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Pääkirjoitus

Eihän uhitella eroamisilla?

O

ululaisen kirkon työntekijän Rebekka Naatuksen

On vaikea kuvitella, että kirkossa pystyttäisiin täysin

blogista syntynyt cheerleader-kohu synnytti inter-

toimimaan niin, ettei eroamisia tapahtuisi. Tämä totea-

netissä viime vuosilta tutuksi tulleita, mutta hieman

mus ei puolla loukkaavia puheenvuoroja, mutta tun-

uhkailulta kuulostavia kirkostaeroamistoteamuksia.
Verkkolehti Kotimaa24:n tuoreen uutisen mukaan erokorttia käytetään nykyisin herkästi esimerkiksi silloin, kun
vanhemmat haluaisivat vaihtaa kummia, mikä ei onnistu
nykyisen kirkkojärjestyksen mukaan.

tuu mahdottomalta elää jonkinlaisen pelon ilmapiirissä:
uskallanko puhua mitään, jos joku ymmärtää sanat toisin
kuin tarkoitus oli?
Pelkäävästä kirkosta tulee ympäripyöreä, sellainen, josta ei saa mitään otetta. Vain rosoiseen kirkkoon pystyy

Kirkossa on aistittavissa tällä hetkellä pelkoa siitä, että

tarttumaan kiinni tukevin ottein. Kiinnitartuttavat kolot

ihmiset jättävät jäsenyytensä milloin mistäkin syystä. Seu-

ja muhkurat syntyvät siitä, että erilaiset ja ehkä erikoiset-

rakunnissa muun muassa arkaillaan nostaa jopa talousah-

kin ihmiset yrittävät yhdessä päästä kompuroiden eteen-

dingossa kirkollisveroprosenttia mahdollisten eroamisten

päin elämässään.

vuoksi.

Rauhan Tervehdys juhli sunnuntai 105-vuotistaival-

Kirkon kannanotot – tässä yhteydessä lähinnä muut

taan. Kirkon virallinen kanta kuullaan usein piispoilta,

kuin jokin yksittäinen blogikirjoitus – ovat koetelleet lähi-

mutta seurakuntalehdessä tulisi ennen muuta kuulua

menneisyydessä monien ihmisten, ja kokonaisten ihmis-

seurakuntalaisten ääni. Se on yhtä tärkeää puhetta kuin

ryhmien, kuten sukupuolivähemmistöjen kirkkoon kuu-

ne viestit, joita lausuvat kirkon korkeasti oppineet teolo-

lumista.

gian taitajat.

Aatoksia

Kommentoi!
Riitta Hirvonen

riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Muut lehdet
On vain
yksi Jeesus

Itsenäisyyspäivän
todellisuus

I

tsenäisyydestä tulee ensimmäisenä mieleen oma päätösvalta, toisista riippumattomuus ja kyky päättää
asioista itsenäisesti. Toisaalta taas itsenäisyyspäivää miettiessä ensimmäinen ajatus on monella tietysti tutut
Linnan juhlat.
Melkein sata vuotta sitten suomalaiset voittivat menestyksekkäästi tämän
itsenäisyyden ja päätösvallan itselleen.
Näin nuorena sitä ei usein tule ajatelleeksi, että itsenäisyys ei ole aina ollut
tietysti katsottava. Suomalaisten käsiitsestäänselvyys ja että sen vuoksi on
tys juhlimisesta on siis vakavamielistä
oikeasti jouduttu taistelemaan. Ympäköllöttelyä vastaanottimen luona.
rillä pyörivän median kesEhkä alakuloisuus johkittyessä itsenäisyyspäivän
tunee siitä, että itsenäijuhlien upeimpaan meksyyspäivä on vapaapäivä
Suomalaisten
koon herää kysymys, etja sitä edeltävänä iltana on
käsitys
tä mihin tämä päivä oikein
sitten juhlittu kunnolla jajuhlimisesta
keskittyykään. Ei selvästi ainoisen suomalaisen tapaan.
on siis
nakaan olennaiseen.
Tai kenties vain todellakin
Itsenäisyyspäivän vasvakavamielistä olemme niin passiivista
taanotto tuntuu olevan nykansaa, kuin muulle maaköllöttelyä
kyään koko päivän kohoilmalle annetaan olettaa.
vastaanottimen
kohta. Kansa maksaa meToivon, että juhlaperinluona.
diakasvojen juhlat ja seuraa
teemme saisi uuden sävärahojensa tuhlausta televisiyksen. Itsenäisyyttä tulisi
on äärellä istuen, kun taas
juhlia kunnolla, siitä tulisamaan aikaan Presidentinlinnan viesi olla ylpeä ja kiitollinen. Itsenäisyysraat jonottavat kameroiden eteen tulpäivää ei siis tulisi juhlia vain televisilakseen arvioitaviksi ja tuomittaviksi.
on välityksellä. Kenties jopa sinne LinKotikatsomoissa istutaan tuntikaunan juhlien eliittiin voisi muutaman
sia katsellen vieraiden kättelyä ja muirahvaan sekoittaa mukaan?
den juhlimista, jokaista yksityiskohtaa
Ihmisten tietoon, ja varsinkin tulekommentoiden. Jos yksilön asu ei mielvan sukupolven, tulisi tuoda itsenäilytä tai jos tekee inhimillisen virheen,
syyspäivän todellinen merkitys. Ehkä
esimerkiksi unohtaa tervehtiä, tapahsaamme kaivettua päivän alkuperäituneesta pauhataan varmasti päivätolsen tarkoituksen ja juhlatunnelman
kulla iltapäivälehtien räiskyvillä otsijostain sieltä kaiken tietämättömyykoilla.
den ja median hälyn seasta.
Emmehän toki unohda, että myös
jumalanpalvelus ja sotilasparaati ovat
ERIKA SUUA
Kirjoittaja opiskelee
televisioituja, ja Tuntematon sotilas on
Oulun Lyseon Lukiossa.

Päätoimittaja Leif Nummela pohtii, eikö
yksinkertainen usko Jeesukseen riitäkään
pelastamaan ihmistä?
”Nimenomaan riittää, jos usko kohdistuu Raamatun Jeesukseen, joka: ”…on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita”, niin kuin Athanasius ja muut uskontunnustukset Raamattuun perustuen opettavat.
Itse keksitty ja määritelty mielikuvitusjeesus ei ketään pelasta, vaikka hän olisi
kuinka rakas ja vaikka hänen yhteydessään
kokisi minkälaisia tunteita tahansa. On
vain yksi aito, todellinen meidän puolestamme ristillä kuollut, ylösnoussut ja elävä Herra Jeesus Kristus. Heikoinkin kristitty, joka suurta uskon arkuutta ja syntisyyttä tuntien luottaa tähän aitoon Raamatun Jeesukseen, saa kaikki syntinsä hänen nimessään anteeksi ja pelastuu iankaikkiseen elämään. Mitään muuta pelas-

Vastarannan Kiiski

tajaa tai pelastusta ei pyhän Jumalan edessä todellisuudessa ole.”
Uusi Tie 29. marraskuuta

Muusikollakin on
korkeimpansa
Muusikko Samuli Putron mukaan olisi outoa ajatella lauluntekijää, jolla ei olisi ajatusta korkeimmasta voimasta.
”Kirjoitan toki itse laulut, mutta mysteerin paikka on siinä, missä kokemani asiat, tapaamani ihmiset ja kuulemani tarinat
yhdistyvät sisälläni ja ottavat laulun muodon. Siinä kohdassa korkeampi voima vaikuttaa.
On ihastuttavaa, kuinka yksinkertainen kolmen minuutin poplaulu voi yhdistää ihmisiä riippumatta heidän uskonnollisista lähtökohdistaan. Musiikilla on kyky osua suoraan ihmisen tunnekeskukseen, joka reagoi välittömästi. Meillä on
kyky tulla kosketetuksi. Se on osoitus sielun olemassaolosta.”
Sana 29. marraskuuta
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Kirkkohallitus havahtui
pohjoisen äänelle
Kirkko perusti
tulevaisuustyöryhmiä,
joihin mahtui vain
yksi ihminen Oulun
hiippakunnasta.
Kansliapäällikkö Jukka
Keskitalo antoi lupauksen,
että ryhmissä kuullaan
pohjoissuomalaisia.

K

Valinnoissa
useita kriteereitä
Tornionjokilaaksosta kotoisin
oleva Jukka Keskitalo kertoo, että työryhmien henkilövalintojen
yhtenä kriteerinä oli juuri alueellisuus. Jokaisesta hiippakunnasta tuli edustus jompaankumpaan
ryhmään.
Maantieteellinen kattavuus
ei ollut kuitenkaan ainoa mittapuu valinnoissa. Keskitalon mukaan henkilövalintoja mietittiin
myös siltä perustalta, mikä ryhmän tehtävä on.
– Meillä oli myös mies-naiskriteeri ja pyrimme huolehtimaan kielellisestä edustavuudesta kaksikielisessä Suomessa, hän
kertoo.

Unohtuiko myös
vanhoillislestadiolaisedustus?
Viimeaikaista kirkollista keskustelua julkisuudessa on pitkälle
hallinnut – tahtomattaankin –
yksi ainoa herätysliike: vanhoillislestadiolaisuus. Liike on myös
vahva vaikuttaja Pohjois-Suomessa.

Niilo Pesonen
edustaa yksin
pohjoista Suomea
kirkon strategiatyöryhmässä.

”Onneksi muitakin
pohjoisesta kuullaan”

K a r t t a : w w w. e v l . f i

irkko on valinnut kaksi
työryhmää linjaamaan tulevaisuutta. Toinen ryhmä
pohtii kirkon strategiaa ja
toinen joukko valmistelee tulevaisuusselontekoa.
Kahdesta ryhmästä löytyy
yksi ainoa pohjoissuomalainen
edustaja, Oulun tuomiokapitulin
hiippakuntadekaani Niilo Pesonen.
Riittääkö yksi ihminen edustamaan pinta-alaltaan puolta
Suomea?
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo pitää
kysymystä oikeutettuna.
Hänen mukaansa pohjoisen
äänen kuuluminen molemmissa ryhmissä on taattava Niilo Pesosen edustuksen lisäksi sillä, että niin sanotuissa kuulemistilanteissa puheenvuoroja käyttävät
pohjoissuomalaiset.
– Kuulemista on laajennettava
pohjoisen suuntaan. Ryhmän jäsenyys ei ole siis ainoa mahdollisuus saada viestiä perille, Keskitalo lupaa.
– Hyvä että tämä asia nousi
esille, hän vielä lisää.

Keskitalo ei näe näistä kahdesta perustelusta huolimatta syitä
sille, että juuri vanhoillislestadiolaisuudesta olisi pitänyt olla edustus kirkon tulevaisuutta linjaavissa työryhmissä.
– Herätysliikkeiden mandaattipaikkoja ei voinut olla olemassa. Vaikka jäsenillä on herätysliiketaustoja, kukaan heistä ei edusta työskentelyssä mitään ryhmittymää.
Keskitalon mukaan työryhmiin valitut henkilöt ovat avarakatseisia kirkon ihmisiä ja heidän
myös kuuluu katsoa asioita laajasti eikä vain yhdestä, ehkä itselleen
läheisestä näkökulmasta.
Keskitalo toteaa myös, että
molemmat työryhmät valmistelevat esityksensä Kirkkohallituksen
täysistunnolle, jonka jäsenet kuuluvat eri herätysliikkeisiin, myös
lestadiolaisuuteen.

Niilo Pesonen on iloinen Keskitalon lupauksesta kuulla pohjoisen
ääniä työryhmissä.
– Kuulostaisi aikamoiselta painolastilta yhden miehen hartioilla huolehtia siitä, että koko ison
hiippakunnan todellisuus ja kirjo tulisi varmasti välitettyä eteenpäin.
Pesonen kuuluu kirkon strategiaryhmään.
Pohjoisen edustaja luottaa Jukka Keskitalon lupaukseen laajentaa kuulemista pohjoisen suuntaan.
– Minulla on Keskitalosta sellainen kuva, että hän on aidon
kiinnostunut pohjoisen kirkollisesta elämästä ja haluaa sitä myös
ymmärtää, Pesonen sanoo.
RIITTA HIRVONEN

Nämä henkilöt linjaavat kirkon tulevaisuutta
Kirkon strategiatyöryhmä

Tulevaisuusselontekotyöryhmä

Puheenjohtaja: Tapio Luoma, piispa, Espoon hiippakunta
Jäsenet: Jukka Alho, Kirkkopalvelut ry:n
hallituksen puheenjohtaja, Ann-Mari Audas-Willman, kirkkoherra, Sulvan seurakunta, Signe Jauhiainen, ekonomisti Jyväskylän seurakunta, Eero Junkkaala, raamattukouluttaja, Suomen Raamattuopisto,
Katri Korolainen-Virkajärvi, pääsihteeri,
Helsinki, Jussi Laine, pastori, Tampereen
seurakuntayhtymä, Niilo Pesonen, hiippakuntadekaani, Oulun hiippakunta ja Kaisa Rönkä, tiedottaja, Kajaanin seurakunta.

