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Vastarannan Kiiski 

Joukkoon mahtuu

Pääkirjoitus

Synkkää 
synkkää
Seppo Simola kertoo pääkirjoituksessa aja-
tuksistaan Afrikan reissunsa jälkeen.

”Henkilökohtaisesti palasin mielelläni 
vajaan parin viikon reissulta Afrikan sy-
dämestä Etiopiasta tähän järjestäytynee-
seen ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Ha-
nasta tulee mielin määrin puhdasta vettä, 
jota voi huoletta juoda ja joka on aina tar-
peen tullen lämmintä peseytymistä varten.

Paljon olisi meillä myös opittavaa af-
rikkalaisilta veljiltämme ja sisariltamme. 
Sieltä, missä ei löydy niin paljon aineellis-
ta hyvää, saattaa löytyä senkin edestä in-
himillistä iloa, lämpöä, ystävällisyyttä ja 
vieraanvaraisuutta. Voisivatkohan kaiken 
synkkyyden keskellä elämän todelliset ar-
vot löytyä yksinkertaisesta toisen ihmisen 
arvostamisesta ja toinen toisestaan huolta 
pitämisestä.”

Kirkko&Kaupunki 21.11.

Muut lehdetAatoksia

laan ja saiko Suomessa samanlaista 
bensiiniä kuin Hollannissa.    

Ylen ohjelmissa olisi pitänyt sanoa 
”muualle Eurooppaan” tai mainita ko. 
eurooppalaisten maitten nimet. Tämä 
ei ole hiuksien halkomista. Sillä taval-
la, millä automaattisesti – siis suoraan 
alitajunnasta – puhumme maastam-
me ja itsestämme on todellista, iden-
titeettiämme muokkaavaa merkitystä. 

Mutta edelleen suomalaiset vas-
ta Itämeren lautalla tai Helsinki-Van-
taan lentokentällä toteavat olevansa 
matkalla Eurooppaan.  Päivittäin sa-
maa älyllisesti huolimatonta sanan-
käyttöä viljelee niin media kuin Pisa-
palkittu kansakin. 

Mihin ihmeen maanosaan suoma-
laiset tuntevat kuuluvansa?  

On surullista ajatella, että suome-
tuimme vuosikymmenien aikana su-
kupolvesta toiseen mielessämmekin 
niin syvälle, että emme osaa vielä-
kään pitää itseämme automaattisesti 
eurooppalaisina. Sillä ei kait tässä sen-
tään enää mistään arastelusta ja alem-
muuden tunteesta voi olla kysymys. 
Syytä kumpaakaan ei todellakaan ole.         

MAIKKI KIVIHARJU-WIEBENGA
Kirjoittaja on yli 30 vuotta Keski-Euroopassa 

asunut oululaislähtöinen toimittaja.

Syvintä 
suomettumista 

Niin kauan kuin se oli mah-
dollista, me ulkosuomalai-
set kuuntelimme ahkerasti ja 
tarkkaavaisesti Ylen maail-

malle lähettämiä ohjelmia. Lyhytaal-
tovastaanottimet kulkivat tuhansien 
suomalaisnaisten mukana huonees-
ta toiseen ja aiheuttivat etenkin jou-
lun aikaan ankaraa niiskutusta ja leu-
an vapinaa.  

Aika usein ohjelmissa toistui sanon-
toja, jotka saivat monet meistä sadat-
televan raivon valtaan.  ”Suomalais-
ta taidetta viedään Eurooppaan, mo-
net matkustavat autolla Eurooppaan, 
vienti Eurooppaan kasvaa, eurooppa-
laisia turisteja oli Lapissa viime vuot-
ta enemmän” jne. Siis minne viedään 
ja ennen kaikkea mistä niitä turisteja 
tulee?  

Kymmenet tuhannet ulkosuoma-
laiset ovat vuosikymmenien ajan kie-
li karrella todistelleet, että olemme eu-
rooppalaisia, etteivät venäläiset meillä 
määrää, että meillä on ainakin yhtä tii-
vis yhteys Lutheriin kuin Skandinavi-
an mailla, unionissa ollaan ja euroilla 
ruoka maksetaan. Vakuutteluistamme 
huolimatta Finlandisierung (suomet-
tuminen) eli käsitteenä niin pitkään 
ja sitkeästi, että sen varjo kummittelee 
yhä varsinkin Euroopan ikääntyneiden 
joukossa.

Kun itse 1970-luvun puolivälissä 
tapasin ensimmäistä kertaa tulevan 
anoppini, kysyi hän kohteliaasti ih-
metellen, kuinka olin onnistunut saa-
maan maastapoistumisluvan. Ja asuiko 
äitini Elsinskissä. Tuleva kälyni puo-
lestaan halusi tietää, olisiko viisumin 
saaminen Suomeen kovin hankalaa ja 
pitäisikö sitä hakiessa kertoa tulevan 
matkan tarkka ohjelma päivä kerral-

Kirkosta on viime vuosina eronnut iso joukko ih-

misiä. Vaikka ilmiö on koetellut eniten Etelä-Suo-

men seurakuntia, myös Oulussa kirkosta eroami-

nen nousi voimakkaasti vuonna 2010. Valitettavasti ovet 

kirkosta ulos käyvät edelleen.

Kun puhutaan koko maassa kymmenistä tuhansista 

lähtijöistä, voisi sen kuvitella vaikuttavan myös jouluna-

jan tilaisuuksien määrään kirkossa.

Ainakaan Oulussa laskua ei ole tapahtunut. Esimerkiksi 

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia on järjestetty viiden 

viime vuoden aikana suurin piirtein sama määrä. Oulun 

seurakuntien joulukuun ajan kaikkia tapahtumia on tänä 

jouluna yhtä runsaasti kuin aikaisempina vuosina.

Tällaista havaintoa voi tarkastella eri näkökulmista. 

Mielenkiintoinen pohdinnan aihe on, mistä ihmiset ovat 

eronneet jättäessään kirkon jäsenyyden. Mieleen tulee 

kysymys, ovatko kirkosta eronneet hyvästelleet vain kirk-

koinstituution, mutta eivät sitä sanomaa, jota seurakun-

nissa kerrotaan. Miksi he tulisivat kristillisen sanoman 

äärelle suuren kirkollisen pyhän innoittamana, jos sano-

ma jouluna syntyvästä Vapahtajasta olisi heille yhdente-

kevä?

Toki – kuten tämän lehden Karjasillan seurakunnan 

omilla sivuilla todetaan – moni haluaa juhlistaa jouluna-

jan alkamista Hoosiannaa laulamalla, vaikka ei muutoin 

juuri kirkonpenkkiä kuluttaisikaan.

Joulu on erityistä aikaa, se on selvää, mutta kirkosta 

eroamiset eivät onneksi kerro suoraa tietoa pyhän kaipa-

uksen hiipumisesta.

Vaikka eroilmoitus olisi jätetty, seurakunnan tilaisuuksis-

sa ei kysytä jouluna eikä juhannuksena kirkon jäsenyyttä. 

Jouluseimen asetelmassa on runsas kirjo erilaisia ihmi-

siä paimenista itämaan tietäjiin. Ei olisi mitenkään mah-

dotonta, jos moni voisi mielessään mahduttaa itsensä 

tuohon kummaan joukkoon Jeesuksen läheisyydessä.   

Helvettiä 
ei ole
Pastori, dosentti Kari Kuula sanoo Esse-
lehdessä, ettei helvettiä ole olemassa.

”Sitä ei ole, ja se kuitenkin syntyy, kun 
ihminen hylkää Jumalan.

– Täytyy muistaa, että erilaiset asiat 
ovat olemassa eri tavoin. Meillä on näky-
vien esineiden lisäksi loogisten totuuksien 
tapa olla olemassa, sekä muistojen ja esi-
merkiksi numeroiden olemassaolo. Juma-
lakin on olemassa omalla tavallaan. Mutta 
millaista olemista se sitten on, se taitaa ol-
la niitä teologian vaikeimpia kysymyksiä. 
Emme ymmärrä sitä, mutta voimme sil-
ti jotakin aavistaa jo yleisen järjen perus-
teella. Helvetti taas on olemassa mahdolli-
suutena, jonka toteutumisesta emme tiedä.

Kuulan mukaan helvetti on ihmisen te-
kele, kun taas taivas on Jumalan luoma.”

Esse 22.11.

RIIttA HIRVoNEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Kun verrataan 
vuosien 2008 ja 
2010 tuloksia 
tähän vuoteen, 
muutos on huikea. 
Suurin, mitä olen 
itse nähnyt.

Era Kurronen

Kempele selätti 
työilmapiirin ongelmat

Neljä vuotta sitten Kempe-
leen seurakunnassa pää-
tettiin tarttua härkää sar-
vista, kun työilmapiirissä 

ilmeni ongelmia.
– Esimiessuhteissa oli epäsel-

vyyksiä. Tuli myös ilmoituksia 
epäasiallisesta kohtelusta ja syr-
jinnästä työpaikalla, kirkkoherra 
Pekka Rehumäki kertoo.

Seurakunta urakoi parem-
man työilmapiirin puolesta vuo-
sia, ja nyt työ on tuottanut tulos-
ta. Kempeleen seurakunnan työ-
ilmapiiri on tällä viikolla julkais-
tavan tutkimuksen mukaan lois-
tava.

– Syrjintä ja kiusaaminen ovat 
käytännössä poistuneet koko-
naan, toteaa tutkimuksesta vas-
tannut Era Kurronen toiminimi 
EraProsta.

Kyselyn avulla
ongelmat esiin
Ongelmien tultua ilmi Kempeleen 
seurakunta tilasi Era Kurrosel-
ta työilmapiiritutkimuksen, jon-
ka avulla lähdettiin selvittämään 
seurakunnan työntekijöiden nä-
kemyksiä työpaikkansa ilmapii-
ristä. Ensimmäinen kysely teh-
tiin vuonna 2008 ja toinen kaksi 
vuotta sen jälkeen.

– Tutkimus toteutettiin verk-
kokyselynä. Alussa huomasi, et-
tä kysymyksiin on pelätty vasta-
ta, vaikka vastaaminen tehtiin ni-

mettömänä, Kurronen kertoo.
Kyselyn aihepiirit koskivat 

työn tavoitteellisuutta, ilmapiirin 
avoimuutta, töiden organisointia, 
johtamista, kannustavuutta ja pa-
lautetta sekä kiusaamista ja syr-
jimistä.

– Tulokset eivät paljoa eron-
neet keskivertoseurakunnista. 
Kempeleen ongelmat olivat sel-
laisia, joita ilmenee muuallakin, 
Kurronen sanoo.

Rehumäen näkemyksen mu-
kaan työilmapiiri oli kuitenkin 
huonompi kuin kirkossa yleisesti.

Kurrosen mukaan on tärkeää 
selvittää, missä ja millaisia ongel-
mat ovat.

– Kun tiedetään, mitä pitää 
tehdä, aletaan päästä eteenpäin, 
hän sanoo.

Kurronen toteaa, että ilmapii-
rin muuttaminen vaatii myös ha-
lua toimia.

Muutoksen eteen
on tehtävä töitä
Kempeleen seurakunnassa muu-
tosta lähdettiin toteuttamaan 
vahvistamalla työyhteisön raken-
teita.

– Työntekijöitä on nelisenkym-
mentä. Yksi kirkkoherra ei voi ol-
la kaikkien lähiesimies, Rehumä-
ki sanoo.

Sen vuoksi seurakunnassa siir-
ryttiin tiimiorganisaatiomalliin, 
jossa jokainen työala on oma tii-

minsä jolla on oma tiimiesimie-
hensä. Myös valta- ja vastuusuh-
teita selkiytettiin.

– Tämä edellyttää johtamis-
valmiuksia, joten järjestimme tii-
miesimiehille johtamiskoulutus-
ta, Rehumäki kertoo.

Seurakunnassa kehitettiin 
vuosina 2010–2011 työyhteisön 
sisäisen koulutuksen menetelmä, 
jossa opetellaan keskustelemaan 
avoimesti työhön ja ilmapiiriin 
liittyvistä asioista.

Työn mielekkyyttä lisättiin 
koulutuksilla ja työnohjauksella. 
Myös virkistys- ja kulttuurisete-
leiden käyttöä lisättiin.

– Ryhdyimme myös korosta-
maan hengellisyyttä, sillä tämä 
työ on kuitenkin Jumalan työn 
tekemistä. Kaikissa tiimeissä, ta-
loushallinnosta ja kiinteistöpalve-
luista lähtien, aloitetaan kokouk-
set hartaushetkellä. Työntekijöitä 
myös rohkaistaan käymään juma-

lanpalveluksissa. Lisäksi meillä on 
viikoittain kaikkien yhteinen ru-
koushetki, Rehumäki sanoo.

Hänen mukaansa rukoushet-
ki luo työpäivään mielekkyyttä, 
ja siitä on tullut paljon positiivis-
ta palautetta.

Viimeinen mittaus
tuotti positiivisen tuloksen
Kolmas työilmapiirikysely tehtiin 
tänä vuonna, ja tulokset yllättivät 
positiivisesti.

– Kaikki työntekijät vastasivat 
kyselyyn, mikä on loistavaa. Ta-
louspäällikkö toivoi myös palau-
tetta työstään. Jopa avoimiin ky-
symyksiin, joihin vastattiin omal-
la nimellä, tuli 27 vastausta, Kur-
ronen kertoo.

Hänen mukaansa kiusaamis-
ta tai syrjintää ei seurakunnassa 
käytännössä enää ole.

– Vuonna 2008 27 prosent-
tia vastaajista ilmoitti olevansa 
samaa mieltä tai jokseenkin sa-
maa mieltä kysymyksestä ”ko-
en itseäni kiusattavan aina silloin 
tällöin”. Nyt vuonna 2012 ei ku-
kaan. 2008 kolmasosa ilmoitti tu-
levansa syrjityksi aina silloin täl-
löin, nyt vain yksi oli jokseenkin 
samaa mieltä, Kurronen kertoo.

Myös kokemus työn rasitta-
vuudesta on parantunut.

– Työssä jaksetaan paremmin. 
Kempeleessä työn rasittavuus on 
nyt selvästi alle kirkon keskiar-

von, mikä myös kuvaa hyvää työ-
yhteisöä, Kurronen toteaa.

Kirkkoherra Rehumäen mu-
kaan myös työn mielekkääk-
si kokeminen on keskimääräis-
tä parempaa. Kurronen on sa-
maa mieltä.

– Kun verrataan vuosien 2008 
ja 2010 tuloksia tähän vuoteen, 
muutos on huikea. Suurin, mitä 
olen itse nähnyt.

työ jää usein
puolitiehen
Kurronen kertoo, että työhyvin-
vointia on Kirkon nelivuotisker-
tomuksen mukaan tutkittu yli 
puolessa seurakunnista.

– Itse olen tehnyt tutkimusta 
muutamassa kymmenessä seura-
kunnassa.

Kurronen toteaa, että valitetta-
van usein tutkimuksen jälkeen ei 
tapahdu mitään. Johtoryhmä tai 
muu vastaava kokoonpano käsit-
telee tutkimukset ja sovitaan, että 
näitä kehitetään. Konkreettisuus 
ja tarkemmat sopimukset jäävät 
kuitenkin puuttumaan.

– Tutkimus, johon liittyy työn-
tekijöiden listaamat kehittämis-
alueet ja konkreettisia asioita, joi-
ta ryhdytään toteuttamaan, on 
ylivoimainen vaihtoehto. Sillä ta-
voin saavutetaan tuloksia.

KAtJA KIISKINEN

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

Kempeleen seurakunnan työntekijät Anneli Salo (vas.), Catharina Cadenius, Tarja Karppinen, Arto Pisilä, Pekka Rehumäki, Anni Rantasuomela, Helinä Arola ja Sari Karvonen istahtivat tiistaiaamuna yhdessä kahville. 
Yhteiset aamunaloitukset kahvipöydän ääressä ovat tärkeitä hetkiä, jolloin muun muassa vaihdetaan kuulumisia.
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Rebekka Naatus esitti 15.11. 
Aatoksia-kolumnissa, et-
tä ajoin kirkolliskokouk-
sen puheessani ”itselleni” 

tärkeitä asioita. 
Nostin puheessani esiin kol-

me aihetta, joissa niin valtiol-
le kuin kirkolle lankeaa haaste 
puolustaa ihmisarvoa. Toivon, 
että elämän ja ihmisarvon puo-
lustaminen olisivat kaikille kir-
kon jäsenille, myös Naatukselle, 
tärkeitä asioita. 

Pääministeri Kataisen halli-
tusohjelman tavoitteena on vä-
hentää raskaudenkeskeytyksiä 
ja selvittää tarve myöhäisim-
män viikkorajan muutokseen 
sekä terveydenhuollon henki-
löstön oikeuteen eettisin pe-
rustein kieltäytyä toimenpiteen 
suorittamisesta. Nämä kohdat 
ovat hallitusohjelmassa kris-
tillisdemokraattien aloitteesta, 
mutta ne ovat silti hallituksen 
linjauksia.

Abortista ei pidä vaieta, mut-
ta siitä puhuttaessa tarvitaan en-
nen muuta kuoleman rajan ylit-
tävää anteeksiantamisen ja ar-
mon sanomaa. Tässä kirkolla on 
etuoikeus rohkeasti pitää esillä 
lain ja evankeliumin sanomaa ja 
samalla puolustaa jokaisen Ju-
malan kuvaksi luodun elämää. 

Puhuin siitä, että sikiöseu-
lontaohjelman järjestämisel-
lä viestitään, etteivät vammai-
set ole varauksetta tervetullei-
ta keskuuteemme. Entinen vih-
reiden kansanedustaja, itsekin 
vammainen Kalle Könkkölä on 
todennut: ”Seulontoihin sisälty-
vä viesti loukkaa syvästi jo syn-
tyneitä vammaisia. Kerrannais-
vaikutukset ovat selvät ja ne hei-
jastuvat niin nuorempien kuin 
vanhempienkin vammaisten 
elämään. Jokainen ymmärtää 
sen, että jos savolaisuus olisi niin 
kauheata, että savolaiset täytyy 
abortoida, niin silloin savolai-
sista ei erityisemmin pidettäisi.”

Terveydenhuoltohenkilöstön 
vakaumuksen suoja ei sekään 
ole yksityisajatteluani. Läntisen 
Euroopan maista ainoastaan 
Suomessa ja Ruotsissa tervey-
denhuollon henkilöstöllä ei ole 
lakiin perustuvaa oikeutta kiel-
täytyä vakaumuksen perusteella 
suorittamasta abortteja tai laa-
timasta niihin liittyviä lausun-
toja. Euroopan neuvosto edel-
lytti vuonna 2010, että kaikkien 
jäsenmaiden tulee turvata hoi-
tohenkilökunnalle omantun-
nonvapaus kieltäytyä abortin tai 
eutanasian suorittamisesta. Se-
kä maailman että Suomen lää-
käriliitot ovat saman vaatimuk-
sen takana. 

Raskaus voidaan keskeyt-
tää vammaisuuden perusteel-
la 24. raskausviikon loppuun, 
kun terveiden kohdalla ehdo-
ton raja on 20 viikkoa. En löy-
dä perustetta, että voitaisiin pu-
hua yhdenvertaisuudesta tai pe-
rusoikeuksien kunnioittamises-
ta, kun 24 raskausviikkoa nuo-
rempia keskosia pelastetaan te-
hohoidolla ja vammaisen on 
kuoltava.

On tosiasia, ei mielipide, et-
tä eutanasia ei tarkoita tarpeet-
tomien hoitojen riisumista vaan 
potilaan elämän lopettamis-
ta esimerkiksi myrkkyruiskeel-
la. Eutanasialailla viestittäisiin 
vammaisten ja sairaiden elämän 
arvottomuutta. Piispa Häkki-
nen on todennut: ”Sairaan sur-
maaminen olisi ihmisyyden 
haaksirikko.” Piispa Riekkinen 
puolestaan totesi huhtikuus-
sa ”Jos elämä pistetään poikki 
sen takia, että olet niin vanha 
tai kärsit niin paljon, sehän on 
murha”.

Toisin kuin Naatus väittää, 
mielestäni syömälakossa olevia 
afgaanimiehiä tulee auttaa ja 
näin on myös tehty. Olen tyy-
tyväinen, että miehet päätyivät 
lopettamaan keskustelumme 
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• Kiitos mielenkiintoisista ju-
tuista Rauhan Tervehdykses-
sä. Osa jutuista voi ärsyttääkin, 
mutta mielenkiinnolla olen lu-
kenut myös ne. Maailmaan-
han mahtuu meitä monella lail-
la ajattelevia. Vastarannan Kiis-
ki saa aina hyvälle mielelle, kat-
son sen aina jo netissä keskiviik-
kona. (Nettipalaute 24.11. kello 
17.20)

• RT:n juttuun Mayojen maa-
ilmanloppu tulee: Iltasanomat 
uutisoi 25.11.2011, että samai-
sen "tutkija David Stuartin mu-
kaan Comalcalcon tiilestä näyt-
täisi olevan erotettavissa aina-
kin verbi huli eli hän/se saa-
puu". Koska Jeesuksen saapumi-

sen päivää on kirjoitusten mu-
kaan mahdotonta tietää noin-
kaan tarkasti, eikä maailman-
loppua tule ennen 1000-vuotista 
valtakuntaa, niin tämä vaikut-
taisi ennemminkin Antikris-
tuksen saapumiselta. (Nettipa-
laute 24.11. kello 18.00)

• Loistava verkkolehti! Toisin 
kuin useimmissa muissa verk-
kolehdissä, tekniikka toimii 
myös vähän vanhemmalla kän-
nykällä. Helppo ja selkeä käyt-
tää, ja latautuu nopeasti. Nä-
köislehdissä ei ole mitään jär-
keä. Kiitos tästä! (Nettipalaute 
24.11. kello 18.26)

• Kaiken kaikkiaan RT on vir-
kistävää ja ajattelemisen aihetta 
antavaa luettavaa tällaiselle "va-
paamatkustajallekin". Yksi asia 
kuitenkin häiritsee, nimittäin 
lehden nimi. Ainakin minun 
korvissani se kuulostaa seura-
kuntalehdeksi kovasti yhden 
suunnan julkaisulta. Uskoisin, 
että jokin helpommin avautuva 
ja lukijakuntaa paremmin edus-
tava nimi saisi useammat kiin-
nostumaan lehdestänne. (Netti-
palaute 25.11. kello 21.02)

Toimitus vastaa: Kiitos ehdo-
tuksestasi. Lehteä on julkais-
tui pian 105 vuotta tällä nimel-
lä, joten ihan yksinkertaista ni-
men vaihtaminen ei olisi.

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

Abortista ei pidä 
vaieta, mutta 
siitä puhuttaessa 
tarvitaan ennen 
muuta kuoleman 
rajan ylittävää 
anteeksiantamisen 
ja armon sanomaa. 

Postia  toimitus@rauhantervehdys.fi  

Vastine: "Ihmisarvon ja elämän puolesta"

Kivilohkareet hidastavat 
rakentamista

Oulun keskustan 
uutta seurakuntataloa 
rakennetaan parhaillaan 
vanhan tilalle Isokatu 17:ssa. 

Seurakuntayhtymän kiin-
teistöjohtaja Jaana Valjus, 
ovatko suunnitellut aika-
taulut pitäneet kutinsa?

– Työmaa etenee kokonaisai-
kataulun mukaisesti, mutta poh-
jatyöt ovat vieneet suunniteltua 
enemmän aikaa kivisyyden vuok-
si. Tontilla on ollut yllättävän iso-
ja kivilohkareita. Käynnissä ovat 
kellarikerroksen runkotyöt.
Kuinka monta ihmistä seurakun-
tatalon rakentaminen työllistää?

– Hanke työllistää suunnittelijat 
mukaan lukien 150 henkilöä. Ou-
lun seurakuntayhtymä on kaiken 

kaikkiaan merkittävä rakennus-
alan työllistäjä Oulussa, koska yh-
tymä rakennuttaa ja kunnossapi-
tää kiinteistöomaisuuttaan suun-
nitelmallisesti vuodesta toiseen.

