
taan maanosan toiseksi suu-
rin maa. Etiopialaisista on or-
todokseja noin 43 prosenttia, 
muslimeja 34 prosenttia ja pro-
testantteja 19 prosenttia. Mui-
den uskontojen kannattajia on 4 
prosenttia. 

Joulun sanoma  
ei  riipu paikasta 
Lähetystyövuosinaan Taskila 
vietti Suomessa jouluja Pulkki-
lassa lapsuudenkodissaan, joka 
on nykyisin hänen vapaa-ajan 
asuntonsa. 

– Etiopiassa tottui siihen, et-
tei jouluun liittynyt kaupalli-
suutta tai muuta hössötystä. 
Suomessa kaupoissa on joulun 
alla tolkuttomasti krääsää. 

Myös tulevan joulun Taskila ai-
koo viettää lapsuudenkodissaan. 

– Syömme velipojan kans-
sa perinteisiä jouluruokia sekä 
käymme aattohartaudessa, hau-
dalla ja joulukirkossa. Maalla on 
rauhallista. 

– Missä tahansa joulua viet-
tää, joulun sanoma on sama, Sii-
kalatvan, Keminmaan, Simon, 
Raahen sekä Uusheräys-järjes-
tön nimikkolähettinä toiminut 
Taskila sanoo.

JUHANA UNKURI

Etiopiassa tottui siihen, 
ettei jouluun liittynyt 
kaupallisuutta tai 
muuta hössötystä.  

Taina Taskila

Taina Taskilan kodissa on tuomisia Etiopiasta, kuten kuvassa näkyvä taulu.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Hetkeä ennen kiivastahtista 
aattoiltaa Joulupukki ehti vastata 
muutamaan Rauhan Tervehdyksen 
kysymykseen.

Miten valmistaudut aaton kiirei
siin?

Se on jokavuotinen rosessi, 
käymme tonttujen kanssa ke-

hityskeskustelut ja olemme varpahillaan 
laadunvarmistuksen sekä tulostavoittei-
den kanssa... Hoh hoh, ei vainenkaan, hil-
jennyn hämärässä tuvassa keinutuolissa 
ja katselen ikkunasta. Ja mietiskelen mi-
tä kuuluu maailman lapsille. Ja sitten ajat-
telen sitä tuiketta heidän silmissään, sitä 
semmoista joka syttyy jo kun sana ”jou-
lu” mainitaan. 

Mikä pukkia koskettaa aattoiltojen 
kierroksilla? 
Vilpitön ilo ja jakamisen riemu.

Pitääkö paikkansa, että mitä enemmän 
lahjoja, sitä onnellisempia ihmisiä?
Taitaa se kysyjä jo sisimmässään tietää, et-
tei se ihan niin mene. Siinä on semmoi-
nen vissi kylläisyyspiste, että kun jotakin 
on tarpeeksi, niin liika ei tunnu enää mis-
sään, päinvastoin. 

Tuntuu, että ihmisillä on ongelma siinä, 
ettei tiedä missä kohtaa olla ja mitä haluta, 
kun kaikkea on niin paljon. Mutta annas 
olla, kun joltakin jotakin oikeasti puuttuu. 
On siinä riemua, kun kerrankin saa jota-
kin, jota on paljon kaivannut!  

 
Kuka on tuhma lapsi? 
Tämä kysymys laittaa huokaamaan… Kun 
on katsellut sukupolvia toisensa jälkeen, 
niin tuntuu surulliselta, että aikaisempi-
en polvien murheet tulevat uusien päälle, 
ihan kuin perintönä. 

Pukkina en jaksa ajatella sillä lailla tuh-
muutta, vaan enämpi sitä kaipuuta, joka 
lapsen sisällä on. Rakkauden, lämmön, lä-
heisyyden ja kiireettömän yhteisen ajan kai-
puuta, sitähän meillä kaikilla on. Semmoi-
sia lahjoja kun voisi viskellä sylikaupalla!  

 
Oletko kohdannut tuhmia aikuisia? 
No, kukin täällä käyttäytyy toista koh-
taa joskus huonosti, emme hoksaa ajatella 
toista ihmistä. Mutta on se surullista, jos 
aikuiset pitävät niin hauskaa, että lapset 
unohtuvat kokonaan. Tai että lasten pitäi-
si jouluna pelätä, että onko isä taikka äiti 
taikka joku muu niin humalassa, että käyt-
täytyy miten sattuu.  

Onko lasten pakko aina laulaa pukille?
Kyllä on mukava, kun lapset laulaa, mutta 
ei pakolla hyviä tuloksia saada. Mukavinta 
on nähdä lasten iloiset naamat.  

Laulua tai soittoa pukki kuulee lähes jo-
ka talossa. Mutta jos lapset ovat kovin ujo-

ja, pukki kyllä ymmärtää tilanteen jännit-
tävän eikä odota esityksiä.

 
Mikä joulupukille lähetetty kirje on 
jäänyt erityisesti mieleen?
Yksi kirje Alepposta. Lapsi siinä kysyi, 
miksi aikuiset sotivat ja pyysi tuomaan 
sellaisen lahjan, josta riittäisi vähän vet-
tä ja syötävää perheelle. Ja ettei enää niin 
sodittaisi. 

 
Mitä aineettomia lahjoja pukki tahtoisi 
lahjoittaa suomalaisille?
Kyllä minä tahtoisin tuoda sellaisen mie-
len, että kukin hoksaisi, mitä kaikkea hy-
vää ympärillä on! Kun jokin kohta on vi-
nossa – tahtoo elämässä aina jokin kohta 
olla – niin muutkin asiat näyttävät pian 
väärin päin olevilta. 

Ja sellaistakin mieltä tahtoisin tuoda, 
että jokainen osaisi asettua aina toisten 
osaan, vaikka tämä olisi millainen tai mis-
tä päin maailmaa tahansa. 

 
Onko pukilla reseptiä taltuttaa ihmisiä 
vaivaava ainainen kiire?
Kyllä on. Ensiksikin, jos on joku sellainen 
sähköinen vehje siinä pöydällä, kädessä 
taikka taskussa, niin laittaa sen piirongin 
laatikkoon ja lähtee kävelemään ulos jon-
nekin, missä on hiljaista. Ja sitten katse-
lee siellä tähtiä. Ja miettii sitten vaikka että 
minkä kokoisia ne kaikki asiat maailmassa 
ovat kun niitä vertaa tähtiin. 

Ja jos joku asia mielessä pyörii ja uh-
kaa kaatua päälle niin joskus saa vaikka 
kaatuakin. Jatkuvasti ei silti tarvitse ho-
sua ja juosta. 

Pitää yrittää tasapainoilla kiireiden ja 
lepäämisen välillä. Antaa aikaa myös asi-
oille, joita oikeasti rakastaa.

Koska joulu on antamisen juhla, puk-
ki toivoo, että silloin meillä kaikilla olisi 
aikaa toisillemme hiukan enemmän kuin 
ehkä arkena.

 
Päättyykö joulu lahjojen jakamiseen? 
Jouluhan jatkuu vaikka kuinka aaton jäl-
keenkin! 

Pieni lapsi syntyy seimeen ja sitä kat-
sotaan ja siellä käy kaikenlaista väkeä. Ja 
sitten se lapsi kasvaa. Joulu ei lopu. Miten 
semmoista voi pidentää, joka ei lopu? 

 
Terveisesi Rauhan Tervehdyksen luki
joille?
Väliin hiljaista, väliin melskeistä, joskus 
seurallista, joskus yksinäistä, joskus rie-
mukasta ja joskus surullista taikka haike-
aa, joskus helppoa ja joskus vaikeaa, kai-
kenlaisiin pöytiin ja kaikenlaisiin tupiin, 
oikein hyvää ja rauhallista joulua toivotan!

Joulupukin aatosten hankkimisessa toimitusta 
avustivat pastori Stiven Naatus ja partiopukki 
Topi Juusola

Huomaa hyvä ympärilläsi
 Joulupukki patistaa laittamaan 
kännykät jouluna piirongin laatikkoon
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Paavalikin kysyi, 
kun ei tiennyt
 Alfassa ei kaihdeta kysymyksiä, 
 kuten kuuleeko Jumala rukoukset 

Nuoret pohtivat rippikou-
lussa uskon peruskysy-
myksiä, kuten kuka Jee-
sus on, parantaako Ju-

mala sairaita tai miksi rukoilla. 
Mutta missä aikuinen voi palata 
uskon peruskysymysten äärelle, 
kun elämä on ennättänyt koetel-
la uskoa Jumalaan ja rukouksen 
tehovoimaan?

Oulujoen seurakunnassa jär-
jestettävä Alfa-kurssi on tarkoi-
tettu tähän.

– Alfa tarjoaa mahdollisuuden 
pohdiskella. Ihmisten kysymyk-
sille on paljon tilaa, vaikka yhtei-
seen hetkeen kuuluu myös muuta, 
pastori Terttu Laaksonen kertoo.

Se muu ohjelma on yhteinen 
ruokailu, jolla tapaaminen aloi-
tetaan ja vetäjän puheenvuoro se-
kä keskustelua ryhmissä. 

Laaksonen vetää Alfaa yhdes-
sä kanttori Sanna Leppäniemen 
ja pastori Ilkka Mäkisen kans-
sa. Musiikkivalinnat liittyvät ai-
na kunkin kokoontumisen aihee-
seen.

Kyseleminen alkoi
jo Raamatussa
Laaksonen kuvailee, ettei Alfas-
sa kaadeta kurssilaisten niskaan 
kirkon oppia. 

– Jo Raamatussa kysellään, 
niin teki myös Paavali, joka pohti, 
osaako hän rukoilla oikein. Omi-

en kysymysten esille ottaminen 
on Alfassa tärkeää. Seurakunnas-
sa voi olla lopulta tähän liian vä-
hän mahdollisuuksia.

Tutkimuksen mukaan iso 
joukko suomalaisia uskoo Juma-
laan, mutta samalla he korosta-
vat, etteivät usko, kuten kirkko 
opettaa.

– Heiltä haluaisin kysyä, mi-
ten he sitten uskovat. Siitä alkaa 
keskustelu. Ihmisillä on varmaan 
paljon erilaisia käsityksiä siitä, 
miten kirkossa uskotaan.

– Kirkossa voidaan olla asioista 
eri mieltä, niin Alfa-kurssillakin. 

Kurssilla tapaa
muita ihmisiä
Kurssin vetäjät pitävät alfatapaa-
misia hyvänä keinona tutustua 

seurakuntaan: vastaako se omia 
mielikuvia? 

Kurssilla tapaa muita ihmisiä, 
joita kiinnostavat myös elämän 
syvät kysymykset.

– Yhteen tuleminen ei ole pie-
ni asia, kun tiedämme, että moni 
ihminen kaipaa seuraa. 

Laaksonen uskoo, että kurs-
si voi tuoda parhaimmillaan tar-
peellisia eväitä ja voimia itse kun-
kin arkeen.

1980-luvulla kehitetty Alfa-
toiminta on lähtöisin Englannista 
anglikaanisesta kirkosta, josta se 
levisi eri maihin, kirkkokuntiin ja 
kristillisiin yhteisöihin.  

Sanan Alfa kirjainten on sa-
nottu tulevan seuraavista periaat-
teista: a viittaa siihen, että Alfa on 
avoin jokaiselle, joka haluaa tie-
tää, mistä kristinuskossa on ky-
symys. Kirjain l kertoo tapaamis-
ten yhdestä sisällöstä, luennoista. 
Muutakin on tarjolla. Kirjain f 
muistuttaa, että fanaattisuus ei 
kuulu Alfaan. Viimeinen a pai-
nottaa, että avoimuus on kurssin 
perusarvo.

RIITTA HIRVONEN
  

Alfa-kurssi alkaa 25.1.2017 klo 17.30 
Oulujoen pappilassa. Kysy lisää ja 
ilmoittaudu Terttu Laaksonen, p. 044 
3161565 tai Ilkka Mäkinen, p. 050 433 
4095.

Terttu Laaksonen ja Sanna Leppäniemi vetävät Alfa-kurssia ja sanovat, että alfatapaamisissa jokainen saa esittää kristinuskoon 
liittyvät vaikeatkin kysymyksensä ääneen.

Rova n ie m e n kau p u n k i / T im o L in d h o lm

Huomaa hyvä ympärilläsi
 Joulupukki patistaa laittamaan 
kännykät jouluna piirongin laatikkoon

Omien kysymysten 
esille ottaminen on 
Alfassa tärkeää. 
Seurakunnassa 
voi olla lopulta 
tähän liian vähän 
mahdollisuuksia.

Terttu Laaksonen

R i i t t a  H i r vo n e n
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Joulupäivänä 25.12. klo 9.45 
Radiopyhäkoulun pitää lasten-
ohjaaja Outi Metsikkö Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnasta. 
Hän viivähtää hetken enkeli-
kellon äärellä. Sen helinä ker-
too siitä, kuinka enkelit kiit-
tävät joulun lahjasta, joka on 
meitä kaikkia varten.
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta.
Uudenvuodenpäivänä 1.1.
klo 9.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Marja Raati
kainen Tuiran seurakunnasta. 
Hän kertoo Muru-tytöstä, joka 
pyytää Vaarinsa kanssa siuna-
usta alkavalle vuodelle.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  
Oulun tuomiokirkon jouluyön 
messu 24.12. klo 23 sekä uuden-
vuodenpäivän 1.1. klo 10 sana-
jumalanpalvelus.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Joulupäivänä 25.12.2016  
klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Outi Metsik
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta. Hän viivähtää het-
ken enkelikellon äärellä. Sen 
helinä kertoo siitä, kuinka en-
kelit kiittävät joulun lahjasta, 
joka on meitä kaikkia varten.
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 27:1,4, 35:1,4, 
21:1–5 ja 8, 21:10, 25:1–, 228, 
727:2
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Uudenvuodenpäivänä 1.1.2017 
klo 8.45 Radiopyhäkoulun pi-
tää lastenohjaaja Marja Raati
kainen Tuiran seurakunnasta. 
Hän kertoo Muru-tytöstä, jo-
ka pyytää Vaarinsa kanssa siu-
nausta alkavalle vuodelle.
Klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulunsalon kirkosta. Virret: 
39, 712, 134:1,4, 42, 317:1, 329: 
1,4,5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.  

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.
Jouluaaton jumalanpalvelus 
24.12. klo 15 Raahen kirkosta.
Jouluaamun jumalanpalvelus 
25.12. klo 7 Pielisensuun kir-
kosta.
Joulupäivän Kauneimmat 
joululaulut 25.12. klo 18 Tu-
run Mikaelinkirkosta.
Tapaninpäivän jumalanpalve
lus 26.12. klo 10 Viikin kirkos-
ta Helsingistä.
Uudenvuodenpäivän juma
lanpalvelus 1.1. klo 10 Rova-
niemen kirkosta. 

YLE TV1
Pisarahartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Jouluaamun sanajumalan
palvelus 25.12. klo 10 Kirkko-
nummen kirkosta.
Toisen joulupäivän liturgia 
26.12. klo 10 Tampereen orto-
doksisesta kirkosta.