Puheenjohtaja: Jari Jolkkonen, piispa,
Kuopion hiippakunta
Jäsenet: Kari Harju, talouspäällikkö,
Kruunupyyn seurakuntayhtymä, Meri-Anna Hintsala, verkkokeskustelija, kirkkohallitus, Paulos Huang, pääkaupunkiseudun
kiinankielisen seurakuntatyön pappi, Marjaana Härkönen, kirkkoherra, Punkaharjun seurakunta, Elina Kaunisto, kappalainen, Länsi- Porin seurakunta, Ilkka Mattila, johtaja, Kirkkopalvelut, Sami Ojala,
hallintopäällikkö, Nurmijärven seurakunta, Jussi Peräaho, hiippakuntapastori, La-

puan hiippakunta, Ulla Saunaluoma, toiminnanjohtaja, Kansan Raamattuseura ja
Åsa Westerlund, hallintoylilääkäri, Tammisaari.
Strategiaa miettivän työryhmän tehtävänä on laatia Kirkkohallitukselle esitys kirkon yhteiseksi strategiaksi vuoden 2014
loppuun mennessä.
Tulevaisuutta pohtiva työryhmä tekee ehdotuksen kirkon tulevaisuusselonteoksi aiheesta Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Selonteon pitää olla valmiina kevääseen 2014 mennessä.
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Postia

Konkarilähetit
suuntaavat Malawiin

toimitus@rauhantervehdys.fi

Joulutalo
Jälleen tullut aika on
joulutalo verraton,
tule käy lahjataloon
tule käy, lämpöön valoon.
Siellä sua odottaa
siell' lahjapulmat ratkeaa.
Tule käymään, ripaan tartu
istu pöytään, hetki vartu,
puuroo kattilassa riittää,
soppaakin voi siihen liittää.
Jos kahvihammast' pakottaa
voit pannun nokkaa raottaa,
maistuu varmaa kuppi kuumaa,
varmaan moni näin myös tuumaa.
ja paljon muutakin on vielä
kaiken näät, kun olet siellä.
konttiin saat, vaikk' lapaset
tai saappaisiis myös sukkaset,
ja kasta pala nisusta
tai nauti leipä kalaista.
sinut sinne toivon sisään,
tontut Koskelassa pitää.
Jälleen joulutaloa,
saat pimeyteenkin, valoa.
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lähetysjaksolle Malawiin,
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Malawi on yksi maailman köyhimpiä maita. Millaista työtä
teette siellä?
Suomen Lähetysseura pyysi meitä työhön Malawiin, koska se on
Lähetysseuralle uusi kohdemaa ja
yhteistyökumppani. Me vanhoina lähetteinä ehkä osaamme elää
myös hyvin köyhässä maassa ja
Afrikassa yleensä.
Malawin luterilainen kirkko on
pyytänyt apua työntekijöiden, eli
pappien, evankelistojen ja maallikoiden kouluttamiseen. Sitä juuri
olemme tehneet myös Tansaniassa. Riittaa pyydettiin myös naistyöhön ja suunnitteilla on etenkin
nuorten naisten koulutusta.
Millä tavoin Malawi poikkeaa
Tansaniasta?
Malawi on suurissa taloudellisis-

Palautetta

Riitta ja Olavi Heino edellisellä lähetyspaikallaan, Mtwarassa Tansaniassa.

sa vaikeuksissa. Kirkossa on vain
yksi hiippakunta ja yksi piispa.
Tansanian luterilaisessa kirkossa hiippakuntia on yli kaksikymmentä ja yli viisi miljoonaa jäsentä, Malawissa 120 000.
Olemme tavanneet Malawin
luterilaisen kirkon piispan ja hänen mukaansa koulutukselle on
suuri tarve. Kirkolla ei ole myöskään omia kirkollisia kirjoja juuri lainkaan. Myös Tansania etenkin 1980-luvulla oli köyhä maa ja
jotkut alueet todella köyhiä vielä
viimeisilläkin työkausilla. Suurin haaste meille aluksi on uuden
bantukielen oppiminen.
Millaista lähteminen tällä kertaa on?
Lähteminen on ehkä helpompaa
siinä mielessä, että meitä eivät
jännitä etukäteen sairaudet, tavaroiden saanti ja ilmasto. Hyppäämme kyllä aika tuntemattomaan. Lähtemisessä on kuitenkin
aina myös huikaisevia näköaloja
ja etenkin lähettävien seurakuntien kannustus ja esirukous ovat
voimavaroja, joiden vaikutus tuntuu vahvasti nimenomaan lähtiessä. Se on hieno tunne.

Mitä konkarilähetit miettivät sinä hetkenä, kun kone lähtee Suomesta Afrikkaa kohti?
Konkarit ovat varmasti vähintään
yhtä helpottuneita koneen noustessa ilmaan kuin uudet lähetit.
Nuorena painoivat huoli lapsista
ja raskaat matkalaukut. Nyt painavat jo vähän ikä, kipeytyvä selkä ja kohoava verenpaine. Ja pelko
siitä kaipauksesta, joka nyt kohdistuu kuuteen lapsenlapseen. Tosin heistä viisi taitaa asua lähempänä Malawia kuin Suomea!
Mitä toivotte lähettäjiltänne?
Lähettäjiltä toivomme ennen
muuta esirukousta. Tiedämme,
että se on tärkeä osa työtämme,
jaksamistamme ja voimavarojamme.
Ja jos Malawi todella meille avautuu, olisipa kiva saada joku lähettäjäryhmä vieraaksi sinne. Esimerkiksi silloin, kun täällä
Suomessa on pimeää ja meillä Afrikassa valoa... Sitä olisimme mielellämme jakamassa.
RIITTA HIRVONEN

www.rauhantervehdys.fi | facebook.com/rauhantervehdys

• Kiitos Päivi Räsäselle hyvästä ja perusteellisesta vastauksesta aikaisempaan Rebekka Naatuksen kolumniin. Räsäsen vastineesta käy hyvin ja perusteellisesti selville se, millä rakkaudella ja pyyteettömästi hän tekee työtä ihmisarvon ja elämän
puolesta. Lämpimät kiitokset
Päivi Räsäselle! (Facebook-palaute 29.11. kello 14.18)
• Palautetta 29.11. ilmestyneessä
lehdessä olleista Karjasillan seurakunnan sivuista: ”Suomessa on
yhä enemmän sekä maahanmuuton että kirkosta eroamisen seu-

rauksena ihmisiä, joilla ei ole kristillistä maailmankatsomusta.”
Mitä ihmettä kirjoitat, Kimmo
Kieksi? Miten kirkkoon kuuluminen tai kuulumattomuus uskoon
vaikuttaa? Itse erosin kirkosta silloin, kun kirkko suojeli pedofiilia
ja antoi tämän edelleen olla kummisetänä, lapsen hyväksikäytöstä huolimatta. Uskon Jeesukseen
Kristukseen ja Jumalaan, enkä todellakaan tarvitse siihen kirkkoa.
Oleppa tarkkana, miten kirjoitat,
koska meitä on monia, jotka lukevat lehden tosi tarkasti. Rauhallista joulua! (Nettipalaute 2.12. kello 14.30)

Oikaisu
Karjasillan seurakuntasivuilla
29.11. ilmestyneessä lehdessä olleista tiedoista poiketen Pohjan
Sotilassoittokunta ei soita perjantaina 14. joulukuuta Karjasillan kirkossa. Sen sijaan Pohjan Sotilassoittokunta soittaa
perjantaina 7. joulukuuta Isänmaan virret Oulun tuomiokirkossa. Laulusolistina on Juhani
Alakärppä. Myös kirkkokansa
saa veisata. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
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Esiintymisellä on iso
rooli papin työssä

P

appi tapaa seurakuntalaisia
monenlaisissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Siksi lokakuussa pidetyillä Papiston päivillä perehdyttiin esiintymistaidon saloihin.
– Esiintymistä ei tulisi ajatella
jonkinlaisena esittämisenä vaan
vahvasti läsnä olemiseen perustuvana omana itsenä seurakunnan
edessä olemisena, toteaa kouluttajana toiminut Pinja Hahtola.
Hän korostaa kokonaisilmaisun merkitystä viestin välittämisessä. Puheen ei tule olla vain
joukko sanoja toistensa perässä.
– Se, että sanaton viestintä ja
äänenkäyttö tukevat viestin, sanan, ajatuksen välittämistä kuulujoille, on avainasemassa. Tärkeää on, että puheesta välittyvät ajatukset sekä pienet ja suuret oivallukset, Hahtola sanoo.

Jännitys
kuuluu asiaan
Esiintymistä jännittäville Hahtolalla on huojentavaa sanottavaa.
– Jännitys kuuluu aina jollakin
tasolla muiden edessä olemiseen,
vähintäänkin kyse on positiivisesta esiintymisvireydestä.
Hänen mielestään esiintymistaidon harjoittelu on niin persoonasidonnaista, että siihen on vaikea antaa yleispäteviä ohjeita.
– Oman esiintymistaidon kehittäminen on matka itseen. Hyvän pohjan kehittymiselle saa,
kun oppii havainnoimaan itseään,
omia vahvuuksiaan ja kehityskohtiaan, sekä omaa reagointiaan erilaisiin esiintymistilanteisiin.

P e r t t i L a h t i s e n ko t i a l b u m i

Katja Kiiskinen

Kumminvaihto
ei onnistu

Pertti Lahtinen.

Elämänkokemus
auttaa papin työssä
Yli-Iin seurakuntapiirin kappalainen Pertti Lahtinen oli kolmekymmentä vuotta armeijan palveluksessa ennen papiksi ryhtymistään. Pappina hän on toiminut nyt yksitoista vuotta.
– Entisestä elämästä on ollut
paljon hyötyä, sillä ihmisten kohtaaminen on tuttua ja heitä on
helpompi lähestyä.
Lahtinen toteaa, että jännitys
esiintymistilanteissa auttaa keskittymään.
– Pitää myös olla varma puheensa sisällöstä ja olla jotain sa-

Helena Paalanne.

nottavaa.
Lahtisen mukaan papin työtä
tehdään oman persoonan kautta.
– Ihmiset ovat oppineet tietämään, millainen tyyli kenelläkin
on.

Kokemus tuo
varmuutta
Tuiran seurakunnan pastori Helena Paalanne on tehnyt papin
työtä kahdeksan vuoden ajan.
Hän kertoo, että aluksi esimerkiksi jumalanpalvelukset ja etenkin liturgiset laulut jännittivät.
– Kokemus auttaa, enkä enää
jännitä niin paljon.