– Toki tällä hetkellä uutta ei 
rakenneta enää siinä määrin kuin 
aikaisempina vuosina, mutta 
kiinteistöjen peruskorjaukset ovat 
korvanneet uudisrakentamisen.
Vaikuttaako siltä, että Isokatu 
17:n kustannusarviossa, joka on 
14,5 miljoonaa euroa, pysytään? 

– Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan tässä summassa pysytään. 
Milloin talon pitäisi olla suunni-
telmien mukaan valmis? 

– Tavoitteena on, että tilat ovat 
seurakuntalaisten käytössä loppi-
aisena vuonna 2014.

RIIttA HIRVoNEN

Kellarikerroksen runkotöitä tehdään parhaillaan Isokatu 17:n työmaalla.

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

Palvelupiste vaihtaa paikkaa

• Keskustan seurakuntatalossa tulee olemaan Oulun seurakuntien yh-

teinen palvelupiste, jossa on tilat päivystäville papeille ja keskusre-

kisterille. Lisäksi rakennukseen tulee muun muassa tuomiokirkko-

seurakunnan kirkkoherranvirasto, seurakuntasalit, monitoimisali se-

kä perheasian neuvottelukeskus.

• Uuden rakennuksen julkisivut tulevat olemaan pääosin vaaleaa ra-

pattua pintaa ja tummanharmaata luonnonkiveä. 

• Uusi seurakuntatalo rakennetaan irralleen keltaisesta, juuri enti-

söidystä empire-tyylistä Asemakadun Vanhasta pappilasta.

jälkeen nälkälakon. Miehillä on 
täysi vapaus ja oikeus osoittaa 
mieltään haluamallaan taval-
la. Iloitsen kuitenkin siitä, että 
se ei tapahdu nälkälakolla, sil-
lä se vaaransi heidän oman ter-
veytensä ja oli samalla vaaralli-
nen viesti muille turvapaikan-
hakijoille. 

Viranomaiset ovat koko ajan 
tukeneet miehiä tarjoamal-
la terveyspalveluita, majoitusta 
ja ravintoa vastaanottokeskuk-
sessa sekä neuvontaa heidän oi-
keuksistaan suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Tämä tuki jatkuu 
heidän odottaessaan hallinto-
oikeuden päätöstä. On hienoa, 
että heillä on myös ystäviä ja tu-
kijoita. Toivottavasti nämä ih-
missuhteet jatkuvat edelleen. 

PÄIVI RÄSÄNEN
sisäministeri

Päivi Räsänen
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Valtaa vanhuus -liike kumppaniksi

• Vuoden 2012 keräystulokset on luettavissa internetsivuilta  

www.yhteisvastuu.fi.

• Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykseen tänä vuonna rei-

lut 4,1 miljoonaa euroa. Tämä on noin 6 prosenttia vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Keräyskohteena olivat suomalaiset ylivelkaantu-

neet sekä pienrahoitustoiminta Ugandassa.

• Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräys auttaa yksinäisiä vanhuksia Suo-

messa ja Kambodžassa. Keräyksen organisoija Kirkkopalvelut tekee 

Yhteisvastuukeräyksessä yhteistyötä Valtaa vanhuus -liikkeen kans-

sa. Liikkeen taustalla on vanhustyötä tekeviä järjestöjä.

Pekka Asikainen 
tärkeään 
virkaan
FT, pastori Pekka Asikainen 
on valittu kirkkohallituksen 
kasvatus- ja perheyksikön apu-
laisjohtajaksi. Asikaisen tehtä-
vänä on johtaa ja kehittää kir-
kon kasvatuksen alan asian-
tuntijaosaamista ja toimia yk-
sikön varajohtajana. Hän 
aloittaa uudessa tehtävässään 
1.1.2013 alkaen Helsingissä.

Asikainen on työskennellyt 
vuodesta 2005 Oulun hiippa-
kunnassa hiippakuntasihtee-
rin virassa ja toimii tällä het-
kellä muun muassa Seurakun-
tien Lapsityön Keskuksen joh-
tokunnan puheenjohtajana.

Asikaisen mukaan kristil-
lisessä kasvatuksessa korostuu 
jatkossa kristillisen uskon uu-
delleen sanoittaminen, diako-
ninen työote ja perhelähtöisyys.

– Uudelleen sanoittamisella 
tarkoitan kirkon jatkuvaa teh-
tävää sanoittaa kristillistä us-
koa uusille sukupolville heille 
ymmärrettävällä tavalla.

Kirkossa pitää 
riidellä
Kirkko ja kaupunki -lehden 
päätoimittaja Seppo Simo-
la vastaa Kuopion piispan Ja-
ri Jolkkosen Helsingin seura-
kuntien lähetysrahojen jakoa 
koskevaan kritiikkiin.

”Tehtäköön nyt vielä kerran 
kaikelle kansalle, myös maa-
kuntien piispoille tiettäväksi, 
että seurakuntalaisten mak-
samien kirkollisverojen käy-
töstä päättävät seurakunta-
laisten valitsemat luottamus-
miehet. Siihen miten helsin-
kiläisten rahoja käytetään, ei 
ole edes omalla piispalla, saati 
näillä kehittyvien hiippakun-
tien miehillä nokan koputta-
mista”, Simola kirjoittaa.

Hänen mukaansa kirkos-
sa pitää riidellä, jos se on vält-
tämätöntä asioiden paranta-
miseksi. Hän arvostelee myös 
päällekkäistä työtä tekeviä lä-
hetysjärjestöjä, jotka kilpaile-
vat toistensa kanssa.

”Jos lähetystyön asia olisi 
lähetysjärjestöille niin tärkeä, 
kuin ne väittävät, ne jättäisivät 
taakseen aikansa eläneet teolo-
giset painotuksensa. Sen sijaan 
ne etsiytyisivät yhteisen katon 
alle ja tekisivät työtään kirkos-
sa ja yhteiskunnassa yleises-
ti hyväksytyltä arvopohjalta”, 
Simola sanoo.

Maata kiertelemässä

Paavi Johannes Paavali II:n  
patsas paljastettiin viime 
viikolla Roomassa jo toi-
sen kerran. Ensimmäisel-

lä kerralla vuonna 2011 patsas sai 
yleisöltä ja Vatikaanilta niin tylyn 
vastaanoton, että se päätettiin lä-
hettää muotoiltavaksi uudelleen.

Jopa Vatikaanin oma taidekrii-
tikko Sandro Barbagello väitti, 
että patsas näyttää pommin rä-
jäyttämältä.

– On synti, että vain harvat 
voivat pitää teosta kunnianosoi-
tuksena Johannes Paavalille, Bar-
bagello julisti.

Paavi muistutti monen mie-
lestä diktaattori Benito Mussoli-
nia. Nyt paavi on kuitenkin saa-
nut uuden kuosin.

Taiteilija Oliviero Rainaldi on 
tyytyväinen lopputulokseen, jo-
ka vastaa hänen alkuperäistä vi-
siotaan. Rainaldi syyttääkin al-
kuperäisen patsaan viimeistellei-

Kaulan saanut paavi hymyilee

tä työntekijöitä teoksensa pilaa-
misesta.

– Uudelleenmuotoilussa teh-
tiin pieniä korjauksia alkuperäi-
seen teokseen, Rainaldi sanoo. 

Paavin naama on pantu uuteen 
uskoon. Siihen on lisätty kaula ja 
leukakin on terävämmin muo-

toilu, joten paavin pää ei muistu-
ta enää keilapalloa. Kaiken lisäksi 
uusionaamainen paavi hymyilee.

Paavin tyylitellyt käsivarret 
ovat levitetyt tervetulon ja suoje-
lun merkiksi.  Pyhän Isän kaapu 
on edelleen auki vatsan ja jalko-
jen kohdalta, jossa on iso onkalo.

Vihertävä sävy levittyy tasai-
semmin pronssisen patsaan pin-
nalla. Ruskeat tahrat on suurim-
maksi osaksi saatu poistettua. 
Uutta on myös aidattu jalusta, sil-
lä aikaisemmin patsasta ympäröi 
ruohotilkku ja pusikko.

Rooman kulttuuri-intendent-
ti Umberto Broccoli huomaut-
taa olevan aivan luonnollista, että 
patsaan kaltainen taideteos syn-
nyttää monenlaisia mielipiteitä. 
Italiassa elää hänen mielestään 50 
miljoonaa jalkapallofania, 50 mil-
joonaa taidekriitikkoa ja 50 mil-
joonaa poliitikkoa.

– Kun on kyse nykytaiteesta, 
on odotettava vuosia ennen kuin 
teoksen taiteellista arvoa on mah-
dollista arvioida, Broccoli sanoi 
toimittajille.

PEKKA HElIN

Lähde: Huffington Post
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Uusi patsas vasemmalla, vanha patsas oikealla.

Hailuodossa lennettiin luudalla 
yhteisvastuun malliseurakunnaksi 

Kyläluuta poiki ennätyssumman

Hailuotolaiset nostivat tä-
nä vuonna itsensä Yh-
teisvastuukeräyksen kun-
niakkaaseen ”top teniin”. 

Kun keräystulokset julkaistiin 
viime viikolla, Hailuoto pitää si-
jaa seitsemän. Yhteisvastuukerä-
yksen 2012 paras tulos, lähes kah-
deksan euroa per seurakuntalai-
nen, tehtiin Etelä-Pohjanmaalla 
Karijoella.

Hailuodossa jokainen saare-
lainen antoi keräykseen keski-
määrin 4,27 euroa.

Luodon kiirimistä yhteisvas-
tuun yhdeksi kärkiseurakun-
naksi voidaan pitää siksikin an-
siokkaana, että diakoniatyönte-
kijä Marja Rantasuomela ei edes 
muista, millä sijalla he olivat ai-
emmin keräystuloksissa.

– Toisella laidalla kuitenkin 
kuin nyt, hän sanoo.

tuottoisia kyläluutia 
kiersi saarella
Rantasuomelalla ei ole 
kerrottavana mitään 
”rakettitiedettä”, jol-
la he saivat keräys-
tuloksensa nouse-
maan vuodessa.

– Raha poi-
ki kolmen kyläluudan 
avulla. Kyläluuta – jossa 
oli keräyslipas mukana – kier-
si saarella kodista kotiin. Kylä-
luuta oli oikea luuta, jota ihmi-
set saivat pitää kotonaan muu-

taman päivän ajan, mutta 
sitten se piti jo viedä eteen-
päin. Lippaan lisäksi luu-
dassa oli vihko, jossa oli 
merkintä, missä kaikkial-
la luuta matkasi.

– Lahjoitettuja sum-
mia ei kirjattu ylös, vaan 
jokainen laittoi keräyslip-
paaseen juuri sen verran 
kuin halusi, Rantasuo-
mela kertoo.

Hänen mukaansa 
lippaat pääsivät välil-
lä täyttymään niin, et-

tä työntekijän oli käytävä kes-
ken keräyksen tyhjentämässä ne.

Perinteisestä listakeräyksestä 

Hailuodossa luovuttiin melkein-
pä kokonaan viime keväänä. Kylä-
luutien lisäksi varoja karttui Ran-
tasuomelan mukaan onnistuneis-
ta yhteisvastuutapahtumista.

Kaupunkilaisten 
ravistelu paikallaan
Seurakuntakohtaiset keräystu-
lokset paljastavat tutun tosiasi-
an. Maaseudulla asuvia ”kaverin 
hätä” koskettaa herkemmin kuin 
kaupunkilaisia. Kärkipään lah-
joittajiin mahtuu vain yksi ”kau-
punkiseurakunta”, Tammerfors 
svenska församling eli Tampereen 
ruotsinkielinen seurakunta.

Yhteisvastuun keräysjohtaja 
Tapio Pajunen Kirkkopalveluis-
ta kertoo, että kaupunkilaisia yri-
tetään herätellä konkreettisin toi-
menpitein nykyistä aktiivisem-
min osallistumaan lähimmäisen 

rakkauden kansalaisliikkeeseen, 
jollaisena Pajunen pitää vuotuis-
ta Yhteisvastuukeräystä.

Tietoa onnistuneista käytän-
nöistä varainhankinnassa halu-
taan levittää, ja siksi Kirkkopal-
veluissa perehdytään niihin seu-
rakuntiin, joissa keräystulos on 
saatu nousemaan. 

Toki Kirkkopalveluja kiinnos-
taa myös ne seurakunnat, joissa 
tulos on syystä tai toisesta laske-
nut yllättäen edellisvuosista.

Muun muassa Tampereen 
Messukylän seurakunnassa kerä-
ystulos parani yli 60 prosentilla. 
Kohenemisen takana oli – Hai-
luodon tapaan – yksinkertainen 
”kikka”. Työyhteisö päätti yhdes-
sä osallistua yhteisvastuuseen uu-
sia ja vanhoja keräysideoita hy-
väksikäyttäen.  

RIIttA HIRVoNEN
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Muut seurakunnat

• 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

Su 2.12. klo 11.00  
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS

To 6.12 klo 12.00  
YSTÄVÄLOUNAS JA HARTAUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 30.11. klo 19.30 Lift, Mika Keisu, Riikka 
Trygg, Janna Kauppila, Roosa Hintsanen & band.
Su 2.12. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Hannu Orava, Taisto Vähäaho, Seurakuntakuoro. 
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 2.12. klo 17 
Church@78, International Service, Andrey and 

Rachel Sirotkin, Yeshitila Degefu, Geza. Ma 3.12. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta 
naisille. Ke 5.12. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Raimo Karhu, Aila Pyörälä, 
Päivi Lotvonen. To 6.12. klo 15 Itsenäisyyspäivän konsertti, Lassi Makkonen, 
Ritva Himanka, Mikko Saukkonen. Käsiohjelma 5€ (sisältää kahvin ja arvan).
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 2.12. Jumalanpalvelus, 
vieraana Joonas ja Hilkka Kelottijärvi johtaa Liisa Tiainen.

Ti 4.12. Joulupata info klo 18.00.
To 6.12. JOULUMYYJÄISET 11.00-14.00.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

To 29.11. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, 
Henri Tuhkala, God`s Bell, rukouspalvelua,  
tarjoilu. Pe 30.11. klo 18 Varkki-ilta, 10-14

-vuotiaille. Su 2.12. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints`Club koululai-
sille, lounas, Risto Wotschke, Henri Tuhkala. Ti 4.12. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: 
Miten käyttäisin loppuelämäni hyvin? Ke 3.12. klo 18 Nuortenilta.  
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

ARKKIPIISPA
Yhteiskunnallinen oikeuden-

mukaisuus on koventuneessa

ilmapiirissä yhä tärkeämpää. 

SIVULLA 6

LIEKSAN IHME
Rasistit leimasivat kaupungin. 

Oikeasti Lieksassa ollaan 

ystävällisiä ja ymmärtäväisiä.

SIVULLA 10

KODIN PERINTÖ
Näyttelijä Matleena Kuusniemi 

ja viisi muuta kertovat, millaiset 

arvot he saivat vanhemmiltaan.

SIVULLA 16

2 2 .  J O U LU KU U TA  2 0 1 1  |  HINTA: 3,00€ |  107.  VUOSIKERTA |  0043595–11–52
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LAULU TUO 
JOULUILON
Maskulainen Alina Nummelin 

kerää laulutervehdyksillä

rahaa lähetystyölle. Sivulla 27

Anna lahjaksi lukemisen iloa – joka torstai.

Kotimaa-lehti on lahja, jonka voi avata usein.

Juurevaa hengellisyyttä – Kotimaa on kirkon jäsenen pää-äänenkannattaja arjessa ja juhlassa. 
Kiinnostavia ilmiöitä – Seurakunnissa tapahtuu koko ajan. Kotimaa kertoo taustat ja seuraukset. 
Koskettavia haastatteluja – Jokainen ihminen on Jumalan luoma ihme. Lue lisää Kotimaasta. 

Nauti lehdestä, jossa on sisältöä ja luottamusta tulevaisuuteen
– tilaa itsellesi tai ystävällesi Kotimaa.

Kotimaa-lehti on lahja, jonka voi avata usein.

Tilauskortti
Kotimaa
maksaa 
posti-
maksun.

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012 saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.
1.1.2013 lähtien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi 

Tilaa
Kotimaa

4 kk

25€
(norm. 44 €)

Voit tehdä tilauksen myös:
Puhelimitse: 020 754 2333
Sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Verkosta: www.kotimaa.fi /joulutarjous

 Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena
tilauksena 4 kk hintaan 25 € (norm. 44 €).
Tilaus alkaa tammikuun 2013 alusta.

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

RT 40/12

Kansainvälinen seiminäyt-
tely ja seimivaellus toteu-
tetaan Oulussa jo viidettä 
kertaa. Avajaiset ovat Ou-

lun kaupunginteatterissa lauan-
taina 1. joulukuuta kello 17. 

Seiminäyttelyn avaa piispa Sa-
muel Salmi. Lisäksi mukana ovat 
Oulun ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra, isä Marko Pat-
ronen sekä Oulun katolisen seu-
rakunnan, Nasaretin Pyhän Per-
heen seurakunnan kirkkoherra, 
isä Donbosco Thomas. 

Seiminäyttely on nähtävissä te-
atterissa ja Oulun pääkirjastossa 
21. joulukuuta saakka. Näyttely 
on ekumeeninen, sillä nähtävillä 
on noin 50 seimeä luterilaisen, or-
todoksisen ja katolisen perinteen 
mukaisesti. Myös avajaiset ovat 
ekumeeniset. 

Seimiä on muun muassa Israe-
lista, Italiasta, Meksikosta ja Ecu-
adorista, josta pohjoisen asukkaat 
ovat  matkoiltaan niitä tuoneet, 
kertoo näyttelyä koordinoiva An-
ni Puikko Tiernasäätiöstä.

Seimiä voi katsella Puikon mu-
kaan myös kaupungilla yritysten 
näyteikkunoissa ja muissa tilois-
sa. Myös laajentuvan Oulun seu-
rakuntayhtymän kirkoissa voi 
ihailla seimiä. 

Kulttuurit kohtaavat 
seiminäyttelyssä

Seiminäyttelyn avajaisista kul-
jetaan lyhtykulkueena teatteril-
ta Piispantalon seimelle, missä 
avataan Tallikappelin joulu. Py-
hän Tuomaan lapsikuoron jäsenet 
tuovat seimelle Jeesus-lapsen. Ti-
laisuuden päätteeksi sotilaskoti-
sisaret tarjoavat glögiä ja mehua 
Tallikappelissa. Piispantalon jou-
luseimellä on mahdollista vierail-
la aina loppiaiseen saakka.

lapsista 
elävä seimi
Seiminäyttelyn avajaisissa näh-
dään myös Oulun katolisen seu-
rakunnan, Nasaretin Pyhän Per-
heen Seurakunnan lasten esittä-
mä Elävä seimi -joulunäytelmä. 

Näytelmän vetäjä on italialai-
nen Lucia Bettini, joka on asu-

nut Oulussa kymmenkunta vuot-
ta. Hän on katolisen kirkon vapaa-
ehtoinen lähetystyöntekijä.

Elävän seimen lapset ovat ulko-
maalaistaustaisia, minkä huomaa 
selvästi, kun pääsee seuraamaan 
harjoituksia. Ääntä ja touhua riit-
tää enemmän kuin suomalaislap-
silla, mikä on virkistävää. 

Lapsia on esityksessä mukana 
parisenkymmentä. Päärooleissa 
ovat tietysti Joosef ja Maria.

– Heidän roolinsa saavat roh-
keat lapset, jotka uskaltavat lausua 
vuorosanansa yleisön edessä. Lap-
sia kuitenkin vuorotellaan roo-
leissa eri vuosina, Bettini kertoo. 

Puheosuudet ovat uutuus, sil-
lä aikaisemmin Oulun elävä seimi 
on esitetty sanoitta. Teksti on suo-
menkielisestä Raamatusta.

Bettini ei pelkää, että lapset te-
kevät virheitä. Ne sallitaan, sillä 
lapset ovat lapsia.

Kerran katolisen kirkon piis-
pa Teemu Sippo vieraili Oulus-
sa ja lapset esittivät hänelle Pyhän 
Franciscus Assisilaisen tarinan. 
Kulissina ollut valkoinen kangas 
lysähti lattialle. Bettiniä vain hy-
myilyttää, kun hän kertoo tapah-
tuneesta.

Elävät seimet ovat perinne Ita-
liassa, jossa ne kuuluvat jouluaat-

Päärooleissa ovat 
tietysti Joosef ja Maria.
– Heidän roolinsa 
saavat rohkeat lapset, 
jotka uskaltavat lausua 
vuorosanansa yleisön 
edessä.

Lucia Bettini
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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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

  Sinappia

Naiset menevät sekaisin, kun Hän alkaa 
laulaa. Hänen kasvonsa näyttävät tiski-
rätiltä. Silti Hän väittää olevansa suurin 
tähti musiikkibisneksessä.

Näin kommentoi muuan orkesterinjohtaja 
nuorta Frank Sinatraa. Orkesterinjohtaja olisi 
myös voinut luonnehtia laulajaa veemäisimmäk-
si mieheksi, jonka maailma oli koskaan nähnyt 
eikä hän olisi erehtynyt piiruakaan.

Sinatra tylytti toisinaan jopa mafiaveljiä. Hän 
ei yrittänytkään hillitä sanojaan ja tunteitaan, 
paskamainen mies kun oli.

Ehkä juuri paskamaisuus teki Sinatrasta suu-
ren. Huipulle eivät pääse kiltit touhuajat vaan 
miehet, joilla on veemäinen luonne ja suunna-
ton lahjakkuus.

Sinatra antoi ja otti turpiinsa. Laulaja oli pa-
hasti karikolla, kunnes hän teki komean paluun 
elokuvassa Täältä ikuisuuteen. Sotamies Maggi-
on rooli toi Sinatralle Oscarin. Kaikki eivät olisi 
sitä veemäiselle miehelle suoneet.

Vaikka Vanha Sinisilmä oli paskamainen ja 
ylimielinen, yleisöään hän ei aliarvioinut. Kii-
tos, että sain laulaa teille, kuului vakiolause kon-
sertin lopussa.

Laulaja Tony Bennett kysyi kerran Sinatral-
ta neuvoa ramppikuumeeseensa. Bennett pel-
käsi, että katsojat näkisivät hänen jännityksen-
sä. Frank vastasi: Jos sinä et välitä showsta, ylei-
sökään ei välitä.

Sinatra lauloi herkkiä, jopa hempeitä kappa-
leita. Jotkut niistä ovat auttamattomasti vanhen-
tuneita. Tällainen laulu on muun muassa Three 
Coins in the Fountain, kolme kolikkoa lähteessä, 
joka on niin yltiöromanttinen, että  keuhkoissa 
vihloo hirnuessa.

Parhaiten Frankille ehkä soveltuu räkäinen 
That’s Life -kappale, suomeksi Tämä on elämää. 
Laulun sanat kertovat Sinatran hellittämättö-
mästä asenteesta.

Jotkut saavat kiksinsä unelmien päälle astu-
malla. Mutta en anna sen masentaa, koska tämä 
iso vanha maailma pyörii edelleen.

Olen ollut ylhäällä ja alhaalla, ympäri ja äm-
päri. Mutta tiedän yhden jutun: Joka kerran kun 
läsähdän kasvoilleni, kampean itseni ylös ja olen 
takaisin kisassa.

Frank laulaa kappaleen rosoisesti ja hänen ää-
nensä on kaikkea muuta kuin kultainen. Suu-
rin mies musiikkibisneksessä osasi olla karkea.

PEKKA HElIN

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Suurin 
bisneksessä

sunnuntaina 2.12. kello 10 Pyhän Luukkaan kappelissa (Yliopistokatu 7, Oulu).
Toimituksen väki sekä Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen jäsenet avustavat 

messussa ja tarjoavat kirkkokahvit sen päätteeksi. 
Kirkkokahveilla on jaossa myös lehden 100-vuotishistoriakirjoja. 

Lämpimästi tervetuloa messuun ja kirkkokahveille!

Juhlimme 105-vuotista lehteä

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 4.12. klo 19.00 Koortilan toiminta-
keskuksessa Muhoksella
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 29.11. klo 19.00 Johanna Rissasella, 
Paalikatu 13 B 34, Toppila, Oulu
Valtakunnallinen miesten adventtitapahtuma: la 15.12. Mieslahdessa, 
Kainuun Opistolla. Ilm. ja tied. Sauli Typpö 040 744 1518, Oulu
Tervetuloa!