Muut seurakunnat

To 22.12. klo 19 Opetuslapseus- ja rukousilta, Risto Wotschke, Pirkko Metto- 
vaara. Su 25.12. klo 11 Joulujuhla, Juha Piippo, Risto Wotschke, musiikki: 
Anna Karppanen. To 29.12. klo 19 Rukousilta, Jukka Väliheikki. Su 1.1. 
klo 18 Iltakirkko, ei pyhäkouluja, Juha Pätsi, Risto Wotschke, uusi opetus-
sarja vuorisaarnasta alkaa. To 5.1. klo 18.30 Opetuslapseus- ja rukousilta. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

www.botniaprint.fi

Lehtitehdas Botnia Print kiittää kuluneesta vuodesta  
ja toivottaa jokaiselle lukijalle

JOULUILOA!

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

Herättäjän päiviä: pe 6.1 klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa, seurat ja 
paikallisosaston vuosikokous seurakuntatalossa, su 8.1 klo 10.00 messu 
ja seurat Pulkkilan seurakuntatalossa, Pulkkilantie 11.
Siionin virsiseurat: to 29.12 klo 18.00 Pattijoen pappilassa, Koulutie 8,  
pe 6.1 klo 18.30 Leena ja Kalevi Laurilalla, Riekonmarjakuja 2, Oulunsalo.
Rauhaisaa Joulua ja Armorikasta Uutta Vuotta! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Oulun Ensi- ja turvakoti ry kiittää 
asiakkaitaan, vapaaehtoisia, 

hienoja yhteistyökumppaneitaan ja 
lahjoittajiaan kuluneesta vuodesta. 

Puhelinpäivystys 0400 581 606 vastaa aina.

Toivotamme kaikille Rauhaisaa Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
Su 25.12. klo 11 Joulukirkko, Pasi Markkanen, 
Pirjo Orava, Group Siliämaa. Seimi. 
Ke 28.12. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, 
Hannu Orava, Pasi Markkanen. Su 1.1. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu Orava,  

Yrjö Kemppainen, Lassi Makkonen & Ulla Rasinkangas. Seimi.
Ke 4.1. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi Markkanen, Arto Ruka- 
järvi, Timo Herronen. Pe 6.1. – su 8.1. Rukous-Davar, Harri Kröger. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi  Tervetuloa!
Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta 2017!

Ei seuroja 25.1.-1.1.
Seurat jatkuvat 8.1. klo 17.

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

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Palveluja tarjotaan

”Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: Minä olen 
maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje 
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”(Joh.8:12) 

La 24.12.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus, Raamattutunti Eila Maunu ja saarna 
Marko Huurre. La 31.12.2016 klo 11 sapattijumalanpalvelus Raamattutunti ja  
saarna Kari Nikkarinen. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

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

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Pe 22.12-la 23.12. Joulupata-keräys
La 24.12. klo 12.30 Aattohartaus ja kirkkokahvit
Ma 26.12. klo 14 Joululaulajaiset ja Patavahtien kiitoskahvit
La 31.12. klo 18 Uuden Vuoden juhla, nyyttärit
Su 1.1. klo 11 Uuden alun jumalanpalvelus
Su 8.1. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 Jumalanpalvelus, 
vieraina sotilaat Eija ja Ari Kulmala Vaasasta 

Lue ja 
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille
PL 102, 90101 Oulu

toimitus@
rauhantervehdys.fi

Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot ja pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Joulustressin ja elämän haas-
teiden keskelle on tarjolla kir-
kon keskusteluapua, suomek-
si ja ruotsiksi. Kuuntelija on 

paikalla puhelimen, chatin, net-
tikirjeen tai perinteisen kirjeen 
päässä. 

– Tahdomme kirkon keskuste-
luavun päivystäjien joukolla toi-
vottaa joulurauhaa. Kuuntelem-
me ja etsimme mielellämme rat-
kaisuvaihtoehtoja yhteydenottaji-
en henkilökohtaisiin tilanteisiin, 
puhelin- ja verkkoauttamisen 
asiantuntija Titi Gävert kirkkko-
hallituksesta muistuttaa. 

– Raskaan elämäntilanteen tai 
murheiden kanssa ei kannata jää-
dä yksin, sillä usein puhuminen 
toisen kanssa auttaa. 

Auttava puhelin 
päivystää joulunpyhinä

Palveleva puhelin: p. 01019 0071 joka ilta kello 18–01. 
Viikonloppuisin päivystys jatkuu yöllä kello 03:een saakka.

Palveleva chat: ma–pe kello 12–20, viikonloppuisin 
ja pyhäpäivinä kello 16–20.

Koulutetut päivystäjät pyrki-
vät löytämään yhdessä yhteyden-
ottajan kanssa helpotusta ja vas-
tauksia ongelmatilanteisiin. Yh-

teyttä voi ottaa nimettömästi ja 
käydyt keskustelut ovat aina luot-
tamuksellisia.

Kirkon keskusteluavun palve-
lut löytyvät sivustolta www.kir-
konkeskusteluapua.fi ja www.
samtalstjanst.fi, joista löytyvät 
myös keskusteluavun yhteystie-
dot ja aukioloajat.

Palveleva netti on nettikirje-
palvelu, jossa päivystäjät vastaa-
vat viesteihin muutaman päivän 
kuluessa, myös jouluna.



13Rauhan Tervehdys  |  Nro 40  | 22.12.2016–5.1.2017

Luuk. 2: 1-20
Siihen aikaan antoi keisari Augustus 
käskyn, että koko valtakunnassa oli 
toimitettava verollepano. Tämä verollepano 
oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen 
ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki 
menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, 
kukin omaan kaupunkiinsa.
    Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin 
kaupungista, ja meni verollepanoa varten 
Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, 
sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti 
sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli 
Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti 
pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja 
pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa 
majapaikassa.
    Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona 
vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän 
edessään seisoi Herran enkeli ja Herran 
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi 
paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille 
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. 
Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä 
teille: te löydätte lapsen, joka makaa 
kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä 
oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen 
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
      - Jumalan on kunnia korkeuksissa,
      maan päällä rauha
      ihmisillä, joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin 
taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt 
Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on 
tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” 
He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja 
Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 
Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille 
oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat 
paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta 
Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli 
tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
    Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen 
Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. 
Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.

Ihmeellinen joulukalenteri
Meillä on lapsemme ensimmäinen joulukalenteri tallessa. Pidän kalenterin kuvasta. 
Siinä näkyy talli, joka löytyy luolasta. 

Tallin yläpuolella loistaa tähti öisellä taivaalla. On selvästi kylmää. Yössä seisoo 
kolme paimenta, jotka katsovat tallin sisälle silmät täynnä ihmetystä ja kaipuuta. Siellä 
istuvat Joosef ja Maria. 

Maria pitää Jeesus-vauvaa sylissään. Heidän ympärillään on kotoisa valo ja syvä 
rauha. Joosef ja Maria eivät tunnu enää etsivän mitään, sillä heillä on Jeesus sylissään. 
Tämän lapsen myötä he ovat löytäneet perille. 

Paimenet sen sijaan ovat vielä matkalla, heidän katseestaan löytyy aavistus valosta, 
rauhasta ja perille löytämisestä.

Moni meistä on varmaan seissyt joulukertomuksen äärellä niin kuin paimenet Bet-
lehemin pimeässä talviyössä. On suuri ikävä päästä aavistusta pidemmälle – ymmär-
tää, mistä tässä on kysymys. Kaiken elämämme ilon ja surun keskellä haluamme, että 
Jumala tulisi näkyväksi ja todelliseksi. 

Juuri tähän sydämen nälkään joulu vastaa. Jouluna Jumala syntyi ihmiseksi, silmin 
nähtäväksi ja käsin kosketeltavaksi. 

Jeesus tuli, jotta me tietäisimme, että Jumala ei ole kaukana meistä, vaan ihan lähellä, 
läsnä arjessamme. Jeesus tuli, jotta kenenkään ei tarvitsisi jäädä joulukertomuksen 
ulkopuolelle, vaan jokainen voisi löytää perille tallin sisälle.

Lapsemme kalenteri kuljettaa minut vuosien taakse. Samuelin kanssa oli juuri juh-
littu hänen ensimmäistä syntymäpäiväänsä. Perheemme isä, Markus, sairasti syöpää. 

Aukaisimme joka päivä adventtikalenterimme luukkuja ja oli kuin kalenterin kuvan 
valo ja rauha olisivat ympäröineet meidänkin pientä perhettä. Meille, jotka asuimme 
kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.

Pimeydessä vaeltava kansa näkee jouluna suuren valon. Tuo valo on Jumalan rakas-
tavan läsnäolon valo, joka loistaa Jeesuksen kasvoilta. Emme ole yksin. Emme koskaan. 
Olemme rakastettuja. Aina.

 

HANNA FÄHNRICH
Oulun seurakuntien kehitysvammaistyön pastori

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, mitä me olemme saaneet lahjaksi, kun jouluyönä kirkoissa sanotaan: 

Teille on syntynyt Vapahtaja. 

Sanan aika
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Haikeus kuuluu vankilan jouluun
Diakoniatyöntekijä voi viedä vangin puolesta kynttilän läheisen haudalle

Kaipaan jouluna perhettä-
ni ja vapautta. Tuntuu pa-
halta, kun en voi olla per-
heeni luona enkä näe las-

teni avaavan joululahjojaan. Jou-
luisin vankilassa tulee yksinäinen 
olo. Näin kertoo Pelson vankilas-
sa rangaistusta kärsivä Tino.

– Periaatteessa jouluaatto on 
vankilassa aivan tavallinen päivä, 
mutta mieleni on silloin iloisem-
pi, kun voi kuunnella joululaulu-
ja ja syödään jouluateria.

Myös  toinen vanki Miro ikävöi 
jouluna perhettään ja läheisiään.

– Jouluaattona soitan perheel-
leni ja käyn hartaudessa. Joulu-
na tuntuu hyvältä kokea Jumalan 

läsnäoloa ja 
rauhaa.

Tino kiittää Pelson vankilan 
diakonia Tuula Karjalaista jou-
lutunnelman luomisesta vanki-
lan arkeen.

– Vankilassakin suupielet pyr-
kivät jouluna ylöspäin. Kaikil-
la on joulumieli, vaikka haikeus 
kotijouluja kohtaan valtaa usein 
mielen, Karjalainen kertoo.

Kun kukaan ei 
toivota hyvää joulua
Joulun aikaan vankilan päiväjär-
jestys on tavallisuudesta poikkea-
va, silloin ei ole esimerkiksi työ- 
ja kurssitoimintaa. Vapaa-aikaa 
on enemmän, ja omaiset pääse-
vät tapaamaan vankilassa olevia 
läheisiään tavallista paremmin.  

Yhteydenpito läheisiin on kai-
kille tärkeää, etenkin joulun ai-
kaan. Silloin ihmiset usein her-
kistyvät. 

Omaiset voivat muistaa van-
gittuja korteilla, kirjeillä ja pie-
nillä raha-avustuksilla. Paketteja 
ei oteta vastaan tarkastamisruuh-
kan vuoksi.

Perheettömien, yksinäis-
ten vankien tilanne on vai-

kea. Läheissuhteet voivat 
olla joko poikki tai lä-

himmät omaiset ovat 
kuolleita. 

– Silloin tällöin 
pyydämme ko-

tiseurakunnan 
diakoniatyön-

tekijää vie-

mään vangin puolesta kynttilän 
läheisen haudalle, Tuula Karjalai-
nen kertoo.

Joulusaunakin
on tarjolla
Jouluna Pelson vankilan alttarin 
valkoisella liinalla palavat kaik-
ki kynttilät. Koristeltu joulukuu-
si seisoo alttarin vieressä. Erään 
vangin rakentama jouluseimi 
tuodaan kappeliin jouluaattona.

Seurakuntien vierailijat tuo-
vat vankilaan jouluista ohjelmaa. 
Jouluaamun jumalanpalveluksen 
pitävät Muhoksen seurakunnan 
papit. 

Kauneimmat joululaulut -ti-
laisuuskin järjestetään, vaikka 
kolehtia ei voi kerätä, koska kirk-
koväellä ei ole rahaa käytössään.

Tulevana jouluaattona Karja-
lainen ja kanttori Hannu Meh
tälä kiertävät kaikki vankisellit 
ja jakavat lahjoituksena saatuja 
joululehtiä. Sen jälkeen he pitä-
vät kappelissa vangeille aattohar-
tauden. 

– Asunto-osaston käytävillä 
kaikuvat selleistä kuuluvat joulu-
laulut. Osa vangeista on menossa 
joulusaunaan, toiset katsoo tele-
vision jouluohjelmia ja jotkut lei-
povat jouluherkkuja.

Joulutunnelma
alkaa jo vankilassa
Vankilassakin joulun sanoma, 
Jeesuksen syntymä, on tärkeintä.

– Kertaan puheissani lyhyesti 
pelastussanoman pitkäperjantai-

hin ja pääsiäiseen saakka. Saam-
me aina kokoontuessamme ol-
la ristin juurella, koska vankilan 
kappelin alttaritaulussa on kuvat-
tuna ristiinnaulittu Jeesus Kris-
tus, Tuula Karjalainen kertoo.

Hänen oma joulun viettonsa 
alkaa vankilassa vietetyillä pe-
rinteillä. 

– Mieli rauhoittuu kiireestä 
ja hälinästä. Vankila-aamupäi-
vän jälkeen pääsen kotiin per-
heen valmistamalle päivälliselle 
ja Vaalan seurakunnan hautaus-
maahartauteen.

Sielunhoito on
tärkeintä työtä
Tuula Karjalainen on ollut Pelson 
vankilassa diakonina lähes kolme 
vuosikymmentä. Aluksi hänellä 
oli työtoverinaan vankilapappi, 
mutta virkaa ei ole enää täytetty.

Karjalainen ohjaa viikoittain 
päivähartauksia ja raamattupii-
rejä ja on yhteyshenkilö vankien 
keskinäisille hengellisille veljes- ja 
sisarpiireille. 

Tärkeimmäksi työtehtäväk-
seen hän mainitsee sielunhoidon. 

– Keskustelen kahden kesken 
ja ryhmissä vankien kanssa. 

Monilla vangeilla on päihde-, 
mielenterveys- ja perheongelmia. 
He tarvitsevat ulkopuolista tukea 
ja sielunhoitoa selvitäkseen ri-
kostensa herättämien tunteiden 
kanssa sekä pyrkiessään takaisin 
yhteiskuntakelpoiseen elämään.

”Kiitos, kun 
muistatte meitä”
Karjalainen vastaa vankilan hen-
gellisestä toiminnasta. Vankilas-
sa vierailee seurakuntien työnte-
kijöitä ja vapaaehtoisia vankilalä-
hettejä. 

– Vierailijat tuovat tuulahduk-
sen vankilan ulkopuolisesta elä-
mästä ja ennen kaikkea ehtoolli-
sen viettomahdollisuuksia, evan-
keliumin sanomaa ja henkilökoh-
taista sielunhoitoa. 