Paalanne kertoo valmistautuvansa etukäteen hyvin.
– Mietin puheet tarkkaan.
Käyn saarnan läpi ja puhun sen
mielessäni ääneen.
Paalanne jättää aina varaa
myös spontaaniudelle, sillä yllättäviä tilanteita tulee vastaan lähes
kaikissa tilaisuuksissa.
– Kaikissa muissa tilaisuuksissa, paitsi hautajaisissa, yllättävistä tilanteista selviää huumorilla.
KATJA KIISKINEN

Maata kiertelemässä

Englannin kirkko torjui naispiispat

E

nglannin anglikaaninen
kirkko torjui 20. marraskuuta naispiispuuden äänestyspäätöksellä. Tuleva
Canterburyn arkkipiispa Justin
Welby piti päivää ankarana naisille ja heidän tukijoilleen. Useimmat piispat ovat Welbyn kanssa samoilla linjoilla. Vain kolme
piispaa äänesti naispiispuutta vastaan.
Ankarasta päivästä on tullut
kirkon ja valtion painajainen. Kirkon liberaalit johtajat etsivät tapaa
kiertää päätöksen tehneen elimen,
synodin ratkaisu ja mahdollistaa
naispiispuus. Viime viikolla The
Times julkaisi synodin pääsihteerin William Fittallin vuodetun
muistion, jossa tämä pohtii mahdollisuutta kiertää ratkaisu keventämällä päätöksentekoa syno-

dissa. Tämä tarkoittanee määräenemmistösäännöstä luopumista. Nyt synodissa tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö, jotta esitys menee läpi.
Uusi päätösehdotus voitaisiin
tuoda synodiin kevennettyyn käsittelyyn ensi heinäkuussa, jolloin synodi kokoontuu seuraavan
kerran. Jos uusi menettely ei ole
mahdollinen, seuraava äänestys
on vasta vuonna 2015, jolloin synodi valitaan uudelleen.
Julkisuudessa on liikkunut
myös tietoja, joiden mukaan
maan parlamentti voisi säätää
lain, jolla naispiispuus mahdollistettaisiin.
Parlamentti on Fittallin mukaan kärsimätön.
– Jos Englannin kirkko ei osoita nopeasti, että se voi korjata lin-

jaansa, se joutuu valtion kanssa
kriisiin. Sen tulos tuskin on kirkolle suosiollinen, Fitnall pelkää.
Pääministeri David Cameron
onkin kehottanut kirkkoa harkitsemaan asiaa nopeasti uudelleen.
Hän pitää synodin päätöstä surullisena.
Entinen Canterburyn arkkipiispa George Carey kehottaa
kirkon johtajia ”repimään sääntökirjansa” ja kiirehtimään naispiispuuden hyväksymistä. Careyn
mukaan on naurettavaa uskoa, että kirkko voi päättää asiasta seuraavan kerran vasta vuonna 2015.
Useimmat synodin jäsenet
kannattivat uudistusta, mutta
se kaatui määräenemmistösääntöön. Uudistus törmäsi ennen
kaikkea maallikoiden vastustukseen. Synodissa on kolme kama-

ria. Ensimmäisen niistä muodostavat piispat, toisen papisto ja kolmannen maallikot.
Yllättäen yli puolet naispiispuutta vastustaneista maallikoista
oli naisia. He uskovat miesten johtajuuteen kirkossa ja perheessä.
Maallikko Christina Rees
hämmästelee miten naiset, jotka
uskovat miesten johtajuuteen, perustelevat jäsenyyttään synodissa.
Eikö noin tärkeä jäsenyys pitäisi
kuulua yksin miehille?
Pekka Helin

Lähteet: The Telegraph ja The
Washington Post

Oulun keskusrekisterin johtajan Veijo Koivulan Koivulan
mukaan Oulun keskusrekisteriin tulee nykyisin useamman
kerran vuodessa soittoja huoltajilta, jotka haluaisivat erottaa
lastensa kummin. Kun heille
kerrotaan, ettei kummin erottaminen ole mahdollista, he
saattavat uhata kirkosta eroamisella.
– Tämä on tuttu ilmiö kautta maan, Koivula kertoo.
Kummiutta ei voi pyyhkiä
pois. Se olisi teologisestikin
mahdotonta, sillä yksi kummiuden keskeinen merkitys on
se, että hän on todistanut kummilapsensa kasteen.
Jos ihmiset ajautuvat tilanteeseen, jossa he haluavat luopua kummista, voiko siinä mitenkään auttaa?
– Silloin kummius on muutoinkin jäänyt teoreettiselle tasolle, eikä toteudu käytännössä. Siinä tapauksessa voi ihan
hyvin harkita kummin lisäämistä, jotta lapsella olisi kummi, joka hoitaa tehtäväänsä toivotulla tavalla. Kummin lisäämisestä keskusteleminen edellyttää yhteyttä kotiseurakunnan kirkkoherraan.

Maahanmuuttajia
seurakunnissa
Maahanmuuttajia työllistäneiden seurakuntien määrä on
kolmessa vuodessa moninkertaistunut. Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä on ollut
kuluneen vuoden aikana työssä 29 prosentissa luterilaisista seurakunnista ja seurakuntayhtymistä.
Vielä vuonna 2009 työtä
tai palkattoman työharjoittelupaikan oli tarjonnut maahanmuuttajille vain joka kymmenes kirkon työnantaja. Nyt
vastaava luku on yli 40 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Yhdessä työhön -projektin teettämästä kyselystä. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettua
hanketta koordinoi Kirkkopalvelut ry.
Myös tehtäväkirjo on aiempaa monipuolisempi.
– Maahanmuuttajia työskentelee nyt jopa enemmän
hengellisen työn tehtävissä
kuin tukitoiminnoissa, kertoo
projektipäällikkö Sanna-Maaria Tornivaara Kirkkopalveluista.
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Muut seurakunnat
Kiitos Muhoksen kirkonkylän
koulun 5A-luokkalaisille ajatuksista
ja piirroksista, joita he laativat
itsenäisyydestä. Tarkennuksena se,
että Suomi julistautui itsenäiseksi
valtioksi vuonna 1917 ja puolusti
itsenäisyyttään sodissa vuosina
1939–1945, jolloin se myös menetti
isoja alueita Neuvostoliitolle. Nämä
tapahtumat menevät toki usein
sekaisin isommillakin.

Ke 5.12. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta,
Raimo Karhu, Aila Pyörälä, Päivi Lotvonen.
To 6.12. klo 15 Itsenäisyyspäivän konsertti,
Lassi Makkonen, Jukka Ulkuniemi, Ritva Himanka,
Mikko Saukkonen. Käsiohjelma 5 €, sisältää
kahvin ja arvan. Pe 7.12. klo 19.30 Lift, Jukka
Harjula, Tiialotta Ueckermann, Kirsi Ulkuniemi & The Band. Su 9.12. klo 11
Lähetysjumalanpalvelus, Ilkka Puhakka, Ruut ja Ruhama Ben-Yosef, Holy Wind.
Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 9.12. klo 17 Church@78, International Service,
Neil Berry, Geza Toth, Rachel and Andrey Sirotkin. Ke 12.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut, Maaret ja Ari Natunen, Esa Pieniniemi, Tarja ja Vesa Liljamo.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12. www.uskotv.fi TERVETULOA!

Uusikatu 78 OULU

•

www.ohsrk.fi

To 6.12. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska.
Pe 7.12. klo 18 Varkki-ilta, 10-14-vuotiaille.
La 8.12. klo 16 Kotikokous Tuomaaloilla, Siulatie 5, Kellon Kiviniemi. Su 9.12. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`Club
koululaisille, Pekka Ainesmaa, Risto Wotschke, aihe: Genesis osa 5. Ke 12.12.
klo 18 Nuortenilta. To 13.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Esko Taipale, God’s Bell, rukouspalvelua, tarjoilua. La 15.12. klo 10 Joulumyyjäiset.
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Mitä itsenäisyys
merkitsee minulle?

To 6.12. JOULUMYYJÄISET klo 11.00-14.00.
Su 9.12. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

S

uomen itsenäisyyspäivä on 6.12. joka vuosi.
Suomen itsenäisyyspäivä on hyvin perinteinen juhla.
Silloin nostetaan lippu salkoon juhlan kunniaksi. Lipun
nostolla kunnioitetaan sotaveteraaneja, jotka kuolivat puolustaessaan Suomea Venäjältä.
Meille itsenäisyyspäivä merkitsee sitä, kuinka hyvä maa Suomi on: meillä on turvallista asua täällä, koulunkäynti on ilmaista,
saamme puhua omaa kieltämme ja meillä on oma kansallislaulu.
Itsenäisyyspäivänä tasavallan presidentti myöntää kunniamerkkejä ja puolustusvoimien ylennyksiä sotilaille hyvästä työstä.
Itsenäisyyspäivänä myös monet käyvät sankarihaudoilla muistamassa Suomen puolesta taistelleita sotilaita.
Suomella on myös oma vaakuna. Siitä hehkuu Suomen sota-aikojen rohkeus ja voima. Suomi oli rohkea uhmatessaan Venäjää.

HAUKIPUTAAN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

• Su 9.12. klo 15.00 Kauneimmat
joululaulut
• Ti 11.12. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 16.12. klo 15.00 Joulujuhla, puuro
ja torttukahvit
• Ti 18.12. klo 18.00 Rukouskokous
TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35
www.oulunlahetyssrk.net

Peter ja Britt-Marie Hopen vierailevat pe 7.12. klo 18.00 ja su 9.12.
klo 16.00 Aiheena parantuminen
Jeesuksessa Kristuksessa!
Olet sydämellisesti tervetullut!

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

To 6.12. klo 12.00
YSTÄVÄLOUNAS + HARTAUS
Su 9.12. klo 11.00
JUMALANPALVELUS
Ke12.12. ko 19.00 RAKKAIMMAT
JOULULAULUT KONSERTTI
Koivu ja Tähti Kulttuurikeskuksessa
TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

O

maa kieltä, rauhaa ja
vapaata maata. Kunnioitan veteraaneja, jotka puolustivat Suomea
Venäjältä eli silloiselta Neuvostoliitolta. Suomalaiset puolustivat urheasti isänmaata vaikka Neuvostoliiton sotilaita oli
kymmenen kertaa enemmän.
Sota loppui 6.12.1917 ja Suomi
sai itsenäisyyden.
saku kolehmainen ja
eeli männikkö

Venla Kokko ja Jenni Mäntylä

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa,
josta löydät kaikkien kustantajien
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille
myymälään ja verkkokauppaan!

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

3400

2500

Yhteisvastuu

Old is gold T-paita

musta, suora malli 25,00
valkoinen, muotoonommeltu malli 34,00

2590

2290

2690

Eero Huovinen

C.S. Lewis

Kari Kuula

Enkeli taivaan

Tätä on kristinusko

Kotona Kristinuskossa

Uusi painos hengellisen
kirjallisuuden klassikkokirjasta,
jossa Lewis pohtii mistä
kristinuskossa on kyse.
25,90 (28,90)

Kriittinen ja omakohtainen teos
uskomisen mahdollisuuksista.
Kuula käy läpi kristinuskon
keskeiset näkemykset selkeästi
ja ymmärrettävästi.
26,90 (29,90)

Kauniissa kirjassa Huovinen kertoo
lempivirtensä tarinan. Martti Lutherin
jouluvirsi on jouluvirsistä lauletuin,
vähitellen etenevä jännityskertomus,
johon kaikki voivat laulaessaan
osallistua. Miksi Jumalan edessä ei
kelpaa kunnia, ei korkeus, valta,
kulta eikä kunnia?
22,90 (29,60)

KIRJAPAJA

KIRJAPAJA

Juha Tapio

Joululauluja cd
18,90 (21,90)

WSOY

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15

puh. 020 754 2350

www.sacrum.fi

1890
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Sinappia
Ei saa
ärsyttää

S

uomen itsenäisyys merkitsee minulle jatkuvaa rauhaa Suomessa. Suomi joutui kestämään monia sotia ennen kuin itsenäistyi. Siksi
myös kunnioitan sotilaita, jotka
taistelivat Suomen itsenäisyyden
puolesta.
Venäjä vei osan Suomesta,
mutta suurin osa Suomesta jäi
Suomen maalle. Rauhan maalle. Juhlikaa Suomen itsenäisyyttä, sillä muuten saattaisi olla sotia vieläkin.
Suomi on jatkuvan rauhan
maa.
anttoni aho

I

tsenäisyyttä vietetään 6. joulukuuta. Itsenäisyys merkitsee
meille vapautta, rauhaa ja oikeuksia. Itsenäisyyttä taisteltiin
vuonna 1917.
Itsenäisyyspäiväämme kuuluu perunamuussi ja karjalanpaisti, jolloin myös katsomme linnanjuhlia. Itsenäisyyspäivänä
olemme yleensä perheen kanssa. Muistamme veteraaneja, jotka
taistelivat Suomen puolesta. Ennen kuin itsenäisyydestä voitiin
saada kansainvälinen tunnustus, se piti ensin hankkia Venäjältä.
Itsenäisyyspäivä on virallinen liputuspäivä. Liputus päättyy
muista liputuspäivistä poikkeavasti kello 20.

S

uomi on rauhan maa. Suomi taisteli itsenäisyydestä. Olen ylpeä kotimaasta
ja Suomen itsenäisyydestä.
Olen onnellinen suomalainen.
Suomi taisteli Venäjää vastaan ja
menetti Suomea. Suomi on joutunut sotaan mutta Suomi on onnellinen maa. Suomi taisteli urheasti, vaikka Venäjällä oli enemmän sotilaita. Suomi on rauhanmaa.

sanina seppänen ja emilia tervo
Viljami tihinen

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.