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu
Raamattuluentoja Moosek-
sen kirjoista (lähinnä 1. Ms) 

Rukoushuoneella, Kouluk. 41, pe 30.11. 
klo 18 - 20.30 ja la 1.12. klo 10 - 15.30 
taukoineen. Luennot pitää piirijohtaja 
Matti Manninen Kajaanista.

To 29.11. klo 14 Lähetyspiiri.
Su 2.12. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Tänään OP/NAilta klo 19. Ana ja 
Eliel Vargas: Pelastusarmeija.
Seurat su 2.12. klo 14. Helvi 
Lahtinen, Johannes Hyytinen.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

 
 
 

 

 

 

 

 

La 8.12. klo 15- Joulujuhla Karjasillan kirkolla 
 

Joulun sanoman äärellä mm. Seppo Väisänen, Elina ja Vesa 
Vidgren, Mika Pouke, lauluyhtye Keskenkasvuiset Kainuusta. 
Lapsille ja varhaisnuorille omaa ohjelmaa Marjaana Lassin,  
Säde Pokan sekä Kellonkartanon isosten johdolla.         
Joululauluja, tuulahduksia lähetystyöstä, joulu- 
puuroa, torttukahvit, kirja- ja myyjäispöytiä. 

Olet lämpimästi  tervetullut! 
Järj. Karjasillan srk, Kansanlähetys, Kellonkartanon ystävät, Raamattuopisto  

toon.
– On hyvä nähdä uskon merk-

kejä elävänä. Idea elävästä sei-
mestä syntyi neljä vuotta sitten, 
kun kansainvälinen seiminäytte-
ly aloitti Oulussa, Bettini kertoo.

Saameksi
joululauluja
Sunnnuntaina 2. joulukuuta Piis-
pantalossa, järjestetään perintei-
nen, kaikille avoin adventtivasta-
anotto kello 11.30–14. Vastaanot-
toa isännöi piispa Salmi.

Ohjelmassa on huomioitu uu-
si Oulu, joka syntyy ensi vuoden 
alussa kuntaliitoksilla. Samalla 
myös seurakuntayhtymä laajenee.

Tilaisuudessa puhuvat Oulun 
kaupunginjohtaja Matti Penna-
nen ja seurakuntayhtymän laa-
jentumistyöryhmän puheenjoh-
taja, tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen.

Kauneimmat joululaulut täyt-
tävät tänä 40 vuotta. Sen kun-
niaksi hiippakuntasihteeri Erva 
Niittyvuopio on koonnut saa-
menkieliset kauneimmat joulu-
laulut niin pohjoissaameksi kuin 
inarinsaameksi. Muusikko An-
nukka Hirvasvuopio-Laiti lau-
laa ja laulattaa Piispantalossa 
pohjoissaameksi.

Kyseessä on ensimmäinen ker-
ta, kun vihosta lauletaan julkises-

ti. Myöhemmin samana päivänä 
saamelaisten kauneimpia joulu-
lauluja lauletaan Oulussa Karja-
sillan kirkossa kello 15 ja Helsin-
gissä lähetyskirkossa kello 17.

Inarinsaameksi joululaulut 
on suomesta ja pohjoissaamesta 
kääntänyt Ilmari Mattus.

Pohjoissaameksi lauluja kokosi 
Niittyvuopion lisäksi Helena Val-
keapää.

PEKKA HElIN

Suunnittele oma seimivaelluksesi. 
Seimet näet osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
jouluseimet ja www.tiernakaupunki.
fi/seiminäyttely. htm.

Pe k ka H e l i n

Katolisen koulun lapset muodostavat elävän seimen seiminäyttelyn avajaisissa lauantaina.
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                      Eetterissä

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 2.12. klo 8.45 Ensimmäisen 
adventtisunnuntain Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaaja 
Eveliina Korkea-aho Karjasil-
lan seurakunnasta. Hän kertoo
Jeesuksesta, joka ratsasti Jeru-
salemiin nöyränä kuninkaana.
Aluelähetys su 2.12. klo 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla. MS.
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa Marko Pihlajamaa 
kertoo Medialähetysjärjestö Sa-
nansaattajien työstä. MP.
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa on haasta-
teltavana Jukka Mäntymäki. 
MB.
Klo 10 messu Oulujoen kir-
kosta. Messun toimittaa Pentti 
Kortesluoma, ja häntä avusta-
vat Joni Ervasti, Jouni Heikin-
heimo, Sanna-Kaisa Kaski, Ilk-
ka Mäkinen, Jouni Riipinen ja 
kerholaiset. Musiikista vastaa-
vat kanttori Lauri Nurkkala ja
Gaudiate-kuoro. Virret: 13:1, 
720:1-2, 720:3, 135, 15, 1 (Hoo-
sianna-hymni osana evankeliu-
mia), 501, 502 ja 490:2,3.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan valta-
kunnallisesta Kirkon Palvelu-
keskuksesta, joka hoitaa keski-
tetysti seurakuntien kirjanpitoa 

ja palkanlaskentaa. Kipa aloitti 
toimintansa pääpaikallaan Ou-
lussa tänä syksynä. MS.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.
To 29.11. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa Mar-
ko Pihlajamaa kertoo Media-
lähetysjärjestö Sanansaattajien 
työstä. MP.
Pe 30.11. klo 14.40 Päivän va-
linnassa puhutaan valtakun-
nallisesta Kirkon Palvelukes-
kuksesta, joka hoitaa keskite-
tysti seurakuntien kirjanpitoa 
ja palkanlaskentaa. Kipa aloitti 
toimintansa pääpaikallaan Ou-
lussa tänä syksynä. MS.
Pe 30.11. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli. Uusinta ti 4.12. 
klo 19–20. MS.
Ma 3.12. - ke 5.12. klo 16.20 Ar-
monpulla. MS.
Ke 5.12. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus -ohjelmassa 
on haastateltavana sairaanhoi-
taja Raija Mathlin. MB.
To 6.12. ei lähetetä Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmaa. Radio 
Deissä on silloin itsenäisyyspäi-
vän erikoislähetys.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
1. adventtina su 2.12. klo 9.45 
Ensimmäisen adventtisunnun-
tain Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Eveliina Korkea-
Aho Karjasillan seurakunnas-

ta. Hän kertoo Jeesuksesta, joka
ratsasti Jerusalemiin nöyränä 
kuninkaana.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
1. adventtina su 2.12. Oulun 
tuomiokirkosta klo 10 messu 
Oulun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Jouko Lanki-
nen ja avustaa Jonna Piirainen. 
Musiikista vastaavat urkuri Pé-
ter Marosvári, kanttori Henna-
Mari Sivula ja Tuomiokirkko-
kuoro.

Radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
To 29.11. klo 18.50 iltahartau-
den pitää virkavapaalla oleva 
Kiimingin kirkkoherra Pauli 
Niemelä.

Palautteet ohjelmista
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe).
Ohjelmatiedot ja jutut verkos-
sa: www.oulunseurakunnat.fi/
radio.

Nettiradio www.kempe-
leenseurakunta.fi
1. adventtisunnuntaina 2.12. 
klo 10 messu Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.  
Suomalainen messu – itsenäi-
syyspäivän sanajumalanpal-
velus 6.12. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 

Kultaa, suitsuketta ja mir-
hamia. Itämaan tietäjien 
Jeesus-lapselle tuomat lah-
jat eivät ole kovinkaan kau-

kana nykypäivän joululahjoista. 
Kristinuskon alkuaikoina Rooman 
valtakunnassa oltiin jo vuosisatoja 
totuttu antamaan keskitalven juh-
lapäivien aikaan toisille lahjoja, ja 

Omantunnon lahjoja
Jeesuksen syntymäjuhlan yleisty-
essä perinteet yhdistyivät. 

300-luvulla elänyt hyvänte-
kijä Pyhä Nikolaus antoi esiku-
van joulupukin hahmolle. Myran 
piispana toiminut Pyhä Nikolaus 
auttoi monia ongelmatilanteissa 
kärsiviä ihmisiä ja häntä pidettiin 
eritoten lasten suojelijana. Nyky-
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Omantunnon lahjoja
ään punanuttuinen hahmo jakaa 
lahjoja ympäri maailmaa.

Joulun lähestyessä on ihmisillä 
edessään yksi kauppojen tuottoi-
simmista tapahtumista: joululah-
jojen osto. Postiluukusta tipahte-
lee jos jonkinlaista katalogia ja 
esitettä, toinen toistaan kimalte-
levimpien sivujen täytteenä tuot-

Suomen vanhin 
maailmankauppa
Vuonna 1978 perustetusta Juut-
tiputiikista löytyy lahja jokaisel-
le perheenjäsenelle. Oulussa toi-
mivan liikkeen hyllyt ovat täyn-
nä reilun kaupan tuotteita, joi-
den valmistajalle maksetaan oi-
keudenmukainen korvaus. Eetti-
set ja ekologiset tuotteet sekä lä-
hialueiden tarjonta ovat sääntö, ei 
poikkeus. 

– Joulukortit ja joulukoristeet 
ovat sesonkituotteita, yllätys yl-
lätys, naurahtaa myyjä Eila Pa-
lojärvi. 

– Joululahjaksi ostetaan myös 
paljon elintarvikkeita ja saippuoi-

teita toistensa perään. Monet ovat 
kuitenkin löytäneet omatuntoa 
helpottavan tavan hankkia jou-
lun ostokset. Eettiset joululahjat 
ovat kasvattaneet vuosi vuodel-
ta suosiotaan. Jouluna kulutetut 
eurot voidaan ohjata hyvänteke-
väisyyteen tai vaikka lähialueen 
tuotteisiin. 

ta. Vaatteissa on myös kesä- ja tal-
vimallisto.

Huumaavan tuoksuisia saip-
puoita onkin laaja valikoima, ku-
ten myös kahveja ja teetä. Riihi-
paita on hyvä korvike halpamais-
sa tuotetuille paidoille. Intialai-
nen vuohennahkainen kissalauk-
ku on veikeä asuste nuorille. 

Harva ajattelee ostavansa jal-
kapallon tai perkussiosoittimen 
maailmankaupasta, mutta se-
kin onnistuu. Lahjan voi pakata 
Bangladeshissa käsin tehtyyn vä-
rikkääseen lahjapaperiin tai -laa-
tikkoon, jolloin eettisyys ulottuu 
paketin joka puolelle.

lämmintä 
ylle ja alle
Perinteiset villasukat löytävät 
tiensä moneen pakettiin tänäkin 
jouluna. Pohjoisen talvessa villa-
vaatteet ovat tarpeen monessa ti-
lanteessa, ja jos neulonta ei ota it-
seltä onnistuakseen löytyy apu lä-
hialueelta.  

– Villasukkia menee joulun ai-
kana paljon. Myös yritykset osta-
vat niitä lahjoiksi, kertoo Muhok-
sen Villan tuotantojohtaja Kaisa 
Paso.

Muun muassa housuja, paitoja, 
pipoja ja kaulahuiveja kotimaises-
ta villasta valmistavan Muhoksen 
Villan tuotteet tehdään kotimai-
sin voimin. 

– Teemme kaikki tuotteet Suo-
messa. Neulonta tehdään Muhok-
sella ja ompelu Raahessa.

Oulusta osaa tuotteista saa 
kauppahallissa sijaitsevasta lahja-
tavaraliike Vassuskasta.  Verkko-
kaupasta tuotteet saapuvat kotiin 
3–5 päivän kuluttua ilman toimi-
tuskuluja.

lahjat 
netistä
Internet on eettisen lahjan osta-
jalle shoppailutaivas. Mahdolli-
suudet hyväntekeväisyyteen ovat 
tietotekniikan ansiosta monin-
kertaistuneet, ja suosio kasvaa 
edelleen. 

Kirkon ulkomaanavun netti-
kaupasta voi ostaa lahjaksi esi-
merkiksi lääkkeitä, koulupuvun, 
vettä, koulutusta, kanoja tai vuo-
hen. Lahjat tukevat kehitysmai-
den ihmisiä koulutuksessa, ruo-
an saannissa ja toimeentulossa. 

Lahjan ostaja lähettää oston 
yhteydessä sähköisen postikortin 
lahjan saajalle. Vaihtoehtona on 
myös tavallinen postikortti, jol-
loin ostaja voi itse kirjoittaa kort-
tiin tervehdyksensä. 

Kehitysyhteistyöjärjestö World 
Visionin Lahjaksi lehmä -netti-
kaupasta voi myös ostaa kehitys-
maihin toimitettavia lahjoja ma-
tofarmista lehmään. Eettisten 
lahjojen suosiosta kertoo se, että 
vuonna 2011 vuohet myytiin lop-
puun.

Eläimiä ei unohdeta jouluna-
kaan. WWF:n sivuilta voi ostaa 
sähköisen joulutervehdyksen lu-
mileopardien ja saimaannorpan 
suojeluun. WWF:n verkkokau-
pasta löytyvät myös klassikoksi 
muodostuneet pandapaidat sekä 
muodikkaammat tuotteet kuten 
esimerkiksi Globe Hope -asusteet. 
Myös Animalian verkkokaupasta 
löytyy eläinten ystävän tuotteita.

Kepa ry:n sivuilta löytyy lisää 
linkkejä useisiin kymmeniin eet-
tisiin lahjakauppoihin ja hyvänte-
keväisyyssivustoihin.

Mielihyvää 
monille
Eettinen tai ekologinen joululah-
ja palkitsee monella tasolla. Lah-
ja toimii ostajalle ja saajalle sijoi-
tuksena tulevaisuuteen ja kestä-
vään kehitykseen. Aineeton lah-
ja on suora tuki kehitysmaiden tai 
ympäristön ja eläinten hyväksi. 

Eettisen, ekologisen, luomu- 
tai lähialueen tuotteen ostaminen 
on myös tärkeä tapahtuma tuot-
teen tekijälle.

Hyvän omantunnon lahjoja voi 
ostaa myös lukuisista myyjäisistä 
joulun alla.

RIKU SEIloNEN

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Linkkejä

Juuttiputiikki:  www.juuttiputiikki.fi

Muhoksen Villa: www.muhoksenvilla.com

Kirkon ulkomaanapu: www.toisenlainenlahja.fi

Lahjaksi lehmä: www.worldvision.fi/lahjakauppa

WWF: www.wwf.fi/joulu, www2.wwf.fi/osta

Animalia: www.animalia.fi/tilaa-tuotteita

Kepa ry: www.kepa.fi/osallistu/eettiset-joululahjat

Ylhäällä: Juuttiputiikin tuoksuvia saippuoita.
Keskellä: Intialainen kissalaukku sopii aikuisellekin.
Alhaalla: Kauniita, käsintehtyjä joulukortteja.
Viereisellä sivulla: Villasukkia ei voi koskaan olla liikaa.
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Ajanvaraus	ja	tiedustelut puh. 040 728 4759
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Caritas	Hyvinvointi

	 	 	 	 	

	

• fysioterapia
• jalkojenhoito
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• lymfaterapia
• kurssipalvelut

Caritas Hyvinvointi 
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	OULU       KEMPELE       OULUNSALO

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 •
 
siivous ja kodinhoito

•
 
lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella
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Vuoden 2013 sotaveteraa-
nien, sotainvalidien, so-
taleskien ja partisaanien 
uhrien vuosittaiset pysä-

köintikortit ja joukkoliikenneli-
put ovat jaossa 3.12.2012 alkaen.

Pysäköintikortilla saa kak-
si tuntia ilmaista pysäköintiai-
kaa kaupungin maksullisilla py-
säköintialueilla. Pysäköintikort-
ti ei ole kuitenkaan voimassa py-
säköintitaloissa, rautatieaseman 
edessä tai ns. ”kiekkopaikoilla”.

Vuosikohtainen pysäköinti-
kortti on henkilö- ja ajoneuvo-
kohtainen. Korttiin tulee omis-
tajan tai haltijan nimi ja auton 
rekisteritunnus. Merkillä varus-
tettu pysäköintikortti sijoitetaan 
ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle 
näkyvälle paikalle.

Aiemmin myönnetyt pysä-
köintikortit on uusittava vuodelle 
2013 ja pysäköintikortti luovute-
taan veteraaneille henkilökohtai-
sesti. Mukana on oltava voimassa 
oleva ajokortti ja rekisteriote se-
kä Kela-kortti, jossa on veteraani-
merkintä, Sota-arkiston todistus 
tai todistus sotaleskeydestä vuo-
sien 1939–1945 sotien johdosta. 

Lisäksi mukana tulisi olla aiem-
pi vuoden 2012 pysäköintikortti.

Myös matkustaminen paikal-
lisliikenteessä on ilmaista sotiem-
me veteraaneille, sotainvalideille, 
sotaleskille ja partisaanien uh-
reille. Oulun kaupunki luovuttaa 
heille kalenterivuoden kerrallaan 
voimassa olevan veteraanilipun, 
joka esitetään linja-auton kuljet-
tajalle matkan alkaessa.

Veteraanilippu on voimassa 
Oulun kaupungin alueella palve-
lulinja Onnissa, cityliikenteessä, 
Potnapekassa ja seuraavissa pai-
kallisliikenteen autoissa: Koski-
linjat Oy, V. Alamäki Oy, Kylmä-
sen liikenne Oy, Suorsan liikenne 
Ky, Taksipalvelut Junnonaho Oy 
ja Revonturistiliikenne Oy.

Uusi Oulu syntyy 1.1.2013, kun 
Haukipudas, Kiiminki, Oulu, 
Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyvät. Ve-
teraanilippujen käyttöehdot sekä 
lippujen kelpoisuusalueet säilyvät 
kuntaliitoksen jälkeen samanlai-
sina kuin vuonna 2012 tarkoitta-
en, että veteraanilippu on alue-
kohtainen ja riippuvainen asuin-
paikasta. 

Veteraaneille ilmaismatkoja 
ja pysäköintiaikaa

Pysäköintikortit ja joukkoliikenneliput ovat jaossa 
3.12.2012 alkaen seuraavissa palvelupisteissä:

• Oulu10-palveluissa, Torikatu 10, Oulu
• Ylikiimingin palvelupisteessä, Harjutie 18, Ylikiiminki
• Haukiputaan palvelupisteessä, Kirkkotie 3, Haukipudas
• Yli-Iin palvelupisteessä, Ukkoherrankuja 10 B, Yli-Ii
• Kiimingin palvelupisteessä, Lempiniementie 2, Kiiminki
• Oulunsalon kirjastossa, Karhuojantie 2, Oulunsalo
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Jes. 62: 10-12
Lähtekää, menkää ulos porteista,
valmistakaa tie kansalle,
valmistakaa, tasoittakaa valtatie,
raivatkaa pois kivet,
kohottakaa lippu merkiksi kansoille!
Maailman ääriin saakka
Herra on kuuluttanut:
- Sanokaa tytär Siionille:
Katso, sinun pelastajasi saapuu,
hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa,
johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut.
Heitä kutsutaan nimellä Pyhä kansa,
Herran lunastamat,
ja sinua nimellä Kaivattu kaupunki,
Kaupunki, jota ei hylätä.

Room. 13: 11-14
Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän 
on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt 
meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä 
tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo 
sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja 
varustautukaamme valon asein. Meidän on 
elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä 
eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi 
ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa 
yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko 
ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan.

Matt. 21: 1-9
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa 
Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi 
opetuslastaan ja sanoi heille: »Menkää tuolla 
näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni 
sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. 
Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo 
teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä 
mutta palauttaa ne pian.»
    Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä 
profeetan sana:
      - Sanokaa tytär Siionille:
      Katso, kuninkaasi tulee!
      Hän tulee luoksesi lempeänä,
      ratsastaen aasilla,
      työjuhdan varsalla.
    Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus 
oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat 
niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin 
selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät 
vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja 
levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki 
hänen edellään ja perässään, huusi:
      - Hoosianna, Daavidin Poika!
      Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 
nimessä!
      Hoosianna korkeuksissa!

Hevonen laukkaa haassa, tuuli hulmuttaa harjaa. Koiran haukku kuuluu pellon takaa, 
saunan savu tuoksuu nenässä. Ehtookellot alkavat soida kirkolla, jonne on matkaa 
parin tienmutkan verran. Tietä pitkin lähestyy kävelevä mies, reppu olallaan. Vanhan 
aitan kohdalla hän pysähtyy, kääräisee taitavasti ja nopeasti sätkän. Ohi ajava pyöräi-
lijä tervehtii, mies heilauttaa kättään vastaukseksi.

On vaikea löytyy idyllisempää maisemaa kuin tämä. Mittasuhteet ovat ihmisen 
kokoiset. Elämä kaikkiaan on täällä hiukan hitaampaa kuin muualla, moni asia muis-
tuttaa kaukaisista menneistä ajoista. Tulee väistämättä mieleen: tätä on varjeltava.

Sana sanoo: Yli kaiken varjele sydäntäsi. Pidä omatuntosi tarkkana ja puhtaana. 
Pidä sydämesi lämpimänä lähimmäisiä kohtaan, vastalypsetyn maidon kaltaisena. 
Alkavan adventin sanoma kuuluttaa kirkonkellojen lailla: vaatimaton kuningas on 
tulossa luoksesi, tahtoo vieraaksesi. Hän tulee apua tarvitsevana. Hän tulee yksinäisen 
vanhuksen hahmossa, jota liian harvat ehtivät käydä katsomassa. Hän, taivaan Jumala, 
tulee viereesi pienen lapsen lailla, tarttuu käteesi, katsoo sinua vilpittömin silmin ja 
kuiskaa ujosti: ”Tahdotko nähdä huoneeni?”

Jumalalla on huone sinua varten. Tahdotko nähdä sen? Sen ovi aukeaa, kun avaat 
Raamatun. Sen ovi aukeaa kun ristit kätesi iltarukoukseen tai kun laulat virren van-
huksen vuoteen vierellä. Huone on sinun kotisi, juuri sellainen koti, josta olet aina haa-
veillut. Astu rohkeasti sisään ja laula ”Hoosianna!”

tIMo JUNtUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 2.12.2012
Psalmi: Ps. 24: 7-10
1. lukukappale: Jes. 62:10-12
2. lukukappale: Room. 13:11-14
Evankeliumi: Matt. 21:1-9 

Sydämen lämpöä
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Joulun suuri ilosanoma on siinä, että Jeesus on lahja kaikille 
– tuhmillekin. Jouluperinteissä on monia hyviä tilaisuuk-

sia pitää yllä ja etsiä joulun syvempää sanomaa. Esimerkiksi 
adventtikynttilöiden sytyttäminen, adventtikalenterin luu-
kun avaaminen, osallistuminen työpaikan tai koulun joulu-
hartauteem tai joululaulutilaisuuteen ovat luontevia tilantei-
ta syventyä joulun merkitykseen. 

Mikä sinusta on joulussa tärkeintä? Muistaa Jeesusta, edis-
tää rauhaa vai kokea antamisen iloa? Tai ehkäpä haluat jou-
luna viettää rauhassa aikaa perheen, sukulaisten ja ystävi-
en kanssa.

Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirasto 
Nokelantie 39, 90150 Oulu        p. (08) 531 3200 avoinna ma–pe klo 9–16

Miltä joulu näyttäisi ilman Jeesusta?
Moni juhlistaa joulunajan alkamista laulamalla 
Hoosianna-hymniä, vaikka ei muuten juuri 
kirkonpenkkejä kuluttaisikaan. Juuri suurten 
juhlien aikaan meille on tärkeää liittyä yhteiseen 
perinteeseen ja johonkin itseämme suurempaan. 
Ensimmäisestä adventista alkaa jouluun 
valmistautuminen. Mutta mihin me 
oikeastaan valmistaudumme? 
Mikä tekee joulusta joulun?

Joulu lienee juhlistamme eniten täynnä perin-
teitä, joita vaalitaan ja vain hivenen muutetaan 

vuodesta toiseen. Nämä perinteet ovat kehitty-
neet vuosisatojen saatossa ja niihin ovat vaikutta-
neet niin yhteiskunnalliset, kulttuurilliset kuin maantieteel-
liset syyt. Siksi tavoissa viettää joulua on eroja riippuen siitä 
missä päin maailmaa asumme. 