Karjalainen kiittää vankila-
työn puolesta rukoilevia. 

– Olette meille tärkeitä. Kii-
tos, kun muistatte meitä Taivaan 
Isän edessä. Me kaikki, niin van-
git kuin vankilan henkilökunta, 
tarvitsemme voimia jaksaaksem-
me vaikeiden asioiden kanssa. 

Kotiseurakuntien lähettämät 
viestit ovat vangeille tärkeitä.

– Vangit iloitsevat näistä kai-
kista yhteydenotoista, Karjalai-
nen sanoo. 

JOHANNA SOINTULA

Juttu on ilmestynyt aiemmin 
Herättäjä-Yhdistyksen Talvikynttilät 
2016 -lehdessä.

Pelson vankilan kappelissa on alttari, jossa palavat jouluna kaikki kynttilät. Aattona alttarin viereen tuodaan vangin tekemä jouluseimi, jota Tuula Karjalainen esittelee tämän sivun alareunan kuvassa.

Vankilassakin 
suupielet pyrkivät 
jouluna ylöspäin.

Tuula Karjalainen

Ku va t :  Pe l s o n vank i l an  a r k i s t o
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Isopapan iloksi
Jutta Äijälä jatkoi perheen perinnettä ja teki isopapalleen runojoulukalenterin

Marraskuun viimeisellä 
viikolla 17-vuotiaal-
la Jutta Äijälällä oli 
kiire. Hän oli ottanut 

vastuulleen perheen perinteen: 
Johan-papalle annettavan runo-
joulukalenterin kokoamisen. Ka-
lenterin piti ehtiä postitse peril-
le joulukuun ensimmäiseksi päi-
väksi.  

Niin kauan kuin Piippolasta 
kotoisin oleva Jutta Äijälä muis-
taa, hän on äitinsä Sanna Äijä
län ja siskojensa Janitan ja Jen
nyn kanssa tehnyt kalenterin, 
jossa on joka päivälle pieni runo 
ja kuva. Veli Johan ei ole puuhas-
ta innostunut. 

– Minä olen tainnut olla aina 
se innokkain askartelija, lähihoi-
tajaksi Oulussa opiskeleva Jutta 
naurahtaa.

Kalenteri on 
joka vuosi erilainen
Sanna Äijälä aloitti kalenterin te-
on miehensä Mikon isovanhem-
mille, mutta hänkään ei muista, 
mistä ajatus runojoulukalenteris-
ta oli peräisin. Silloin netti ei kui-
tenkaan vielä ollut ensimmäinen 
paikka, josta etsittiin ideoita.

– Kun tytöt olivat pieniä, hain 
aina loka–marraskuussa kirjas-
tosta runokirjoja, valitsin 
niistä runot, kirjoitin ne 
koneella ja tulostin pape-
rille. Tytöt auttoivat ka-

lenterin teossa liimailemalla leh-
distä leikattuja kuvia.

Aika usein kalenteri on ollut 
nippu kauniisti koristeltuja kirje-
kuoria, mutta toisenlaisiakin on 
syntynyt.  

– Olemme yrittäneet tehdä ka-
lenterista joka vuosi vähän eri-
näköisen, päivähoidon puolel-
la työskentelevä ja siten paljon 
myös töissä askarteleva Sanna  
Äijälä kertoo.

Kädentaidot 
ovat kunniassa
Kun isomummu Marjatta vie-
lä eli, heillä oli tapana avata iso-
papan kanssa luukut vuoropäi-
vinä. Luukkuja saattoivat silloin 
koristaa vuorollaan piparkakku-
mummo ja -pappa. Nykyisin Jo-
han-pappa, oulunsalolainen Jo
han Herman Kärkkäinen, saa 
avata kaikki 24 runoa. 

– Mielenkiintoista se on aina 
ollut, Juhaniksi kutsuttu Kärk-
käinen myhäilee. 

89-vuotiaalla Kärkkäisellä on 
tallessa monta kalenteria. Hän ar-
vostaa kädentaitoja, ja on itsekin 
värkännyt kaikenlaista poikases-
ta saakka. Kodin seinää koristavat 
muun muassa omatekoinen sei-
näkello ja tuohitorvi.

Kasvoilta lapsen voit nähdä sen, 
Uskon puhtaan ja hauraan lapsuuden. 
Sitä vaalia täytyy, ja opettaa. 
Sen tahtoisin oppia uudestaan. 
Enkeleitä enemmän toivoisin, 
lapsen uskoa he suojaisi. 

Jutta Äijälä

Isopappa Juhani 
Kärkkäinen 
on ilahtunut 
kalenterista joka 
vuosi. Hän on myös 
tallettanut saamiaan 
kalentereita. Sanna 
Äijälä (vasemmalla) 
esittelee yhtä, jossa 
runot on kääritty 
rullille. Tämän 
vuoden kalenterissa 
runot olivat lapuilla 
kirjekuorten sisällä.  

Kun on elänyt elämäänsä vasta vähän, 
On vaikeaa käsittää, mitä kaikkea tähän, 
Kuuluu elämään. 

On vaikeaa ymmärtää, millaista ollut on se, 
Elämä entisaikojen lapsille.

Yrittänyt olen kovasti miettiä, 
Miten joulua ennen vietettiin, 
Ja millaisia lahjoja annettiin. 

Jutta Äijälä Kirjoittaminen 
kulkee suvussa
Kymmenlapsisessa perhees-
sä kasvanut Kärkkäinen lähti jo 
12-vuotiaana kotoa paimenhom-
miin toiseen pitäjään. Työuransa 
Juhani Kärkkäinen teki rautatei-
den palveluksessa veturinkuljet-
tajana. 

– Aloitin lämmittäjänä ja siitä 
sitten kouluttauduin kuljettajak-
si, hän kertoo. 

Tästä ja monesta muusta elä-
män varrelle sattuneesta jutusta 
suvun nuorimmat voivat lukea 
kirjasta, jonka Johan-pappa kir-
joitti eläkkeelle jäätyään. Pieni 

omakustannekirja onkin kiertä-
nyt nuorempien sukupolvien kes-
kuudessa. 

– Omia lapsia on neljä ja jälki-
kasvua lastenlastenlastenlapsiin 
saakka yhteensä 132, Kärkkäinen 
kehaisee.

Into kirjoittamiseen on tain-
nut periytyä. 

– Niin, iskäkin on kirjoittanut 
runoja nuorempana, Jutta sanoo.

Tänä vuonna myös Jutta päätti 
kirjoittaa runoja itse netistä etsit-
tyjen värssyjen lisäksi. Näitä hän 
lähetti myös Rauhan Tervehdyk-
seen, johon pyydettiin adventin 
alkaessa lukijoiden runoja. 

– Jossain vaiheessa suunnit-
telin, että kirjoittaisin runon jo-
kaiselle päivälle. Ne muodostaisi-
vat tarinan, joka jatkuisi luukusta 
toiseen. Aika vain loppui kesken. 
Mutta jospa sitten ensi vuonna, 
hän suunnittelee hymyillen. 

ELSI SALOVAARA
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Kun katsoo tähtiin sydämellä
nousee siivillä korkealle,
Luojan kauneutta ylistämään
Häntä kaikesta kiittämään.

Suuri on rakkauden määrä,
jonka Hän meille antaa 
– nostaa ja kantaa…

Tuolta tähtien takaa
kaikille Hän jakaa,
armoa, lempeyttä, suojelusta
rakkauden suuresta lähteestä.

Eira Vahtola, Jääli

Hämärässä jouluaamun
katso talvimaisemaa,
samettisen valkokaavun
juhlametsä ylleen saa.
On tienoo hiljaa, rauhallinen
lämpö täyttää sydämen,
hyvän joulun toivotuksen
saat kera enkelten.

Hämärässä jouluaamun
kynttilöiden tunnelmaan,
kietoo valot kuusen, saa mun
jouluntaikaan uskomaan.
Valon juhla ihmiselle
antaa rauhan, rakkauden,
siitä lausun Jeesukselle
hiljaa nöyrän kiitoksen.

Päivi Raappana, Oulu

Keskellä kiireiden, arkisten askarten,
mietin, jopa murehdin.
”Tuleeko jouluni jouluksi,
saanko kaiken valmiiksi,
mitä antaisin sinulle,
mitä tekisin toiselle,
entä jos jääkin jotain tekemättä",
kyselen hymyilemättä.
Näen peilistä kasvot kovat,
pelästyn – ne ovatkin ikiomat!
Tässä on hyvä pysähtyä
ja pieneksi hetkeksi hiljentyä.
En ikinä tätä maailmaa valmiiksi saa,
ei huomaa se yhtä ahertajaa.
Ei joulu tule sydämeen,
jos tunteen tuhlaa kiireeseen.
Joulun tarkoitus on toinen 
– sanomaltaan suurenmoinen!
Annankin lahjaksi jotain uutta 
– itsestäni, itselleni iloisuutta!
Rakkautta ja lämpöä jakakaamme
niin itsekin sitä saamme.
Miten ihanaa on joulun odotus,
kun rintaa ei paina ahdistus.

Tuulia Kärkkäinen, Oulu

Isoista iloista, suurista suruista
elämä tehty on.
Ahkerasta työstä, arjesta harmaasta
elämä tehty on.
Kukkien tuoksussa, kynttilän loisteessa
elämän ilo on.
Tähtien tuikkeessa, joulun lapsessa
joulun ilo on.

Leena Kerola-Korhonen, Jokirinne

Hangella sininen 
hämärän hyssy. 
Ikkunan takana 
tontun myssy. 

Joulu on tulossa, 
kilkkaa kellot. 
Rauha talossa, 
lumessa pellot. 

Aattoiltaan 
vielä aikaa. 
Hetki on täynnä 
joulun taikaa. 

Soili Hämäläinen, Oulu

Jos Jeesus tulisit,
tämän ajan majataloon.
Heti synnyttyäsi joutuisit,
salien keinovaloon.

Sinulle Pampers ylle puettais,
Tuttelia ruoaksesi tarjottais,
eikä aikaa olisi ihmisten,
polvistua sänkysi vierehen.

Sillä kiire on meillä tosissaan,
joulutarjousten perässä juoksemaan,
ja siivoukset odottaa kotona,
ei ajatukset ole sinussa.

Sinä tunnet Jeesus ihmisen.
Ristillä lunastithan jokaisen,
ja toivot että kuitenkin,
hetken sinua muistaisin.

Voisin sytyttää pienen kynttilän.
Avata elämän kirjan tärkeän,
ja kiittää joulun lahjasta,
Jeesus sinusta, Lunastajasta.

Hilja Alasuvanto, Oulu

Vuosikymmenten joulujuhlat
kera rakkaani vietetyt
muistoina sydämessä
kultalangoin nyt kiedotut.

Aattoillan hiljentyessä
noita aarteita availen.
Haikeuttaan hymyävät
joulumuistomme heräävät.

Kaipuun kyyneleisin silmin
tähtitaivaalle tähyilen.
Sinne kuulethan kuiskaukseni.
Hyvää Joulua, Rakkaani.

Siiri Rautio, Oulu

Kaamoksen synkän sylissä
joulua odotamme
Myös syrjäisissä kylissä
juhlaa valmistamme

Kirjoitamme joulukortit
Suomeen ja ulkomaille
Aukaisemme sydäntemme portit
joulun vieraalle: Vapahtajalle

Pukinkin on aika lähteä
Lapista, revontulten maasta
Taivaalla loistaa monta tähteä
ne nostavat mielen maasta

Aina uudelleen viritymme
joulun tunnelmaan
vaikka vuodet kulkee
Joulu, valon juhla
pois hetkeksi arjen kiireen sulkee

Taina Ridell, Oulu

Hän rakensi maailman
kuin talon, Sanallaan
ripusti katonrajaan
tähdet ja auringon, 
mutta murheen hämärä
ei väistynyt huoneista
syntyi viimein itse
Joulun lapseksi,
sytytti maailmaan toivon lyhdyn
talo tulvahti
täyteen valoa.

Eila Kela, Oulu

Älkää peljätkö!
sanoi enkeli.
   Kipu, tuska, yksinäisyys.
   Ääneti itkevät lapset,
   hätääntynyt pelko.
   Sota jossakin,
   pommitetut kodit.
 
Silti.
   Koko maailman yllä
   toivon seimelle johtava tähti.
   Löytäjän ilo ja rauha.
   Kaikille varattu armollisuus.
 
Älkää peljätkö!
sanoo enkeli.
 

Sisko Kvist, Oulu

Pyysimme Rauhan Tervehdyksen lukijoita lähettämään 
meille jouluisia runoja. Saimme runoja roppakaupalla, 
mistä suuret kiitokset. Vain osa mahtui paperilehteen, 

mutta kaikki runot riehakkaista hartaimpiin 
löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta 

www.rauhantervehdys.fi.

Joulu taittuu riimeiksi
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Hiljaisuus, rauha ympärilläin,
kaivattu tunnelma tuo:
kaikki toiset jo untenmailla,
aika muistojen tulla luo.

Joka joulu tämän hetken
itselleni suon,
muistoista nykypäivään 
kultaisen kudelman luon.

Näen hankien keskellä töllin
kuurankukkia ikkunoissaan,
pihapiirissä sauna, navetta, vaja,
polut lumeen tallatut toimivana
kaikki rakkaat ihmiset siellä.

Ei ollut lapsuuteni joulut
täynnä maallista mammonaa,
mutta koskaan ei jouluvirsi
voi kauniimmin kajahtaa
kuin lapsuusaikana – silloin.

Tänä iltana hiljaisen hetken
seison portailla hautausmaan.
Joka joulu muistojen retken
myös sinne tehdä saan.

Syttyy kynttilät kummulle jälleen
taas jouluvirsi soi.
Isoäitini toivotukseen
yhä vieläkin yhtyä voin:

”Suurta Jeesuksen syntymäjuhlaa
oi oppikaa rakastamaan,
sillä rakkaudeton sydän
on tyhjä antamaan.”

Kukkien, kuusen tuoksu,
valo pehmeä kynttilän vaan,
kas liian voimakas valo
myös varjot voimistaa.

Lahja Lahtinen, Kempele

Kun joulupukki huopatossut jalkoihinsa laittaa 
ja pitkän matkan Lapistansa luoksesi näin taittaa, 
lahjojakin kaikki lapset silloin saavat varmaan, 
siitä pitää huolen myöskin pukin poro harmaa. 
Osoitteita pukilla on tosi iso nippu, 
porokin on nimeltään Lapin kultahippu, 
lahjamatkan hän on tehnyt melkein joka vuosi 
mutt' joskus ei vain lumikeli lahjamatkaa suosi. 
Helikopterilla Pukki silloin luokses' lentää, 
aivan varmaan silloinkin ajoissa siis entää. 
Odottele aattoiltaa kolkuttelen sulle 
vaikka matkaa monta virstaa, se on suuri ilo mulle. 