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 9.12. klo 14.00 Hannilla, Rovaniemi,
su 9.12. klo 18.30 Kempeleen Asukastuvalla, Asematie 1, ma 10.12
(huom. päivä!) klo 19.00 Siionin jouluvirret Limingan seurakuntatalossa,
ti 11.12. klo 18.30 Soili ja Taisto Kokolla, Kokkotie 6, Utajärvi
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 13.12. klo 19.00 Anna-Leena Peltoniemellä, Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu
Siionin jouluvirret: su 16.12. klo 15.00 Maikkulan kappelissa, Kangaskontiontie 9, Oulu. Kahvitarjoilu klo 14.30. Oulun seudun virsikuoro ja
Körttiopiskelijoiden kuoro esiintyvät.
Valtakunnallinen miesten adventtitapahtuma: la 15.12. Mieslahdessa,
Kainuun Opistolla. Ilm. ja tied. Sauli Typpö 040 744 1518, Oulu
Tervetuloa!

Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö
Luterilainen messu joka sunnuntai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!
Kuuntele saarna:
www.luthersaatio.fi/ timoteus

Sivut
Sivut
Sivut
sujuvasti
Sivut
sujuvasti
sujuvasti
sujuvasti
nettiin
nettiin
nettiin
nettiin

Su 9.12. klo 16.30 Pyhäkoulu,
klo 17 Seurat Rauno Sipilä.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
www.sujuu.fi
kumppanina
www.sujuu.fi
kumppanina
kumppanina

kumppanina

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, joulupuuroa, torttukahvit, kirja- ja myyjäispöytiä.

Olet lämpimästi tervetullut!

Järj. Karjasillan srk, Kansanlähetys, Kellonkartanon ystävät, Raamattuopisto

SEUROJA

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Seurat su 9.12. klo 14.
Juhani ja Taimi Nevalainen.
Tervetuloa!

”Hys, ei noin voi sanoa. Se voi ärsyttää ja saada ihmisiä eroamaan kirkosta. Muotoillaan asia
sen sijaan näin…”
Voi pyhimyksen pyhimys! Olenko ainoa, jonka mielestä tuo kuulostaa hätävarjelun liioittelulta, nössöilyltä, vainoharhaisuudelta – voisi jopa sanoa, että tyhmyydeltä. Mutta tällaista on
arki yhä enemmän, kun puhutaan ja viestitään
kirkon ja seurakuntien asioista. Pelkät tosiasiat
eivät riitä, vaan kaiken pitäisi olla myös hellää ja
herkkää, niin ettei kenellekään tulisi mielen viereenkään ajatella mitään ikävää.
Sama tahti on kyllä muuallakin yhteiskunnassa. Mielipiteiden kirjo ja sananvapaus halutaan monesti sivuuttaa, sillä ne rikkovat jotain
mystistä yksimielisyyttä aiheuttamalla keskustelua ja tuomalla esiin erilaisia vaihtoehtoja. Ja
silloin kaikki ei ole niin hellää ja herkkää. Erilaisia mielipiteitä on kuitenkin pakko oppia sietämään, ja niitä voi opetella myös ymmärtämään.
Kaikista tyhmintä on teilata suoraan jonkun
esittämä ajatus tai tulkinta.
Jos maassamme voi yleisesti hyväksytysti sanoa enää vain asioita, joista vähintään 90 prosenttia kansalaisista on yhtä mieltä, puhumme
kaikki vain stereotyyppisen poliitikkomaisia
ympäripyöreitä ”totuuksia”. Kyllä, perhe ja parisuhde ovat ihmiselle tärkeitä. Kyllä, ihmisten
auttaminen on hyvä juttu. Kyllä, syrjäytyminen
on huono juttu. Kyllä, ympäristönturmeleminen on pahasta.
Noita ”totuuksia” on kuitenkin yllättävän vähän, sillä ihmisillä on monenlaisia arvoja ja käsityksiä. Ja silloinkin, kun on näistä totuuksista
yhtä mieltä, näkemykset siitä, miten niihin päästään, voivat olla moninaiset. Otetaan esimerkiksi ihmisen onnelliseksi tekevät perhe ja parisuhde. Yhdelle se on mies, nainen ja heille siunattu
määrä lapsia. Toisen mielestä riittää, että löytää
jonkun jota rakastaa, ja lapset ovat sitten valintakysymys. Kolmannen mielestä on sama, kenen kanssa elää, kunhan vaan ei tee maailmaan
enää lapsia.
Jos kulkee vain tiukasti keskikaistaa, on puheissaan ja tekemisissään hajuton, mauton ja
mieleen jäämätön. Turvallista varmaankin monen mielestä, ja se heille sallittakoon, mutta ei
todellakaan ainoa, ja vielä vähemmän ainoa oikea toimintatapa. Sellaista kun ei olekaan. Kaikkeen ei tarvitse olla mielipidettä, mutta jos sellainen on, se pitää voida sanoa.
Kärpästä ei tarvitse muuttaa härkäseksi vain saadakseen aikaan räväkkää sanomista, mutta jos jossain makoilee härkänen, on
tyhmää koettaa väittää sitä kärpäseksi.
Elsi Salovaara

Palveluja tarjotaan
HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

hammassamPo
ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg Sampo Heikkilä
Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Sinappiapalstalla Rauhan
Tervehdyksen
toimitus ihastelee
ja ihmettelee
maailman
tapahtumia.
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LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi
Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675
• testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot ym.
• kaikki riita-asiat.

Weljet jouluksi kotiin tarjoukset werkkokaupassa!

www.weljet.com
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSESTÄ
JOULULAHJAKSI
TALVIKYNTTILÄT 2012

Herättäjä-Yhdistyksen joululehti
kutsuu hiljentymään joulun
odotukseen.

5e

Seurakuntatalo,
jossa hiki lentää

K

M I E S K U O R O

HELEIMMIN HERRALLE
Herännäisnuorten kuoro ja
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro

21 e

TAAS ANNOIT JOULUN TULLA
Siionin virsien joululevy

Herännäisnuorten kuoro, Ville Rusanen, Eero Väätäinen,
Mikkelin virsikuoro ja Jyväskylän körttiopiskelijoiden kuoro
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Hautauspalveluja
Oululaista osaamista vuodesta 1945
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ivestä ja tiilestä tehty kolmikerroksinen Hintan
seurakuntatalo Oulussa
on monipuolinen rakennus. Se sisältää muun muassa seurakuntasalin, kerhotiloja lapsille
ja nuorille, bänditilan ja pienehkön kirkkosalin. Pihalla on grillikatos.
Nämä kaikki löytyvät monesta muustakin seurakuntatalosta,
mutta Hintan seurakuntatalossa
on yksi erikoisuus: siellä on myös
liikuntasali.
– Liikuntasalimme on säännöllisesti lähes täyteen buukattu. Täällä on runsaasti seurakunnan omaa toimintaa, esimerkiksi varhaisnuoriso- ja nuorisotyön
liikuntatoimintaa. Seurakunnan
naapurustossa olevat päiväkodit käyttävät salia omiin liikuntajuttuihinsa. Lisäksi iltapäivisin
salia käyttävät eräät yhdistykset,
esimerkiksi Parkinson-yhdistys,
kertoo salin toiminnasta vastaava Oulujoen seurakunnan pastori Ilkka Mäkinen.
Hintan seurakuntatalo rakennettiin vuonna 1955.
– Hintan alueella ei ollut tuohon aikaan koulua; yleensähän
paikallinen liikuntasali sijaitsee
koulussa. Näin liikuntasali päätettiin tehdä seurakuntataloon.
Täällä sijaitsi Typpitehdas, nykyinen Kemira, jonka työntekijöitä
asui alueella. Ajatuksena oli, että työntekijöiden lapset ja työntekijät itse voisivat harrastaa salissa
liikuntaa.

Sählypeleistä
synttärijuhliin
Mäkinen kertoo olevansa nuorisotyön pappina hyvin kiitollinen
siitä, että omasta seurakunnasta
löytyy kätevä tila, joka voi toimia
paikallisen nuorison ja varhaisnuorison kohtaamispaikkana.
– Täällä toimii myös isä–lapsisählykerho. Ehkä isät jäävät jos-

Pidämme
vakiovuoroissa
tarkoituksella
tiettyä väljyyttä
viikonloppuisin,
jotta voimme
järjestää erilaisia
tilaisuuksia.

kus seurakunnan toiminnasta vähän syrjään. He voivat jäädä vähän syrjään myös kodeissa omiin
lapsiinsa liittyen. Sählykerhossa
isät voivat touhuta lastensa kanssa, olivat nämä sitten tyttöjä tai
poikia.
– Sählyhän on ollut jo pitkään
suosittu matalan kynnyksen urheilulaji. Kerhotoimintamme on
maksutonta, eikä laji muutenkaan
käy paljon vanhempien kukkarolle. On hankittava vain sählymaila
sekä sisäkengät ja urheiluvaatteet.
Hintan liikuntasali on myös

esteettisesti hieno paikka. Salissa
on parkettilattia, korkealla sijaitseva katto on koristeltu puulla, kivestä ja tiilestä tehdyt seinät ovat
jykevän tyylikkäät. Lähellä kattoa
sijaitsevia isoja ikkunoita koristavat ja tarvittaessa peittävät punaiset verhot.
Salia käytetään myös muuhun
kuin liikuntaan.
– Pidämme vakiovuoroissa tarkoituksella tiettyä väljyyttä viikonloppuisin, jotta voimme järjestää erilaisia tilaisuuksia.
Tänne mahtuu noin 130 ihmistä. 10-vuotiaiden syntymäjuhlilla
tänne mahtuvat hyvin myös heidän vanhempansa ja sisaruksensa. Rippikoululaisilla voi olla salissa opetustilanteita.
– Salissa voidaan järjestää
myös isojen hautajaisten muistotilaisuuksia. Alttarin järjestämisellä ja muulla pienellä kalustamisella sali muuntuu sakraalitilaksi.
Täällä on järjestetty esimerkiksi
gospelmessuja, Mäkinen kertoo.

Kirkko tekee
urheiluyhteistyötä
Hintassa urheilu on siis osa seurakuntatalon arkea, mutta urheilu ja
liikunta ovat yksi osa myös koko
kirkon toimintaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut pitkään mukana niin paikallistason urheiluyhteistyössä kuin
huippu-urheilussa.
Seurakunnat ja kirkolliset järjestöt ovat perinteisesti järjestäneet liikuntapainotteisia kerhoja

Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720
Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset
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KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa
hautausalan palvelua vuodesta 1913
Isokatu 11, OULU Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354 Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354
Asiakaspysäköinti sisäpihalla www.hautaustoimisto.info

ekä nykymuotoinen kori- että lentopallo
syntyivät alun perin Yhdysvalloissa NMKYliikkeen piirissä. Myös Suomeen lajit tulivat
liikkeen kautta.
Vuonna 1927 Helsingin NMKY:n silloinen
nuorisosihteeri, myöhempi johtaja Vilho (Ville)
Nuoreva toi koripallopelin Suomeen Tanskasta
NMKY:n Maailmankisoista, jonne hän oli lähtenyt yleisurheilijana. Nuoreva innostui Amerikan
koripallojoukkueesta, ”joka oli koottu kookkaista,
voimakkaista ja teknisesti taitavista sekä valoisista,
hymyilevistä pelaajista, jotka voittivat kaikki vastustajansa ylivoimaisin numeroin ja jo olemuksellaan valloittivat kaikki vastustajansa”.
Suomeen palattuaan Nuoreva otti koripallon
ohjelmaan Helsingissä pitämillään NMKY:n voimistelutunneilla. Koripallon lisäksi Nuoreva toi
Suomeen kerhotoiminnan.
Oululaissyntyinen Heimer Virkkunen toimi 1920-luvulla Helsingin NMKY:n ja Suomen
Nuorten Kristillisen Liiton palveluksessa. Vuonna

1927 Virkkunen vieraili Yhdysvalloissa NMKY:n
Springfieldin opistossa Massachusettsissa ja tutustui lentopalloon. Suomeen palattuaan hän käynnisti lentopalloharrastuksen. Vuonna 1930 Virkkusesta tuli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
ensimmäinen nuorisopastori. Hän kunnostautui
myös kirjailijana.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kisapapit
ovat olleet mukana erityisesti olympialaisissa sekä yleisurheilun ja hiihdon arvokisoissa. He ovat
olleet mahdollisuuksien mukaan myös urheilijoiden leireillä. Göran Hellberg aloitti osa-aikaisen
kisapappityönsä vuoden 1972 kesäolympialaisissa.
Vammaisurheilun puolella kisapappitoimintaa on
ollut vuodesta 1996, jolloin Mauri Vihko oli mukana kesäparalympialaisissa.
Hellbergin tehtäviä on jatkanut Leena Huovinen ja Vihkon tehtäviä Olli-Pekka Silfverhuth.
Molemmat ovat toimineet osa-aikaisina kisapappeina vuodesta 2004 lähtien.
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Pastori Ilkka Mäkinen vastaa Hintan seurakuntatalon liikuntasalin toiminnasta. Taustalla senioreiden liikuntaryhmä.