Kun tutkailemme erilaisia käsityksiä joulusta, huomaam-
me, että tietyt asiat leimaavat niitä, vaikka yhteistä mie-

likuvaa ei syntyisikään. Yksi ajattelee joulupukkia ja lahjoja, 
toinen nauttii joulupyhien hiljaisuudesta sekä kauniista jou-
lulauluista. Kolmas kokee syvää uskonnollisuutta, neljäs ajat-
telee ystävien, perheen ja suvun yhteistä 
aikaa ja viides pitää joulua läpikaupalli-
sena mässäilyjuhlana.

Suomessa on yhä enemmän sekä maa-
hanmuuton että kirkosta eroamisten 

seurauksena ihmisiä, joilla ei ole kristil-
listä maailmankatsomusta. Yhteiskun-
nan muuttuessa monikulttuurisem-
maksi vähenevät myös yhteisölliset tar-
peet ilmaista sitä, mikä on pyhää. Ame-
rikoissa puhutaan joulusta yhä enem-
män ilmaisulla Happy Holidays ja yhä 
vähemmän Kristukseen viittaavalla sa-
nalla Christmas. Monessa Euroopan 
maassa, kuten Britanniassa, kaikki eivät enää tunnista jou-
lua kristilliseksi juhlaksi.

Maallistumisesta huolimatta ihmiset käyttäytyvät yllättä-
vän paljon kristillisen perinteen mukaisesti erityisesti suuri-
na juhla-aikoina vaikka juhlien kristillistä alkuperää ja mer-
kityksiä tunnetaan heikosti. 

Kristilliset jouluperinteet vastaavat 
parhaiten niitä odotuksia, joita 

joululle sisimmässämme asetamme. 
Ne tavoittavat jotain inhimillisesti sy-
vää, sellaista, jota juuri tässä ajassa ki-
peästi tarvitsemme – iloa, rakkautta, 

rauhaa ja hyvää tahtoa ih-
misten kesken. Tähän mie-
lenmaisemaan kuva perin-
teisestä pakanasuomalai-
sesta joulupukista, joka hu-
malapäissään kulki talosta 
taloon rankaisemassa tuh-
mia lapsia, sopii huonosti. 
Puhumattakaan antiikin 
joulusta, saturnaliasta, jota 

nykypäivänä vastaa enemmänkin pik-
kujoulu riehakkaine juhlineen.

Kristilliset perinteet luovat turvaa 
ja siksi niitä kunnioitetaan. Moni 

vanhempi välittää omia joulunviettotapojaan myös jälkipol-
ville. Kristilliset perinteet ja niiden alkuperä auttavat meitä 
myös ymmärtämään kulttuuriamme ja sitä, miksi se on muo-

dostunut sellaiseksi kuin se on. Miten 
muuten selittäisit esimerkiksi joulu-
tähden kuusen latvassa Lähi-idästä tul-
leelle ystävällesi? Kertomus Betlehemin 
tähdestä on tuttu meille Raamatun jou-
luevankeliumista.

Jouluperinteet ovat meille tärkeitä 
niihin liittyvien tunnekokemuksi-

en vuoksi. Perinteet antavat meille ym-
märryksen paikastamme yhteisössä ja 
maailmassa. Ne antavat meille myös elä-
myksen Jumalan läsnäolosta – pyhästä 
ja juhlasta. 

Ilman näitä kokemuksia, joulu voi 
kääntyä ahdistavaksi. 

Yhä enemmän joulu on kaupallinen juhla, jossa tavaraa 
hehkutetaan tunteisiin vetoavasti. Oma tunne siitä, et-

tä joulun pitäisi olla kristillinen juhla, voi olla vahvasti ris-
tiriidassa jouluisen melun ja hälyn kanssa. Joku saattaakin 
tympiintyä koko jouluun ja päättää ettei vietä sitä lainkaan. 

Karjasillan seurakunta

Joulunalusviikkoina kirkot täyttyvät joululauluja laulavis-
ta suomalaisista ja ulkomaalaistaustaisista. Myös virren-

veisuu sujuu. Yhteislaulussa on voimaa. Laulutaidottomuus-
voivottelun voi unohtaa. Kenenkään ei ole pakko laulaa jos 
ei halua. Myös kuuntelu on antoisaa. Virsiäänitteet ovat suo-
sittuja.

Monissa joululauluissa ja -virsissä on yhteys ristin ja 
ylösnousemuksen pääsiäiseen helluntaita unohtamat-

ta. Jouluvirressä 35 laulamme: "Tuskaan, taisteluun päälle 
ristinpuun suostui kärsivä Messias. Pääsiäisen koittoon, kuo-
lemasta voittoon tien meille raivasi kuningas. Henki hellun-
tain, voima voimakkain, meidät Herraamme yhdistää."

Kirkkovuoden juhlapyhät ovat kytköksissä toisiinsa. Ne 
kertovat siitä, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt mei-

dän puolestamme. Ilosanoma on kokonaisuus. Moni on ko-
kenut, että vuosien myötä sanoman omakohtainen merkitys 
pelkistyy. Evankelista Johannes kiteyttää joulun sanoman 
lyhyeen virkkeeseen: "Sana tuli lihaksi" (Joh.1:14). Kiteytys 
avaa joulun ytimen. Jumala tuli ihmiseksi. Jumala kohda-
taan täällä. Suuri kätkeytyy vaatimattomaan. Ajan ja iäisyy-
den raja on murtunut. Tuonpuoleinen Jumala on tämänpuo-
leisessa lähellä ja läsnä.

Sanoma antaa elämälle perspektiivin taakse- ja eteenpäin. 
Aika ja ikuisuus, samoin kuin kuolema ja elämä ovat si-

säkkäin. Olemme täällä kuoleman varjon maassa joka het-
ki Jumalan sylissä. Saamme jakaa elämämme hänen kans-
saan. Jumala ei ole meistä kaukana. Saamme elää osallisina 
hänen lahjoistaan, syntien anteeksi saamisesta ja iankaikki-
sesta elämästä.

Kristittyinä uskomme Juma-
laan, joka hyväksyy meidät 

yhteyteensä ilman ansioita. Juma-
lan teko, hyväksyminen, eikö se va-
pauta ja innoita tekemään kiitolli-
sella mielellä sitä, mikä on oikein, 
osoittamaan rakkautta ja hyvyyttä 
sekä vaeltamaan valvoen ja Jumalaa kuunnellen. Käytäntöön 
jalkautettuna tämä on toisesta ihmisestä välittämistä.

Valoisaa adventin aikaa ja riemullista Vapahtajamme syn-
tymäjuhlaa Sinulle ja läheisillesi.

Juhani Lavanko
Karjasillan kirkkoherra

Jumala on lähellä ja läsnä

Kimmo Kieksi
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Karjasillan seurakunnan joulunajan muistio 29.11.–6.1.

Jumalanpalvelukset ja hartaudet
1. adventtisunnuntai 2.12.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Perhemessu Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Messu Kaukovainion kappeli klo 12
Perhemessu Maikkulan kappeli klo 12

Adventinajan aamuhartaus, 
Karjasillan kirkko klo 8.30–8.45
ma–pe 3.12.–21.12. (ei itsenäisyyspäivänä)

2. adventtisunnuntai 9.12.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Varikkomessu Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Messu Kaukovainion kappeli klo 12
Messu Maikkulan kappeli klo 12

3. adventtisunnuntai 16.12.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Perhemessu Kastellin kirkko klo 10
Messu Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Messu Kaukovainion kappeli klo 12
Saksankielinen sanajp Kaukovainion kappeli 
klo 17

4. adventtisunnuntai 23.12.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Messu Pyhän Andreaan kirkko klo 12
Kauneimmat joululaulut -messu 
Kaukovainion kappeli klo 12

Jouluaatto 24.12.
Hartaus Kastellin kirkko klo 13
Hartaus Pyhän Andreaan kirkko klo 13
Hartaus Karjasillan kirkko klo 15
Hartaus Maikkulan kappeli klo 15
Jouluyön messu Karjasillan kirkko klo 23

Joulupäivä 25.12.
Sanajp Karjasillan kirkko klo 7
Sanajp Kastellin kirkko klo 7
Sanajp Kaukovainion kappeli klo 9
Messu Maikkulan kappeli klo 9
Perhemessu Pyhän Andreaan kirkko klo 12

Tapaninpäivä 26.12.
Messu Karjasillan kirkko klo 10

1. sunnuntai joulusta 30.12.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Messu Pyhän Andreaan kirkko klo 12

Uudenvuodenpäivä 1.1.
Messu Karjasillan kirkko klo 10

Loppiainen 6.1.
Messu Karjasillan kirkko klo 10
Messu Kastellin kirkko klo 10
Messu Pyhän Andreaan kirkko klo 12

Kauneimmat joululaulut
Karjasillan kirkko 2.12. klo 15
Kastellin kirkko 9.12. klo 18
Caritas-Koti 11.12. klo 15
Karjasillan kirkko 12.12. klo 14
Kastellin kirkko 16.12. klo 16
Pyhän Andreaan kirkko 16.12. klo 19
Karjasillan kirkko 16.12. klo 22
Lämsänjärven kaupunkileirikeskus 19.12. 
klo 18.30
Pyhän Andreaan kirkko 20.12. klo 18
Kaukovainion kappeli 23.12. klo 12
Maikkulan kappeli 23.12. klo 15

Musiikkitilaisuudet
Armas Maasalon adventtivesper, 
Karjasillan kirkko 2.12. klo 18.
Teuvo Pakkalan koulun joulukonsertti, 
Karjasillan kirkko 11.12. klo 18.30.

Pohjan Sotilassoittokunnan joulukonsertti, 
Karjasillan kirkko 14.12. klo 22.
Joulukonsertti, Karjasillan kirkko 15.12. 
klo 19. (Pekka Haahti & Markus Vaara)
Siionin jouluvirret, Maikkulan kappeli 
16.12. klo 15, Oulun seudun virsikuoro &  
Körttiopiskelijoiden kuoro. 
Oulun Sotaveteraanikuoron joulukonsertti 
Karjasillan kirkko 16.12. klo 16, mukana 
myös Oulun NMKY:n Vaskiveikot.

Pääsylippukonsertit 
Antti Tuiskun "Minun jouluni" -konsertti 
Karjasillan kirkko 1.12. klo 19.
Marko Maunukselan joulukonsertti, 
Kastellin kirkko 3.12. klo 19.

Joulutapahtumia
Lyhtytapahtuma, Pyhän Andreaan kirkko 
2.12. klo 12. Ohjelmassa perhemessu, 
riisipuurolounas ja torttukahvit, ongintaa, 
askartelua ja nukketeatteri.
Jouluvertas, Maikkulan kappeli 3.12. ja 
10.12. klo 18.30. Kaikenikäisille tarkoitettu 
jouluinen askarteluverstas.
Yhteinen joulujuhla, Karjasillan 
kirkko 8.12. klo 15. Mukana lauluyhtye 
Keskenkasvuset. Lapsille omaa ohjelmaa. 
Puuro ja torttukahvit.
Joulunäytelmä, Pyhän Andreaan kirkko 
11.12. Näytökset klo 17, 18 ja 19. Kesto 
noin 30 min. Joulunäytelmässä kiteytyy 
perinteinen jouluevankeliumi ihmislapsen 
silmin.
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
joulufestumit, Cross Cafessa, Isokatu 11, 
14.12. klo 19 alkaen. Musisoimassa Engel 
Gaabriel. Joulubingo.
Joulumyyjäiset, Kaukovainion kappeli 
15.12. klo 10–13. Tarjolla käsitöitä, 
leivonnaisia, arpoja ja riisipuurolounas.
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Nuorten puurojuhla, Pyhän Andreaan 
kirkko 15.12. klo 15. Tarjolla joulun 
ilosanomaa, lämmintä joulumieltä ja paljon 
yhteistä toimintaa ja ohjelmaa.
"Hengitä Joulua" -joulurunotapahtuma, 
Kastellin kirkko 15.12. klo 18. 
Kerhojen ja piirien yhteinen syyskauden 
päätösmessu ja joulukahvit 16.12., 
Karjasillan kirkko klo 10; Pyhän Andreaan 
kirkko klo 12; Kaukovainion kappeli klo 12; 
Kastellin ja Maikkulan alueiden syyskauden 
päätös Kastellin kirkko klo 10 Kastellin 
kirkon 50-vuotisjuhlien yhteydessä.

Jouluseimet kirkoissa
Katso www.oulunseurakunnat.fi/jouluseimet

Pidätämme oikeuden mahdollisiin 
muutoksiin. Lisätietoa tapahtumista ja 
tilaisuuksista löydät Rauhan Tervehdys 
-lehdestä ja osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi

Diakoniatyö auttaa
elämän eri tilanteissa

Ajanvaraus vastaanotoille maanantaisin 
klo 9–11 p. (08) 5313 219.
Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus on 
17.12.2012 ja seuraava 7.1.2013.

Karjasillan seurakunta
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040 5844 406.
Sanajumalanpalvelus su 
2.12. klo 13 Jäälin kappelil-
la. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttori Jarkko Metsän-
heimo.

Liminka
Hoosiannamessu su 2.12. klo 
10  kirkossa. Toimittaa Mar-
ja-Liisa Hautamäki, kanttori-
na Hanna Korri. Mukana Täh-
det-kuoro.
Adventtivesper su 2.12. klo 
17 kirkossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen. Tyrnävän ja 
Limingan kirkkokuorot.
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus  6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen, saarnaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Musiikkiryh-
mä Tibor Garanvölgyin kuo-
ro, Nonetti. Partiolaisten lu-
pauksenanto, kunniakäyn-
ti ja seppeltenlasku sankari-
haudoille. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen juhlakahvit ja it-
senäisyyspäivän juhla seura-
kuntatalolla.  

Lumijoki
1. adventin messu su 2.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
kuoro avustaa. Ehtoollinen 
jaetaan myös Lumilyhdyssä. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
srk-talossa, jonka tarjoaa Lu-
mijoen eläkeliitto.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus to 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, kuoro avus-
taa. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kunniakäynti sankari-
haudoilla ja itsenäisyyspäi-
vän juhla srk-talossa.

Muhos
Adventtisunnuntain perhe-
kirkko su 2.12. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
lastenohjaajat.  
Itsenäisyyspäivän jumalan-

Rukous
Nouse, Herra, osoita voimasi!

Riennä avuksemme ja anna armosi.

Pelasta meidät synnistä,

pelasta kaikesta, mikä tuhoaa elämää.

Sinua, kuningastamme,

tervehdimme tänään riemuiten.

Sinun valtakuntasi tulemisesta iloitsemme.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 29.11.–5.12.2012

ha-Matti Seppä, Jenni Kos-
kenkorva, Kati Naisniemi ja 
Hanna Partanen, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Lapsikuoro. 
Lyhtytapahtuma.
Messu su 2.12. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
Perhemessu su 2.12. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Juha Vähäkangas, Juha Kivi-
rasi, Petra Kalapudas ja Riit-
ta Yliluoma, kanttorina Riit-
ta Piippo. Madetojan musiik-
kilukion soitinryhmä. Saar-
nassa kuulemme, kuinka aasi 
sai tärkeän tehtävän. Ehtool-
linen myös lapsille. Taidepy-
hisläisten taidenäyttely, ter-
vetulomalja ja kakkutikkuja. 
Kirkkokahvit ja mehut. 
Adventtivesper su 2.12. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Ar-
mas Maasalon perinteikäs 
adventtivesper. Karjasillan ja 
Kastellin kirkkokuorot, joh-
taa dc. kanttori Ilkka Järviö. 
Urkurina Riitta Piippo. Litur-
gina pastori Petri Satomaa.

Tuiran seurakunta
Messu su 2.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kvartetti Aila Knihti-
lä, Anu Arvola-Greus, Heikki 
Jämsä ja Tommi Hekkala.
Messu su 2.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustavat 
Anna-Leena Häkkinen, Ter-
hi-Liisa Sutinen ja Ville Pohjo-
la, kanttorina Laura Kumpu-
la. Rauhan Tervehdyksen toi-
mituksen väki avustaa mes-
sussa ja järjestää kirkkokah-
vit. Mukana talvirippikoulu-
ryhmä. Ks. ilmoitus s. 7.
Sanajumalanpalvelus su 
2.12. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Lauri Kuja-
la, avustaa Heli Mattila, kant-
torina Heikki Jämsä, Patenie-
men Eläkeläisten virikekuoro.
Perheiden adventtikirkko su 
2.12. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Anu Oja-

la, avustaa Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää, kanttorina 
Anu Arvola-Greus, Aila Knih-
tilä Rytmitassut, Pyhän Tuo-
maan lapsi- ja nuorisokuoro. 
Tiernakirkko su 2.12. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 5.12. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. 

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 2.12. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avusta-
vat Joni Ervasti, Jouni Hei-
kinheimo, Sanna-Kaisa Kas-
ki, Ilkka Mäkinen, Jouni Rii-
pinen ja kerholaiset, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Gaudiate 
-kuoro. Kirkkokahvit Oulujo-
en pappilassa. Radio Dei.
Adventtihartaus su 2.12. 
klo 12 Turkansaaren kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 

YLI-II
Perhekirkko su 2.12. klo 10 
Yli-Iin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. Kirkkokuo-
ro ja lapsikuoro.

YLIKIIMINKI
Perhekirkko su 2.12. klo 10 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Lauluryhmä Sela.

Hailuoto
Messu su 2.12. klo 10, toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell, kirk-
kokuoro. Kirkkokahvit ja rip-
pikoululaisille ja vanhemmil-
le rippikoulun aloitustilai-
suus. 

Haukipudas
Perhejumalanpalvelus su 
2.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Kaisa 
Säkkinen, seurakunnan lapsi-
kuoro, perhekerholaiset lau-
lavat. Jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahvit ja seura-
kuntamestari Mikko Holman
lähtöjuhla srk-keskuksessa.
Armas Maasalon adventti-
vesper su 2.12. klo 18 kirkos-
sa. Liturgia Jaakko Kaltakari, 
puhe Jari Flink, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, johtaa 
Hannu Niemelä, urut Kai-
sa Säkkinen. Adventtivespe-
rin alussa FM Rauno Kinnu-
nen kertoo lyhyesti 25 vuot-
ta käytössä olleesta virsikir-
jastamme. 

Kempele
1. adventtisunnuntain mes-
su 2.12. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Li-
tugi Pekka Rehumäki, saar-
na Teemu Riihimäki, diako-
ni Soile Pakkanen, kanttori 
Marjo Irjala. Musiikkiavustus 
kirkkokuoro ja varhaisnuor-
ten kuoro. Uusien työnteki-
jöiden tehtävään siunaami-
nen ja kappalainen Teemu 
Riihimäen virkaan asettami-
nen, jonka toimittaa läänin-
rovasti Ilkka Tornberg. Kirk-
kokahvien jälkeen alkaa Het-
ki pieni jouluyön – Oulujoen 
lapsikuoro aCorden konsert-
ti kirkkosalissa. 
Suomalainen messu – itse-
näisyyspäivän sanajuma-
lanpalvelus 6.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, diakoni Antti Ristkari, 
kanttori Marjo Irjala. Musii-
kissa Askeleet-kuoro ja soi-
tinryhmä. Seppeleen lasku 
sankarihaudalle.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi

Kiiminki
Messu su 2.12. kirkossa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, avus-
tajat Juha Tahkokorpi, Birgit-
ta Kontio, Oili Kajava ja Mer-
ja Pyykkönen. Kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Avus-
tajat poikakuoro Pohjantäh-
det ja Ynnin pojat. Kirkkokul-
jetus. Kuljetuspyynnöt viras-
toon to 29.11. mennessä, p. 

palvelus to 6.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, kirkkokuoro, Muhoksen 
Torvipojat. Kunniakäynti san-
karihaudoille.

Oulunsalo
Adventtiperhemessu su 
2.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, Min-
na Salmi, lastenohjaajat Han-
nele Heinonen ja Anne-Mari 
Koivu. Mukana musiikkiker-
ho ja Uusi Ääni kuoro.
Adventtivesper su 2.12. klo 
20 kirkossa.  Toimittaa Tapio 
Kortesluoma, puhe Jukka Jo-
ensuu.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus 1. ad-
venttisunnuntaina 2.12. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen. Kantto-
rina Unto Määttä, avustaa 
kirkkokuoro.

PiiPPOLa
Adventtivesper su 2.12. klo 
19 Piippolan kirkossa. Litur-
gia Merja Jyrkkä. Kestilän ja 
Pulkkilan kirkkokuorot, joh-
taa Unto Määttä. Urkurina 
Arja Leinonen ja kanttorina 
Veijo Kinnunen. 

PuLKKiLa
Perhejumalanpalvelus 1. ad-
venttisunnuntaina 2.12. klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, avustaa 
Sirkku Palola.  Kanttorina Ar-
ja Leinonen, avustaa Pulkki-
lan Stellat. Kirkkoherran tu-
lokahvit seurakuntatalossa. 

PyHänTä
Perhejumalanpalvelus 1. ad-
venttisunnuntaina 2.12. klo 
13 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, avus-
taa Sirkku Palola. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, lapsikuoro 
avustaa.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus 1. ad-
venttisunnuntaina 2.12. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Arja Leinonen. 

Tyrnävä
1. adventtisunnuntain per-
hekirkko 2.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Lapsikuoro 
avustaa.
Perhekirkko su 2.12. klo 12 
Murron rukoushuoneella. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus to 6.12. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kantto-
ri Pentti Korkiakoski. Juma-
lanpalveluksen jälkeen sep-
peltenlasku sankarihaudoil-
le. Lippukulkue Kirkkomän-
nikön koululle, jossa kahvi-
tarjoilu ja pääjuhla, joka al-
kaa klo 12.
Hartaushetki to 6.12. klo 16 
Temmeksen kirkossa, jonka 
jälkeen seppeltenlasku san-
karihaudoille. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 2.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jouko Lankinen ja avus-
taa Jonna Piirainen. Urkurina 
Péter Marosvári ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Tuomio-
kirkkokuoro.
Perhemessu su 2.12. klo 12 
Heinätorin seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Jonna Piirainen 
ja kanttorina Péter Marosvá-
ri. Messun suunnittelussa on 
otettu huomioon erityisesti 
perheen pienimmät.
Adventin iltakirkko su 2.12. 
klo 17 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Matti Pikkarainen, 
urkurina Henna-Mari Sivula 
ja kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Katedraalikuoro. 

Karjasillan seurakunta
Aikuisrippikoulun konfir-
maatiomessu to 29.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Maija Konttinen, kantto-
rina Riitta Piippo.
Viikkomessu la 1.12. klo 
15.30 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Maija Konttinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Ai-
emmin päivällä vietetään  
Naisten päivä -tilaisuutta.
Messu su 2.12. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Satu 
Saarinen, Jukka Kärkkäinen 
ja Marjukka Hamari, kantto-
rina Juha Soranta. Seurakun-
tapastori Maija Konttisen ja 
nuorisotyönohjaaja Juha Ki-
virasin tehtävään siunaami-
nen. Karjasillan kirkkokuoro, 
Cantio Laudis. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 2.12. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit.
Perhemessu su 2.12. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Heikki Karppinen, 
Satu Kreivi-Palosaari, Päi-
vi Rahja, Päivi Sutinen, Ju-
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Ensimmäinen adventti on hyvä hetki aloittaa jouluseimen rakentaminen. Rauhan Tervehdyksen joulukuun numeroissa kerrotaan, missä järjestyksessä eläimet ja ihmishahmot voidaan 
seimeen laittaa jouluevankeliumin mukaan. Ensimmäiseksi seimeen voi asettaa kasvillisuutta, lampaita ja ehdottomasti aasin. Tulevan sunnuntain raamatuntekstin mukaan Jeesus 
ratsasti Jerusalemiin pääsiäisjuhlille juuri aasilla. Kuva Oulun NNKY:n jouluseimestä.
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 Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
29.11. klo 13–14, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Mukana pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.
Sana elää pe 30.11. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 1.12. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto.
Elämän Lähteellä – Sanan 
ja rukouksen ilta su 2.12. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Puhujana Eero Karjalai-
nen. Ilta koostuu Sanan julis-
tuksesta – opetuksesta, pu-
heista, laulusta ja ylistykses-
tä. Illan päätteeksi on tarjol-
la henkilökohtaista rukous-
palvelua.
Laitoshartaus ti 4.12. klo 14, 
Veljeskoti. Jouko Lankinen.
Raamattupiiri ti 4.12. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 4.12. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Jouko Lankinen.
Raamattupiiri ke 5.12. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 5.12. klo 
18, Vanha pappila. Erja Järvi.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
5.12. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.