Aimo Mäki, Oulu

On joulunaika kiireinen, se mieltä hoputtaa. 
Silti alta kiireiden löytyy rauhan maa. 
Sen toi lapsi maailmaan ja mielenrauhan saan.
Hän on Poika Jeesus Kristus, joulunlapsi tää.
Nyt yhtä saanko pyytää, sydämiimme jää.
Tule vartijaksi meidän kotiin, suojaa perheeni.
Ole aina läsnä koko elämässäni.
 
Suojaa äitiä ja isää, sisaruksia,
ystäviä parhaita, yksinäisiä.
Tuo nyt ilo, rakkaus ja joulunrauha suo.
Hän on Poika Jeesus Kristus, joulunlapsi tää.
Nyt yhtä saanko pyytää, sydämiimme jää.
Tule vartijaksi meidän kotiin, suojaa perheeni.
Ole aina läsnä koko elämässäni.
 

Martta Koski-Vähälä, Lumijoki

Lapsena huusimme kuin samasta suusta
Ei joulua voi viettää ilman aitoa kuusta
myös ruokapöydällä pitää olla jouluisia kukkia
päivänkakkarat tai orvokit hämmästyttäisivät joulupukkia
pukilta vaaditaan valkoinen parta ja harmaat hapset
muut värit pelottaisivat kiltit lapset
lahjapaketit aikoinaan sisälsivät itse tehtyjä pipoja ja sukkia
nykyinen tietokoneaika hämmentää tonttuja ja joulupukkia
onneksi joulunpyhinä ei käydä koulua
siispä tämän lehden lukijoille Hyvää joulua!

Reijo Raski, Oulu

Joulun aikaan kerrotaan,
Lapsi syntyi päälle maan
Hän toi rauhan rakkauden 
ja sanoman ikuisen.

Vaikka ei tarinaan uskoisikaan,
on hyvä käydä pohtimaan,
kuinka löytää nuo asiat,
vai auttaako siihen lahjarasiat?

Onko kenelläkään antaa vastausta parempaa
kuin se, mitä joulun lapsi toivottaa?
Tuon lapsen tapaat arjen keskellä,
rakkaus tai sen puute näkyy ihmisen silmistä.

Katso siis hetki vierelläsi kulkevaa,
hän saattaa sinulta jotain odottaa:
kuuntelua, sievää hymyä tai halausta,
vain yhtä palaa suklaarasiasta.

Pieni teko on silloin suuri asia
Se on se joulun lahjarasia,
joka osoittaa rakkautta ja rauhaa,
silloinkin kun maailma pauhaa.

Aune Hiltunen, Oulu

Sininen hämärä laskeutuu ylle maan,
kirkas tähti käy taivaalle loistamaan.
Pellon reunassa savusauna lämpiää,
kutsuen väkeä saunan hämärään.
Jossain kaukana kirkonkellot kumajaa,
joulurauhaa ihmiskunnalle julistaa.
 
Kynttilän liekit hennosti väräjävät,
mielet joulun viettoon herkistävät.
Lumivaippaan pukeutuneet metsän puut,
jouluherkkuja maistavat kaikki suut.
Kiikkutuoliin mummo istahtaa,
kohta jo "Enkeli taivaan" ilmoille kajahtaa.
  

Terttu Lassila, Oulu

Meidän tähtemme Jeesus synnyit
tähän kylmään maailmaan.

Ei löytynyt yösijaa kodeista ihmisten
Sait syntyä halpaan talliin seimeen eläinten.

Tulit oppaaksi elämäntielle ja suuret 
kansanjoukot riensivät kuuntelemaan
Kutsuit kanssasi kulkeman, vaan illan tullen 
isät, äidit lapsineen lähtivät koteihinsa
palaamatta milloinkaan.

Meidän tähtemme Jeesus kannoit
Ristin raskaan, tuskan, kärsimyksen
Isän tahtoon tyytyen syntimme sovittaen
Ristinpuulla Golgatan.

Hyvää Sanoma vielä tarjotaan elonmatkallemme 
kun sydämemme ovi auki on 
Sinne Jeesus tekee kodin, asunnon. 
  

Ritva Ranta, Muhos

Kultareunaiset pilvet 
loistavat vain hetken
Niitä katsellessa muistan lapsuuden rekiretken  
Kun isä hevosellaan pihaan karautti 
ja rekeen meidät lapset ja äidin peitteli.
Niin lämmintä oli siinä meillä  
turvaisaa kuin enkeleillä.

Matka kotikirkkoon alkoi  
yli järven jäätyneen – ja metsätien
Ympärillä hanki hohti sadoin timantein  
ja kohta saavuttiin kotikirkkoon lämpimään  
Juhlavana kirkon valot hohti 
Harras tunnelma ja jouluvirsi  
kohosi korkeuksia kohti.

Kultareunaiset pilvet loistavat vain hetken  
mutta muisto lapsuuden ja rekiretken  
unhoon ei koskaan jää  
Yhä muisto elää ja lämmittää 
Silmiini piirtyy kuva – rakkaiden
jo pois nukkuneiden – isän ja äidin 
Siitä voimaa ammennan taas tänäänkin.

Riitta Polvi-Karjalainen, Kempele

On kaamos laskeutunut ylle erämaan,
on luonto vaipuneena rauhaan syvään.
Kun kaiken oppisi kuin luonto opettaa,
sais voimaa riittämään niin moneen hyvään.

On kaamos laskeutunut ylle erämaan,
on aika levon, aika hiljaisuuden.
Sen sydän tahtoo löytää, sen sydän täällä saa,
nyt näkee toisin kaiken ihanuuden.

On kaamos laskeutunut ylle erämaan,
vain tummat hahmot tuntureiden hohtaa.
On suunta oikea, mua Korkein johdattaa,
Hän taivaanvalot kaamosaikaan johtaa.

Tuula Karinkanta, Oulu
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Menot Oulun seurakunnissa  22.12.2016–5.1.2017

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.
Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisteri
ja seurakuntien kirkkoherranvirastot sulkevat
ovensa jouluaaton aattona 23.12. klo 14.
Virastot ovat avoinna jälleen tiistaina 27.12.

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: 

Tuomiokirkko: Arvi Kalevi 
Kynkäänniemi, Kosti Tapani 
Kynkäänniemi, Alisa Pirkko 
Elisabet Leinonen, Venla Au-
rora Näsman.
Haukipudas: Luukas Samuel 
Tapani Lauronen, Amanda 
Cristina Harju, Eemi Sakaria  
Mikkonen. 
Karjasilta: Emma Aino Ma-
riaana Anttila, Vilho Alvar 
Juntunen, Miko Veeti Oli-
ver Järvenpää, Neea Evelii-
na Knuutila, Oula Toivo Ii-
vari Komulainen, Jesper Se-
bastian Lehtola, Aarre Oska-
ri Ojala, Ellen Adessa Pahka-
la, Elviira Helmi Inkeri Pirt-
tiaho, Tuukka Ilmari Sivula, 
Leevi Antero Turves, Kerttu 
Sylvia Elisa Vähälä, Joel Vil-
ho Kristian Ylikärppä.
Kiiminki: Emilia Ilona Heik-
kinen, Valtteri Vilhelm Kervi-
nen, Nico Mikael Ranua.
Oulujoki: Valde Oliver Erola, 
Matilda Elviira Haapa-aho, 
Eero Arvo Mikael Heikki-
nen, Kimi Niilo Juhani Heik-
kinen, Mimmi Maarit Matil-
da Heiskari, Oliver Tapio An-
tero Härmä, Ella Olivia Iko-
nen, Elia Oskari Kainua, Vie-
na Adele Karjula, Sarmad 
Yas Khudhair, Aatos Valtte-
ri Leinonen, Elmo Onni Ju-
hani Liukkonen, Anni Johan-
na Pietilä, Mila Saaga Maria 
Riekki, Aale Niilo Vesikko.
Oulunsalo: Lina Lydia Kos-
kelo, Eemi Kristian Kosunen, 
Fanni Adelia Kuosmonen, 
Valde Elliot Luokkanen, Min-
ja Iida Emilia Nevala, Aman-
da Eerika Tuomivaara.

Leikkaa talteen!

Tuira: Liinu Iiris Sylvia Kaar-
tinen, Eevi Tilhi Onneli Ko-
sonen, Miia Aurora Isabella 
Lehtosaari, Luna Isella Lohi, 
Aksel Lauri Johannes Määt-
tä, Viljo Robert Akseli Niva, 
Alvar Jaakko Samuel Pyrrö, 
Eero Jaakko Johannes Sep-
pänen, Sofia Ella Alexandra 
Slunga, Tarja Kristiina Tolo-
nen, Valto Nikolas Vanhala, 
Marius Hugo Mikael Ylitalo.

Vihityt
Tuomiokirkko: Oula-Alek-
si Mikkonen ja Mirva Maarit 
Mustonen, Juuso Eevert Pel-
tokorpi ja Saana-Silvia Kos-
kelo. 
Karjasilta: Tapani Olli Sa-
muel Ojala ja Katie Ann Pu-
das.
Tuira: Jarkko Tapani Ylitalo 
ja Mira Irmeli Haarahiltunen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Elvi Maria Ke-
karainen 76, Aune Marjatta 
Kokko 78, Pentti Johannes 
Pietilä 78, Lempi Aira Orvok-
ki Salminen 90, Annikki Ma-
ria Ström 87.
Haukipudas: Ritva Helena 
Paavola 83, Eero Juhani An-
nala 80.
Karjasilta: Paavo Jalmari 
Juusola 64, Lahja Anna Na-
talia Karnaranta 91, Aino Hil-
ma Kemppainen 95, Sakari 
Johannes Piirainen 45.
Kiiminki: Vilho Johannes 
Närhi 88.
Oulujoki: Lea Marjatta Häll 
75, Ritva Tuulikki Jokikok-
ko 84, Leena Tellervo Kaski-

Joulukirkkoon ja jou-
luisen musiikin äärel-
le pääsee jouluna myös 
radion, television ja ver-

kon välityksellä. 
Radio Deissä kuullaan 

joulupäivänä 25.12. kello 10 
jumalanpalvelus Karjasillan 
kirkosta ja uudenvuoden-
päivänä 1.1. kello 10 Oulun-
salon kirkosta. 

Radio Pooki lähettää ju-
malanpalveluksen kello 10 
joulupäivänä, uudenvuo-
denpäivänä ja loppiaisena. 
Lisäksi jumalanpalveluk-
sia voi kuunnella oululai-
sista kirkoista sunnuntaisin 
kello 10 internetosoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko. 

YLE Radio 1 välittää 
joululähetyksiä eri puolil-
ta Suomea. Jouluaattona ju-
malanpalvelus tulee Raahen 
kirkosta kello 15 ja joulupäi-
vänä kello 7 Pielisensuun 
kirkosta. Kauneimmat jou-
lulaulut kuuluu joulupäivä-
nä kello 18 Turun Mikaelin-

Joulu tulee televisiosta, 
radiosta ja verkosta

lähetys alkaa 24.12. kello 
23. Messun toimittaa piispa 
Samuel Salmi.

YLE TV 1:n kautta voi 
seurata jumalanpalvelusta 
joulupäivänä Kirkkonum-
men kirkosta kello 10 ja ta-
paninpäivänä toisen joulu-
päivän liturgiaa Tampereen 
ortodoksisessa kirkossa kel-
lo 10. 

Lapsille on osoitteessa 
www.lastenkirkko.fi joulu-

kalenteri, jonka luukuista 
avautuu videoita ja pelejä. 

Lastenkirkko.fi on seu-
rakuntien ylläpitämä esi- ja 
alakouluikäisille suunnattu 
verkkosivusto.

Jouluradio 
soi tauotta
Valtakunnallinen evanke-
lis-luterilaisten seurakun-
tien tuottama Jouluradio 
lähettää joulumusiikkia 
kellon ympäri loppiaiseen 
saakka. 

Osoitteessa www.joulu-
radio.fi on pääkanavan li-
säksi tarjolla yhdeksän eri-
laista nettiradiokanavaa. 

Tämän vuoden uutuuk-
sia ovat JazzJoulu ja Indie-
Joulu -kanavat. Oulun seu-
dulle jouluradion tarjoaa 
Oulun seurakunnat. 

Jouluradion Oulun FM-
taajuus on 91,6 MHz ja kaa-
pelitaajuudet 101,9 MHz 
(DNA) ja 91,6 MHz (Sonera).

kirkosta. 
Tapaninpäivänä Yle Ra-

dio 1:ssä on jumalanpalve-
lus kello 10 Helsingistä Vii-
kin kirkosta.

 
Lapsille on
omaa ohjelmaa
Oulun tuomiokirkon jou-
luyön messuun voi osal-
listua verkon välityksellä 
osoitteessa www.virtuaali-
kirkko.fi.  Virtuaalikirkon 

Savilaakso 66, Tauno Osmo 
Kokko 72.
Oulunsalo: Liisa Helena Ter-
vakangas 90.
Tuira: Maria Kustaava Ek 93, 
Eero Kalervo Greus 81, Ti-
mo Antero Haikara 81, Pent-
ti Väinö Osvald Hepo-oja 84, 
Raimo Matias Mahlakaar-
to 62, Taina Marjatta Väns-
kä 80.

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

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

Oulun tuomiokirkon jouluyön messuun voi osallistua verkon 
välityksellä osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi. 

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

Aattohartaus la 24.12. klo 
15 Intiön kappeli Oulun hau-
tausmaalla. Toimittaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Julgudstjänst la 24.12. klo 15 
Domkyrka i Uleåborg. Med-
verkande är Ilkka Mäkinen 
och Lauri Nurkkala. 
Aattohartaus la 24.12. klo 
16.15 Vanha kappeli Oulun 
hautausmaalla. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Iltakirkko la 24.12. klo 17 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Salla Autere ja kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 7 Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso, avustaa Anna-Mari 
Heikkinen ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula.
Messu ma 26.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jouko Lankinen, avustaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-

Torstai 22.12.

Seimen äärellä-joulukonsertti klo 19 Kiimingin 
seurakuntakeskus. Oulun konservatorion 
kirkkomusiikki-opiskelijoiden kuoro ja solistit, 
johtaa Christian Ahlskog.

Valo välkkyvi talvitiellä -joulukonsertti klo 20 
Oulun tuomiokirkko. Henna-Mari Sivula sopraano, 
Lauri-Kalle Kallunki baritoni. Miikka Lehtoaho urut
ja piano. www.virtuaalikirkko.fi

Perjantai 23.12.

Sydämeni joulu klo 18 Tuiran kirkko. Sanan ja sävelen 
ilta. Mukana kvartetti Olli Paakinaho, Pekka Sinervo, 
Tommi Hekkala ja Pertti Seppänen sekä Tuomas 
Karjula, baritonitorvi ja Raakel Pöyhtäri, säestykset. 
Tilaisuudessa myös yhteislaulua sekä hartaus. 
Ohjelma 5 €, sisältää kahvitarjoilun. Tuotto Tuiran
seurakunnan diakoniatyölle vähävaraisten 
auttamiseen.

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

Kalle Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 1.1.2017 klo 13 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja 
kanttorina Henna-Mari Si-
vula.