ja leirejä, jotka ovat osaltaan tukeneet urheiluseurojen työtä. Urheiluun tai liikkumiseen painottuvia rippikouluja on järjestetty 1990-luvulta lähtien. Huippuurheilijoita tukevaa kisapappitoimintaa kirkolla on ollut 1970-luvulta lähtien.
Kuortaneen Urheiluopistolla
on työskennellyt vuodesta 2006
lähtien liikuntapappina oululaislähtöinen Eeva-Liisa Helle, joka
on toiminut rippikoululaisten,

opiskelijoiden ja valmentajien parissa.
Kuortaneen valmennuskeskuksen johtajalla, tällä hetkellä
Huippu-urheilun muutostyöryhmässä HUMU:ssa työskentelevällä Tapio Korjuksella on liikuntapappi-toiminnasta myönteisiä kokemuksia.
– Alun perin liikuntapapin ensisijaisena tehtävänä oli urheilurippikoulujen vetäminen. Hänen
roolinsa kasvoi kuitenkin nope-

asti. Liikuntapapin osaamista on
hyödynnetty laajasti Kuortaneen
Urheiluopiston, urheilulukion ja
urheiluakatemian ympäristöissä.
Liikuntapappi on ollut monipuolisesti mukana nuorten urheilijoiden arjessa ja kasvun tukena.
Korjus muistuttaa, että urheilijan kasvuun ja kehittymiseen
liittyy paljon muutakin kuin valmennukseen ja fysiikkaan kuuluvia asioita.
– Urheilijalla on monenlaisia

kysymyksiä, jotka liittyvät elämäntilanteeseen, vuorovaikutukseen perheen tai ystävien kanssa
tai ylipäätään sosiaalisiin kontakteihin.
Liikuntapapista urheilijat voivat hakea keskustelukumppanin
asioissa, joista on vaikea puhua
valmentajien, opettajien tai opiskelukavereiden kanssa.
– Monet urheilijat kokevat
myös hengelliset asiat tärkeinä ja
läheisinä. Näistäkin on luonnollisesti kätevä puhua liikuntapapin
kanssa, Korjus toteaa.

Aktivoituvaa
akatemiayhteistyötä

Hintan seurakuntatalo on harvinaisuus, sillä sen sisuksista löytyy myös liikuntasali.

Tapio Korjuksen johdolla Huippu-urheilun muutostyöryhmä
pyysi vuosi sitten kirkkoa pohtimaan uudenlaisia väyliä, joilla se
voisi tukea nuorta urheilijaa ja olla läsnä hänen uransa eri vaiheissa.
Liikuntapappi Eeva-Liisa Helle toimii koordinaattorina hankkeessa, jossa kehitetään kirkon ja
urheiluakatemioiden välistä yhteistyötä. Hanke on käynnistetty Tampereen, Turun seudun ja
Joensuun Urheiluakatemioissa.
Niissä on nimetyt yhdyshenkilöt
sekä seurakunnan että urheiluakatemian puolelta.
– Kirkon työntekijöinä tunnemme suurta kiitollisuutta siitä,
että meidät kutsuttiin tekemään
yhteistyötä urheiluakatemioiden
kanssa. Kirkko on lähtenyt työhön innolla mukaan, toteaa Helle,

jonka oma laji on koripallo. Kasvattajaseura oli Oulun NMKY.
Helle on saanut paljon hyvää
palautetta liikuntapapintyöstään.
– Moni on ihmetellyt, miksei
liikuntapappeja ole enemmän. Itsekin olen huomannut, että urheiluseuroissa ja muualla tälle työlle
on paljon kysyntää.
– Akatemiayhteistyössä haluamme mallintaa Kuortaneella
löydettyjä hyviä toimintamuotoja ja viedä niitä sellaisenaan tai sovellettuina akatemioihin.
– Nuoret urheilijat pohtivat
monenlaisia elämänkysymyksiä. Miksi olemme täällä? Mihin
olemme menossa? Miten ihminen
on hyvä toiselle ihmiselle? Mikä
on oikein ja mikä väärin?
Helle toteaa, että valmentaja ei
ole kasvattamassa nuorta vain hyväksi urheilijaksi vaan myös hyväksi ihmiseksi.
– Toivomme, että voimme olla
tukemassa ja rohkaisemassa myös
valmentajia ja tuoda heille uusia
ideoita.
Tähän mennessä hanke on pisimmällä Tampereen Urheiluakatemiassa. Toiminnan tarkemmat
muodot hahmottuvat vähitellen
akatemioiden toiveiden mukaisesti.
Helteen mukaan tavoitteena on
saada tulevaisuudessa Suomen jokaiseen 19 urheiluakatemiaan yhteistyötä kirkon kanssa.
JUHANA UNKURI
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Kristus yhdistää -ilta Karjasillan kirkolla 9.12.

Rakkaudentyötä
vihollisuuksien keskellä

M

ikä voisi yhdistää vihan toisistaan erottamia juutalaisia, arabeja ja palestiinalaisia?
Hyvä esimerkki tällaisesta
on kristilliseltä pohjalta tehtävä
Kings Kids -työ, josta Ruut BenYosef kertoo ensi pyhänä Karjasillan kirkolla. Toisaalta, voiko mikään yhdistää ihmisiä paremmin kuin tietoisuus siitä, että kaikilla on sama rakastava isä.
Isä meidän -rukouksen juurilta
Ilkka Puhakka.

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

PIPLIAT PAKETTIIN
RAAMATTU
Keskikokoinen, kattavat
liiteosat, 92 -käännös.
Laadukkaat nahkajäljitelmäkannet.
Saatavana 3 uutuusväriä. 26 €

LÄPPÄKIRJA

Piplia pikkuisille
Avaa 48 luukkua ja ylläty!
Hauska lukukokemus
alle kouluikäisille. 15 €

NAHKAKANTINEN RAAMATTU
Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

Tilaa kultainen nimipainatus lahjansaajan Raamattuun. Koko valikoima
www.pipliakauppa.fi
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avautuu valtava lahja ja salaisuus,
jota raottelee puolestaan evankelista Ilkka Puhakka.
Ruut Ben-Yosef on alkujaan
suomalainen musisoiva nuorisoohjaaja Riitta Miettinen. Hän
on jo vuosia tehnyt Suomen Lähetysseuran palkkaamana työtä juutalaisten, arabien ja palestiinalaisten parissa. Yhteiset kokoontumiset, leirit ja matkat ulkomailla ja ohjaajien palaverit
ovat käytännön yhdessä oloa, jolla luodaan pohjaa rauhalle ja yhteydelle. Karjasillan tilaisuudessa
on mukana myös Ruutin laulava
opiskelijatytär Ruhama.
Kings Kids on osa diakonista työtä tekevän Machaseh-järjestön työtä, jota tehdään holokaustin uhrien sekä eri maista Israeliin muuttaneiden ja vaikeuk-

sissa olevien parissa. Sunnuntain
tilaisuudessa saamme kuulla koskettavia tosikertomuksia kuvien
ja musiikin kera.
Evankelista Ilkka Puhakka
tunnetaan Suomen lisäksi erityisesti hänen työstään Venäjän vankiloissa. Ilkalla on kyky ilmaista
syväkin sanoma helposti ymmärrettävällä tavalla. Risto Santala
taas on pitkäaikainen Israelin lähetti, joka on kirjoittanut kirjan
Isämeidän – rukouksen juutalaisista juurista.
Niinpä meillä on tilaisuus
kuulla Ilkan, Santalan läheisen
oppilaan, kautta tuoretta ja varteen otettavaa Jeesuksen opettamasta rukouksesta, joka on niin
yksinkertainen, että lapsikin sen
oppii ja niin syvä, että se ei koskaan tyhjene.
Karjasillan kirkolla sunnuntaina kello 15 ja 17 pidettävät tilaisuudet järjestävät Kristus yhdistää
-verkosto ja Karjasillan seurakunta. Tilaisuudessa kerätään kolehti
Machaseh-työlle.
martti hannula

Karjasillan kirkko 9.12.
klo 15 Isämeidän rukouksen
historialliset juuret (Ilkka Puhakka)
tauolla tarjoilua
klo 17 Rakkaudentyötä
vihollisuuksien keskellä (Ruut BenYosef ja Ruhama Ben-Yosef)

Paikkoja avoinna
1.1.2013 Oulun seurakuntayhtymä laajenee,
jolloin siihen kuuluu seitsemän seurakuntaa,
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä.
Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin
150 000. Päätoimisia työntekijöitä on
noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on avoinna

JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

HAKUAIKA JATKUU

Virkaa koskeva ilmoitus on kokonaisuudessaan
luettavissa Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla
www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua >
avoimet työpaikat.

Kerro idea, anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 9.55–12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus
Oulun tuomiokirkosta. Klo
11.30 Radiopyhäkoulun uusinta viime sunnuntailta. Klo
11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa Oulun tuomiokirkon
kanttori Lauri-Kalle Kallunki
kertoo J.S. Bachin Jouluoratoriosta. MP
Aluelähetys 2. adventtisunnuntaina 9.12. kello 9–12.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulussa kysytään, mikä mahtaa olla joulun tärkein asia. Marjaana Lassi Karjasillan seurakunnasta. Klo 9.15 Armonpulla. MS Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään -ohjelmassa Marko Pihlajamaa kertoo Medialähetysjärjestö Sanansaattajien
työstä. Ohjelma on uusinta vii-

me viikolta. MP Klo 9.45 Oululaisen uskontunnustus -ohjelmassa on vieraana sairaanhoitaja Raija Mathlin. MB Klo
10 messu Tuiran kirkosta. Klo
11.30 radiopyhäkoulun uusinta aamulta. Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa kerrotaan Kauneimmat joululaulut -tapahtumasta, joka järjestetään Rotuaarilla 15.12. Heli Lomun haastattelussa on lähetystyön koordinaattori Ulla
Mäkinen.
Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseurakunnat.fi/radio.
Ke 5.12. klo 16.40 Oululaisen
uskontunnustus-ohjelmassa
on haastateltavana sairaanhoitaja Raija Mathlin. MB
To 6.12. Radio Deissä on itsenäisyyspäivän erikoislähetys.
Pe 7.12. klo 16.03–17 Toivon
tuomiokapitulissa on vieraana
tanssi- ja musiikkiterapeutiksi opiskeleva Sonja Jokiranta.
Hän tarinoi cheerleader-kohun
jälkeen kehosta ja uskosta. Uu-

sinta ti 4.12. klo 19–20. MS
Ma 10.12. - ke 12.12. klo 16.20
Armonpulla. MS
Ke 12.12. klo 16.40 Oululaisen
uskontunnustus-ohjelmassa
on haastateltavana Mirja Imponen. MB
To 13.12. Herätys eilen ja tänään -ohjelmassa pääsihteeri
Henrik Perret kertoo herätysliikkeiden perustamasta Suomen Teologisesta Instituutista.

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz
2. adventtisunnuntaina 9.12.
klo 9.45 Radiopyhäkoulu. Klo
10 jumalanpalvelus Nivalan
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
2. adventtisunnuntaina 9.12.
klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta.

Jouluradio 91,6 MHz,
91,6 MHz ja 101,9 MHz
www.jouluradio.fi

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

Hoos. 2: 20-22

Sunnuntai 9.12.2012

Psalmi: Ps. 80: 15-20
1. lukukappale: Hoos. 2:20-22
2. lukukappale: 1. Piet. 1:13-17
Evankeliumi: Luuk. 21:25-33 (34-36)
w w w. s x c . h u

- Sinä päivänä minä luon rauhan:
Villieläimet, taivaan linnut, maan matelijat
eivät enää tuota vaaraa.
Minä särjen jousen ja miekan,
niin ettei sotia enää käydä.
Minä annan kansani asua turvassa.
Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi,
minä liitän sinut itseeni
vanhurskauden ja oikeuden sitein,
rakkaudella ja hyvyydellä.
Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden sitein,
ja sinä tulet tuntemaan Herran.

1. Piet. 1: 13-17
Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää
ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne
siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen
Kristuksen ilmestyessä. Olkaa kuuliaisia lapsia
älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden
vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte.
Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä,
niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette.
Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen
pyhä." Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte
Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee
kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää
jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika.