Karjasillan seurakunta
Pieni pyhiinvaellus – adven-
tin ajan aamuhiljentyminen 
arkiaamuisin klo 8.30–9, Kar-
jasillan kirkko. Hetki kestää 
noin 15 minuuttia.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 29.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 29.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 29.11. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.12. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Jaakko Kaltaka-
ri, Hugo Hintsala.
Miesten raamattupiiri ke 
5.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 29.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Miesten piirin lauluilta ti 
4.12. klo 18, Tuiran kirkko. 
Miehet ja naiset laulamaan!
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
5.12. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Luemme Raamattua ke 5.12. 
klo 18, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja: Erkki Vuoristo, p. 050 
3588 447.
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
12.12. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. Vuoden viimeinen 
raamattupiiri.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut 
-kooste on sivulla 18.
Musiikkia kirkoissa -kooste 
on sivulla 17.
Laulutilaisuus ke 5.12. klo 
14, Oulun Diakonissalaitos, 

Albertinkatu 16, kirkkosali. 
Joululaulut, vetäjänä Mikko 
Salmi.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 4.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Adventtivirsiä ja isänmaan 
virsiä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
RunoQvarkki ti 4.12. klo 12–
12.15, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja. Vartti Jukka Itko-
sen joululyriikkaa. Nauti ru-
noudesta, hengitä joulua!
Hengitä Joulua! -jouluruno-
tapahtuma la 15.12. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko. Mu-
kana tuttua ja uutta joululy-
riikkaa!

Tuiran seurakunta
KappeLive -konsertti la 1.12. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus s. 17.

Oulujoen seurakunta
YLI-II
Aikuisten laulukerho to 29.11. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu tiistaisin klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Työttömien ateria keskiviik-
koisin klo 11–12.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Vapaaeh-
toisten valmistamaa kotiruo-
kaa, aterian hinta 2 €. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Alueen asukkaille torstai-
sin ilmainen, vapaaehtoisten 
valmistama aamupala, jo-
ka sisältää puuroa ja leipää 
lisukkeineen sekä kahvia ja 
teetä. Olet lämpimästi ter-
vetullut!
Raitin remmi ma 3.12. klo 13, 
Maikkulan kappeli.
Diakoniapiiri ma 3.12. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli.
Jouluateria to 13.12. klo 11–
12, Kaukovainion kappeli. Ate-
rialle ilmoittautuminen alu-
een diakoniatyöntekijälle vas-
taanotoilla, aamupuurolla tai 
puhelimitse 30.11. mennessä.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-

tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kaijoharjun 
alueen diakonian vapaaeh-
toisten valmistama ateria 2 
€. Voit ostaa ruokaa myös ko-
tiin omassa astiassa. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 29.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana Tuiran seu-
rakunnan lähetyssihteeri Tar-
ja Oja-Viirret ja diakoni He-
li Mattila.
Juttutupa ma 3.12. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 3.12. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Vietämme joulujuhlaa. 
Mukana kanttori Anu Arvo-
la-Greus. Ota mukaan n. 2 € 
arvoinen joululahja ja tont-
tuhattu.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ma 3.12. klo 
17–19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakonian vapaaehtois-
ten kohtaamipaikka. Iltapa-
latarjoilu. Lisätietoja antaa 
diakonissa Saila Luukkonen.
Diakoniapiiri ke 12.12. klo 13, 
Pateniemen kirkko.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyo-
jan seurakuntatalo tai p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu maanan-
taisin klo 10.30–12 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Tarjolla 
maksuton aamupala kaiken-
ikäisille, mukana seurakun-
nan työntekijä ja vapaaeh-
toisia.
Madekosken diakonipiiri to 
29.11. klo 12–13.30, Sangin-
suun seurakuntakoti.
Oulujoen Omaishoitajien 
virkistysilta ti 11.12. klo 18, 
Oulujoen kirkko ja pappila. 
Oulu-Oulujoki Ladyt ja Ou-
lujoen seurakunta järjestävät 
virkistysillan seurakunnan 
alueella asuville omaishoita-
jille. Ks. ilmoitus s. 18.
Työttömien jouluateria ke 
12.12. klo 12, Myllyojan seura-
kuntatalo. 

YLIKIIMINKI
Puuropäivä ma 3.12. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Puuropäivä perhekerho-
laisille ja muille innokkaille.
 
Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Adventtikirkko pe 30.11. klo 
13.15, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali.
Porinapiiri ti 4.12. klo 13.15–
14.15, Heinäpään seurakun-
tatalo. Eläkkeellä olevien ke-
hitysvammaisten kerho.

KuuLOVAMMAISET 
Ystäväilta to 29.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Hyvä tietää -luento pe 30.11. 
klo 9.30, Seurakunnan viras-
totalo. 

Kuulovammaisten joulujuh-
la ke 5.12. klo 17, Tuiran kirk-
ko. Joulujuhla on yhteinen 
seurakunnan, Oulun seudun 
kuulovammaiset ry:n ja Me-
niereyhdistyksen kanssa. Tuo 
pieni lahja mukanasi pukin 
konttiin.

NäKÖVAMMAISET
Näkövammaisten joulujuh-
la la 15.12. klo 13–15, Kastel-
lin kirkko. Monipuolista oh-
jelmaa, joululauluja ja yhdes-
säoloa. Tarjolla riisipuuroa ja 
torttukahvit.

PäIHDETYÖ
usko ja elämä to 29.11. klo 
14, Heinätorin seurakunta-
talo. Tilaisuus, jossa yhdessä 
pohdimme arkielämässämme 
kohdattavia tavallisia asioita 
kristillisestä näkökulmasta.

Aamukahvihetki pe 30.11. 
klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän 
sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua, 
hedelmiä. Lisätietoja dia-
konissa Tellervo Kianto, p. 
040 7564 022.  
Tavoiteryhmä ma 3.12. klo 
14.30, Diakoniset erityispal-
velut.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 
uusia pajan tuotteita, tarjolla 
myös kahvia. Pajassa tehdään 
käsitöitä ja askarrellaan. Lah-
joituksia otetaan vastaan. P. 
044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-

ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isonkadun puolelta. 
Tuotto vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Nepa-
lissa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Käytössä maksupääte. 
Kristillinen paasto pe 30.11. 
klo 12, Siipi. Helena Ylimaula.
Puutyökerho ma 3.12. klo 9, 
Siipi, alakerta. Tule tekemään 
puutöitä omiin tarpeisiin tai 
lähetystyön myyjäisiin. Ker-
ho kokoontuu maanantaisin 
ja keskiviikkoisin.
Siiven suunnittelu ke 5.12. 
klo 9–10, Siipi. Suunittelem-
me Siiven toimintaa. Tule ja-
kamaan ajatuksiasi!

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetys- ja raamattupiiri to 
29.11. klo 14, Vanha pappila. 
Juha Kyllönen.

enot Oulussa 29.11.–5.12.2012M

Hoosianna-hymnistä kipinää 
joulunodotukseen

Tulevana sunnuntaina 2.12. juh-
litaan ensimmäisen adventin 
koittamista. Adventin aikana 
kristityt ympäri maailmaa al-

kavat valmistautua Jeesuksen synty-
mäjuhlan, joulun, viettoon. Adventti 
tulee sanoista "Adventus Domini" eli 
Herran tuleminen.

Ensimmäinen adventti on yksi suo-
situimmista kirkossakäyntipäivistä. 
Sen viettoon kuuluu olennaisena osa-
na Hoosianna -hymnin laulaminen. 
Oulun seurakunnissa järjestetään päi-
vän luonteen vuoksi lukuisia kirkon-
menoja, musiikkitilaisuuksia sekä las-
tentapahtumia.

Kaikki jumalanpalvelustiedot löy-
tyvät viereiseltä sivulta. Jos ensim-
mäisen adventin tunnelmasta haluaa 
nauttia kotona, niin Oulun tuomio-
kirkon kello 10 messu lähetetään suo-
rana osoitteessa www.virtuaalikirkko.
fi. Radion kautta Hoosianna kuuluu 
Radio Deissä (106,9 MHz), kun Ou-
lujoen kirkosta lähetetään kello 10 al-
kava messu.

Konserteista löytyy tietoa sivun 17 
koosteesta ja Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuuksista sivulta 18.

Myös Turkansaaren museoalue 
avautuu yleisölle ensimmäisenä ad-
venttina. Pienessä kalastajakirkossa 
voi osallistua kello 12 adventtihartau-

teen, jonka jälkeen esiintyvät tierna-
pojat. Messun jälkeen Yli-Juuruksen 
talossa lauletaan Kauneimpia joulu-
lauluja. Yleensä maksullinen Turkan-
saaren museoalue tarjoaa vapaan pää-
syn joulunajan tapahtumiin.

Pyhän Andreaan kirkossa järjeste-
tään kello 12 lyhtytapahtuma. Tilai-
suus alkaa perhemessulla, jonka jäl-
keen kello 13 tarjoillaan riisipuuro-
lounas sekä torttukahvit. Hinta on 
aikuisilta 5 euroa ja lapsilta 2,5 euroa. 
Alle 2-vuotiaat voivat syödä ilmaisek-
si. Ohjelmassa on ongintaa, askarte-
lua, nukketeatteri sekä arvontaa. Kar-
jasillan seurakunnan lisäksi tapahtu-
man järjestävät MLL sekä Kaakkurin 
suuralueen yhteistyöryhmä.

Tuiran kirkossa toteutetaan tier-
nakirkko kello 18. Ennen kirkonme-
noja Ynnin pojat vievät tiernaterveh-
dyksen muutamiin vanhusten palve-
lutaloihin. Tervehdyksen jälkeen pojat 
kokoontuvat noin kello 17 Tuirankar-
tanon (Kangastie 16) pihalle, josta he 
lähtevät lyhtykulkueena kohti Tuiran 
kirkkoa. Kulkueeseen voi liittyä mu-
kaan oman lyhdyn kanssa. Perillä on 
glögitarjoilu ja kello 18 alkava tierna-
kirkko, jossa tiernalauluja esittää Yn-
nin Poikien kuoro. Kirkon jälkeen tar-
jolla on torttukahvit.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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enot Oulussa 29.11.–5.12.2012M
Karjasillan seurakunta
Joulumyyjäiset la 15.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappeli. 
Riisipuuroa, leivonnaisia, ar-
poja, käsitöitä ja laatikoita. 
Myyjäisiin voi myös osallistua 
leipomalla kuivakakkuja tms. 
jouluisia tuotteita. Lahjoitet-
tavat kakut resepteineen voi 
tuoda kappelille la 15.12. klo 
9. Tervetuloa tekemään jou-
luisia ostoksia. Myyjäiset jär-
jestää Karjasillan seurakun-
nan lähetys- ja diakoniatyö.
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
4.12. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Ruokamyyjäiset la 1.12. klo 
10–13, Tuiran kirkko. Ks. il-
moitus s. 16.
Joulumyyjäiset ma 3.12. klo 
10, Kaupungin sairaalan au-
la. Myytävänä mukavia lah-
joja lähetystyön hyväksi. Kä-
teismaksu.
Lähetyspiiri ma 3.12. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus.
Käsityökahvila ti 4.12. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä lähe-
tystyön myyjäisiin tai omiin 
tarpeisiin. Opetellaan yhdes-
sä uusia taitoja tai kerrataan 
vanhoja.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
3.12. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 3.12. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YLIKIIMINKI
Piispankamari, lähetyksen 
kirpputorikahvila perjan-
taisin klo 11–14, Ylikiimingin 
asukastupa.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Joulupaja to 29.11. klo 17, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Tule yksin tai kaksin tai tul-
kaa koko perhekunta. Askar-
rellaan lapsellisesti, askarrel-
laan aikuismaisesti, makus-
tellaan piparia ja juodaan 
glögit päälle.

Oulujoen seurakunta
Jouluntuoksuinen ilta ma 
3.12. klo 18–20, Myllyojan 
seurakuntatalo. Perheille 
suunnattu joulunavausilta. 
Luvassa askartelua, piparkak-
kuja ja glögiä.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.
Jouluinen ilta äideille ja ty-
töille su 16.12. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. Ks. ilm. s. 18.

Karjasillan seurakunta
JouluVerstas ma 3.12. ja 

tekijä. Illat ovat päihteettö-
miä ja energiajuomavapaita. 
Lisätietoja Anssi Putilalta, p. 
050 3408 982 tai anssi.puti-
la@evl.fi.
Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Vasamon leirikeskus. Yläkou-
luikäinen nuori, lähde mu-
kaan tuntemaan joulun tai-
ka ja tunnelma hyvässä seu-
rassa Vasamon kauniin jou-
luisen luonnon keskellä. Lei-
rin päätteeksi nuorten joulu-
juhlaan Tuiran kirkolla. Leirin 
hinta on 25 €. Lisätietoja Ans-
silta, p. 050 3408 982.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ai-
kaisempaa kokemusta et tar-
vitse. Mukaan tarvitaan myös 
puvustuksesta ja lavastukses-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä. Tarkoitettu täysi-ikäisille, 
yläikärajaa ei ole! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.
Lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikille, jotka halua-
vat aloittaa liikkumisen hy-
vässä seurassa. Lisätietoja 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 30.11. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntata-
lo. Kaste – kuolemasta elä-
mään, Samuel Korhonen.
Cross Cafe pe 30.11. klo 19, 
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 16.
Matalan kynnyksen raamis 
ke 5.12. klo 18, Asemakatu 
6, Jössensali. Matalan kyn-
nyksen raamis kokoontuu jo-
ka toinen keskiviikko paritto-
milla viikoilla. Tervetuloa lu-
kemaan Raamattua rennos-
sa ilmapiirissä! Tarjolla ilta-
palaa. Lisätietoja Mari Flink, 
p. 050 5649 070.

OPISKELIJAJäRJESTÖT
Körttiopiskelijoiden ja nuor-
ten aikuisten seurat to 29.11. 
klo 19, Johanna Rissasella, 
Paalikatu 13 B 34 , Toppila. 
OPKOn opiskelijailta la 1.12. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tervettä itsetuntoa rakenta-
massa, Ossi Kantola.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 3.12. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. Kristit-
ty ja raha, Mika Falk.
Evankelisten opiskelijoiden 

teemailta ke 5.12. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miksei Jeesus voisi tulla huo-
menna? Antti Leinonen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.
Tarinatupa ke 5.12. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläiskerho to 29.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.
Seurakuntakerho ma 3.12. 
klo 13.30, Caritas-Koti, Cari-
tas-sali.
Seurakuntakerho ti 4.12. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus. 
Mummonkammari.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu seniorien 
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 29.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kahvitarjoilu.
Seniorien laulupiiri ke 5.12. 
klo 12.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Vieraana Pudasjärven 
eläkeläisten laulupiiri kant-
tori Jukka Jaakkolan kanssa. 
Aloitamme kahveilla.
Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 5.12. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 29.11. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 3.12. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 3.12. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo.
 
yLiKiiMinKi
Laulukerho to 29.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

10.12. klo 17.30–19, Maikku-
lan kappeli. Kaikenikäisille 
tarkoitettu jouluinen askar-
teluverstas. Ohjelmassa as-
kartelua, pieni tarjoilu ja har-
taus. 3.12. JoulukorttiVerstas 
– askartele itsellesi joulukor-
tit. 10.12. JoulukoristeVerstas 
– askartele kotiisi joulukoris-
te. JouluVerstas on ilmainen, 
sinulla ei tarvitse olla mitään 
tarvikkeita mukanasi. Olette 
lämpimästi tervetulleita ko-
ko perheen voimin! Lisätie-
toja antavat nuorisotyönoh-
jaaja Anna-Leena Ylänteeltä, 
p. 040 8315 932 ja Juha Kivi-
rasilta, p. 040 5752 713.

Tuiran seurakunta
Joulupaja alakoululaisille la 
1.12. klo 12–14, Tuiran kirkko 
ja ti 4.12. klo 14.30–16, Kui-
vasjärven seurakuntakoti. 
Valmistaudutaan jouluun hil-
jentyen, askarrellen ja pientä 
välipalaa maistellen. Voit ot-
taa mukaan vanhempasi tai 
jonkun muun aikuisen. Lisä-
tietoja Sanna Tervo, p. 040 
7451 469 tai Sanna Parkki-
nen, p. 040 5747 069.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pienoismallikerho su 2.12. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Nuorisotyön päivystys ke 
5.12. klo 15–17, Elohuone. Pii-
pahda tai viivähdä rupattele-
maan kuulumisia tai istahta-
maan hetki teekupposelle ja 
pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet ke 
5.12. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Karjasillan seurakunta
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 29.11. klo 17.30–19, Karja-
sillan kirkko. Tarkoitettu jat-
kokoulutukseksi ensimmäi-
sen vuoden koulutuksen jo 
suorittaneille. Ilmoittaudu 
mukaan laittamalla nimesi, 
osoitteesi, s-postiosoitteesi 
ja puhelinnumerosi viestinä 
suoraan Jennille, p. 044 3161 
452 tai jenni.koskenkorva@
evl.fi. Koulutukset joka toi-
nen viikko.

Tuiran seurakunta
Nuortenilta to 29.11. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Nuortenillat ovat kaikil-
le nuorille tarkoitettuja tee-
mallisia iltoja, joissa muka-
na hiljentymistä varttikirkos-
sa, teemallista ohjelmaa nuo-
risotilassa ja pientä purta-
vaa. Lisätietoa nuortenillois-
ta nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putilalta, anssi.putila@evl.fi.
Nuorten yökahvila pe 30.11. 
klo 20–23, Kaijonharjun nuo-
risotalo. Yläkouluikäisille 
nuorille paikka, jossa voi pe-
lailla ja tutustella uusiin ih-
misiin. Paikalla aina seura-
kunnan nuorisotyönohjaa-
ja ja koulutetut ohjaajat se-
kä kaupungin nuorisotyön-

Jouluradio käynnistyy kymmenettä kertaa en-
simmäisenä adventtisunnuntaina 2. joulukuu-
ta kello 00.00. Yleisön pyynnöstä Jouluradion 
lähetyskausi kestää tällä kertaa loppiaiseen asti.

Oulun seudulla Jouluradiota voi kuunnella FM-
taajuudella 91,6 MHz ja kaapelitaajuuksilla 91,6 
MHz (TeliaSonera) tai 101,9 MHz (DNA Welho). 
Nettiosoitteen www.jouluradio.fi kautta lähetystä 
voi kuunnella myös internetin kautta. Siellä soivat 
myös verkkoradiot Jouradio, Pikku Jouluradio, Kau-
neimmat joululaulut ja Julradion.

Kanavaperheen uusin jäsen on Jouradio, joka tar-
joaa kuultavaksi joululaulukilpailun valikoitua sa-
toa. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun 
osallistui 266 sävelmää ja sanoitusta.

Yksi juhlavuoden uutuuksista on joululauluka-
raokesivusto. Laulaminen ja laulujen äänittäminen 
sekä jakaminen tehdään osoitteessa jouluradio.fi/
karaoke. Osallistuminen onnistuu mikrofonilla va-
rustetulla kotikoneella. Sivustolla tulee olemaan 15 
tuttua joululaulua, joista voi laulaa oman suosik-
kinsa. Valikoimaan sisältyy myös ruotsin- ja eng-
lanninkielisiä vaihtoehtoja. 

Jouluradion sisällöstä vastaa Toivontuottajat, jo-
ka on Helsingin, Espoon ja Vantaan ev.lut. seura-
kuntien mediatoimitus.

Kymmenvuotias
Jouluradio soi taas

TaivasKlubi -illat
pe 30.11. esiintymässä Ilona Sola

la 1.12. klo 10–13 
Tuiran kirkolla

 Joululeivonnaisia: torttuja, pullia, kakkuja,  
makeita- ja suolaisiapiirakoita. Hernekeittoa  

ja riisipuuroa (omat astiat), porkkana- ja  
lanttulaatikkoa. Joululahjaksi sopivia käsitöitä.

Arpoja ja afrikkalaisia tavaroita.

Tuotto lastenlääkäri Leena Pasasen työn  
tukemiseen Ilembulan sairaalassa ja  

orpokodissaTansaniassa.

Ilembulan Ystävät ry ja Tuiran lähetyspiiri

Joulumyyjäiset 
maanantaina 3.12. klo 10 Kaupunginsairaalassa. 
Kaupungin sairaalan aulassa on myytävänä mukavia
lahjoja lähetystyön hyväksi. Käteismaksu.
Tervetuloa!
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Muun muassa yhteislaulua ja 
soittoa chimes-soittimilla.  

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Perheretki Santa Parkiin la 
1.12. klo 8.30–20., Rovaniemi. 
Hinta: Aikuiset ja yli 12-vuoti-
aat 40 €, 4–12-vuotiaat 30 € 
ja 0–3-vuotiaat 15 € omalla 
istumapaikalla. Hintaan sisäl-
tyy edestakainen linja-auto-
matka, ruokailu, sisäänpääsy-
maksu Santa Parkiin ja Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille 
tapaturmavakuutus. Huom! 
Alle 11-vuotiaat vain aikuisen 
mukana. Retkelle otetaan 60 
henkilöä ilmoitautumisjärjes-
tyksessä, Karjasillan seura-
kuntalaiset etusijalla. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retki-
kirje noin viikkoa ennen ret-
keä. Jos varasijatkin täyttyvät, 
lähdemme kahdella linja-au-
tolla. Lisätietoja Anna-Leena 
Ylänteeltä, p. 040 8315 932.

Tuiran seurakunta
Perheiden joululeiri 14.–
16.12., Juuman leirikeskus. 
Talvisessa Kuusamon Juu-
massa leikimme, askartelem-
me ja ulkoilemme perhelei-
rillä joulua odotellessa. Lei-
rin hinta 44 € aikuiselta ja 30 
€ 4–18-vuotiaalta lapselta, si-
sältää matkat ja täysihoidon 
sekä vakuutuksen Oulun seu-
rakuntiin kuuluville. Leiril-
lä mukana pastorit Anu Oja-
la ja Stiven Naatus sekä lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää. Lisätiedot: Sti-
ven Naatus, p. 050 3104 990.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot  

Kuvia Kastellin kirkos-
ta kaivataan! Kastellin kir-
kon 50-vuotisjuhlaa viete-
tään su 16.12. Kirkolle ra-
kennetaan myös seurakun-
taelämästä kertova valoku-
vanäyttely. Löytyisikö sinul-
ta valokuva, joka kertoo Kas-
tellin kirkon toiminnasta tai 
historiasta? Valokuvat voi lä-
hettää Karjasillan kirkkoher-
ranvirastoon tai Kastellin kir-
kon postilaatikkoon Juha Vä-

häkankaalle tai Anna-Leena 
Ylänteelle. Lisää kuvan yhte-
yteen kuvan omistajan nimi, 
kuvaajan nimi, tieto kuvaus-
ajankohdasta ja -tilanteesta 
sekä kuvassa esiintyvien hen-
kilöiden nimet. Lisää yhteys-
tietosi, jos haluat kuvat taka-
siin. Valokuvan voi toimittaa 
myös sähköisenä osoitteisiin 
juha.vahakangas@evl.fi tai 
anna-leena.ylanne@evl.fi. 
Luento: Kahden vaiheilla – 
matka sotalapsesta siirtolai-
seksi to 29.11. klo 16.30, Ou-
lun Diakonissalaitos, Alber-
tinkatu 16, Kirkkosali. FT, do-
sentti Marianne Junila. Järjes-
tetään yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston 
kanssa. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset: Pohjois-Pohjan-
maan kesäyliopisto / Eija Raa-
tikainen, p. (08) 321 4071.
Eroneuvo-ilta to 29.11. klo 
18–20, Nuorten Ystävät -toi-
misto. Eronneille ja eroa har-
kitseville vanhemmille sekä 
heidän läheisilleen tarkoitet-
tu matalan kynnyksen tilai-
suus, jossa on voi keskustel-
la eroon liittyvistä asioista ja 
kuulla eron vaikutuksista niin 
omaan kuin lapsen elämään. 
Tilaisuuksissa ammattilaisten 
rinnalla on vapaaehtoistyön-
tekijöiksi koulutettuja eron 
kokeneita vanhempia. Tilai-
suudet ovat avoimia ja mak-
suttomia. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Lisätietoja Essi 
Niemi, Vanhempien Akate-
mia-hanke / Nuorten Ystävät, 
p. 044 7341 435, essi.niemi@
nuortenystavat.fi tai Kari Re-
kilä, Lapsi- ja perhetyön dia-
koniatyöntekijä, p. 050 5211 
065, kari.rekila@evl.fi. 
Donkkis Big Night -toimin-
tailta pe 30.11. klo 17.30–
19.30, Maikkulan kappe-
li. 6–13-vuotiaille. Raamat-
tuopetusta, nukketeatte-
ria, laulua, toimintapistei-
tä, nyyttärit, pelejä, kisailu-
ja. Järjestää Pohjois-Pohjan-
maan Ev.lut. Kansanlähetys 
Lisätietoja juniori- ja nuori-
sotyöntekijä Elina Vidgren, 
p. 040 5646 452.
Matkaeväät – Naisten päi-
vä Maikkulan kappelissa 
la 1.12. klo 11–16, Maikku-
lan kappeli. Ohjelma löytyy 
osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/aikuisten_tapah-
tumat.
Lyhtytapahtuma su 2.12. klo 

12, Pyhän Andreaan kirkko.
Kaatuneitten omaiset ma 
3.12. klo 12, Vanha pappila.
Palvelupiiri ma 3.12. klo 12–
13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
”Portit sydäntenne Hänelle 
aukaiskaa” – Adventtipaas-
ton pyhät tanssit ke 5.12. 
ja ti 11.12. klo 17–18 sekä to 
20.12. klo 16–17, Oulun tuo-
miokirkko. Tervetuloa hiljen-
tymään adventin aikana py-
hän tanssin askelin. Mukana 
Satu Saarinen, Riikka Honka-
vaara ja Riitta Piippo. 
Arkiretriitti ke 5.12., Tuiran 
kirkko.
Yhteiset juuremme 9.12. klo 
15, Karjasillan kirkko. Kris-
tittyjen yhteinen Kristus yh-
distää -iltapäivä. Järjestäji-
nä Oulun seudun Kristus yh-
distää -verkosto ja Karjasillan 
seurakunta. 
Mielenterveyskuntoutujen 
puurojuhla ma 10.12. klo 15, 
Vanha Pappila. Tarjolla puuro 
ja torttukahvit sekä jouluis-
ta ohjelmaa, josta vastaavat 
diakoniatyöntekijät Anna-
Maija Sälkiö ja Eija Röning.
Joulumyyjäiset la 15.12. klo 
10–13, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Myynnissä arpo-
ja, leivonnaisia ja käsitöitä. 
Torttukahvit. Voit vuokra-
ta oman myyntipöydän hin-
taan 5 €. Varaukset 10.12. 
mennessä lähetyssihteerille, 
p. 044 3161 459.