Musiikkitilaisuudet
Valo välkkyvi talvitiellä 
– joulukonsertti to 22.12. 

klo 20, Oulun tuomiokirk-
ko. Henna-Mari Sivula, sop-
raano ja Lauri-Kalle Kallun-
ki, baritoni laulavat perintei-
siä ja uudempia joululaulu-
ja pianon ja urkujen säestyk-
sellä. Miikka Lehtoaho urut 
ja piano. Vapaa pääsy, ter-
vetuloa! www.virtuaalikirk-
ko.fi

na Lauri-Kalle Kallunki.
Uudenvuodenaaton har-
taushetki la 31.12. klo 19 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Salla Autere ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Sanajumalanpalvelus su 
1.1.2017 klo 10 Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo, avustaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Lauri-

Oulun tuomiokirkossa
To 22.12. klo 20
”Valo välkkyvi talvitiellä”
Kanttoreiden joulukonsertti. Henna-Mari  
Sivula sopraano, Lauri-Kalle Kallunki baritoni,
Miikka Lehtoaho urut ja piano.

Pe 6.1.2017 klo 18
J. S. Bachin Jouluoratorio BWV 248
(kantaatit IV-VI)
musiikinjohto Olli Heikkilä.

Musiikkia talvipäivän 
siniseen hetkeen
Tuiran kirkossa, Myllytie 5

8.1.2017 klo 14
“Telemann Tuirassa”- barokkia periodisoittimilla.
Johanna Leponiemi ja yhtye.

 15.1.2017 klo 14
Bachin konsertto pianolle ja jousiyhtyeelle sekä
muuta barokinajan musiikkia.
Raakel Pöyhtäri piano ja jousiyhtye.

 22.1.2017 klo 14
Annastiina Tahkola, mezzosopraano ja
Kiril Kozlovsky, piano.

29.1.2017
Oulun seurakuntien ja Konservatorion vaskiyhtyeet.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Cafe Krypta ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 

lähetystyö  kiittää 
kaikkia kahvilan 

asiakkaita ja toivottaa 
rauhallista joulua ja 

siunattua uutta vuotta 2017. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
kiittää kuluneesta vuodesta 
kaikkia  seurakunnan 
toiminnassa mukana olleita 
ja toivottaa kaikille rauhallista 
joulua sekä Taivaan Isän 
siunausta uudelle vuodelle 2017.

Perheiden 
joulukuvaelma 
lauantaina 24.12. klo 13 
Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Salla Autere ja 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
Hiljenny hetkeksi yhdessä 
koko perheen kanssa 
jouluevankeliumin äärelle. 
Näe ja kuule, mitä 
tapahtui jouluyönä, 
kun Jeesus syntyi 
maailmaan. 
Kesto 30 minuuttia. 

Jouluyön messu 
lauantaina 24.12. klo 23 Oulun tuomiokirkossa. 

Johtaa piispa Samuel Salmi, liturgia Outi Äärelä, 
saarna Marjo Kemppainen ja avustaa 

Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina ja jouluyön 
messuun kootun kuoron johtajana Raimo Paaso, 

urkurina Lauri-Kalle Kallunki.

Apua ja tukea
tarvitseville

Tuomiokirkkoseurakunnan 
ajanvaraus diakoniatyönte-
kijälle taloudellisissa asiois-
sa ma 9.1.2017 klo 9–11 soit-
tamalla p. 044 3161 419 tai 
käymällä paikan päällä Iso-
katu 17. 

Keskiviikkoseurat 
klo 18 Vanhassa 
pappilassa
Puhujat:
tammikuu:
11.1.  Pentti Huhtinen
18.1.  Heikki Karvosenoja
25.1.  Markku Niku
helmikuu:
1.2.  Ilkka Tornberg
8.2.  Minna Salmi
15.2. Leila Ikonen
22.2. Anna-Mari 
Heikkinen
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Menot Oulun seurakunnissa  22.12.2016–5.1.2017

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

Jouluhartaus la 24.12. klo 13 
Jaarankartanossa. Pauli Nie-
melä, Sari Wallin, kirkkokuoro.
Jouluhartaus la 24.12. klo 
15 Jäälin kappelissa. Marika 
Huttu, Risto Ainali. 
Jouluhartaus la 24.12. klo 
16 kirkossa. Miia Seppänen, 
Anne Schönberg, Sari Wallin. 
Anniina Honkanen ja Noora 
Kontio, laulu.
Jouluyön messu la 24.12. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tölli, avustaa Erja Haho, 
kanttorina Sari Wallin, kirk-
kokuoro. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 7 kir-
kossa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, kanttorina Sari Wallin.
Tapaninpäivän messu ma 
26.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tölli, avustaa Pau-
li Niemelä, kanttorina Sari 
Wallin, Emilia Niemelä, viulu.
Messu su 1.1.2017 klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Marika Huttu, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu pe 6.1.2017 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Elisa Happo-
nen, kanttorina Sari Wallin, 
nuoret.

Harrastukset ja kerhot
”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 11.1. klo 13–14.45 Senio-
ritalon olohuoneessa (Ter-
veystie 3, Kiiminki). Olkkarin 
rupatteluklupi on tarkoitet-
tu kaikenikäisille eläkeläisil-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Jouluaaton perhekirkko la 
24.12. klo 14 kirkossa. Toi-
mittaa Leena Brockman, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Lapsikuoro.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus la 24.12. klo 16 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Hannu Nie-
melä. Haukiputaan Mies-
kuoro.
Jouluyön sanajumalanpal-
velus la 24.12. klo 23 
kirkossa. Toimittaa 
Pekka Mustakal-
lio, avustaa Ja-
ri Flink. Kant-
torina Hannu 
Niemelä. Hau-
kiputaan kir-
kon kamari-
kuoro. 
Jouluaamun sa-
najumalanpalve-
lus su 25.12. klo 7 kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
kanttorina Else Sassi, nuori-
sokuoro. 
Tapaninpäivän messu ma 
26.12. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Mustakallio, 
avustaa Jaakko Tuisku. Kant-
torina Kaisa Säkkinen, Heini 
Säkkinen sello. 
Uudenvuodenpäivän mes-
su su 1.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jari Flink, avus-
taa Leena Brockman. Mes-
sudiakonina Johanna Kero-
la, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkkosalissa. 
Loppiaisen messu pe 6.1. 

klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Martti Heinonen. Messudia-
konina Minna Lappalainen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Messun jälkeen thaimaalai-
nen lounas srk-keskuksessa. 
Messu su 8.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Jari Flink. Messu-
diakonina Outi Palokangas, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkkosalissa. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-

sin klo 18 srk-keskuk-
sen Poiju-tilassa. 

Aloitus 11.1.
Yhteiskristil-
linen rukous-
viikko 16.–
20.1. ja 22.1. 
Rukousilta 

ma 16.1. klo 
18 Kellon srk-

kodilla, ke 18.1. 
klo 18 kirkossa  ja pe 

20.1. klo 18 Martinniemen 
srk-kodilla. Rukousillat klo 
18 Helluntaiseurakunnan ru-
koushuoneella ti 17.1. ja to 
19.1. Messu kirkossa su 22.1. 
klo 10 ja jumalanpalvelus ru-
koushuoneella klo 15.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot viikolla 2 tors-
taisin klo 9.30–11 Kellon srk-
kodilla, perjantaisin klo 10-
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodilla ja Joke-
lan vanhalla koululla. Lisä-
tietoja: Outi Palokangas,  
p. 040 5471 472, outi.palo-
kangas@evl.fi. 

Jouluyön 
sanajumalan-

palvelus 
la 24.12. klo 23 

kirkossa.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 9.1. klo 13 Veteraani-
kujan kerhohuone (Vete-
raanikuja 3) ja to 12.1. klo 13 
Kellon srk-kodilla (Kylätie 8) 
sekä seurakuntakeskuksessa 
(Kirkkotie 10). Kuljetuspyyn-
nöt diakoniatoimiston päi-
vystysnumeroon maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 7310 
232. Taksi perii kuljetuksesta 
maksun 3 € / suunta.
Juttukahvila ke 11.1. klo 
13 Martinniemen srk-ko-
dissa. Juttukahvila kaiken-
ikäisille, joilla on mahdolli-
suus kokoontua yhteen päi-
vällä. Juttukahvilassa harta-
us, kahvit ja yhteistä ohjel-
maa sekä keskustelua, jos-
kus vierailijoita. Juttukahvi-
la on ilmainen. Mahdollista 
saada taksikuljetusta, hinta 
3 € / suunta. Taksikyytipyyn-
nöt Minna Similälle, p. 040 
8668 319. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin 
klo 9–11 diakoniatoimistos-
sa srk-keskuksessa. Ajanva-
raus taloudellisen avun ha-
kemiseksi, p. 044 7310 232. 
Diakoniatoimistoon voi tul-
la myös käymään. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto avoin-
na pe 23.12. klo 9–14.
Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoron Seimelle jou-
lukortti-CD:tä myytävänä 

le. Rupattelua, hartaus, yh-
teislaulua ja kahvittelua. 
Kauempana asuvilla 
on mahdollisuus 
tilata kyyditys 
Seija Lommal-
ta ma 9.1. klo 
14 mennessä 
040 5793 247. 
Juttunurkka 
joulutauolla. 
Toiminta jatkuu 
16.1.2017 klo 10–13 
Jäälin kappelilla.
Naisten kasvuryhmä jou-
lutauolla. Toiminta jatkuu 
17.1.2017.

Musiikkitilaisuudet  
Joulukonsertti Seimen ää-
rellä to 22.12. klo 19 seura-
kuntakeskuksessa. Oulun 
konservatorion kirkkomu-
siikin opiskelijoiden kuoro 
laulaa, myös yksinlaulua ja 
instrumenttisolisteja, johtaa 

Christian Ahlskog.
Kauneimmat joulu-

laulut pe 23.12. 
klo 18 kirkossa. 

Pauli Niemelä, 
Sari Wallin.
Kauneimmat 
joululaulut 
pe 23.12. klo 

20 kirkossa. 
Pauli Niemelä, 

Sari Wallin.

Lapsille ja
lapsiperheille

Päiväkerhot, Perhekerhot 
ja Perhekahvilat ovat jää-
neet joulutauolle. Päiväker-
hot jatkuvat viikolla 2 ja per-
hekerhot ja perhekahvilat 
viikolla 3.
Esikkoryhmä joulutauolla. 
Toiminta jatkuu 17.1.2017.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varausta ei ole 26.12. ja 2.1.

YV-lentopalloturnaus
Kiimingin seurakunnassa järjestetään 
Yhteisvastuun hyväksi perinteinen 
lentopalloturnaus lauantaina 4.2. alkaen klo 8.30 
Laivakankaan koululla (os. Laivakankaantie 10). 
Turnaus pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 miestä. 
Koko turnaukseen otetaan mukaan 12 joukkuetta. 
Turnaukseen pääsevät nopeimmin ilmoittautuneet.
Turnauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimintaa 
sekä myydään arpoja. 
Osallistumismaksu 10 € / pelaaja. 
Sitovia ilmoittautumisia 
otetaan vastaan 15.1.2017 
mennessä: 
erja.haho@evl.fi, 
p. 0400 775 164. 

Reformaation juhlavuoden näytelmä 
Näytelmä kertoo Suomen reformaattorista 
Mikael Agricolasta ja uskonpuhdistuksen löydöistä. 
Se toteutetaan Kiimingin kirkossa arki-
viikolla ma-pe 3.–7.4.2017 päivänäytök-
sin koululaisille ja iltanäytöksillä kaikelle 
kansalle. Näytelmän ohjaajina toimivat 
Tarja Kannus-Kivelä ja Leena Tiainen. 
Sen toteuttajiksi kutsutaan seurakunta-
laisia. Ensimmäinen kokoontuminen on 
ti 10.1.2017 klo 18 seurakuntakeskukses-
sa. Kaikki näytelmän toteuttamisesta 
kiinnostuneet tervetuloa!

Freeim
ag

es

kirkkoherranvirastossa ja 
kuorolaisilla, hinta 7 € / kpl.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 25.12. klo 
14 Kultasimpussa, seurat ma 
26.12. klo 16 ry:llä, loppiais-

seurat pe 6.1. klo 12 ry:llä ja 
viikkomessu klo 17 kirkossa, 
seurat su 8.1. klo 16 ry:llä, 
Kello: seurat su 1.1. klo 17 
Kellon srk-kodissa, seurat su 
8.1. klo 17 ry:llä.

Thaimaalainen lounas 
loppiaisena 6.1. messun jälkeen srk-keskuksessa. 

Lounaan hinta aikuiset 10 € ja lapset 5 €. 
Tuotto käytetään Haukiputaan seurakunnan 
lähetystyön nimikkokohteisiin. Tervetuloa! 

Lukupiiri 
alkaa ma 23.1. klo 18 
srk-keskuksessa.  

Lukupiirin kirjat 
kevätkaudella: 
23.1. Anthony Doerr; 
Kaikki se valo jota emme näe
20.2. Mika Waltari; Suuri illusioni
27.3. Virpi Hämeen-Anttila; Yön sydän on jäätä
24.4. Joni Skiftesvik; Salli Koistisen talvisota
22.5. Linda Olsson; Kun mustarastas laulaa

Lukupiiri on kaikille avoin ryhmä eikä edellytä 
ennakkoilmoittautumista. 

P i xa b ay

Kutsu Jäälin kappelin juhlaan
Jäälin kappeli täyttää 40 vuotta. Se vihittiin alkujaan 

seurakuntakodiksi 2.1.1977. Juhlaa vietämme 
loppiaisena 6.1.2017 kello 13 alkavalla messulla, jonka 

toimittaa Pauli Niemelä ja saarnaa emeritus 
kirkkoherra Hannu Pelkonen. Messussa avustaa 

mieskvartetti ja viulistiryhmä. Näiden jälkeen juodaan 
juhlakahvit. Lämpimästi tervetuloa!

Joulupuu-
keräyksen tuotto 

oli 2400 €. 
Kiitos kaikille 
lahjoittajille!