Pakko pois
Viime sunnuntaina syttyi ensimmäisen adventin kynttilä, kohta sytytämme toisenkin. Laskeuduimme joulua edeltävään paastoon.
Toisen adventtisunnuntain sanoma muistuttaa, että me kristityt elämme jatkuvaa
adventtia, jatkuvaa Kristuksen tulon odotusta.
Joulun odotus haastaa miettimään, mikä elämässä todella on tärkeää: Krääsä tai
Kristus, kiire ja vauhti vai lähimmäinen?
Jumalasuhteen hoitamiseen tarjotaan usein lääkkeeksi rukousta, Raamatun lukemista, seurakuntayhteyttä ja ehtoollista. Moni ottaa nämä vaatimuksina pop-laulun
sanojen tapaan: ”Mä voin lukea Raamatun ja raitistuu, mutten tänä yönä.”
Jumalako meille tolkuttaa, että täytyy rukoilla, täytyy lukea Raamattua, täytyy, on
pakko ja pitää.
Entä, jos Jumala tarkoittikin nuo kaikki asiat lahjaksi? Jos adventin aika, joulupaasto
ja kehotus hiljentyä sanoman äärelle, ovatkin lahjaa meille, eivätkä vaatimusta.
Sinulla on mahdollisuus kertoa Jumalalle, mitä mielessäsi liikkuu. Sinulle kuuluu
myös lupaus, että Kaikkivaltias haluaa kuulla hennoimmankin huokauksesi.
Sinulla on mahdollisuus lukea Raamattua. Anna Jumalan puhua sinulle. Anna
hänen koskettaa sinua jollakin asialla.
Sinulla on mahdollisuus elää arkea ja juhlaa yhdessä toisten kristittyjen kanssa.
Mahdollisuus punnita elämäsi valintoja, nauraa ja itkeä yhdessä muiden kristittyjen
kanssa.
Anna Jumalan hoitaa sinua toisen ihmisen tarjoamana olkapäänä vaikealla hetkelläsi.
Ole itsekin toisten tukena.
Sinulla on myös mahdollisuus polvistua ehtoollispöytään ottamaan vastaan itse
Kristus. Kristus haluaa tulla luoksesi.
Me saamme odottaa Kuningastamme tulevaksi ja odottaessamme vahvistaa toisiamme pysymään yhteisessä uskossa.
Me saamme pyytää ja rukoilla Jumalan parantavia tekoja meissä itsessämme. Me
saamme iloita hänen lukuisista lahjoistaan. Me saamme odottaa lopullista pelastusta
kadotuksesta ja saamme odottaa Kristuksen paluuta kunniassa.
Seija Helomaa

Kiimingin kappalainen

Luuk. 21: 25-33
(34-36)
Jeesus sanoi:
"Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä.
Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä
ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa.
Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä,
mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden
voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan
tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja
kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat,
nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä."
Hän esitti heille myös vertauksen:
"Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa.
Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte
ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla
tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte,
että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti:
tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä
tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun
sanani eivät katoa."
("Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja
päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta
teitä, niin että se päivä yllättää teidät niin kuin
ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan
päällä elää. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa
itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä,
mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan
edessä.")
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Tilaa
lahjaksi heille,
joista välität!
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Seurakuntien talous 2013

Seitsemällä seurakunnalla ensimmäistä
kertaa yhteinen talousarvio

Kotiinpäin
vetäminen kiellettyä

R
Tilaa Askel
4 kk

19€
(norm. 30 €)

Jouluna haluamme antaa lahjoja,
joista on hyötyä ja iloa. Jotain sellaista, jolla on
meille itsellemmekin merkitystä. Moni on saanut
lohdutusta ja voimia Askel-lehdestä. Sen mielenkiintoiset haastattelut ja kiinnostavat kolumnit
tuovat sisältöä elämään ja auttavat jaksamaan.
Tässä levottomassa ajassa se kertoo viestiä uskosta,
toivosta ja rakkaudesta ensimmäisen joulun tavoin.

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

Sähköposti

Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka

Osoite

Miinuksesta
huolimatta hätää ei ole
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 %.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka

Osoite

Nimi

SAAJA (jos eri kuin maksaja)
RT 41/12

Nimi

TILAAJA/MAKSAJA

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

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

Lahjaksi

Tilaan Itselleni
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena
tilauksena 4 kk hintaan 19 € (norm. 30 €).

Kyllä kiitos!

Tilauskortti

Askel
maksaa
postimaksun.

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Tilaa lahjaksi ajatuksia herättävä Askel-lehti.

akentavaa henkeä ja sietokykyä niin työntekijöiltä kuin seurakuntalaisilta. Tätä kaikkea perää tuomiorovasti Matti Pikkarainen
uuden Oulun seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvioehdotuksessa.
Pikkarainen enteilee, että laajentuneessa, seitsemän seurakunnan yhtymässä kaikki ei toimi välttämättä niin kuin ennen
neljän seurakunnan kesken. Oulun seurakuntien ja liittyvien
Haukiputaan, Kempeleen ja Oulunsalon
seurakuntien käytännöt ovat keskenään erilaisia ja sietokykyä tarvitaan erilaisuuden yhteen hitsautumisessa.
Näin toteaa hiippakunnan kakkosmies, tuomiorovasti.

Talousarvioehdotus paljastaa, että taloudellista hätää
uudella seurakuntayhtymällä ei tule olemaan ensi vuonna, vaikka liittyvien seurakuntien kirkollisveroprosentti on
ollut korkeampi kuin Oulun veroprosentti – ja vuoteen 2013 mennään pienemmällä Oulun prosentilla.
– 1,25:n suuruinen veroprosentti tarkoittaa 1,2 miljoonan
euron tulonmenetyksiä, yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen selvittää.
Talousarvion mukaan ensi
vuonna tilikauden alijäämä on
miinuksella noin 900 000 euron
verran. Alijäämä katetaan säästöillä ilman paniikkia rahan löytymisestä, Kähkönen kertoo.
Yhtymässä jätetään portti auki hyville uutisille: jos yleinen taloudellinen kehitys kääntyy nousuun, näkyy se myös seurakunnissa odotettua parempana tilikauden tuloksena.

Listoja myytävistä
kiinteistöistä ei ole
Kun seitsemän seurakuntaa lyöttäytyy yhteen, kasassa on liian
suuri määrä ylläpidettäviä kiinteistöjä. Osasta niistä, noin 30
prosentista, on luovuttava lähivuosina. Säästöjä on löydyttävä
merkittävä määrä.
Ilpo Kähkönen painottaa, et-

Oulun yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen sanoo, ettei laajentuvalla seurakuntayhtymällä
ole ensi vuonna taloudellista hätää.

tä tällä hetkellä yhtymässä ei ole
olemassa minkäänlaista listaa tai
virallisia ehdotuksia myytävistä
kiinteistöistä.
– Listoja voi olla monenkin
ihmisen omassa mielessä, mutta luottamushenkilöiden kanssa kunnon keskustelua aiheesta
ei ole vielä aloitettu. He ovat kuitenkin niitä, jotka päättävät asian. Keskustelu alkaa tulevana keväänä.
Uuden yhtymän tulevan vuoden iso investointi on Rokuan leirikeskuksen peruskorjaus, johon
on budjetoitu ensi vuonna 2,5
miljoonaa euroa.
Pikkaraisen peräämiä hyviä
keskusteluyhteyksiä tarvitaan
juuri harkittaessa seurakuntien
kiinteistöjen tulevaisuutta, muun
muassa niiden korjaustarpeita.
– Kotiinpäin vetämistä ei saisi
olla kenelläkään vaan on liikuttava asiapohjalla, yhtymäjohtaja
toivoo.

Lisää seurakuntia mahtuu
yhtymään tarvittaessa
Kirkkohallitus esitti loppusyksystä kirkolliskokoukselle Uusi seurakuntayhtymä 2015 -mallia, joka tarkoittaisi, että kaikki seurakunnat kuuluisivat jo lähivuosina
johonkin seurakuntayhtymään.
Voisiko Oulun seurakuntayhtymä laajentua tulevaisuudessa
vielä lisää?
– Kyllä, useammalla seurakunnalla, mutta se vaatisi jälleen uuden rahanjakomallin etsimistä.
Yhtymään voisi kuulua seurakuntia noin sadan kilometrin säteeltä,
Kähkönen arvioi.
Hänestä kirkkohallituksen esitys seurakuntayhtymämallista on
hyvä siksikin, että sen toteuttaminen olisi mahdollista kaavaillussa
ajassa: mallin käyttöönotossa on
tarkoitus seurata kuntauudistuksen aikataulua.
RIITTA HIRVONEN
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Parannukset eivät vaadi aina suuria rahoja, Kempeleessä huomattiin

Piispantarkastus vaikutti
Muhoksen budjettiin

K

empeleen seurakunnalla ei ole taloudellista hätää, talousjohtaja Anneli Salo sanoo. Suurimman
siivun ensi vuoden talouskakusta saa lapsi- ja perhetyö, mikä Salon mukaan on selvää Kempeleen nuorekkaan väestörakenteen
vuoksi.
Seurakunnassa on satsattu viime vuosina jumalanpalveluselämään, mutta uudistuksia ei ole
tehty suurilla rahoilla.
– Jumalanpalvelusta ovat kehittäneet suunnitelmallisella yhteistyöllä työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Avustusvarat
perustarpeisiin
Kempeleen diakoniatyölle on varattu seurakunnan työmuodoista
kolmanneksi eniten varoja, yli 200
000 euroa. Salon mukaan diakoniavustusten summa ei kasva ensi
vuonna, vaikka talouden taantuman seurauksena avuntarve saattaa lisääntyä.
Avustusvarat kohdetaan apuatarvitsevien perustarpeisiin, kuten ruokaan tai hygieniaan.

Suuriin satsauksiin
ei mahdollisuutta

Avustusvarojemme
suuruuteen on
vaikuttanut
osaltaan kunnan
harkinnanvaraiseen
avustamiseen
liittyvät linjaukset.
Anneli Salo

– Diakonian määräraha on
meillä hivenen suurempi kuin
yleensä vastaavankokoisten seurakuntien.
– Avustusvarojemme suuruuteen on vaikuttanut osaltaan kunnan harkinnanvaraiseen avustamiseen liittyvät linjaukset.
– Olemmekin lisäämässä avustamiseen liittyvää yhteistyötäkunnan työntekijöiden kanssa,
Anneli Salo toteaa.

Muhoksella on ensi vuodeksi lisätty määrärahoja aikuis- ja vapaaehtoistyöhön sekä viestintään.
Työmuotojen kehittäminen nousi esille syksyn piispantarkastuksessa.
– Suurista summista ei kuitenkaan puhuta, vaan muutamista
tuhansista euroista, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert selvittää.
Koska Muhoksella päätettiin nostaa kirkollisveroprosentti 1,5:stä
1,6:een, Kukkohovi-Colpaertin mukaan toimintaa ei
tarvitse supistaa.
Talouspäällikkö toteaa, että toukokuun kirkolliskokouksessa esillä oleva kirkon rakenteiden uusimiseen tähtäävä
päätös Uusi seurakuntayhtymä
2015 -malli saattaa pakottaa Muhoksen seurakuntaliitoksiin lähivuosina.
– Olemme tietoisia tästä, mutta se ei tarkoita jäähdyttelyä nykytoiminnassa.
RIITTA HIRVONEN

Seurakunnan talousjohtaja Anneli Salo kertoo, että Kempeleessä satsataan
lapsi- ja perhetyöhön myös taloudellisesti.

Kolmen pienen
rahat vähissä

O

ulun seurakunnat myyvät taloussuunnittelija Päivi Juntusen työtä
Utajärven, Hailuodon ja
Lumijoen seurakunnille. Juntunen on ollut tekemässä ensi vuoden talousarvioita kolmelle pienelle seurakunnalle.
– Huoli taloudellisesta pärjäämisestä on niissä todellinen.
Osalla pienistä seurakunnista rahojen riittäminen on kiikunkaakun, toinen pääsee hieman vähemmällä. Ratkaisevaa on se,
millaisia investointeja seurakunnat ovat joutuneet tekemään kiinteistöihinsä.
– Jos suuria sijoituksia ei ole
tarvinnut tehdä, saatetaan välttyä
siltä, ettei säästökohteita talousarvioon tarvitse etsiä, Päivi Juntunen selvittää.

Seurakunnan
talousarviota
ei voi laskea
seurakuntalaisten
aktiivisuuden
varaan.
Päivi Juntunen

Lumijoella rohkaistaan
tukemaan seurakuntatyötä
Kun jokainen euro on laskettava tarkasti, eikö olisi parempi, jos
helpotusta rahahuoliin haettaisiin
seurakuntaliitoksista?
Päivi Juntunen kavahtaa ajatusta, että pienet seurakunnat häviäisivät kokonaan.