Kansainvälisyys  

English Service su 2.12. klo 
16, Pyhän Luukkaan kappeli.
Englanninkielinen jumalan-
palvelus joka viikko, kerran 
kuussa messu.

Karjasillan
adventtikirkot

Kaakkurin 
koulun (7.–9.-lk)  

perjantaina
30.11. klo 9.40 Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Kaukovainion ja
Vaskitien päiväkoti
tiistaina 4.12. klo 9

Kaukovainion
kappelissa.

 
Merikotkan ja

Haukansulan päiväkoti
tiistaina 4.12. klo 10

Kaukovainion
kappelissa.

Musiikkia
kirkoissa

Joulun suuri salaisuus -konsertti
lauantaina 1.12. klo 18 Tuiran kirkossa.

Joulusäveliin johdattaa oululainen 
romanilauluryhmä ELO, alkutervehdyksen ja 
loppurukouksen lausuu kansainvälisen työn 
pastori Arpád Kovács. Konsertti on maksuton.

Merikosken Laulun joulukonsertti
lauantaina 1.12. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.

Johtaa Maritta Pasanen. Solisteina Kaisa Ranta, 
sopraano ja Jyrki Kauppinen, basso. Urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy!
Käsiohjelmamaksu.

Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti
sunnuntaina 2.12. klo 16 Oulujoen kirkossa.

Kuoroa johtaa Mihkel Koldits, urut Rauno 
Rännäli, ONMKY:n Vaskiveikot. Tilaisuuden 
järjestävät Oulun Sotaveteraanit ry, Oulun 
Sotaveteraanikuoro, Oulun NMKY:n Vaskiveikot 
ja Oulujoen seurakunta. Konserttiin vapaa pääsy.

Isänmaan virret -yhteislauluilta
perjantaina 7.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Isänmaan virsiä Pohjan Sotilassoittokunnan 
säestyksellä. Mukana sekakuoro Tuike ja 
Oulujoen Mieslaulajat, sekä baritoni Juhani 
Alakärppä. Kapellimestarina musiikkikapteeni 
Jaakko Nurila. Uruissa Péter Marosvári ja Juha 
Soranta. Puhe tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Oulun poliisilaulajien ja Arios 
Kamarikuoron yhteinen joulukonsertti 
sunnuntaina 9.12. klo 16 Oulujoen kirkossa. 
Torniolaista kamarikuoro Ariosta johtaa Johanna 
Päätalo, Oulun Poliisilaulajien kuoroa  johtaa ja 
säestää Dir. mus. Tibor Garanvölgyi. Ohjelmassa 
kauneimpia joululauluja.

Cappella pro Vocalen jouluinen konsertti
keskiviikkona 12.12. klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkossa.

Ohjelmassa joulumusiikkia eri aikakausilta sekä 
jouluisia runoja. Tommi Hekkala, urut.

J.S. Bachin Jouluoratorio
BWV 248 (1. esitys)
lauantaina 15.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Teoksesta esitetään kolme ensimmäistä 
kantaattia. Kuorot: Katedraalikuoro, Cantio 
Laudis ja Oamk:n kamarikuoro. Solistit: Henna-
Mari Sivula sopraano, Sirkka Rautakoski altto, 
Péter Marosvári tenori ja Lauri-Kalle Kallunki 
baritoni. Orkesterina Oulunsalo Ensemble, 
Sinikka Ala-Leppilampi. Teoksen johtaa Olli 
Heikkilä. Käsiohjelma 10 euroa. Vapaa pääsy. 
Teoksen toinen esitys 21.12. klo 20.

Joulumusiikkia kynttilän
valossa -konsertti
keskiviikkona 19.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Haukiputaan kirkon kamarikuoro (HKK), johtaa 
Hannu Niemelä.

Joulun valo -konsertti
torstaina 20.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Tuiran seurakunnan Sekakuoro Tuike (johtaa 
Laura Kumpula) ja Oulun ev.-lut. seurakuntien ja 
Konservatorion puhallinorkesteri Viventi (johtaa 
Markku Korhonen ja Juha Pisto). Ohjelma 6 
euroa, sisältää torttukahvit konserttien välissä. 
Tuotto Tuiran seurakunnan diakoniatyölle.

Sanajumalan-
palvelus

sunnuntaina 2.12.
 klo 12 Pateniemen 

kirkossa.

Toimittaa Lauri Kujala, 
kanttorina Heikki Jäm-
sä, Pateniemen Eläke-
läisten virikekuoro. Pa-
teniemen diakoniapii-
ri tarjoaa joulutorttu-
kahvit. Myyjäiset ja ar-

pajaiset.

KappeLive- konsertti
lauantaina 1.12. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Lauluyhtye Vox Secret yhdistää ohjelmistossaan klassis-
ta musiikkia ja poppia tyylillä. Yhtyeessä laulavat lau-
lutaiteilijat Taina Hirvonen ja Senja Korhonen, sopraa-
no sekä Anne Lampela, mezzosopraano. Heidän kans-
saan esiintyy pianotaiteilija Kari Tikkala. Vapaa pääsy! 
Tervetuloa!

Hintan
Marttojen

joulumyyjäiset
lauantaina 15.12.

klo 9–13
Myllyojan

seurakuntatalolla.

Tule lyhdyn 
kanssa

Tiernakirkkoon
sunnuntaina 2.12.

klo 18 Tuiran kirkossa.

Toimittaa Hannu
Ojalehto, kanttorina 

Tommi Hekkala.
Lyhtykulkue lähtee 

Tuirankartanon
pihasta n. klo 17

kohti Tuiran kirkkoa.
Tule kulkueeseen 

oman lyhdyn kanssa.
Matkalla lauletaan 

tiernalauluja.
Tervetuloa mukaan 

kokemaan kaunista ja 
koskettavaa yhdessä!
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enot Oulussa 29.11.–5.12.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Kirkkokuja 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Vienna Vale-
ria Inkala, Iris Unna Noemi 
Toïgo.
Karjasilta: Alina Isla Ellen 
Haapalainen, Elmer Jimmy 
Antero Järvinen, Veeti Uuno 
Oliver Kainulainen, Aarni Os-
kari Kaisto, Oskari Unto Ka-
lervo Kamsula, Andres Lean-
der Keränen, Topias Luka Jo-
hannes Kivioja, Kaarlo Eetu 

Oliver Markuksela, Sara Ma-
rika Niemelä, Aarre Viljami 
Nissilä, Minttu Meeri Linnea 
Ollakka, Peetu Juhani Pulk-
kinen, Tony Sakari Tuomaa-
la, Venla Loviisa Vierimaa.
Tuira: Manu Mauri Mikael 
Alatalo, Kaisa Katariina Apa-
ja, Karoliina Sofia Kyllönen, 
Elias Juhani Erik Lahdenpe-
rä, Armas Valtteri Antinpoi-
ka Launonen, Manu Mika Mi-
kael Lovikka, Eino Olavi Maa-

Jouluhartaus virittää työyhteisön  
joulutunnelmaan 

Hartauksia ja joululauluhetkiä järjestetään  
työpaikoilla tai seurakuntien tiloissa.  

Tilaisuuden järjestämistä varten voitte ottaa  
yhteyttä Oulun ev.lut. seurakuntien pappeihin.  

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta  
www.oulunseurakunnat.fi/papit.

Oulujoen Omaishoitajien 
virkistysilta
tiistaina 11.12. klo 18 Oulujoen kirkossa ja pappilassa.

Oulu-Oulujoki Ladyt ja Oulujoen seurakunta jär-
jestävät virkistysillan seurakunnan alueella asuvil-
le omaishoitajille. Tilaisuus alkaa konsertilla Oulu-
joen kirkossa klo 18 ja jatkuu Oulujoen pappilassa. 
Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Kati Riipiselle, 
p. 040 528 1813 keskiviikkoon 5.12. mennessä. Lip-
puja rajoitetusti.

Jouluinen ilta äideille ja tytöille
sunnuntaina 16.12. klo 18 Hintan seurakuntatalossa.

Jouluinen ilta yhdessäolon ja yhdessä tekemisen 
merkeissä. Ohjelmassa hartaus, askartelua, joulu-
karkkien tekemistä, iltapala. Ilmoittautuminen vii-
meistään ma 10.12. Sanna Karjalainen, p. 040 7186 
925 tai Sanna Parkkinen, p. 040 5747 069.

järvi, Stella Lilianna Saarela, 
Atte Leo Juhani Vainiokan-
gas, Jere Eero Oliver Vierelä.
Oulujoki: Oona Vilhelmii-
na Anttila, Siiri Helmi Klau-
dia Lehto, Ella Sofia Peppiina 
Suorsa, Eelis Anttoni Sääski-
lahti.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mikael Säily 
ja Terttu Johanna Savolainen.

Karjasilta: Jukka-Pekka Ju-
hani Huovinen ja Jaana Marit 
Katarina Sankala, Tatu Mati-
as Käräjäoja ja Heidi Marjaa-
na Kivelä.
Tuira: Teemu Tapio Haikonen 
ja Veera Linnea Tapaus, Juk-
ka Antero Salo ja Anne Mar-
jaana Kesti.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Kauko Yr-

jö Kaltio 89, Aarre Johannes 
Leskelä 87, Raija Anneli Olli-
kainen 77.
Karjasilta: Helmi Viola Ko-
vasin 94, Pentti Isak Soini 99, 
Anja Elisabet Lehtinen 74, Iiri 
Eliina Lehenkari 96, Betty An-
nikki Sofia Leskinen 86, Bert-
ta Mirjami Taskila 88, Jouni 
Kalervo Mikkonen 83.
Tuira: Sirkka Lehikoinen 81, 
Kerttu Eliina Kailasuo 78, Toi-
ni Mirjam Minkkinen 97, Uo-

levi Johannes Pehkonen 64, 
Pirkko Liisa Säkkinen 82, Kau-
ko Kalevi Mattila 77, Rauha 
Anneli Ylönen 77, Ulla Kai-
ja Annikki Tihinen 69, Saima 
Margareta Veijola 95.
Oulujoki: Veikko Johannes 
Nousiainen 74, Matti Saka-
ri Huttu-Hiltunen 86, Osmo 
Pekka Herukka 57, Onni Hen-
rik Haataja 82, Jaakko Ilmari 
Österlund 74.

ti 18.12.
klo 18.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Randomino-kuoro, joht. Raita 
Viljakainen.

ke 19.12.
klo 18., Sanginjoen nuoriso-
seurantalo.
klo 18, Juopulin kylätalo, Yli-
kiiminki.
klo 18.30, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus.

to 20.12.
klo 18, Pyhän Andreaan kirkko.
klo 18, Rajakylän seurakuntakoti. 
Ossi Vuorre, viulu. Glögitarjoilu.

su 23.12.
klo 12, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kauneimmat joululaulut -messu.
klo 12, Kaukovainion kappeli.
klo 15, Maikkulan kappeli.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Tuiran Kamarikuoro.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.

ke 26.12.
klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko.

su 6.1.
klo 16 ja 18 Koskelan seurakunta-
koti. Kahvitarjoilu.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 23.12. klo 17 kauneimmat 
joululaulut Oulun tuomiokirkosta.

su 2.12.
klo 13, Turkansaaren kirkko.
klo 15, Karjasillan kirkko. Suo-
men- ja saamenkieliset kauneim-
mat joululaulut. Esilaulajana 
Annukka Hirvasvuopio-Laiti.
klo 15 Hintan seurakuntatalo. 
Madetojan lukion lauluryhmä.

la 8.12.
klo 16 ja 18, Villa Hannala.

su 9.12
klo 15, Sanginsuun seurakunta-
koti.
klo 15, Pateniemen kirkko. Rytmi-
tassut.
klo 16, Tuiran kirkko. Oulun 
Kamarikuoro, joht. Kari Kaarna.
klo 18, Kastellin kirkko.
klo 18, Tuiran kirkko. Konso-
nanssi-kuoro, joht. Virve Karen.
klo 18, Oulujoen kirkko. Meri-
kosken laulu.

ma 10.12.
klo 14, Myllyojan seurakuntatalo.
klo 18, Huonesuon seurakunta-
koti. Madetojan lukion lauluryhmä.
klo 19, Tannilan koulu, Yli-Ii.

ti 11.12.
klo 15, Caritas-Koti.

ke 12.12.
klo 14, Karjasillan kirkko.

to 13.12.
klo 13, Oulun tuomiokirkko. 
Pohjankartanon tyttökuoro. 

klo 18, Korvensuoran nuoriso-
seura. Kirkkokuoro. 
klo 18, Pikkaralan koulu

la 15.12.
klo 14, Rotuaarilla. Juontajana 
Mikko Salmi, Oulujoen seura-
kunnan lapsikuoro aCorde, joht. 
Anna-Haanpää-Vesenterä, sekä 
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuoriso-
kuoro, joht. Anu Arvola-Greus. 

su 16.12.
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuoriso-
kuoro, joht. Anu Arvola-Greus.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun laulu.
klo 15, Oulujoen kirkko. Glögi- ja 
piparitarjoilu.
klo 16, Kastellin kirkko.
klo 16, Tuiran kirkko. Madetojan 
tyttökuoro, joht. Kari Kaarna.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
klo 17, Ylikiimingin kirkko.
klo 18, Pateniemen kirkko. Ossi 
Vuorre ,viulu. Glögitarjoilu.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko.
klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lauluyhtye Heliä.
klo 19, Ylikiimingin kirkko.
klo 19, Yli-Iin kirkko. Kirkkokuo-
ro ja lapsikuoro.
klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
Christmas Carols - Kauneimmat 
joululaulut englanniksi.
klo 22, Karjasillan kirkko.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Cappella pro Vocale.

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2012
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Adventin pikkukirkko to 
29.11. klo 10 kirkossa. Kaikki-
en lasten yhteinen pieni kirk-
kohetki, jonne aikuisetkin 
ovat tervetulleita! 
Lasten kerhot normaalis-
ti, paitsi to 29.11., jolloin ko-
koonnumme pikkukirkkoon 
klo 10. Torstain korvaava 
kerho sisarusryhmä A:lle pi-
detään ma 3.12. klo 10–12. 
Huom! Lapsiparkkia ei ole 
ma 3.12.
Perhekerho srk-talossa tors-
taisin klo 10, kokoonnum-
me to 29.11. aluksi kirkkoon 
ja sen jälkeen siirrymme jat-
kamaan kerhoilua srk-talolle. 
Keskusteluilta Raamatun 
äärellä to 29.11. klo 19 srk-
talossa, Joh.20.
Ystävyyden talo pe 30.11. klo 
10 srk-talossa.
1. Adventin messu su 2.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa-
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
kuoro avustaa. Ehtoollinen 
jaetaan myös Lumilyhdyssä. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
srk-talossa, jonka tarjoaa Lu-
mijoen eläkeliitto.
Gaudiate-kuoron joulukon-
sertti kirkossa su 2.12. klo 19. 
Kuoroa johtaa Lauri Nurkka-
la, vapaa pääsy / ohjelma 5 €.
Naisten askarteluilta ma 
3.12. klo 18 srk-talossa. Il-
moittaudu pian Marjolle, p. 
045 6381 973. Tehdään vir-
katen enkelit paperinarusta. 
Hinta 4 €. Ota matkaan oma 
virkkuukoukku 3,5.
Partio seikkailijaikäisille po-
jille ti 4.12 klo 15–16.15 srk-

Saarenkartanon adventti-
hartaus to 29.11. klo 14.
Pyhäkoulu su 2.12. klo 12. 
Eläkeliitto ti 4.12. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Rotuaarin 
apteekkari.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla. 
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.

Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.
Kuolleet: Seppo Tapani Sau-
vola 62, Valte Kustaa Vähä-
metsä 95.

talossa.
Lakeuden kehitysvammais-
ten tukiyhdistyksen joulu-
juhla ti 4.12. klo 18 Lumijoen 
srk-talossa. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 5.12. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 5.12. 
klo 18.30 srk-talossa.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus to 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen,  kuoro 
avustaa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti sanka-
rihaudoilla ja itsenäisyyspäi-
vän juhla srk-talossa.
Tulossa: Englanninkieliset 
joululaulut su 9.12. klo 18 
kirkossa.
Rauhanyhdistys: Pe 30.11. 
klo 19 raamattuluokka 5.–6.-
lk Simunalla ja 7.–8.-lk Pitkä-
sellä. Su 2.12. klo 12 pyhäkou-
lu I K&Jaakko Klaavo II Hek-
kala III Nikola ja klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 3.12. klo 10 puuro-
kerho Laurilalla. 
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Taas on tullut aika laulaa
Hoosianna-hymniä 
1. adventtisunnuntain messussa su 2.12. klo 10. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lisäksi rippikoululaisille ja van-
hemmille rippikoulun aloitustilaisuus.

Itsenäisyyspäivä Hailuodossa to 6.12.
klo 9.45 Lipunnosto kirkon edessä ja kunniakäynti 
 sankarihaudoille.
klo 10  Jumalanpalvelus. 
 Toimittaa rovasti Pekka Kinnunen.
 Juhlakahvit srk-salissa.
klo 11.30 Juhla kirkkosalissa.

Kyläjoulukalenteri 2012 avautuu 
La 1.12. PoroPark / Luovon Moskun kota klo 15–17. Jou-
lupukki ja porot Petteri, Veivi ja Tähti ottavat vastaan 
lasten kirjeitä pukille. Kodassa avotulet, pipareita ja jou-
lujuomaa. Luovontie 137.
Su 2.12. Luovon Martat – joulupuoti koululla klo 11–15. 
Aito Helmi – salissa nähtävillä erilaisia jouluisia kattauk-
sia. Luovontie 61.
Ma 3.12. Vasken taukotupa Santosessa klo 17–19, Vas-
kentie.    
Ti 4.12. Rain pihapiiri vanhassa Hannissa klo 13 lähtien. 
Kanojen ja lampaiden joulua tallissa ja navetassa. Marja-
niementie 133.
Ke 5.12. Polar-Moos klo 14–18. Taloon tutustumista ja 
kävijät saavat mukaan värjättyä jäkälää jouluaskarte-
luun. Viinikantie 48.
To 6.12. Itsenäisyyspäivä – sankarihaudat ja vanhan 
kirkon rauniot. Sinivalkoista tunnelmaa.

Kirkkotilasta aiempaa 
kauniimpi kokonaisuus

Karjasillan kirkossa on ta-
pahtunut viime kuukausi-
na useita muutoksia, vaik-
ka kirkkovieras ei niitä 

kenties havaitsekaan heti kirkko-
saliin tullessaan.

Karjasillan kirkkoherra Juha-
ni Lavanko (kuvassa) toteaa, että 
muutostöiden jälkeen kirkon visu-
aalinen ilme on aiempaa ehjempi. 
Harmoninen, tasapainoinen tun-
nelma kirkkotilaan syntyy paljol-
ti uudesta valaistuksesta. Kirkossa 
on myös muuta uutta: muun mu-
assa uusi lukupulpetti, kulkueristi, 
kastemaljan alla oleva pöytä, siir-
reltävä alttarikaide ja virsitaulu. 

– Kirkkosali muodostaa nyt 
rauhallisen kokonaisuuden, jo-
ka auttaa hiljentymään Jumalan 
edessä, Lavanko uskoo. 

Uusia kirkkotekstiilejä
Tarkka kirkkovieras huomaa, että 
alttarille pääsyä helpottava luiska 
kaiteineen on uudistettu.

Lavanko kertoo, että kirkkoon 
saadaan – ja on jo osittain saatu – 
myös uusia kirkkotekstiilejä täy-
dentämään vanhoja. Valmiina 
on muun muassa vihreä messu-
kasukka. Tekstiilien värit liittyvät 

kirkkovuoden eri väreihin.
Kirkkotekstiilisuunnittelija 

Tiina Toivanen tekee Karjasillalle 
myös hieman harvinaisempia si-
nisiä tekstiilejä. Sininen on vaih-
toehtoinen väri paaston, esimer-
kiksi joulua edeltävän pikkupaas-
ton aikana.

Äänentoisto parani
Myös äänitekniikkaa on uusit-
tu. Karjasillan kirkosta on valmi-
us lähettää internetissä tapahtu-
via virtuaalikirkkolähetyksiä. La-
vangon mukaan kirkossa voidaan 
hyödyntää remontin jälkeen ai-

empaa paremmin ääntä ja kuvaa. 
– Periaatteessa meillä on mah-

dollisuus heijastaa esimerkiksi 
virsien sanat valkokankaalle.

Urkujen rakentaminen saa-
daan päätökseen alkuvuodesta.

Muutostyöt maksoivat noin 
miljoona euroa. 

Kirkkoherran mukaan kirk-
kotilassa riittää edelleen pieniä 
korjaustöitä, ja kirkon uudelleen-
käyttöön liittyvä juhlajumalan-
palvelus onkin vasta 10. helmi-
kuuta 2013.