Apua ja tukea
tarvitseville

Seuraava diakoniatyön 
ajanvaraus on 9.1.2017. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: Su 1.1. klo 
12 päiväseurat ja ruokailu 
ry:llä, Juhani Pitkälä.
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Karjasillan
seurakunta

Hengelliset tilaisuudet
Hanna rukousryhmä to 5.1. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ko-
koonnumme joka toinen to 
klo 18–19.30 Kastellin kirkon 
seurakuntasalissa. Lisätieto-
ja: Mari Vakkilainen, p. 050 
3035 243. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
9.1. klo 9–11 p. 044 3161 579 
tai Karjasillan kirkolla, dia-
koniatoimistolla, Nokelantie 
39. Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata ajan sil-

Kastemessu
Pyhän Andreaan 

kirkossa 8.1.2017

Ilmoittautumiset 

kaksi viikkoa ennen 

messua Karjasillan 

kirkkoherran-
virastoon 

p. 08 5313 200 

tai karjasillan-

seurakunta@evl.fi

Karjasillan seurakunta 
toivottaa siunattua 

Vapahtajan syntymäjuhlaa! 

keväällä 2017
Kastellin kirkon 
pappilankamarissa, 
Töllintie 38
keskiviikkoisin klo 18–20
18.1. Leo Ylitalo: Sururisti
Kristiina Harjula: Pispalan kiviä
15.2. Juhani Peltonen: Elmo
Karo Hämäläinen: Yksin
22.3. Maria Jotuni: Huojuva talo
Eino Leinon Helkavirret 
(runoteos tai sarjakuvakirja)
12.4. Timo Sandberg: Mustamäki
Lauri Viita: Moreeni
10.5. Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä
Riina Katajavuori: Wenla Männistö

Lukeminen on hyvä ja oivallinen harrastus. Se 
synnyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja 
keskustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri 
on juuri sellainen toivomasi foorumi. Ole ute-
lias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa avau-
tuvat uudet maailmat silmiesi eteen. Avaa kir-
ja ja lue, anna itsellesi aikaa ja tule jakamaan 
lukukokemuksiasi Kastellin kirkon pappilassa, 
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siel-
lä nähdään!
Lisätietoja pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 574 7158, juha.vahakangas@evl.fi.

Joulunajan 
jumalanpalvelukset ja hartaudet

loin, kun tarvitset apua, neu-
vontaa ja ohjeita taloudelli-
seen tilanteeseesi.
Aamupuuro to 12.1. klo 9–10 
Karjasillan kirkko, pe 13.1. 
klo 9–10 Pyhän Andreaan 
kirkko.
  

Perheiden jouluhartaus la 24.12. klo 13, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Olavi Mäkelä, kanttori Emilia Soranta. 
Hartaus suunnattu erityisesti perheille. Tervetuloa kaiken ikäiset 
yhteiseen jouluaaton hartaushetkeen iloitsemaan ja hiljentymään 
joulun ilosanoman äärelle. 
Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 13, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, kanttori Ilkka Järviö. 
Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 13, Maikkulan kappeli. 
Toimittaa Mirjami Dutton, kanttori Riitta Piippo. 
Musiikissa avustavat Jaana ja Jorma Pulkkinen. 
Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 15, Pyhän Andreaan kirkko.  
Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, kanttori Riitta Piippo. 
Musiikissa avustavat Jaana ja Jorma Pulkkinen. 
Jouluaaton hartaus  la 24.12. klo 15, Kaukovainion kappeli. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, kanttori Ilkka Järviö. Glögitarjoilu. 
Kolehti Hiljaisuuden Ystävät ry:n työn tukemiseen. 
Jouluyön messu la 24.12. klo 23, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, avustavat Kimmo Kieksi, Seppo Meriläinen ja 
Jenni Koskenkorva, kanttori Juha Soranta. Musiikissa avustaa lauluyhtye Sela. 
Kolehti köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä 
alueilla Kirkon ulkomaanavun kautta. 

Jouluaamun sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 7, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Erja Oikarinen, kanttori Ilkka Järviö. Kastellin kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 10, Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2. 
Toimittaa Kimmo Kieksi, kanttori Ilkka Järviö. 
Jouluaamun messu su 25.12. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Esa Nevala, kanttori Riitta Piippo ja Kappelin 
laulu. Radio Dei. Messun jälkeen mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. Kolehti Raamattutyö Intiassa Suomen Pipliaseuran kautta. 
Joulupäivän perhemessu su 25.12. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Maija Hyvönen, avustavat Jenni Koskenkorva ja Petra Kalapudas, 
kanttori Riitta Piippo. Kolehti ikääntyneiden köyhien osallisuuden vahvistaminen 
ja köyhyyden ehkäisyyn Suomen Settlementtiliiton kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 25.12. klo 15.30, Kaukovainion kappeli. 
Hartaus on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. 
Järjestäjänä sudanilaiset kristityt. 

Messu ma 26.12. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Juha Kivirasi, kanttori Juha Soranta. 
Kolehti Radiolähetystyöhön Intiassa Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kautta.

Messu su 1.1. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Heikki Karppinen, kanttori Sirpa Ilvesluoto. 
Messun jälkeen mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 1.1. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Erja Oikarinen, kanttori Juha Soranta.
Messu su 1.1. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Heikki Karppinen, kanttori Juha Soranta. 
Kolehti päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

Messu pe 6.1. klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Kimmo Kieksi,  kanttori Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Kolehti lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla 
”Osallistumme Hyvän Sanoman jakamiseen”.

Majakkailta
perjantaina 13.1. klo 18.30
Pyhän Andreaan kirkossa

Vieraana rovasti  Jorma Kalajoki
Aiheena ”tavikset Jumalan käytössä”. 
Yhteislauluja, tarjolla iltapalaa. 
Vapaa pääsy. Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi. 

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16

 pe 23.12. klo 9–14

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
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 Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Uuden vuoden päivän sana-
jumalanpalvelus  su 1.1. klo 
10 Oulujoen kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.  
Uudenvuoden päivän sa-
najumalanpalvelus  su 1.1. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Matti Jurvelin, kanttori-
na Leo Rahko. 
Uudenvuoden päivän sana-
jumalanpalvelus  su 1.1. klo 
12 Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.
Messu loppiaisena pe 6.1. 
klo 10 Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Antti Leskelä, ehtool-
lisavustajana Helena Ylimau-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Messun jälkeen laulu-
hetki Oulujoen pappilassa.
Messu loppiaisena pe 6.1. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Matti Jurvelin, saarna 
Riitta Kentala, kanttorina 
Anja Hyyryläinen, laulutrio 
Maariet.  
Messu  loppiaisena pe 6.1. 
klo 12 Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
saarna Riitta Kentala, kant-
torina Leo Rahko.  

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  22.12.2016–5.1.2017

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

Hartaus to 22.12. klo 13.30 
Teppola, Maija Sivula, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Aattohartaus la 24.12. klo 
14 Salonkartano, Saila Karp-
pinen, Anna-Kaisa Pitkänen. 
Sanajumalanpalvelus su 1.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttori An-
na-Kaisa Pitkänen, kirkko-
väärti Seppo Puolitaival, Ra-
dio Dei. 
Hartaus ke 4.1. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus to 5.1. klo 13.30 Tep-
pola, Jukka Joensuu, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Messu pe 6.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Riitta Markus-Wik-
stedt ja Ulla Mäkinen, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, kirkko-
väärtit Suvi Helanen ja Tuu-
la Tervonen, uusien työnteki-
jöiden Anna-Kaisa Pitkäsen, 
Ulla Mäkisen ja Maija Sivu-
lan tehtävään siunaaminen, 
virtuaalikirkko, kirkkokahvit.  

Muut menot
Herättäjäyhdistys: Siionin-
virsiseurat pe 6.1. klo 18.30 
Leena ja Kalevi Laurilalla, Rie-
konmarjakuja 2.
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Seurat ma 26.12. klo 16 
ry:llä Mauno Linnanmäki, 
Matti Lääkkö (nuor.)

Uudenvuodenaaton Sävelhartaus
lauantaina 31.12. klo 18 Oulujoen kirkossa. 

Mm. Ludvig van Beethovenin, W.A. Mozartin 
ja Jean Sibeliuksen säveltämää musiikkia. 

Ahti Alatalo, Tuomo Malmi, Pertti Mäkinen, 
Olli Rantala, Aki Uusitalo, Jouko Vuorjoki, 

Veljeskuoro, johtaa Mihkel Koldits. 
Aki Uusitalo urut. Puhe: Satu Saarinen.

Kolehti: Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyön tukemiseen. 

Järjestää: Oulujoen seurakunta Oulan Kilta ry.

    "Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää."

Iloista Vapahtajamme syntymäjuhlaa Sinulle ja läheisillesi! 
Jumalan siunaamaa uutta vuotta 2017! 

*Oulujoen seurakunta*

Loppiaisen lauluhetki 
perjantaina 6.1. klo 11.30 Oulujoen pappilassa.  

Tervetuloa laulamaan ja kahvittelemaan yhdessä! 
Vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi. 

Joulunajan hartaudet ja jumalanpalvelukset
Jouluhartaus la 24.12. klo 13 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Satu Saarinen, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Jouluaaton hartaus  la 24.12. klo 14 
Ylivuoton hautausmaa. Toimittaa Olavi Isokoski. 
Jouluhartaus  la 24.12. klo 15 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Satu Saarinen, kanttorina Sanna Leppäniemi, 
lapsi-ja nuorisokuoro aCorde, 
Akseli Vesenterä, trumpetti. 
Jouluaaton aattohartaus la 24.12. klo 15 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Matti Jurvelin, kanttorina Anja Hyyryläinen, 
kirkkokuoro, Osmo Kaveri, yksinlaulu. 
Jouluaaton hartaus  la 24.12. klo 15 
Kiviharjun hautausmaa. Toimittaa Olavi Isokoski. 
Jouluhartaus  la 24.12. klo 16 Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko, 
Hohde-kuoro. 
Jouluaaton sanajumalanpalvelus la 24.12. 
klo 17 Oulujoen kirkko. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, Oulujoen kirkkokuoro.
Jouluyön messu  la 24.12. klo 23 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Antti Leskelä, avustaa Riitta Kentala, Aki 
Hekkala ja Ilkka Mäkinen, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus  su 25.12. 
klo 7 Oulujoen kirkko. Toimittaa Terttu Laaksonen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, 
Jaana ja Jorma Pulkkinen, laulu. 
Joulukirkko  su 25.12. klo 7 Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, kanttorina Leo Rahko. 
Joulukirkko  su 25.12. klo 8 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Matti Jurvelin, kanttorina Anja Hyyryläinen, 
kirkkokuoro. 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus  su 25.12. klo 10 
Hintan seurakuntatalo. Toimittaa Terttu Laaksonen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.   
Messu ma 26.12. klo 10 Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Satu Saarinen, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus  ma 26.12. klo 10 Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Messu  ma 26.12. klo 12 Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttorina Lauri Nurkkala.  
Oulun Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat  
ti 27.12. klo 19 Myllyojan seurakuntatalo. 
Pentti Kopperoinen ja Raimo Mikkonen. 
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Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 25.12. klo 7 Oulunsalon kirkossa.

Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Kirsi Järvelin, 

kanttori Anna-Kaisa Pitkänen, 
kirkkoväärti Anja Salo.

Saila Karppisen läksijäiset, 
pipari- ja glögitarjoilu kirkossa.

Joulun kirkkohartaudet
Perheiden aattohartaus 

lauantaina 24.12. klo 13 
Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Heidi Lampela

kanttori Anna-Kaisa Pitkänen, lapsikuoro, 
kirkkoväärti Tuula Tervonen.

Aattohartaus 
lauantaina 24.12. klo 16

Toimittaa Petri Satomaa, kanttori Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkiavustus Eero Blomberg huilu,

kirkkoväärti Heimo Tölli. 

Jouluyön messu 
lauantaina 24.12. klo 23 Oulunsalon kirkossa.

Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Riitta Markus-Wikstedt 

ja Inkeri Santaniemi, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara,

kirkkoväärti Tytti Hyvärinen, 
Uusi Ääni.

Kauneimmat 
joululaulut 
torstaina 22.12. klo 19   
Oulunsalon kirkossa.

Pirjo Mäntyvaara, 
Mikko Hintikka laulu, 
hartaus 
Saila Karppinen.

Oulunsalon 
seurakunta 

kiittää kuluneesta 
vuodesta kaikkia

seurakunnan 
toiminnassa 

mukana olleita 
ja toivottaa 

Hyvää Joulua 
ja 

Siunattua 
vuotta 2017

Lämmin kiitos kaikille yksityisille, yhdistyksille ja yrityksille, jotka ovat tehneet 
mahdolliseksi jouluilon jakamisen asiakkaille diakoniatyömme kautta!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 7, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Lauri Kujala, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Joulupäivän sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 11.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37.  
Toimittaa Erja Järvi. 
Messu ma 26.12. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttori Raakel Pöyh-
täri. 
Kauneimmat joululaulut 
-messu ma 26.12. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
avustaa Jonna Piirainen, 
kanttorit Anu Arvola-Greus 
ja Anna Kälkäjä. Kauneim-
mat joululaulut soivat unoh-
detuille lapsille. Suomen Lä-
hetysseura tukee näiden las-
ten kasvua, kouluttamista ja 
tulevaisuutta. 
Viikkomessu ke 28.12. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori 
Anna Kälkäjä.  
Messu su 1.1. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Soili Pitkä-
nen, avustaa Lauri Kujala, 
kanttori Heikki Jämsä.  
Messu su 1.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila avustaa Minna 
Salmi, kanttori Raakel Pöyh-
täri. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 
Messu su 1.1. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Riik-
ka Honkavaara, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri. 
Iltamessu su 1.1. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 4.1. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Hiljaisuuden messu, to 5.1. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Resonanssi-lauluryhmä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Lapsiperheiden Nallekah-
vila to 22.12. ja to 5.1. klo 
10–12. Käynti kirkon takaa 
ovesta "Telakka". Lapsiper-
heiden tapaamispaikka – 
iloista yhdessäoloa, kahvit-
telua, leikkiä! Tervetulleita 
ovat vanhemmat, kummit, 
isovanhemmat lapsineen. 
Tarjolla pullaa, kahvia, tee-
tä ja mehua. Kahvilassa voi 
viivähtää oman aikataulun 
mukaan. 

Musiikkitilaisuudet
Sydämeni joulu pe 23.12. 
klo 18, Tuiran kirkko. Sanan 
ja sävelen ilta. Mukana kvar-
tetti Olli Paakinaho, Pekka 
Sinervo, Tommi Hekkala ja 
Pertti Seppänen sekä Tuo-
mas Karjula, baritonitorvi 
ja Raakel Pöyhtäri, säestyk-
set. Tilaisuudessa myös yh-
teislaulua sekä hartaus, jon-
ka toimittaa pastori Helena 
Paalanne. Ohjelma 5 €, si-
sältää kahvitarjoilun. Tuot-
to Tuiran seurakunnan dia-
koniatyölle vähävaraisten 
auttamiseen.

Musiikkia talvipäivän 
siniseen hetkeen  su 8.1. 
klo 14 Tuiran kirkossa. “Te-
lemann Tuirassa” – barok-

kia periodisoittimilla. Jo-
hanna Leponiemi ja yhtye.  
Ks. ilmoitus s. 19.

Jouluaaton hartaudet 
ja jouluyön messut 
Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 13 
Rajakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Riitta Louhelainen, kanttori Anna Kälkäjä.  

Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 15 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Soili Pitkänen, kanttori Anna Kälkäjä.  

Joulun sininen hetki la 24.12. klo 15 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Rauhoitumme valon ja pimeän, ilon ja 
ikävän keskellä mietiskellen joulukertomusta ja 
laulaen joululauluja. Sinisen hetken toteuttavat 
pastori Minna Salmi, kanttori Anu Arvola-Greus 
(laulu ja viulu) ja Kari Kuivamäki (busuki ja 
koskettimet). Tapahtuma kestää noin 40 minuuttia.