– Niissä on yhdessä tekemisen
henkeä, hän sanoo.
Kokeneellakaan talousihmisellä ei ole kuitenkaan ”kikkoja”,
joilla rahat saataisiin riittämään
pitkälle.
Lumijoen seurakunnan kotisivuilla kannustetaan ihmisiä
lahjoittamaan varoja seurakunnan diakonia-, nuoriso- ja lapsityölle tai lähetystyölle. Vapaaehtoiset lahjoitukset mahdollistivat
myös uudet verhot seurakuntatalolle.
– Lumijoella tällaiset käytännöt toimivat, mutta seurakunnan
talousarviota ei voi laskea seurakuntalaisten aktiivisuuden varaan, Juntunen sanoo.
RIITTA HIRVONEN
Taloussuunnittelija Päivi Juntunen tekee pienille seurakunnille budjetteja.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 5.–13.12.2012

Rukous
Herramme ja Jumalamme.
Herätä meidät valmistamaan
tietä Pojallesi.
Raivaa hänelle tie jokaiseen päiväämme
ja auta meitä taistelemaan kestävinä
valtakuntasi tulemiseksi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Riitta Hir vonen

Rukous Kirkkovuosikalenterista

Lumijoki

Rauhan Tervehdyksessä rakennetaan jouluseimeä pikkuhiljaa adventin aikana. Toisena adventtina seimeen voi lisätä paimenia ja heidän
vierellään kulkevia eläimiä. Kuva Oulun NNKY:n jouluseimestä.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Sanajumalanpalvelus to
6.12. klo 10 Oulun tuomiokirkossa. Toimittaa Juhani Lavanko ja avustaa Anna-Mari
Heikkinen. Kanttorina Péter
Marosvári. Pohjan Laulu. Radiointi radio Dei.
Messu su 9.12. klo 10 Oulun tuomiokirkossa. Toimittaa Ari-Pekka Metso ja avustaa Mari Flink. Urkurina Péter Marosvári ja kanttorina
Lauri-Kalle Kallunki. Tuiran
kamarikuoro. Lähetys myös
www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
Messu su 9.12. klo 10 Karjasillan kirkossa. Toimittaa Satu Saarinen, avustaa Maija
Konttinen, kanttorina Juha
Soranta. Kirkkokahvit. Messun jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 9.12. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa Olavi
Mäkelä, avustaa Nina Niemelä, kanttorina Ilkka Järviö.
Varikkomessu su 9.12. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa. Toimittaa Kimmo Kieksi, saarna
Ruut Ben Yosef, avustaa Nina
Niemelä. Kirkkolounas.
Messu su 9.12. klo 12 Kaukovainion kappelissa. Toimittaa
Satu Kreivi-Palosaari, avustaa Maija Konttinen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Kirkkokahvit.
Messu su 9.12. klo 12 Maikkulan kappelissa. Toimittaa Olavi Mäkelä, kanttorina Riitta
Piippo. Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Viikkomessu ke 5.12. klo 20
Tuiran kirkossa. Toimittaa
Anu Ojala, kanttorina Pirjo
Mäntyvaara.
Messu su 9.12. klo 10 Tuiran kirkossa. Toimittaa Jaakko Syynimaa, avustaa Stiven Naatus, kanttorina Pirjo Mäntyvaara. Radiointi Radio Dei.
Messu su 9.12. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Anna-Leena Häkkinen,

mä Tibor Garanvölgyin kuoro, Nonetti. Partiolaisten lupauksenanto, kunniakäynti ja seppeltenlasku sankarihaudoille. Jumalanpalveluksen jälkeen juhlakahvit ja itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su
9.12. klo 10. Toimittaa Aino
Pieskä, kanttorina Mika Kotkaranta. Hiihtolomaryhmälle urku- ja kasteopetusta kirkossa.
Tuomasmessu su 9.12. klo
18 kirkossa. Musiikissa Tuomas-kuoro ja bändi. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen ja
Marja-Liisa Hautamäki, avustaa Satu Vuollo. Messun jälkeen teejatkot.

avustaa Terhi-Liisa Sutinen ja
Hannu Ojalehto, kanttorina
Laura Kumpula. Oulun körttiopiskelijoiden kuoro, johtaa Sanna Pitkänen.
Messu su 9.12. klo 12 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Toimittaa
Pasi Kurikka, avustavat Päivi Moilanen, Sami Riipinen
ja Paula Kyllönen, kanttorina Tommi Hekkala. D'amen.
Messu su 9.12. klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa. Toimittaa Petteri Tuulos, avustaa Tuulikki Ståhlberg, kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Iltamessu su 9.12. klo 18 Pateniemen kirkossa. Toimittaa Hannu Ojalehto, avustaa Jukka Kolmonen, kanttorina Laura Kumpula. Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke 12.12. klo
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa
Lauri Kujala, kanttorina Tommi Hekkala.
Viikkomessu ke 12.12. klo 20
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Toimittaa Veijo Koivula.
Työttömien messu to 13.12.
klo 12 Pyhä Tuomaan kirkossa. Toimittaa Pasi Kurikka,
avustavat diakoniatyöntekijät, kanttorina Laura Kumpula.
Työttömien messu to 13.12.
klo 12 Pateniemen kirkossa.
Toimittaa Juha Valppu, avustavat diakoniatyöntekijät,
kanttorina Heikki Jämsä.
Ekumeeninen jumalanpalvelus to 13.12. klo 19 Tuiran
kirkossa. Kanttorina Heikki
Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Sanajumalanpalvelus to
6.12. Oulujoen kirkossa. Klo
9.45 Kunnianosoitus sankarihaudalla, puhe Jouni Riipinen. Klo 10 sanajumalanpalvelus, saarna Riitta Kentala, toimittaa Jouni Riipinen, kanttorina Sanna Leppäniemi.
Viikkomessu to 6.12. klo 19
Oulujoen kirkossa. Toimittaa
Jukka Kolmonen, saarna Timo Jurvelin, kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu su 9.12. klo 10 Oulujoen kirkossa. Saarna Olavi Heino, toimittaa Jouni Riipinen,

avustaa Pentti Kortesluoma,
kanttorina Lauri Nurkkala.
Oulujoen seurakunnan nimikkolähettien Riitta ja Olavi Heinon Malawin matkaan
siunaaminen. Kirkkokahvit
Oulujoen pappilassa.
Messu su 9.12. klo 12 Hintan
seurakuntatalossa. Toimittaa
Vesa Pöyhtäri, saarna Rauno
Sipilä.
Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus to
6.12. klo 10 Yli-Iin kirkossa.
Saarna Toivo Hyyryläinen,
toimittaa Pertti Lahtinen,
kanttorina Tiina Tuomikoski.
Kirkkokuoro. Kunnianosoitus
sankarihaudalla, itsenäisyysjuhla ja juhlakahvit seurakuntatalolla.
Messu su 9.12. klo 10 YliIin kirkossa. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Tiina
Tuomikoski.
YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus to
6.12. klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski,
kanttorina Leo Rahko. Kirkkokuoro. Kunnianosoitus sotien muistomerkillä. Juhla ja
juhlakahvit seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su
9.12. klo 12, Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Pertti Lahtinen,
kanttorina Tuomo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus to
6.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Pekka Kinnunen, kanttorina Kaisamarja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su
9.12. klo 18 kirkossa. Toimittaa Päivi Liiti, kanttorina
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus itsenäisyyspäivänä 6.12. klo
10 kirkossa. Toimittaa Jari
Flink, saarna Jaakko Kaltakari, kanttorina Hannu Niemelä, Haukiputaan Mieskuoro.
Jumalanpalveluksen jälkeen
kunniakäynti sankarihaudoilla ja seppelten lasku. Juhla-

kahvit seurakuntakeskuksessa ja kunnan järjestämä itsenäisyyspäivän juhla klo 12.
Messu su 9.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Leena Brockman, saarna Arto Nevala,
kanttorina Kaisa Säkkinen.
Messuun kutsutaan erityisesti vanhempi väki. Kirkon jälkeen vanhemman väen joulujuhla srk-keskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su
9.12. klo 16 Kellon srk-kodilla.
Toimittaa Arto Nevala, kanttorina Kaisa Säkkinen. Kirkkokahvit.

Kempele
Suomalainen messu – itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 6.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Pekka Rehumäki, diakoni Antti Ristkari,
kanttori Marjo Irjala. Musiikissa Askeleet-kuoro ja soitinryhmä. Seppeleen lasku
sankarihaudalle.
2. adventtisunnuntain messu 9.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Juha Maalismaa, avustaa
Vesa Äärelä, diakoni Arto Pisilä, kanttori Marjo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Sananjumalanpalvelus to
6.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Raimo Salonen, kanttori
Jarkko Metsänheimo.
Sananjumalanpalvelus su
9.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Ulla Nyyssönen, kanttori
Sari Wallin.
Sananjumalanpalvelus su
9.12. klo 13 Jäälin kappelissa.
Toimittaa Ulla Nyyssönen,
kanttori Sari Wallin.

Liminka
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus 6.12. klo 10
kirkossa. Toimittaa AnnaMaari Ruotanen, saarnaa Ilkka Tornberg, kanttorina Mika Kotkaranta. Musiikkiryh-

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus to 6.12. klo
10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili
Muuttola-Junkkonen, kuoro.
Jumalanpalveluksen jälkeen
kunniakäynti sankarihaudoilla, kunniavartiossa Lakeuden
reserviläiset. Itsenäisyyspäivän juhla srk-talossa.
2. adventin sanajumalanpalvelus su 9.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili MuuttolaJunkkonen.

Muhos
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus to 6.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Simo Pekka
Pekkala, kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro, Muhoksen
Torvipojat. Kunniakäynti sankarihaudoille.
Sanajumalanpalvelus su
9.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Simo Pekka Pekkala,
kanttorina Ossi Kajava.
Nuorten jouluinen iltakirkko ke 12.12. klo 18 kirkossa.
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Itsenäisyyspäivän 6.12. klo
10 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Toimittaa Tapio Kortesluoma, kanttorina Taru
Pisto ja trumpetisti Jussi Linnanmäki.
Soihtukulkue klo 16.30
Kauppiaantie-Jääsköntie/
Kirkkotie. Seppeleenlasku
sankarihaudoille klo 16.45.
Itsenäisyyspäivän konsertti
to 6.12. klo 17 kirkossa. Bassobaritoni Petri Pussila ja pianisti Markus Vaara.
Messu su 9.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jukka Joensuu,
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
Kestilä
Messu 2. adventtisunnuntaina 9.12. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen. Kanttorina Arja Leinonen, avustaa Milla Julkunen.
Lasten joulukirkko ke 12.12.
klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Johanna Hietala ja EevaLiisa Kekkonen. Kanttorina
Arja Leinonen.

Piippola
Juhlajumalapalvelus itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 11
Piippolan kirkossa. Toimittaa
Merja Jyrkkä. Urkurina Unto
Määttä, kanttorina Arja Leinonen, Kestilän ja Pulkkilan
kirkkokuorot avustavat. Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Kirkkokahvit ja pääjuhla Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistolla.
Lasten joulukirkko ke 12.12.
klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, avustaa Mervi Karttunen, Sirkku
Palola ja Marketta Taipaleenmäki. Kanttorina Unto Määttä.

Pulkkila
Messu 2. adventtisunnuntaina 9.12. klo 10 Pulkkilan
kirkossa. Toimittaa Perttu
Kyllönen. Kanttorina Veijo
Kinnunen.
Lasten joulukirkko ma 10.12.
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. Joulukirkossa avustavat Kirsi Hakkarainen ja Marketta Taipaleenmäki.

Pyhäntä
Juhlajumalanpalvelus itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10
Pyhännän kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen. Avustaa mieskuoro. Kunniakäynti sankarihaudoilla. Juhla klo
13 koulukeskuksessa.
Messu 2. adventtisunnuntaina 9.12. klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Saila
Karppinen, kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa Milla
Julkunen. Eläkeliiton Pyhännän yhdistyksen kirkkopyhä. Messun jälkeen eläkeliitto tarjoaa joulukahvit seurakuntatalossa.
Valonkirkko to 13.12. klo
9.30 Pyhännän seurakuntatalossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen. Mervi Karttunen ja Sirkku Palola avustavat.