RIIttA HIRVoNEN

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

Valokuvat kertovat, että Karjasillan kirkossa on paljon uutta muutostöiden jälkeen.
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 29.11. alk. klo 11, lohikeit-
to 5 €. Puttaan Tupa syyskau-
si päättyy pe 30.11. klo 12–
14. Lähetyksen myyjäiset to 
13.12. klo 12–18 jouluisissa 
tunnelmissa.
Jokivarren seurakuntaker-
holaisten vierailu Puttaan 
Tuvalle to 29.11. klo 11, tar-
jolla lohikeitto ja kahvit 5 €.
Juttukahvila kaikenikäisille 
to 29.11. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. Vieraana Pentti 
Utriainen, DVD-esitys saho-
jen historiasta. 
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 29.11. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Perinteiset Adventtimyyjäi-
set la 1.12. klo 10–12 Kellon 
srk-kodilla. Käsitöitä, leivon-
naisia, porkkana- ja lanttu-
laatikoita, arpajaisia. Kahvi-
ossa myytävänä riisipuuroa ja 
kahvia. Järj. Kellon diakonia-
lähetyspiiri ja Haukiputaan 
kehitysvammaisten tuki ry.
Musiikkimatinea Ruth-ko-
din hyväksi la 1.12. klo 14 srk-
keskuksessa. Göran Thorn-
berg laulu, piano ja urut. Va-

paa pääsy, vapaaehtoinen 
maksu srilankalaisen lasten-
kodin hyväksi. Kahvitarjoilu. 
Vapaaehtoisten kiitosjuh-
la su 2.12. klo 19 srk-kes-
kuksessa. Osallistu-
taan adventtives-
periin kirkossa 
klo 18 ja sen 
jälkeen klo 
19 alkaen kii-
tosjuhla srk-
keskuksessa. 
Taloustoimis-
to suljettu ma 
3.12. koulutusti-
laisuuden vuoksi. 
Seurakunta tarjoaa kirk-
kokyytiä su 9.12. klo 10 ju-
malanpalvelukseen. Ilm. dia-
koniatoimistoon ma 3.12. klo 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 29.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 29.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 30.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkolla: ti klo 9.30 
–11. Keskustan srk-talolla: ke 
klo 9.30–11. Vanhassa Pappi-
lassa: ke klo 9.30–11. Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa: ti klo 9.30–11 ja to klo 
9.30–11.30. Lisäksi Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten perhekerho pe klo 
9.30–11. 

na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta/koululaiset 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Raamis ke 5.12. klo 18.30 
Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Lauluraamattuluokka 

Kirkkokuoro ke 5.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 5.12. eikä Seura-
kuntapiiriä to 6.12. Eläkeläis-
ten joulujuhla to 13.12. klo 
13 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Juhlan alussa 
puurotarjoilu. Linja-autokul-
jetus: Caritas-koti klo 12.15, 
Palvelukoti Hovila klo 12.25, 
Keskustan seurakuntakoti 
klo 12.30, Honkasen moni-
toimitalon kautta klo 12.40. 
Muuta kuljetusta tarvitsevat 
voivat soittaa Sirkku Määt-
tä p. 040 7790 368 tai Soile 
Pakkanen p. 040 7790 367. 
Omaishoitajien joulujuh-
la pe 14.12. klo 12.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Juhlan alussa joulu-
ruoka. Tarvittaessa kuljetus 
Keskustan seurakuntakodil-
ta klo 12.15.
Kirpputori Ilonpisara avoin-

Hetki pieni jouluyön – 
jouluevankeliumi sanoin ja sävelin 

Oulujoen seurakunnan lapsikuoro aCorde  esiintyy sunnuntaina 2.12. klo 12.15 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Hetki pieni jouluyön sisältää jouluevankeliumin Luukkaan mukaan ja 11 Pirkko Arolan 
sanoittamaa ja Maria Portaankorvan säveltämää ja sovittamaa laulua.

28 lapsen kuoroa johtaa Anna Haanpää-Vesenterä ja säestää Sanna Leppäniemi (piano).

Vanhemman väen joulujuhla  
sunnuntaina 9.12. alkaen klo 10 messulla kirkossa, 

jonka jälkeen ohjelmallinen puurojuhla 
seurakuntakeskuksessa. 

LC Haukipudas/Kello tarjoaa kuljetusta juhlaan. 
Kyytitilaukset 5.12. mennessä diakoniatoimistoon 

ma klo 9–1,1 p. (08) 5472636 tai Helena Seppäselle, 
p. 040 5819 316. 

9–11 p. (08) 5472 636. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
4.12. klo 13 srk-keskuksessa. 
Iltaperhekerho ti 4.12. klo 

17.30 Vakkurilassa.
Ilmestyskirja to-

teutuu -luen-
tosarja ke 
5.12. klo 18 
srk-keskuk-
sen moni-
toimisalis-
sa, pastori 
Martti Hei-

nonen (luku 6, 
kuusi sinettiä ja 

neljä ratsastajaa). 
Vähävaraisten jouluate-

ria ke 19.12. klo 12–14 srk-kes-
kuksessa. Ilm. 5.12. mennes-
sä (tämän jälkeen tulleita il-
moittautumisia emme voi ot-
taa vastaan) Linkki-kirppik-
sen kassalle, Herralantie 1. 
Järjestää Haukiputaan seura-
kunta ja työnhakijat ry.
K-16-tyttöleiri 15.–16.12. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Lei-
ri on tarkoitettu yli 16-vuoti-
aille tytöille. Leirin hinta 10 
€. Ilm. 30.11.  mennessä ja li-
sätiedot leiristä www.alakko-
näämua.fi. 

Suomalainen messu – 
itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus 
to 6.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Toimittaa Pekka Rehumäki, diakoni Antti Ristkari, 
kanttori Marjo Irjala. Seurakunnan Askeleet-kuoro toi-
mii esilauluryhmänä soitinryhmän säestäessä. Soitinyh-
tyeessä ovat mukana Kaisa Ristiluoma, (harmonikka), 
Valtteri Huovinen ja Ari Huovinen (kitarat), Hilla Karp-
pinen ja Ruut Karhumaa (viulut), Hilla Laitinen (sello), 
Tiia Mäkelä( kantele), Esa Rättyä (perkussiot) ja Aske-
leet-kuoron harjoittava kanttori Marjo Irjala (piano).

Perhejumalanpalvelus 
ensimmäisenä adventtina 
2.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jari Flink, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Kaisa Säkkinen, seurakunnan lap-
sikuoro, perhekerholaiset laulavat. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja seurakuntamestari Mikko Hol-
man lähtöjuhla srk-keskuksessa.

Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
30.11. klo 18.30 ry:llä, joulu-
myyjäiset la 1.12. klo 12 ry:llä 
alkaen ruokailulla klo 11, 
seurat su 2.12. klo 17 ry:llä. 
Kello: aikuisten joulujuhla la 
1.12. klo 18 ry:llä, seurat su 
2.12. klo 17 ry:llä, päiväker-
ho ma 3.12. klo 17.30 ry:llä, 
raamattuluokka pe 30.11. klo 
17.30 ry:llä ompeluseurat pe 
30.11.,  klo 18.30 ry:llä. Jo-
kikylä: raamattuluokka, 
isot ja pienet pe 30.11. klo 
17.30 ry:llä, Ompeluseurat 
pe 30.11. klo 18.30 ry:llä, py-
häkoulut su 2.12. klo 12 Ase-
ma e Esko Taavitsainen, Ase-

ma p Lukkari, Keskikylä Sep-
po Rehu, Vänttilänperä Saku 
Jokitalo, Taipaleenkylä Kari 
Aitto-oja, laulu/opistoseurat 
su 2.12. klo 17 ry:llä, yhteis-
päiväkerho ke 5.12. klo 17.30 
ry:llä.
Kastetut: Milena Iida Oli-
via Kallioranta, Nuutti Tep-
po Olavi Keränen, Elmeri Ni-
ko Daniel Ojala, Joona On-
ni Olavi Paaso, Milka Marga-
reeta Roivainen, Otto Elmeri 
Väänänen.
Avioliittoon kuulutettu: Vil-
le Veikko Vänttilä ja Maarit 
Hannele Räihä. 
Kuolleet: Anna-Liisa Possak-
ka 87, Tauno Ilmari Sipola 83.

pe 30.11. klo 18 ry:llä, kaikki 
ryhmät. Iltapalailta pe 30.11. 
klo 19 ry:llä. Päiväkerhon ad-
venttitapahtuma la 1.12. klo 
12 ry:llä. Pyhäkoulut: su 2.12. 
klo 12 Paituri: Kesti, Pulkki-
sentie 11 Linnakangas: Au-
tio, Porttikellonkuja 10 Kes-
kusta-Ollila: Hintsala, Savitie 
5 Santamäki: Lampela, Kuo-
vikuja 2 Kokkokangas-Haa-
pamaa: Mäkelä, Pirttikuja 6. 
Seurat su 2.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 1.12. klo 11 

ry:llä. Seurat su 2.12. klo 16 
ry:llä. Itsenäisyyspäivänseu-
rat to 6.12. klo 18 ry:llä.
Kastetut: Aino Josefina Vä-
hänen, Elmeri Elia Olavi Väi-
sänen, Minja Ella Adele 
Hildén, Elias Onni Iivari Olli-
kainen, Julius Nikolai Lepis-
tö, Edith Johanna Kimintytär 
Maijala, Lukas Aukusti Närhi.
Vihitty: Tommi Sakari Närhi 
ja Henna Marjaana Kilponen.
Kuollut: Markku Johannes 
Snellman 71.

P
asi Leh

tin
en

Haukiputaan kuorojen 
isänmaallinen joulukonsertti 

tiistaina 4.12. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Mukana Haukiputaan Mieskuoro, 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, Lauluyhtye Heliä 

ja Seniorikuoro. 

Liput 10 € vähävaraisten haukiputaalaisten 
perheiden hyväksi, puoli tuntia ennen 

konserttia ovelta. 

Saara 
Aallon (laulu) ja 

Teemu Roivaisen (piano) 
jouluinen konsertti 

la 1.12. klo 18 kirkossa. 
Ohjelma ovelta 25 € 
Konsertin järjestää 
Action Show Oy.
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PERHEKERHOISSA JOuLuKERHOT
ti 11.12. klo 9.30–11 kirkonkylän kerho seurakuntatalolla.
ke 12.12. klo 9.30–11 Tupoksen kerho Vanamossa.

- Puurotarjoilu, jouluisia  yhteislauluja, yhdessäoloa.
- Kirkonkylän kerholaiset, tuo pieni lahja, niin saat 

myös itse lahjan.
- Lahja voi olla myös teille tarpeeton hyväkuntoinen 

kirja tai lelu, kierrätetään!

Ilmoittautuminen ja ruoka-ainerajoitteet 
ke 5.12. mennessä:
Kirkonkylän kerhoon Tuijalle, p. 044 7521 230
Tupoksen kerhoon Milalle, p. 044 7521 228

Lähetystyön jouluinen 

PuuROKAHVILA 
lauantaina 1.12. klo 10–15 seurakun-
tatalolla Wanhan ajan joulu -tapah-
tuman aikana. Riisipuuro ja soppa 3 €, 
joulutorttu 1 €, kahvi / tee 1,5 €, mehu 
1 €. Tuotto lähetystyön hyväksi. 
LäHETYSVINTTI myös avoinna tapahtuman ajan. 
Tervetuloa tutustumaan seurakuntamme lähetystyöhön 
ja maistamaan mm. itämaista teetä! Myynnissä arpoja, 
käsitöitä ja leivonnaisia lähetystyön hyväksi. 

TERVETuLOA!

21

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
Limingan
pappilassa ma, ti, to 
ja pe klo 9–15 ke klo 
9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatoimistot:
Kirkonkylä/
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

Tupos/Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Iltahartaus radiossa YLE 1 
to 29.11. klo 18.50. Pauli Nie-
melä.
Kirkkoherranvirasto sul-
jettu ma 3.12. koulutuksen 
vuoksi.
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151. Joulukuun ajanva-
raukset ovat 3.12. ja 10.12. 
Viikolla 51 (17.12.) ei ole ajan-
varausta!
Joulupuuro su 2.12. tarjoil-
laan seurakuntakeskukses-
sa ja Jäälin kappelilla messun 
jälkeen. Tervetuloa!
Juttunurkka ma 3.12. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 3.12. klo 11–12 Jäälin kap-

pelilla. Aterian hinta 3 €. 
Diakoniatyön myyjäisten 
talkoot ma 3.12. ja ti 4.12. 
alk. klo 8 Jäälin kappelilla.
Eläkeläisten iso joulujuh-
la ke 12.12. klo 13 seurakun-
takeskuksessa. Juhlan järjes-
tää eläkeläisjärjestöt yhdes-
sä seurakunnan kanssa. 
Naisten kasvuryhmä ke 
12.12. klo 14 Suvelan sauna-
rakennuksella.  
Naisten saunailta to 13.12. 
klo 18 Suvelan saunaraken-
nuksella.
Lastenparkki tiistaisin klo 
9–11, sekä torstaisin klo 
12.30–15 (parkkia ei ole 6.12). 
Ilmoittautumiset ma–ke klo 
15 mennessä lastenohjaajille, 
p. 0400 835 374. 
Päiväkerhot ja lastenparkki 
kokoontuvat viimeisen ker-
ran ennen joulua viikolla 50.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaina klo 9.30–11.30, 
perhekerhot jäävät joulutau-
olle, jatkuvat viikolla 3.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaina klo 9.30–11 perhe-
kahvilat jäävät joulutauolle, 
jatkuvat viikolla 3.
Esikkoryhmä ti 4.12. klo 10 

Hartaus to 29.11. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Tukihenkilöilta vapaaeh-
toistyössä mukana oleville 
to 29.11. klo 18 pappilan kah-
vio/yläkerta.
Toisenlaisia lahjoja, Kirkon 
ulkomaanavun ja Yhteis-
vastuun tuotteita myynnissä 
seurakuntatalolla 1.12. Wan-
han ajan joulussa.
Lähetysvintti ma 3.12. klo 
12–14.
Lakeuden kehitysvammais-
ten Tuki ry:n joulujuhla Lu-
mijoen seurakuntatalolla ti 
4.12. klo 18.
Seurakuntakerho ke 5.12. 
klo 12 seurakuntatalolla. Kii-
tos itsenäisyyden 95 vuo-
desta. Puheenvuoro Heikki 
Marttila.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
5.12. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9. 1. Joh.5.
Siionin jouluvirret ma 10.12. 
klo 19 seurakuntatalolla.
Syksyn viimeinen nuortenil-
ta to 29.11. NuorisoNurkassa. 
Nuortenillat jatkuvat taas en-
tiseen tapaan to 10.1.2013.
Nuorten joululeiri Siikajoel-
la Törmälässä 14.–16.12. Lei-
rin hinta 10 €. Ilmoittaudu 

sähköisesti 3.12. mennessä: 
www.nuorisonurkka.fi.
Tulossa: Lucianpäivän aamu 
to 13.12. klo 7–9 Kotikololla 
työhön menijöille ja muille 
aamuvirkuille.
Perhekerhot:  Koti-Pietilässä 
ti 4.12. klo 9.30. Nyyttärit ja 
jouluista askartelua.  Vana-
mossa ke 5.12. klo 9.30. Nyyt-
tärit. Pappi Anna-Maari Ruo-
tanen mukana kerhossa. 
Partio: To 29.11. Lupausharjoi-
tus kirkossa klo 17.30–18.15, 

Laajemmin seurakun-
nan toiminnasta 
kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.
Kiimingin 

seurakunta nyt myös 

            :ssa.

Kastetut: Aava Taiga 
Ilona Kinnunen, Roosa 
Maija Autio, Toivo Ta-
neli Berg, Aatu Mikael 
Riepula. 
Kuolleet: Agnes Sylvia 
Kosola e. Tulkki.

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Messu su 2.12. kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
2.12. klo 13 Jäälin kappe-
lilla. 
Katso lisätiedot s. 14.

JOULUMYYJÄISET
Kiimingissä S-marketin edessä 

pe 30.11. klo 10 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää. 
Tuotto lähetyksen hyväksi.

Jäälissä kappelilla ke 5.12. klo 10–13. 
Tuotto oman seurakunnan diakoniatyön hyväksi.

Myynnissä laatikoita, leivonnaisia, käsitöitä. Tervetuloa!

Joulua ootellessa 
-JÄÄLIN JOULUPOLULLA TAPAHTUU 

Jäälin joulupolku on ilmainen, monen yhteistyötahon yh-
teinen, erilaisista jouluun liittyvistä tapahtumista toteu-
tettu tapahtumaketju. Se tarjoaa kävijöilleen kurkistuk-
sia satuun, vanhanajan jouluun sekä ensimmäisen joulun 
sanomaan. Joulupolun varrella on monta erilaista tapah-
tumaa, joista jokainen voi valita mieleisensä tai käydä ko-
kemassa ne kaikki. 

2.12.  klo 13 Ensimmäisen adventin messu ja riisipuuro
  Jäälin kappelilla
2.12.–6.1. Seiminäyttely Jäälin kappelin ikkunassa
4.12.  klo 18–19 Jäälinmajalla (Rantakuja 9) 
  kynttiläpolku, joulutapahtuma
9. 12.  Joulunavaus Jäälin ostoskeskuksessa
5.12.  klo 10–13 Myyjäiset Jäälin kappelilla
8.12.  klo 16–  Myyjäiset Rauhanyhdistyksellä 
  (Haipuskyläntie)
11.12.  alkaen voi viedä Kotirinteen pihaan yhteiseen 

joulukuuseen omatekoisia koristeita
11.12.  klo 13–15  Kotirinteen kerhohuoneella (Mänty-

kuja 2) yhteislaulua ja glögi-/piparitarjoilu
12.12.  klo 14–16 Laivakankaan koululla piparkakku-
  talonäyttely. 9.-luokkalaiset ovat valmistaneet 

piparkakkutaloja, jotka ovat näytteillä ja par-
haimmat palkitaan. Tule äänestämään voittajaa

12.12.  klo 18–20 Koitelin joulu: tonttupolku, eläinten 
joulurauhan julistus klo 19, joulukuvaelma

13.12.  klo 9.30–12 Jäälin kappelilla jouluaskartelua ja 
pipareiden leipomista

14.12.  klo 9–12 Jäälin koululla (Rivitie) Tonttulan joulu, 
jouluinen kuvaelma.  Alkamisajat klo 9, 9.30, 10, 
10.30, 11, 11.30 ja 12

15.12.  klo 13–15 Keskustan Jäälin paikallisyhdistys 
  tarjoaa glögiä ja pipareita ostoskeskuksessa
16.12.  Rauhanyhdistyksen toimitilan ikkunassa 
  joulunäyttely
16.12.  klo 19 Kauneimmat joululaulut Jäälin kappelilla
18.12.  klo 9 ja 10 Lasten Joulukirkot Jäälin kappelilla
20.12  klo 13.30 Jouluhartaus palvelukoti 
  Pihlajarannassa (Kehäkuja 1)
25.12.  klo 9 Sanajumalanpalvelus Jäälin kappelilla

itsenäisyyspäivänä  partiolu-
pauksen antaville sudenpen-
nuille ja seikkailijoille.  Hui-
vi mukaan. Pe 30.11. päivys-
tys partiotoimistossa klo 15–
17. Huivikankaat ja -mer-
kit myynnissä. La 1.12. Wan-
han ajan joulu seurakuntata-
lon ympäristössä.  Partiolaisil-
la nuotio, jolla on myynnissä 
glögiä, pipareita, adventtika-
lentereita ym.  partiotyön hy-
väksi. Ke 5.12. Mafeking 4. Ko-
tikololla klo 18–20. To 6.12. It-

Armas 
Maasalon 

adventtivesper 
sunnuntaina 2.12. klo 
17 Limingan kirkossa. 
Mukana  Limingan ja 

Tyrnävän kirkkokuorot.

Jäälin nuortentilassa. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneille 
kahvikupposen äärellä.
Adventtiaskartelu su 2.12. 
messun jälkeen seurakunta-
keskuksessa joulupuuro ja 
jouluista askartelua kaiken-
ikäisille.
Lähetystapahtuma pe 30.11. 
klo 10 lähetysmyyjäiset Kii-
mingin S-marketin edessä. 
Myytävänä joululeivonnaisia, 
jouluruokaa sekä käsitöitä.
Sanan ja rukouksen ilta su 
2.12. klo 18 Jäälin kappelil-
la. Illan juontaa Ulla Junttila. 
Mukana Tuomo Nikkola ja 
Leila Ikonen. Tulkkaus viitto-
makielelle. Ylistetään ja kii-
tetään yhdessä Jumalaa!
Raamattupiiri to 29.11. klo 
10 Vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.
Kirkkokuoro torstaisin 
klo18.30 Jäälin kappelilla.
Eläkeläisten kuoro pe 30.11. 
klo 10 seurakuntakeskuksen 
sali. Johtajana Tuomo Nik-
kola.
Rauhanyhdistys: Seurat ja 
perheruokailu su 2.12. klo 13 
rauhanyhdistyksellä, Mikko 
Kälkäjä.

senäisyyspäivä. Partiolaiset 
kokoontuvat seurakuntata-
lolle klo 8.45. Kulkue seura-
kuntatalolta kirkkoon lähtee 
klo 9.20. Lupauksenanto ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä klo 10.  Tarkemmat ohjeet 
tulevat jakoon Kotikolon etei-
seen sekä lippukunnan koti-
sivuille. Lippukunnan koti-
sivut: www.niittykarpat.fi, 

markku.korhonen@evl.fi, p. 
044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 30.11. klo 18.30 Vana-
mossa. Raamattuluokka (5.–
6.) la 1.12. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su klo 11.30 ja klo 
17 ja 18.30 seurat ry:llä.
Kastettu: Lenni Paulus Da-
niel Määttä, Joonatan Veli-
Tuomas Veijola.
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ka Kyllösen aiheena kansain-
välisyys.
Herättäjän seurat/jouluvei-
suut ti 4.12. klo 19 Koortilas-
sa, rovasti Veikko Kärnä, Jou-
ni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 5.12. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Itsenäisyyspäivän juhla to 
6.12. klo 11.30 seurakuntata-
lossa, juhlapuhe lukiolainen 
Tiia-Reeta Tihinen, päätössa-
nat Jouni Heikkinen.  Ruokai-
lu ja kahvitarjoilu.
Kuorot: Ke 5.12. klo 10.30 
päiväkuoron harjoitukset 
seurakuntatalossa.
Lapset/perheet: Perheker-
ho ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 10–12 Päivärin-

Seurakunnissa tapahtuu 29.11.–5.12.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Perhekerhot ti 4.12. klo 9.30–
11 Varjakan työnväentalolla 
ja ke 5.12. klo 9.30–11 Repus-
sa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 5.12. klo 9–10.30 
Vattukujalla.
Seurakuntakerhoa ei 6.12.
Hartaus ke 5.12. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa. Minna Salmi.
Hartaus to 6.12. klo 11.30 
Teppolassa Jukka Joensuu.
Tulkoon joulu -kuorokon-
sertti ke 12.12. klo 19  Uusi 
Ääni ja musiikkikerho, johtaa 
Taru Pisto, Owla Sala kvartet-
ti, urkuri Aino Juntunen.
Kehitysvammaisten Tuki Ry 
joulujuhla ti 11.12. klo 18, 
seurakuntatalolla. Tervetu-
loa!
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.
Musiikkikerho to klo 15 Re-
pussa. Uusi Ääni to klo 18 

Ehtoolliskirkko to 29.11. klo 
13.30 Mikevan palvelukodeis-
sa, Simo Pekka Pekkala, Os-
si Kajava. 
Adventtilounas su 2.12. klo 
13–14.30 seurakuntatalossa. 
Otamme vastaan tuotelah-
joituksia arpapöytää varten. 
Voit tuoda lahjasi seurakun-
tatalolle tai kirkkoherranvi-
rastoon. Tiedustelut lähetys-
sihteeri Anja Hämäläinen, p. 
040 5629 131.
Aikuisten raamattupiiri ma 
3.12. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 3.12. klo 18 seurakunta-
talossa.
Laitasaaren kerho ti 4.12. 
klo 12 rukoushuoneella, Pek-

teen srk-salissa,  ke klo 12–14 
Päivärinteen srk-salissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikko-
jen to klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 1. advent-
tisunnuntain  perhekirkko su 
2.12. klo 12.
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta to 
29.11. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
30.11. klo 16–18. Nuortenilta 
pe 30.11. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Raamattupii-
ri su 2.12. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa.
Diakonia: Avustusanomuk-

Adventtilounas
sunnuntaina 2.12. klo 13–14.30
Muhoksen seurakuntatalolla  

Tarjoamme:
palapaisti, perunat, 
riisikasvisvuoka, 
Hilkan sienisalaatti, 
vihersalaatti
ruokajuomat, leivät,
puolukkajäädyke, 
kahvi/tee

Hinnat: aikuiset 10 €, 
lapset 4–14-v. 5 €
Arvonta!