Jouluyön messu la 24.12. klo 23 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Niilo Pesonen, avustavat Helena Paalanne 
ja Sami Riipinen, kanttori Tommi Hekkala ja 
Aino Ruuska, trumpetti. 

Jouluyön messu la 24.12. klo 23 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Toimittaa Jonna Piirainen, 
avustavat Jaakko Syynimaa, Sirpa Vähäaho-Kuusisto 
ja Saila Luukkonen, kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Musiikkiavustajina puhallinyhtye Matias Karjula, 
pasuuna, Robert Koivukangas, trumpetti, 
Samuli Karjula, trumpetti ja Tuomas Karjula, 
baritonitorvi sekä laulukvartetti. Tarjolla yöpala.

Perheiden iloinen 
joulukirkko 

sunnuntaina 25.12. klo 15
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Toimittaa Anu Ojala, avustavat Anu Hannula 
ja Minna Andersson, kanttori Anna Kälkäjä.

Miesten juttutupa
keskiviikkona 4.1. klo 16–17.30 
Palokan seurakuntakodissa. 

Miesten juttutupa on tarkoitettu vain 
miehille, ikään katsomatta. Juttutupaan 
voi tulla mukaan uusia jäseniä milloin vain. 
Juttutuvassa miesten keskusteluja 
ohjaavat Tuiran seurakunnan 
vapaaehtoiset Pertti Taimisto ja 
Kalevi Huovinen. Lisätietoja 
antavat: Pertti Taimisto, 
p. 045 8414 700 ja Kalevi 
Huovinen, p. 040 4143 263. 
Juttutuvassa tarjotaan ilmaiset 
pullakahvit. Juttutupa 
kokoontuu kevään 2017 
aikana seuraavasti:
4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. ja 7.6.

Raamattua arkiaamuisin
Alkaen 9.1. klo 8 Tuiran kirkossa.

Luemme Uuden Testamentin läpi
uskonpuhdistuksen merkkivuonna 2017. 

Lukijoiden listalle pääset tulemalla paikan 
päälle tai antamalla yhteystietosi 

puhelimitse tai sähköpostilla. 
Otamme sinuun yhteyttä.

P. 08 531 4600
tuiranseurakunta@evl.fi

Kauneimmat 
joululaulut -messu
 
maanantaina 26.12. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Anna-Leena Häkkinen,
avustaa Jonna Piirainen,
kanttorit Anu Arvola-Greus
ja Anna Kälkäjä.

Tuiran seurakunta toivottaa siunattua ja rauhallista joulua!
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Joulukirkko to 22.12. klo 
12.15 Pulkkilan kirkossa ylä-
koululaisille ja lukiolaisille.
Jouluhartaus to 22.12. klo 14 
Pihkalan kartanossa.
Ehtoollishartaus pe 23.12. 
klo 13 Nestorissa.
Kirkkokuoron jouluterveh-
dys la 24.12. klo 15 Pihlajis-
tossa.
Hartaus ke 4.1. klo 14 Poh-
jantähdessä.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat 26.12. klo 19 ry:llä. 
Vesa Lahti. Pulkkila: Seurat 
ma 26.12. klo 19 ry:llä. Ante-
ro Hämäläinen. Seurat su 1.1. 
klo 19 ry:llä. Pyhäntä: Seurat 
ma 26.12. klo 18 ry:llä. Rant-
sila: Seurat ma 26.12. klo 
18.30 ry:llä.
Kerhot ja kuorot jatkuvat 
tammikuussa, tarkista aloi-
tuspäivät 5.1. ilmestyvästä 
Rauhan Tervehdyksestä.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   22.12.2016–5.1.2017

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
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  22.12.2016–5.1.2017

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18 (23.12. saakka) 
Joulutauon jälkeen avautuu ke 4.1.2017

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

 

Kastettu: 
Ellen Adessa Pahkala 

(Pyhäntä) 

Kuolleet: 
Aune Marketta 

Pirttikoski 83 (Pulkkila),
Raija Anneli Jarva 
e. Kilpelänaho 71 

(Pulkkila)

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 su 
25.12. klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Teehetki 
hartauden jälkeen. Järjestää sudanilaiset kristityt.

No Service on Christmas Day 25th of December 
nor on 1st of January! 
English Worship Service on 8th of January at 4 pm. in St. 
Luke’s Chapel. Englanninkielinen hartaus su 8.1. klo 16 Py-
hän Luukkaan kappeli. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday 
school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoi-
te / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia
KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielinen messu su 1.1.2017 klo 12 Intiön seu-
rakuntakodissa. Toimittaa kuurojenpappi Päivi Liiti.  
Messun jälkeen kirkkokahvit. 

Jouluaaton kirkko 
la 24.12. klo 16.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus su 25.12. 
klo 8, kirkkokuoro 
avustaa.
Tapaninpäivän messu 
ma 26.12. klo 18.
Uudenvuodenpäivän 
sanajumalanpalvelus 
su 1.1. klo 10.
Loppiaisen messu 
su 6.1. klo 10.
Jumalanpalvelukset toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.91,6 MHz

KUULUU OULUSSA 
1. ADVENTISTA LOPPIAISEEN

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

#kuuluujouluun

Kerhotoiminta 
jatkuu tammikuussa 
loppiaisen jälkeisellä 

viikolla.

www.kirkonkeskusteluapua.fi K
ai

sa
m

ar
ja
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ta  la 31.12. klo 11. Leirin hin-
ta 15 €, sisarus 10 €. Järj. Lu-
mijoen seurakunta ja Kylväjä.
Rauhanyhdistys: Ma 26.12. 
klo 17 seurat ry:llä. Su 1.1.klo 
17 seurat ry:llä.

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   22.12.2016–5.1.2017

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto suljettuna 27.–30.12. 
välisenä aikana.
Lasten kerhotoiminnasta  
lisätietoa Siljalta, p. 044 775 
0601.
Perhekerho to 12.1. klo 10 
srk-talossa.
Nuorten uudenvuodenlei-
ri Pattijoen veteraanimajal-
la 31.12.2016 klo 13–1.1.2017 
klo 15. Ohjelmassa musisoin-
tia, toimintaa ulkona ja si-
sällä, hartauksia, saunomis-
ta sekä raketteja. Lisätietoa 
ja ilmoittautumiset to 22.12. 
mennessä: nseppa@gmail.
com tai p. 040 9620 891. Ker-
ro viestissä nimesi, synty-
mäaika ja postiosoite. Kerro 
myös mahd. ruoka-allergiat. 
Saat leirikirjeen kotiin. Lu-
mijokisten yhteislähtö Salel-

Kyläjoulukalenteri 
To 22.12. Huttusen pihalla Timon tekemä joulusei-

mi klo 16–19, Kaunakaupungintie 19 B5.
Pe 23.12.  Nyt syttyy valot tuhannet… Pyydämme 

kaikkia saaren asukkaita valaisemaan 
  pihoja ja teiden varsia aatonaaton 
  päivän hämärtyessä.
La 24.12. Jouluseimi vanhan kirkon raunioilla
  hautaus maalla Tapaninpäivään saakka.  

Keksitkö mitä uutta seimiasetelmassa 
  tänä jouluna on? Viime vuonna uutena 
  3 kuningasta.                                   
  Jouluaaton kirkko klo 16. Luovontie 50.

Lämmin kiitos kaikille luukkujen järjestäjille 
ja luukkuihin kurkistaneille!

Jouluaaton  la 24.12. 
sanajumalanpalvelukset 
Kestilän kirkossa klo 14. 
Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Pentti Jäntti, 
kirkkokuoro avustaa.
Piippolan kirkossa klo 16. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Pyhännän kirkossa klo 14. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Rantsilan kirkossa klo 16. 
Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Pentti Jäntti.
Pulkkilan kirkossa 
messu klo 23. 
Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Rantsilan kappelikuoro.

Joulupäivän su 25.12. 
sanajumalanpalvelukset 
Kestilän kirkossa klo 9. 
Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Pentti Jäntti, 
kirkkokuoro avustaa.
Piippolan kirkossa klo 7. 
Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Pulkkilan kirkossa klo 12. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Arja Leinonen.
Pyhännän kirkossa klo 9. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Rantsilan kirkossa klo 7. 
Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Pentti Jäntti.

Tapaninpäivän messu 
ma 26.12. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Arja Leinonen.

Uudenvuodenaaton rukoushetki 
la 31.12. klo 18 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

Uudenvuodenpäivän 
sanajumalanpalvelukset 
su 1.1.2017 klo 10 Kestilän ja 
klo 13 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Veijo Kinnunen

Loppiaisen pe 6.1.2017 messut 
Kestilän kirkossa klo 10. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Arja Leinonen.
Piippolan kirkossa klo 10. 
Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Pyhännän kirkossa klo 13. 
Toimittaa Jonne Pirkola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Rantsilan kirkossa klo 13. 
Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Messun jälkeen 
kauneimmat 
joululaulut vielä 
kerran.

Joulun ajan tilaisuudet Lumijoella
Jouluaaton aattokirkko la 24.12. klo 15 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro avustaa. 
Lyhyempi kestoltaan, sopii hyvin lapsiperheille. Kirkkoa valaistaan kynttilöin.
Jouluaamun joulukirkko su 25.12. klo 8 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro avustaa. 
Kirkko valaistu runsain kynttilöin.
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus ma 26.12. klo 14 Lumilyhdyssä. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.
Uudenvuodenpäivän iltakirkko su 1.1. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kanttori Juha Pöykkö.
Loppiaisen joululaulumessu pe 6.1. klo 10 srk-talossa. 
Toimittaa Markku Tölli, saarnaa Liisa Kingma, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa. Messun jälkeen kahvit ja pieni lähetystilaisuus srk-talossa nimikko-
lähettien hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 8.1. klo 13 srk-talossa. 
Toimittaa Olavi Palovaara ja kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen.

Huomioi jumalanpalvelusten paikat! Kirkon talvitauko loppiaisesta alkaen tarkoittaa 
sitä, että jumalanpalvelukset pidetään kylmimpien pakkaskausien aikana srk-talossa.

Kastettu: 
Beata Evelia Hirvasniemi
Kuollut: 
Paavo Sumukari 67

Lumijoen seurakunta 
toivottaa jouluista iloa koteihin!
”Pimeään syttyy valo kynttilän,
meille tuo se viestin tietäjän.
Saapukaa nyt lapsen seimen luo!
Hän maailmaan valon, rauhan tuo.”

Siunattua ja rauhaisaa joulua 
sekä oikein hyvää 

uutta vuotta 2017!
Pyhännän kappelin ja eläkeliiton joulujuhlassa oli paljon väkeä.

Jumalanpalvelukset

Miltä tuntuisi matkustaa hevoskyydillä 
jouluaamun kirkkoon? 

Piippolassa se on mahdollista! 
Hevoskyyti Piippolan kirkkoon su 25.12. Lähtö klo 6.30 
Museotie 248:n pihasta. Hevonen kulkee kylänraitin 

läpi, myös matkalta voi nousta kyytiin.
Tule sinäkin kokemaan rekimatkan tunnelmaa!

M
in

n
a K

o
listaja

 

www.hailuodonseurakunta.fi

"Jouluyönä tähti tuo 
saapui ihmislasten luo.
Jouluöinä syttyvät 
taivaan kaikki kynttilät.
Silloin lähtee liikkeelle 
suuri, suuri saattue,
jokainen saa pieneen käteen 
yhden kirkkaan toivonsäteen.
Taivas syttyy laulamaan: 
Jeesus syntyi maailmaan."

(A-M Raittila)

Hyvää joulua!

U r h o A h o n p ää
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Seurakunnissa tapahtuu   22.12.2016–5.1.2017

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

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Partio: Lippukunta on jou-
lulomalla. Partiotoiminta 
käynnistyy jälleen 9.1.2017. 
Pajose Limingan seurakun-
tatalolla ma 9.1. klo 18–21. 
Ilta alkaa juhlaillallisella ja 
on tarkoitettu partiojohta-
jille, aikuisille johtajille se-
kä partiojohtajaoppilaille. 

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Joulun tilaisuudet Limingan seurakunnassa
Perheiden joulukirkko la 24.12. klo 13 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Maisa Hautamäki, kanttorina Hanna Korri, 
avustamassa Helena Hakkarainen, musiikkiryhmä Celeste. 

Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 15 Rantakylän kappelissa. 
Toimittaa Aino Pieskä, kanttorina Hanna Korri.

Jouluyön messu la 24.12. klo 22 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Ilkka Tornberg avustajinaan Aino Pieskä ja Maisa Hautamäki. 
Jokilaaksojen kanteleensoittajat, Risto Laurila sahoineen ja 
Tähdet-kuoron tytöt esiintyvät.

Joulukirkko su 25.12. klo 7 kirkossa vanhan kaavan mukaan. 
Toimittaa Ilkka Tornberg Ilkka, saarnaa Aino Pieskä, 
kanttorina Hanna Korri, Minka-kuoro. 

Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Maisa Hautamäki, kanttorina Mika Kotkaranta, 
jumalanpalvelusryhmä: Kedonperä, avustava pappi Aino Pieskä.

Uudenvuoden jumalanpalvelus su 1.1.2017 klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikkula, kanttorina Hanna Korri.

Messu pe 6.1.2017 klo 10 kirkossa.
Toimittaa Olli Seikkula, saarnaa Arja Savuoja medialähetys Sanansaattajista. 
Messun jälkeen lähetystilaisuus Kirkkokammarissa

Kastettu:  
Enna Bea Amalia Määttä, 
Sofia Juulia Adele 
Ohukainen

Kuollut:
Enni Annikki 
Luukinen 84

Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 14 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, kanttori Taru Pisto. Musiikkiavustus 
Karppelinin perhe.
Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 16 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, kanttori Taru Pisto. Musiikkiavus-
tus: Niina Wunsch, laulu.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus la 24.12. 
klo 21 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Ollikainen, avustaa Paulus Pik-
karainen, messudiakoni Saija Kivelä, kantto-
ri Olli Paakinaho. Musiikkiavustus Johanna 
Sankilampi, laulu.
Jouluyön messu la 24.12. klo 23 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimittaa Paulus Pik-
karainen, avustaa Päivi Ollikainen, messu-
diakoni Minna Sorvala, kanttori Olli Paakin-
aho. Musiikkiavustus Johanna Sankilampi, 
laulu.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 7 Pyhän Kolminaisuuden kirkos-
sa.  Toimittaa Kimmo Helomaa, messudiako-
ni Arvo Yrjölä, kanttori Taru Pisto. Musiikki-
avustus Kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, avustaa Paulus Pikkarainen, mes-
sudiakoni Jaana Helisten-Heikkilä, kanttori 
Taru Pisto, Lotta Närhi, huilu ja laulu.
Uudenvuodenpäivän messu su 1.1. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa 

Teemu Riihimäki, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, messudiakoni Leena Hintsala, kantto-
ri Taru Pisto. Lasten kirkkohetki monitoimi-
tilassa.
Loppiaisen messu pe 6.1. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa kirkkosalissa. Toimit-
taa Juha Maalismaa, avustaa Vesa Äärelä, 
messudiakoni Minna Sorvala, kanttori Ta-
ru Pisto. Musiikkiavustus Sydänyhdistyksen 
laulumiehet, joht. Veikko Kärnä. Lähetysti-
laisuus messun jälkeen. Vieraana Ella ja Jan-
ne Henriksson, jotka ovat lähdössä lähetys-
työhön Mongoliaan.
Perhemessu / Kasteen sunnuntai su 8.1. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Ollikainen, avustaa Juha Maa-
lismaa, messudiakoni Saija Kivelä, kanttori 
Marjo Irjala. Messuun kutsutaan erityisesti 
vuonna 2016 kastetut lapset ja heidän van-
hempansa, kummit ja isovanhemmat. Mes-
sun jälkeen vuonna 2016 kastettujen lasten 
vanhemmat voivat hakea lapsensa kasteleh-
den.