Tervetuloa 
ruokailemaan yhdessä!
Muhoksen seurakunta / 
lähetystyön johtokunta

seurakuntatalolla.
Varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantaisin 
klo 14–16. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-
keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja Kir-
siltä, p. 040 5573 576. 
Nuorten avoimet ovet yli 
12-vuotiaille maanantaisin 
klo 16–19. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-
keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja 
Sannalta, p. 044 7453 851.  
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23. Mahdol-
lisuus iltapalan syöntiin, pe-
laamiseen, soittamiseen ja 
porisemiseen. Paikalta löytyy 
apua tarvitsevalle ja kuunte-
lija. Loppuu hartauteen klo 
22.45–23.

Kirkonkylän ry: Pienten raa-
mattuluokat pe 30.11. klo 19 
Keskikylä ja Kylänpuoli Pitkä-
lällä, Kirjosieponkuja 6 Kar-
huoja; Niemikorvella, Takki-
sentie 33 klo 19 isojen raa-
mattuluokka; Lehtolalla, 
Rantatie 32. Seurat su 2.12. 
klo 16 Juha Paananen, Pert-
ti Lahtinen, Itsenäisyyspäi-
vän juhla to 6.12. klo 14. Ou-
lun seudun nuorten lauluilta 
pe 7.12. klo 19 haukiputaan 
kirkossa. 
Salonpään ry: Omat myyjäi-
set pe 30.11. klo 18. Seurat su 
2.12. klo 16.
Kastetut: Topi Aaron Haapa-
korva, Pihla Aura Maria La-
pinlampi, Helmi Sofia Lantto, 
Niilo Antero Heikkinen, Seela 
Liisa Maaria Karjalainen, Joo-
na Max Edward Tolppa.
Vihityt:  Joel Iisakki Lääkkö 
ja Nelly Karoliina Halonen.

sia ei käsitellä 14.12.2012–
1.1.2013 välisenä aikana.
Työttömien jouluruokailu ti 
11.12. klo 12 alkaen seurakun-
tatalossa. Ilm. ti 4.12. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 5331 284.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 29.11. 
klo 10–12. Laitasaaren kerho 
ti 4.12. klo 12, Pekka Kyllönen.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 29.11. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. Pe 30.11. 
klo 18.30 sisarilta ry:llä. La 
1.12. klo 19 raamattuluokka-
iltakylä 4.–6.-lk Pekkarinen, 
Rönköntie 48. Su 2.12. klo 12 
pyhäkouluna 1. adventtisun-
nuntain perhekirkko. Klo 17 
seurat ry:llä. Ma 3.12. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. To 6.12. 

klo 18 itsenäisyyspäivän seu-
rat ja laulutuokio kirkossa ja 
kahvit seurakuntatalossa.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 30.11. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 1.12. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Klo 16 
yhteinen joulutapahtuma 
ry:llä. Su 2.12. klo 12 pyhä-
kouluna 1. adventtisunnun-
tain perhekirkko. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ke 5.12. klo 18.30 
sisarilta. To 6.12. klo 18 itse-
näisyyspäivän seurat ja laulu-
tuokio kirkossa ja kahvit seu-
rakuntatalossa.
Kastettu: Petrus Eeli Ilmari 
Hanhineva, Rasmus Eemi Os-
kari Hanhineva, Kuura Aarre 
Olavi Arola, Emma Aada Oli-
via Lammi.

Hetki pieni jouluyön –
jouluevankeliumi sanoin ja sävelin 

 lauantaina 1.12. klo 19 kirkossa.

Esittää lapsikuoro aCorde 
Oulujoen seurakunnasta. 

Vähävaraisten jouluateria 
keskiviikkona 5.12. klo 15 seurakuntatalolla.

Ruoka-aineallergiat ja ilmoittautumiset
30.11. mennessä, p. 044 7453 848 / Riitta

Bibliodraamaa 
seimen äärellä

maanantaisin 3.12. ja 17.12. klo 18–19 
Oulunsalon kirkossa

Etelä-Euroopassa seimen voi löytää luonnollisessa 
koossa torilta tai lentokentältä tai pienoiskoossa kir-
kosta, kauppahallista, hotellin portaikosta tai kau-
pungintalolta. Iloinen Jumalan syntymän viesti 
tuodaan elämäämme tässä ja nyt, ja seimimaailma ar-
jen askareineen ja hahmoineen kuvaa Kristus-lapsen 
syntymää inhimillisen työn ja toiminnan keskelle. Ou-
lunsalon kirkon napolilaiseen ja katalonia-
laiseen seimiperinteeseen viittaa-
van seimen ovat rakentaneet 
Anna Salmi Oulusta ja Tiina 
Juutilainen Tampereelta.

Tervetuloa seimelle et-
simään joulun ihmet-
tä. Bibliodraamaa oh-
jaa Minna Salmi.

Adventtivesper 
2.12. klo 20 kirkossa.

Liturgi: Tapio Kortesluoma. 
Puhe: Jukka Joensuu.

P
as

i 
Le

h
ti

n
en

Tulkoon joulu 
Joulukonsertti 

keskiviikkona 12.12. klo 19 Oulunsalon kirkossa 
 

Uusi Ääni ja musiikkikerho, 
johtaa Taru Pisto. 

Owla Sala kvartetti. 
Urkuri Aino Juntunen. 

Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus 
torstaina 6.12. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina  Ossi Kajava, 
kirkkokuoro, Muhoksen 
Torvipojat. Kunniakäynti 
sankarihaudoille.

Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailu ja 
itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalossa. 
Juhlapuhe lukiolainen Tiia-Reeta Tihinen, 
päätössanat Jouni Heikkinen.
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Adventtivesper 
sunnuntai 2.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 

Limingan ja Tyrnävän kirkkokuorot, 
kanttorit Kotkaranta ja Korkiakoski. 

Puhe Timo Liikanen.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 29.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Hartaus ma 3.12. klo 14 Ko-
tolassa.
Adventin iltarukoushetki 
ma 3.12. klo 18.30 Temmek-
sen kirkossa. Outi Pohjanen, 
Pentti Korkiakoski. Psalmi-
kuoro.
Seurakuntakerho ti 4.12. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Nuttupiiri poikkeuksellisesti 
ti 4.12. klo 16 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Lakeuden kehitysvammais-
ten tukiyhdistyksen pikku-
joulu ti 4.12. klo 18 Lumijoen 
srk-talolla.
Vanhusten Kauneimmat 
Joululaulut ke 5.12. klo 14 
Tyrnävän srk-talolla. Lopuksi 
glögi- ja torttutarjoilu.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 seurakuntata-
lon takkahuoneessa.
Diakoniatyöntekijän päivys-
tys ma 3.12. klo 9–10.30 Tem-
meksen srk-talolla.
Nuortenilta torstaisin klo 
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla.
Yökahvila pe 30.11. klo 18–23 
Nuokkarilla.
Isoskoulutus ma 3.12. klo 
15.30–18 Temmeksen srk-ta-
lolla.
Talvirippikouluryhmä II:n 
aloitustapaaminen ti 4.12. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Kirkkovaltuuston kokous 
10.12. Tyrnävän srk-talolla. 
Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävillä kirkkoher-
ranvirastossa 3.–10.12. Ko-

PuLKKiLa
Seurakuntakerho to 29.11. 
klo 12 srk-talossa. 
Ehtoollishartaus pe 30.11. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurat la 1.12. klo 19.30 
ry:llä.
Kirkkoherran tulokahvit su 
2.12. perhejumalanpalveluk-
sen klo 10 jälkeen srk-talossa. 
Adventtiseurat su 2.12. klo 
14 Pirkko ja Pentti Jarvalla, 
Niementie 116, Merja Jyrkkä 
ja Arja Leinonen.
Lankapiiri ma 3.12. klo 17 
kerhohuoneessa.
Joululauluilta ti 4.12. klo 
18.30 Junnonojan rukous-
huoneella, Samuel Korho-
nen, Timo Hakkarainen ja 

Kuorot ja kerhot kokoontu-
vat ohjaajien ilmoittamina ai-
koina.
Kestilän ja Pulkkilan kirkko-
kuorojen yhteisharjoitukset 
to 29.11. klo 19 Piippolan kir-
kossa. 

KeSTiLä
Ompeluseurat pe 30.11. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 2.12. klo 13.15 Pih-
lajistossa ja klo 14 ry:llä, Ar-
to Tölli.
Adventin ja joulunajan lau-
luja ke 12.12. klo 13 kirkossa. 
Kyydistä ja avustajan tarpees-
ta ilmoitukset kirkkoherran-
virastoon, p. 020 7109 860 tai 
diakonissalle, p. 044 518 1171. 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
Pe 23.11. suljettu.

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tarjoilua seurakuntakodissa.
Kastettu: Martta Maria 
Karppinen.
Kuulutettu: Harri Petteri Nissi-
lä ja Salla Marjut Pikkarainen.
Kuollut: Paavo Einari Hurs-
kainen 52, Jukka Pekka Pääk-
kö 49.

PiiPPOLa
Nuortenilta to 29.11. klo 17–
18.30 srk-kodissa. 
Lähetysmyyjäiset la 1.12. klo 
12–14 srk-kodissa. Myytävänä 
leivonnaisia ja käsitöitä. Lah-
joituksia toivotaan!
Kastettu: Pieti Martti Johan-
nes Kauranen, Silva Reetta 
Koskelo.

Adventtivesper
sunnuntaina 2.12. klo 19 Piippolan kirkossa.

Liturgia Merja Jyrkkä, Kestilän ja Pulkkilan 
kirkkokuorot, johtajana Unto Määttä. Urkurina 

Arja Leinonen ja kanttorina Veijo Kinnunen. 

Jouluelintarvikekeräys
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää 

perinteisen elintarvikekeräyksen vähävaraisten 
perheiden ja yksineläjien auttamiseksi!

Voit lahjoittaa kuivaelintarvikkeita (kuten kahvia, 
teetä, jauhoja, hiutaleita, suurimoita, riisiä…) ja 

säilykkeitä toimitettavaksi joulun alla kotitalouksiin, 
joissa on taloudellista hätää.

Elintarvikkeiden vastaanotto tapahtuu:
Murron kerhotilassa (Kauttaranta 12 A 2)

maanantaina 10.12. klo 15–17
Tyrnävän seurakuntatalolla (Mankilantie 1)

tiistaina 11.12. klo 15–17
Temmeksen seurakuntatalolla (Petäjäsuvannontie 2)

tiistaina 11.12. klo 15–17 

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

Tehdään yhdessä hyvä Joulumieli!

Perttu Kyllönen. Kanttorina 
Unto Määttä. Kyläyhdistyk-
sen järjestämät kahvit, myy-
jäiset ja arvontaa Laakkolan 
kylätalolla.
Joululauluilta to 6.12. klo 
18.30 Maija-Liisa ja Risto Nie-
misellä.
Kuollut: Toivo Härmä 92.

PyHänTä
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 29.11. klo 11 Anna Reeta 
ja Yrjö Rahikkalalla.
Joulunavaus pe 30.11. klo 18 
Iisakintorilla, seurakunnan 
tervehdys Perttu Kyllönen. 
Seurat su 2.12. klo 16 ry:llä.
Jouluinen askartelupaja 
naisille ja lapsille ma 3.12. 
klo 18 srk-talossa. 
Seurakuntakerho ke 5.12. 
klo 12 srk-talossa. 
Perinteiset järjestömyyjäi-
set la 8.12. klo 10–13 srk-ta-
lossa. Puuroa, soppaa ja ar-

pajaiset lähetystyön hyväk-
si. Pöytävaraukset kirkkoher-
ranvirasto p. 0207109 860 tai 
Enna Junno 040 5084 862.

RanTSiLa
Jouluaskartelu ja myyjäisil-
ta to 29.11. klo 16–20 srk-ta-
lossa. Jouluinen buffetti. Ar-
poja. Askartelua, askartelu-
maksu 2 € / henkilö.
Joulumyyjäiset pe 30.11. klo 
19 ry:llä.
Joulutori la 1.12. klo 10–14 
liikuntahallilla. Lapsikuorolla 
oma pöytä. Lapsikuoro esiin-
tyy klo 12 ja tiernatytöt klo 
12.30. 
Lähetyksen pöytä la 1.12. 
klo 10–14 joulutorilla. Lah-
joituksia toivotaan!
Syöpäkerhon joulujuhla ke 
5.12. klo 12.30 srk-talossa. Ve-
teraanikuoro esiintyy.
Kuollut: Tapio Jukka Tervo 
62.

Itsenäisyyden 95-vuotisjuhla 
Siikalatvan seurakunnassa 6.12. 
Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus klo 10 Pyhännän kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudoille.
Juhla klo 13 Pyhännän koulukeskuksessa.

Siikalatvan kunta
Kunniakäynti sankarihaudoilla Rantsilassa klo 9.30 
sekä Kestilässä ja Pulkkilassa klo 10.
Tilaisuuksien jälkeen kuljetus Piippolaan 
jumalanpalvelukseen ja juhlaan. 
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Piippolan kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudoille.
Kirkkokahvit Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla (Keskustie 29).
Pääjuhla klo 13 Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla.
Juhlan jälkeen kuljetus takaisin kappeliseurakuntiin.
Avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä 
Siikalatvan seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon, p.  0207 109 860. 

Seurakunnan vapaaehtoiset 
tulkaahan yhteiselle joulupuurolle ja 

torttukahveille ti 4.12. klo 15 Tyrnävän srk-talolle. 

Ilmoittautukaa ma 3.12. mennessä Salmelle, 
p. 044 7372 631.

kouksen tarkistettu pöytä-
kirja muutoksenhakuohjei-
neen on yleisesti nähtävillä 
14.12.2012–14.1.2013 kirkko-
herranvirastossa viraston au-
kioloaikoina.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 1.12. klo 12 
ry:llä, ruokailu klo 11. Seurat 

su 2.12. klo 13 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 1.12. klo 11 
ry:llä. Seurat su 2.12. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Lennart Jalmari 
Alanko, Iida Olivia Kailaste, 
Elmeri Iisakki Koivisto, Onni 
Elias Kylmänen.

Perhekirkko 
sunnuntaina 2.12. klo 12 Murron rukoushuoneella. 

Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Pentti Korkiakoski.

Joulukonsertti
tiistaina 4.12. klo 19 
Rantsilan kirkossa.

Pekka Luukkonen, urut. 
Erkki Vanhatalo, laulu.
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Joululaulujen aikakauden on 
moni oululainen tottunut 
aloittamaan ensimmäisen 
adventin aikoihin Oulujo-

en kirkossa Oulun Sotaveteraani-
kuoron joulukonsertissa. Oulu-
joen kirkon odotetaan täyttyvän 
jälleen 2. joulukuuta kello 16.

Oulun Sotaveteraanikuoroa 
johtaa Mihkel Koldits ja urku-
säestyksestä vastaa Rauno Rän-
näli. Myös tuttu yhteistyökump-
pani, puhallinorkesteri Oulun 
NMKY:n Vaskiveikot johtajanaan 
Mauri Kinnunen esiintyy kon-
sertissa kuoron rinnalla. Muuta-
mia joululauluja ja virsiä laule-
taan yhteislauluna yleisön kanssa. 

Nykyisin Oulun Sotavete-
raanikuoron laulajistoon kuuluu 
vielä muutamia Suomen viime 
sotiin osallistuneita ja siten var-
sinaiseen tammenlehväsukupol-
veen kuuluvia veteraaneja. Hei-
dän keski-ikänsä on jo lähes 90 
vuotta. 

Pääosa kuorolaisista on heitä 
nuorempia sota-ajan lapsia, jotka 
haluavat jatkaa sotiemme veteraa-
nien arvomaailman mukaisia pe-

Sotaveteraanikuoro konsertoi 
Oulujoella ja Karjasillalla

rinteitä ja toimia heidän hyväk-
seen sotaveteraanijärjestön tuki-
jäseninä. He ovat myös aikaisem-
man lauluharrastuksensa perus-
teella mieskuorotoiminnan vete-
raaneja, kaikkiaan lähes 60 aktii-
vista kuorolaista. 

Kuorolla on vuosittain 40–
50  esiintymistä vaihtelevilla ko-
koonpanoilla, useimmin juuri so-
tien veteraanien erilaisissa tapah-
tumissa. 

Joulukonsertti aloitetaan Jean 
Sibeliuksen tutulla joululaululla 
En etsi valtaa loistoa, joka laule-
taan yhteislauluna. Kuoro esittää 
seuraavaksi Hoosianna hymnin. 
Perinteisesti joulukonserttien oh-
jelmistoon sisältyneiden suosittu-
jen joululaulujen lisäksi kuoro on 
tänä vuonna harjoitellut muuta-
mia ihan uusia tai uudelleen sovi-
tettuja lauluja. 

Uusiin kappaleisiin kuuluu 
muun muassa Salzburgista vuo-
delta 1865 peräisin oleva tiroli-
laistyylinen Kehtolaulu seimellä, 
jonka on suomentanut ja sovitta-
nut Urpo Jokinen. Toinen uutuus 
on Länsi-intialainen calypso-sä-

velmä Neitsyt Marian poika, se-
kin Jokisen sovittamana ja Sauvo 
Puhtilan suomentamin sanoin. 

Ohjelmistoon kuuluvat tällä-
kin kertaa Veikko Juntusen sä-
veltämä Veteraanin joulu, Niilo 
Huovisen Joulun ilo kultainen se-

kä Kalervo Hämäläisen Veteraa-
nin kiitoslaulu.

Konserttiin on vapaa pääsy ja 
kolehti kannetaan Oulun sotave-
teraaniyhdistyksen hengelliseen 
työhön. 

Samalla ohjelmistolla järjes-

tetään myös tänä vuonna toinen 
joulukonsertti Karjasillan kir-
kossa kolmantena adventtina, 16. 
joulukuuta.

PEKKA KoIVISto

Oulujoen kirkko on täyttynyt kuulijoista Oulun Sotaveteraanikuoron perinteisissä joulukonserteissa. Tänä vuonna samalla 
ohjelmistolla on joulukonsertti myös Karjasillan kirkossa. 

A r k i s to  /  Pe k ka Ko i v i s t o  2011 

Maria Vähäkangas 
tapasi tänä syksynä 
slummikoulua käyvän 
kummityttönsä. Perun 
vuoristoon suuntautunut 
matka antoi näköalaa 
omaankin elämään.

Neljä päivää slummissa 
avaa silmät. Kulttuuri-
shokin tunteet vellovat 
laidasta laitaan ja koke-

muksen sulattelu vie viikkoja. 
Itsestäänselvyytenä pidetyn 

hyvinvoinnin keskeltä lähte-
neelle Cuscon slummin köyhyys 
löi silmille. Muun maailman 
epäoikeudenmukaisuus, ahneus, 
itsekkyys, omat valinnat, pienis-
tä asioista valittaminen, ”valkoi-
sen miehen taakka” korostuvat. 
Siinä ajattelemista.

Oululainen teologian mais-
teri Maria Vähäkangas oli 
World Visionin kummimatkal-
la Perun vuoristossa. Siellä hän 
tapasi ensimmäistä kertaa yh-
deksänvuotiaan kummityttön-
sä Maricruzin. 

– Saatuani erityistason psy-
koterapeutti-opinnot päätök-
seen minulla oli sopivasti aikaa 
lähteä matkalle.  Alkuperäiskan-
sat ovat aina kiinnostaneet mi-
nua. Kaksiviikkoinen matka oli 
erittäin voimakas kokemus.

Kummityttö asuu slummissa

Suuri äiti- ja 
lapsikuolleisuus
Perun tasavallan 30 miljoonasta 
asukkaasta puolet on alkuperäis-
väestöä. Poliittinen ja taloudelli-
nen valta keskittyy espanjalaista 
alkuperää olevalle pienelle eliitille. 
Talous perustuu luonnonvaroihin: 
vuoristossa on malmeja ja mine-
raaleja, kalavedet suotuisia. Työt-
tömyys ja inflaatio ovat suuria.

Vaikka köyhyyttä on pystytty 
vähentämään, silti yli 60 prosent-
tia kaikista alle 18-vuotiaista on 
köyhiä. Äiti- ja lapsikuolleisuus 
ovat suuria ja köyhimmillä alu-
eilla ei mennä neuvolaan, koska 

kokemusten mukaan hoitohen-
kilökunta syrjii tiettyä kansan-
osaa. Puhdas vesi ei ole itsestään-
selvyys.

Koulutus on huonoissa kanti-
missa. Vuonna 2007 tehdyn tut-
kimuksen mukaan kaksi kolmas-
osaa opettajista ei hallitse kuullun 
ymmärtämistä ja puolet opettajis-
ta ei selviä yksinkertaisista lasku-
tehtävistä. 

– Tutustuminen perulaiseen 
terveydenhoito- ja koulutusjärjes-
telmään oli silmiä avaavaa. Var-
sinkin maaseudulla vuoristos-
sa olosuhteet olivat todella vaati-
mattomat. Slummin terveyskes-

kuksesta saa hoitoa pientä mak-
sua vastaan, mutta varattomille 
hoito on maksutonta. Slummis-
sa vierailtuani näin, että tukira-
hat menevät oikeaan osoitteeseen, 
Maria Vähäkangas sanoo.

Ruokaa 
arvostettiin
– Kummityttöni oli köyhempi 
kuin luulinkaan. Ruokaa arvos-
tettiin ja ruokailun jälkeen Ma-
ricruzin äiti keräsi lautaselle jää-
neet tähteet talteen. Perheessä oli 
kuusi lasta ja kummityttöni aut-
toi äitiä pienempien hoidossa. Äi-
ti ansaitsi rahaa käsitöillä ja per-
heen alpakka tuotti villaa, Vähä-
kangas kertoo.

Sateen jälkeen slummin päivä-
kodin kattona ollut pelti oli vuo-
tanut niin, että lattia oli veden 
peitossa. Niinpä vieraat ja päivä-
kodissa olevat viettivät yhteisen 
hetken pihamaalla. 

– Lapset osasivat iloita pienis-
tä asioista, yhdessäolosta ja leikis-
tä. Lapsille oli tarjolla syliä ja kii-
reettömyyttä, huolettomuuttakin. 
Ei tarvittu hienoja systeemejä eikä 
kaiken tarvinnut olla prikulleen.

Maria Vähäkangas opiske-
li vuoden espanjaa ja jatkaa edel-
leen, jotta voisi kirjoitella kummi-
tyttönsä kanssa espanjaksi. Neljän 
vuoden kummiuden jälkeen en-
sitapaaminen jännitti molempia 
osapuolia. Sitten vaan iloittiin yh-

teisestä ajasta. 
– Koululla me kummit leikim-

me ja vietimme yhteistä aikaa 
kummilasten kanssa. Ilahduin 
kummirahoilla hankittujen ope-
tusvälineitten tasosta ja viisaas-
ta tavasta, jolla lapsia kohdeltiin. 
Jälki-istuntojen sijaan oli keskus-
telutuokioita ja tunteille annet-
tiin tilaa. 

Pohjimmiltaan 
olemme samanlaisia
– Vaikka kaikki oli alkeellista, 
varsinaista kurjuutta en nähnyt. 
Yksinkertaisesta elämästäkin löy-
tyi kodikkuutta. Ihmiset halusivat 
elää lähellä luontoa sovussa sen 
kanssa. Näköjään elämän onni ja 
laatu eivät riipu tavaran määrästä, 
Vähäkangas mietiskelee.

Neljän päivän slummivierailun 
jälkeen kuva koetusta painui mie-
leen. Uudet kuvat Maricruzista 
lähtivät Suomeen ja yhteydenpito 
jatkuu edelleenkin. Nyt se vain on 
saanut uusia sävyjä. Päällimmäi-
seksi Vähäkankaalle jäi toivon nä-
kökulma. 

– Sääli ja itku ei auta, jos teot 
puuttuvat. Vaikka olemme erinä-
köisiä, pohjimmaltaan ihmiset,  
asuivatpa millä puolella maapal-
loa tahansa, ovat samanlaisia. Sy-
vimmät kaipuut ja pelot ovat sa-
moja, valmistuva psykoterapeut-
ti toteaa.

AUlIKKI AlAKANGAS 

Maria Vähäkangas tapasi Perussa kummityttönsä Maricruzin.

Mar ia  Vä hä kankaan ko t ia l b u mi