Joulunajan suurimmissa tilaisuuksissa on lii-
kenteenohjaus. Kirkon parkkipaikka täyt-
tyy nopeasti, joten pyydämme käyttämään 
myös Osao:n parkkipaikkaa.

Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset suorana netistä: 
www.kempeleenseurakunta.fi

minen to 19.1. klo 12–14 Kir-
konkylän srk-kodin salissa. 
Ilon lähde -kerho to 19.1. klo 
15–16 Hovintien palvelukes-
kuksessa. Tiedustelut Leena 
Hintsala, p. 040 7790 365.
Isovanhempi lapsenlap-
si-leiripäivä Luurinmutkas-
sa la 21.1. Ilmoittautumiset 
viimeistään 13.1. Jaana He-
listen-Heikkilä, p. 040 7790 
368 tai Soile Pakkanen, p. 
040 7790 367.
Sururyhmä alkaa to 16.2. 
klo 18 Kokkokankaan srk-

Kastetut: Isla Aurora Koskinen, Lenni Iisakki Hintsala, 
Lilja Tuulia Tervahauta, Leo Samuli Lehto,
Veera Helinä Saarela
Kuollut: Pentti Olavi Kauranen 86, 
Raimo Heikki Tikkanen 78

Ruokatori Manna ti klo 17–
19 Kirkonkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Aamukahvila ma 9.1. klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodin sa-

Suunnittelemme mm. ke-
vätkauden toimintaa. Ilmoi-
ta tulostasi Makelle viimeis-
tään 3.1. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät osoit-
teesta www.niittykarpat.fi

Kauneimmat 
joululaulut
torstaina 22.12. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.

1.1.2017 alkaen 
seuraavat kaksi 

vuotta Kempeleen 
seurakunnan tiedotus-

lehtenä toimii 
Rantalakeus-lehti.

Lehti ilmestyy vuoden 
jokaisena keskiviikkona 
kaikkiin kotitalouksiin 
Kempeleen alueella.

Pyhän Kolminaisuuden kirkko 
avoinna jouluaattona 24.12. klo 14–16 

Mahdollisuus tavata kirkon työntekijöitä, 
vierailla kirkossa tai nauttia glögiä. 

Jouluaaton hartaus on klo 16. Lue juttu s.4–5.

Kempeleen seurakunta toivottaa jokaiselle 
hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta!

lissa.
Päivä- ja perhekerhojen jou-
lutauko 19.12.–8.1. 
Asukastuvan aamukahvi-
la ti 10.1. klo 10–12, Honka-
sentie 11.

Musiikkipainotteinen muis-
tiryhmä kokoontuu 11.1. klo 
13–14.30 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Seurakuntapiirin ja Päivä-
piirin yhteinen kokoontu-

keskuksessa. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut 6.2. men-
nessä Päivi Ollikainen, p. 044 
7790 063 tai Arvo Yrjölä,  
p. 040 7707 431.
Varhaisnuorten kerhot jat-
kuvat viikolla 3.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat ma 26.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ma 26.12. klo 16 ry:llä. 
Uudenvuoden aattoseurat la 
31.12. klo 18 ry:llä. Seurat su 
8.1. klo 16 ry:llä.

Jumalan siunaamaa 
joulua ja 

uutta vuotta 2017!

Limingan seurakunta
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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

Kuollut: 
Pirkko Irmeli 

Vihattula 
s. Penttinen 69

Hartaus to 22.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Soile Tuusa.
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 14 Koivu- ja Tähtikodeis-
sa, Jouni Heikkinen. 
Hartaus to 29.12. klo 14 Hel-
min kodissa, Soile Tuusa. 
Hartaus pe 30.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Soile Tuusa.
Ruokakassien jakelu vä-

hävaraisille maanantaisin 
klo 10–11 seurakuntatalon 
alakerrassa. (Ei ma 26.12.) 
Huom! Jaettavan tavaramää-
rän lisäännyttyä ota mukaasi 
oma varakassi! 
Diakonian avustusanomuk-
sia ei käsitellä 10.12.2016–
2.1.2017 välisenä aikana.
Kuorot: Kuorojen toiminta 

jatkuu ke 11.1., klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa. 
Lapset / perheet: Päivä- ja 
perhekerhot jatkuvat viikol-
la 3. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Joulukirkko su 
25.12. klo 8.30. 

Joulun aika Tyrnävän seurakunnassa

Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 14 Temmeksen kirkossa ja 
klo 15 Tyrnävän kirkossa. Teemu Isokääntä ja Pentti Korkiakoski.

Jouluyön messu la 24.12. klo 22 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, kanttori Anu Kanerva-aho.

Joulupäivän sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 7 Tyrnävän kirkossa ja klo 9 
Temmeksen kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Pentti Korkiakoski.

Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, kanttori Pentti Korkiakoski.

Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus su 1.1. klo 12 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Pentti Korkiakoski.

Loppiaisen sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Liturgia Teemu Isokääntä, saarna Johanna Rantala, kanttori Pentti Korkiakoski.

Loppiaisen messu pe 6.1. klo 12 Temmeksen kirkossa. 
Liturgia Teemu Isokääntä, saarna Leila Ikonen, kanttori Pentti Korkiakoski. 
Herättäjän kirkkopyhä. Messun jälkeen seurat ja Temmes–Tyrnävän 
paikallisosaston vuosikokous srk-talolla.

Kirkkovaltuuston kokous to 
12.1. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Elintarvikkeiden jako vähä-
varaisille tyrnäväläisille tiis-
taina 27.12. klo 8.30–9.30 Pö-
milässä. Elintarvikkeita jae-
taan, niin kauan kuin kasse-
ja riittää. Huomaa poikkeava 
viikonpäivä!
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisil-
le tyrnäväläisille ma 2.1. klo 
8.30–9.30 Pömilässä. Elintar-
vikkeita jaetaan niin kauan 

Kuollut: 
Henri Johannes 
Korhonen 27

kun kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Ma 26.12. seurat klo 14 Le-
polassa ja klo 16 ry:llä. Seu-
rat su 1.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ma 26.12. klo 16 ry:llä 
ja la 31.12. klo 18 ry:llä.

Jouluaaton hartauteen klo 16 
järjestetään kirkkokyyti. 

Ilmoittautumiset to 22.12. klo 13 mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5331 284.

 

Rauhallista joulua  
ja onnellista uutta 

vuotta 2017 
kaikkiin Muhoksen 

koteihin!

Joulurauhaa 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2017!
toivottaa Tyrnävän seurakunta
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Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 16 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava. 
Jouluyön messu la 24.12. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, puhe Jouni Heikkinen, kanttorina Ossi Kajava.
Joulukirkko su 25.12. klo 7 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa, kanttorina Ossi Kajava.
Joulukirkko su 25.12. klo 8.30 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Timo Ustjugov.
Joulukirkko su 25.12. klo 9 Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Soile Tuusa, kanttorina Ossi Kajava.
Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Timo Ustjugov.
Uudenvuodenaaton yömessu la 31.12. klo 23.15 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Timo Ustjugov. 
Uudenvuodenpäivän messu su 1.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa, kanttorina Timo Ustjugov. 
Loppiaisen Kauneimmat joululaulut -messu pe 6.1. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Soile Tuusa, saarnaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 1.1. klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 1.1.  klo 17 seurat 
ry:llä. 
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Tuiran diakoni Heli Mattila sai lahjakortteja 
vietäväksi vanhuksille ja lapsiperheille

Tämä päivä on työkalenterissani varattu kirjalli-
sille töille. Kotikäynti peruuntui, kun perheen äi-
ti ilmoitti lasten sairastelevan. Perheessä ei ollut 
akuuttia hätää. Sovimme, että tulemme lastenoh-

jaajan kanssa kotikäynnille myöhemmin. 
Puolenpäivän maissa eräs Tuiran seurakuntalainen ky-

syy, satunko tuntemaan Pateniemen suunnalta kahta vä-
hävaraista vanhusta ja lapsiperhettä, jolle hän voisi käydä 
ostamassa jouluksi lahjakortteja.  Olen saanut syksyn ai-
kana lahjoituksena eri tahoilta lahjakortteja, joita voin ja-
kaa vähävaraisiin perheisiin joulun alla. Valmistelen lah-
jakorttikirjekuoret saatesanoineen valmiiksi. 

Tapasin taannoin nuoren naisen, joka oli kiinnostunut 
tekemään Tuiran seurakunnassa vapaaehtoistyötä. Soitan 
hänelle ja sovimme, että annan hänen yhteystietonsa niil-
le työntekijöille, jotka kutsuvat hänet tarvittaessa töihin. 

Diakoniatyö on muutakin kuin kotikäyntejä ja avus-
tamista. Puheluiden lisäksi sähköposteja tulee nykyisin 
yhä enemmän myös diakoniatyön asiakkailta – varsin-
kin joulun alla. 

Tänäänkin työpuhelin on pirissyt urakalla. Varsinkin 
diakoniassa kohtaa vielä usein myös niitä henkilöitä, jotka 
eivät pääse ilmoittautumaan netin kautta leireille. Niinpä 
minä teen sen heidän puolestaan.

Eräs nainen soittaa 
ja kysyy, sattuuko Tui-
ran seurakunnasta löyty-
mään isoa naisten talvi-
takkia. Lähdin selvittele-
mään asiaa. Ei löytynyt. 
Annan ohjeet, miten ede-
tä asiassa, jotta nainen 
saisi takin.

Näin loppuvuodesta 
normaalin asiakastyön 
lisäksi pitää tehdä vuo-
den ajalta asiakastilas-
toja Kirkkohallitusta 
varten. Teen niitä töitä 
tänään.

Päivän lopuksi täy-
tän turvallisuusasia-
kirjaa ensi vuoden ensimmäiselle 
leirille, joka on heti tammikuussa. 

Päätän siirtää retriitin rukoushetken suunnittelun seu-
raavalle viikolle. Nyt sitä kaipaa vain raikasta ulkoilmaa 
ja viikonlopun lepoa.

Päivä työ -sarja päättyy. Kiitämme kaikkia arkeaan siihen 
jakaneita seurakuntien ja hiippakunnan työntekijöitä.

Kellot soivat toivoa
Kirkonkellojen kumina on 

säestänyt maailman syksyä 
iltojen pimentyessä vuo-
den loppua kohti. Ava-

ruuksiin kohoavalla kumulla ne 
ovat muistuttaneet ihmiskuntaa 
sen vertavuotavista haavoista ja 
tuskasta. 

Syvällä itsessämme tun-
nemme voimattomuutta ja 
turvattomuutta niiden ilmiöi-
den edessä, joissa ihminen on 
toista vastaan. Kaiken keskel-
lä tavallinen ihminen on yksin 
kysymystensä kanssa. Syyrian 
ja Irakin kärsimykset ovat tul-
leet osaksi elämäämme, vaik-
ka etäisyydet ovat pitkät. Alep-
pon kirkonkellot ovat kuitenkin 
olleet yhteistä rukoustamme, että 
Jumala kuulisi hätämme.  Rukouk-
sen viesti onkin ollut yhdistävä side 
toivoa etsivien ihmisten keskellä. Vaik-
ka rukous ei näyttäisi tuovan välitöntä apua 
huutavaan avun tarpeeseen, kristitty elää tietoisuu-
desta, että sen voima vaikuttaa ja vie kohti toivottua päämäärää 
joskus salatullakin tavalla.

Klassiseksi tullut filosofi John Donnen ajatus on kaiken keskellä tänään enemmän kuin 
totta: ”Kun kuulet kellojen soivan, älä kysy, kenelle ne soivat, ne soivat sinulle.” 

Kellot muistuttavat siitä, että kannamme osaltamme ihmiskunnan samaa tuskaa. Ke-
hotus kuuluukin, että tekisimme sen, mikä omalla paikallamme on mahdollista.

Kellojen kumu ei kohoa ylöspäin vain Aleppon ja muun sodan keskeltä. Samaan soit-
toon liittyy myös tuhansien ja taas tuhansien pakolaisten hätä. 

Emme pääse pakoon ihmisenä olemisen haasteita ja eettistä vastuutamme laatimalla 
kiintiöitä, kiristämällä lainsäädäntöä, maksamalla toiselle osapuolelle ongelman hoitami-
sesta, rakentamalla muureja ja sulkemalla silmämme tosiasialta. 

Elämme muutosten maailmassa, mikä merkitsee perusluonteista arvojen ja asenteiden 
uudelleen muokkausta. Kellot soittavat myös uutta aikaa.

Joulun tutut kellot soivat taas pian ylle maan. Niiden ensimmäinen sointi kuului ver-
tauskuvallisesti kerran pimeän ajan keskellä. Siellä, missä oli paimenten yksinäinen nuo-
tio, uuvuttava työ ja halveksittu asema, koettiin muutoksen hetki, joka muutti koko maa-
ilman. 

Yön hiljaisuuden rikkoi enkelten laulu, joka oli tarkoitettu koko maailmalle: ”Juma-
lan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Sanomassa 
asui toivo. Ihmiskunta ei ole yksin. Sillä on olemassa mahdollisuuksien tulevaisuus, koska 
maailma on Jumalan. 

Hänen tahtonsa on rauhan ja turvallisen huomisen tahto.
Pelon ja yksinäisyyden rikkoi kerran jouluyön viesti: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teil-

le ilosanoman, suuren ilo koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Va-
pahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa ka-
paloituna seimessä.”

Kärsimysten kellojen sanoman keskelle soivat tänä armon vuonna jälleen joulun kellot. 
Ne soivat hiljaa, kuten perinteinen laulu kuuluttaa: ”Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa. 
Kautta avaruuksien kaikuu laulu riemuinen, Jeesus tullut on!”

Kellojen sanoma tulee kohti ja haluaa tavoittaa kuulijan. Syvimmältään joulun kellojen 
viesti tahtoo synnyttää vastaanottajassaan havahtumisen uuteen näkökulmaan elämässä: 
minullekin on syntynyt Vapahtaja. 

Enkelten sanoma tunkeutuu meidänkin elämäämme ja yöhömme: ”Älkää pelätkö!  
Kristus-lapsi on keskellämme.”

Vapahtajan siunaamaa joulunaikaa toivottaen,

SAMUEL SALMI
Oulun hiippakunnan piispa
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