Rantsila
Messu 2. adventtisunnuntaina 9.12. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen. Kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus to 6.12. klo
10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, kanttori Pentti Korkiakoski. Jumalanpalveluksen jälkeen seppelten lasku sankarihaudoille. Lippukulkue Kirkkomännikön koululle, jossa kahvitarjoilu ja pääjuhla, joka alkaa klo 12.
Hartaushetki to 6.12. klo 16
Temmeksen kirkossa, jonka
jälkeen seppelten lasku sankarihaudoille.
Messu su 9.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo
Liikanen, kanttori Heikki Lumiaho.
Messu su 9.12. klo 12 Temmeksen kirkossa. Toimittaa
Timo Liikanen, kanttori Heikki Lumiaho.
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Hartauselämä
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

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 tuomiokirkon krypta. Tilaisuuden järjestää Oulun NNKY ja Sinapinsiemen ry.
Aamupiiri la 8.12. klo 10, Vanha pappila. Juha Tervaskanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen
la 8.12. klo 18, Vanha pappila.
Jeremian kirjan 7. luku.
Opettajien raamattupiiri ma
10.12. klo 16, Vanha pappila.
Laitoshartaus ti 11.12. klo 14,
Vesperkoti. Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri ti 11.12. klo
18, Intiön seurakuntakoti.
Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 11.12. klo
18.30, Kuntotalo, Uusikatu
66. Anna-Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen seurat
ti 11.12. klo 19, Oulun tuomiokirkko. Olavi Isokoski ja
Esko Kalaoja.
Laitoshartaus ke 12.12. klo
14, Aurinkokoti, Isokatu 93.
Jouko Lankinen, kauneimmat joululaulut.
Laitoshartaus ke 12.12. klo
14, Hollihaan palvelukoti, Kiilankatu 9. Anna-Mari Heikkinen, kauneimmat joululaulut.
Laitoshartaus ke 12.12. klo
15, Senioritalo, Mäkelininkatu 37. Jouko Lankinen, kauneimmat joululaulut.
Raamattupiiri ke 12.12. klo 17,
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 12.12.
klo 18, Vanha pappila. Helena Paalanne.
Torstain raamattupiiri to
13.12. klo 13, Vanha pappila.
Rovastinsali. Mukana pastori
Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus to 13.12. klo 14, Sara Wacklin -koti, Koulukatu 4.
Ari-Pekka Metso, kauneimmat joululaulut.
Laitoshartaus to 13.12. klo
14, Keskustan palvelukeskus,
Nummikatu 24. Jouko Lankinen, kauneimmat joululaulut.

Karjasillan seurakunta
Pieni pyhiinvaellus – adventin ajan aamuhiljentyminen
arkiaamuisin klo 8.30–9, Karjasillan kirkko. Hetki kestää
noin 15 minuuttia.
Miesten raamattupiiri ke
5.12. klo 18, Karjasillan kirkko.
Miesten raamattupiiri ke
12.12. klo 18, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri to 13.12. klo
18, Maikkulan kappeli.
Torstai-illan Raamattupiiri
to 13.12. klo 18, Kastellin kirkon pappila. Kokoontuu joka
toinen torstai.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 13.12. klo 18,
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetys- ja raamattupiiri ke
5.12. klo 17, Pyhän Tuomaan
kirkko.
Luemme Raamattua ke 5.12.
klo 18, Tuiran kirkko. Lisätietoja Erkki Vuoristo, p. 050
3588 447.
Pateniemen, Herukan ja Rajakylän raamattupiiri ke
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12.12. klo 17.30–19, Pateniemen kirkko. Vuoden viimeinen raamattupiiri.
Raamattupiiri to 13.12. klo
12.30, Tuiran kirkko.

Oulujoen seurakunta
Adventtihartaus su 9.12. klo
12, Turkansaaren kirkko. Toimittaa Sanna Jukkola, kanttorina Sanna Leppäniemi.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut
-kooste on sivulla 18.
Musiikkia kirkoissa -kooste
on sivulla 17.
Joulunäytelmä ti 11.12. klo
17–20, Pyhän Andreaan kirkko. Näytökset klo 17, klo 18
ja klo 19. Näytelmän kesto n.
30 min, ja se on suunniteltu
mahdollisimman lapsilähtöisesti kuvaamaan joulun ihmettä. Näytelmässä kiteytyy perinteinen jouluevankeliumi ihmislapsen silmin. Järj.
Karjasillan seurakunta/ Kaakkurin aluetyöryhmä.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Laulutilaisuus ke 5.12. klo
14, Oulun Diakonissalaitos,
Albertinkatu 16, kirkkosali.
Joululaulut, vetäjänä Mikko
Salmi.

Karjasillan seurakunta

Kirjavirtaa pappilassa- lukupiiri meille kaikille ke 12.12.
klo 18, Kastellin kirkko. Elif
Shafak: Rakkauden aikakirja ja Alex Rovira & Francecs
Miralles: Lopullinen vastaus.
Hengitä Joulua! -joulurunotapahtuma la 15.12. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko. Mukana tuttua ja uutta joululyriikkaa!

Oulujoen seurakunta

Ylikiiminki
Itsenäisyyspäivän lauluilta to 6.12. klo 19, Ylikiimingin kirkko.

Diakonia
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 3161 405. Kotikäyntipyynnöt suoraan alueen diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu tiistaisin klo
9, Elohuone. Tarjolla maksuton aamupala työttömille ja
vähävaraisille vapaaehtoisten sekä diakoniatyöntekijän tarjoamana. Lue päivän
Kaleva ja jutustele, hiljenny
aamuhartauteen.
Työttömien ateria keskiviikkoisin klo 11–12.30, Heinätorin seurakuntatalo. Vapaaehtoisten valmistamaa kotiruokaa, aterian hinta 2 €.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vastaanotolle maanantaisin klo
9–11, p. (08) 5313 219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta.
Diakoniapiiri ma 10.12. klo
12, Kaukovainion kappeli.
Tervetuloa mukaan kaikki lähimmäisen auttamisesta kiinnostuneet!
Ystävänkamari ti 11.12. klo
13, Kaukovainion kappeli.

Ystävänkamari on vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jossa kahvitellaan, keskustellaan
ja hiljennytään hartauteen.

Arkisto / Riitta Hir vonen

Tuiran seurakunta
Koskelan Joulutalo la 8.12.
klo 10–15, Koskelan seurakuntakoti. Lue juttu s. 16.
Juttutupa ma 10.12. klo 10,
Pyhän Luukkaan kappeli. Lisätietoja diakonissa Saila
Luukkonen. p. 040 5747 092.
Diakoniapiiri ke 12.12. klo 13,
Pateniemen kirkko.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11, Myllyojan seurakuntatalo tai p. (08)
5313 519.
Diakonian aamu maanantaisin klo 10.30–12 Myllyojan
seurakuntatalossa. Tarjolla
maksuton aamupala kaikenikäisille, mukana seurakunnan työntekijä ja vapaaehtoisia.
Työttömien jouluateria ke
12.12. klo 12, Myllyojan seurakuntatalo. Jouluaterialle
pääsee kutsua vastaan. Kutsun voi saa esittämällä työttömyyskortin diakoniatyöntekijälle Myllyojan seurakuntatalon diakoniatoimistossa
10.12. klo 9–11.
Ylikiiminki
Puuropäivä ma 10.12. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakuntatalo. Puuropäivä perhekerholaisille ja muille innokkaille.

Seurakuntatyön
erityispalvelut
Kehitysvammaiset
Perhepiiri to 13.12. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
kuulovammaiset
Kuulovammaisten joulujuhla ke 5.12. klo 17, Tuiran kirkko. Joulujuhla on yhteinen
seurakunnan, Oulun seudun
kuulovammaiset ry:n ja Meniereyhdistyksen kanssa. Tuo
pieni lahja mukanasi pukin
konttiin.
Viittomakielisten joulujuhla la 8.12. klo 13, Tuiran kirkko. Juhlassa jouluista ohjelmaa, tarjoilua ja joulupukin
vierailu.
Näkövammaiset
Näkövammaisten joulujuhla la 15.12. klo 13–15, Kastellin kirkko. Monipuolista ohjelmaa, joululauluja ja yhdessäoloa. Tarjolla riisipuuroa ja
torttukahvit.
päihdetyö
Tavoiteryhmä ma 10.12. klo
14.30, Diakoniset erityispalvelut.
Jouluaskartelu ke 12.12. klo
10–16, Diakoniset erityispalvelut. Tervetuloa askartelemaan jouluisia juttuja Annen opastuksella torttukahvin kera!
Usko ja elämä to 13.12. klo
14, Heinätorin seurakuntatalo. Tilaisuus, jossa yhdessä pohdimme arkielämässämme kohdattavia tavallisia asioita kristillisestä näkökulmasta.

Varsinkin yrityksiä haastetaan
joululahjojen lahjoittajiksi

T

änä vuonna erityisesti vähävaraiset lapsiperheet ovat joulupukin sydäntä lähellä. Oulussa käynnistetyssä paikallisessa
joululahjakeräyksessä muistetaan tiukoilla olevien perheiden lapsia joululahjalla.
Idean keräyksestä saivat yksityishenkilöt Paula ja Risto Heikkilä, jotka ottivat yhteyttä Oulun seurakuntien diakoniatyöhön suunnitelman
toteuttamiseksi. Tarkoituksena on jakaa lahjat juuri niille perheille, joissa
jouluiloa tarvitaan eniten. Pariskunta
soitti oikeaan osoitteeseen, sillä seurakuntien diakoniatyö on viimeinen
paikka hakea apua, kun kaikki muut
keinot kaupungin sosiaalitointa myöten on käytetty.
Lahjakeräys toteutetaan seuraavasti. Ensinnäkin lahjaa tarvitsevan lapsen vanhemmat ottavat yhteyttä diakoniatyöntekijä Riku-Matti Järveen
sähköpostitse osoitteeseen riku-mat-

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja
paja avoinna ma–ke, pe klo
10–14. Siiven toiminta jatkuu
tänä vuonna 19.12. asti. Kirpputoritavaraa ja uusia pajan
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. P. 044
316 1720.
Joulurunoja pe 7.12. klo 12,
Siipi. Väinö Kokkonen.
Puutyökerho ma 10.12. ja ke
12.12. klo 9, Siipi, alakerta. Tule tekemään puutöitä omiin
tarpeisiin tai lähetystyölle.
Kokoonnumme maanantaisin
ja keskiviikkoisin.
Leivontatalkoot ke 12.12. klo
9–15, Tuiran kirkko. Leivomme 13.12. pidettäviin joulumyyjäisiin. Tervetuloa!

ti.jarvi@evl.fi torstaihin 13.12. mennessä. Sähköpostissa kerrotaan lapsen
nimi ja ikä, lahjatoive sekä lahjan hakijan nimi. Vähävaraisuus tulee voida todistaa.
Lahjoittajat voivat ilmoittautua lähettämällä viestiä yhteyshenkilö Paula Heikkilälle osoitteeseen paulahelena.heikkila@gmail.com.
Paula Heikkilä pitää kirjaa lahjoittajista ja ottaa heihin yhteyttä heti
joululahjatoiveiden varmistuttua. Tämän jälkeen lahjoittajat käyvät ostamassa lahjan ja tuovat sen Paula Heikkilän ilmoittamaan osoitteeseen.
Erityisesti yrityksiä ja julkishallintoa haastetaan mukaan joululahjojen
hankintaan, mutta myös yksityishenkilöt otetaan lämpimästi vastaan.
– Kun itsellä on kaikki hyvin, on
mukavaa jakaa hyvinvointia muuallekin. Lapset ovat tosi tärkeitä, Paula
Heikkilä kertoo.

Joulumyyjäiset to 13.12. klo
12–17, Tuiran kirkko. Joululeivonnaisia, neuleita ym. käsitöitä joululahjoiksi, riisipuuroa
ja sekahedelmäkeittoa, torttukahvit. Tuotto Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi
Suomen Lähetysseuran kautta.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Joulu saapuu jokaiselle ma
10.–15.12. klo 11–16, Oulun
tuomiokirkon krypta. Lue
juttu sivulta 16.
Lähetys- ja raamattupiiri to
13.12. klo 14, Vanha pappila.
Pasi Kurikka.

Karjasillan seurakunta
Iltakirkko ti 11.12. klo 18–
20, Kaukovainion kappe-

li. Jaakko Lounela, Ilkka Järviö. Kaikki alueen piirit osallistuvat.
Joulumyyjäiset la 15.12. klo
10–13, Kaukovainion kappeli.
Riisipuuroa, leivonnaisia, arpoja, käsitöitä ja laatikoita.
Myyjäisiin voi myös osallistua
leipomalla kuivakakkuja tms.
jouluisia tuotteita. Lahjoitettavat kakut resepteineen voi
tuoda kappelille la 15.12. klo
9. Tervetuloa tekemään jouluisia ostoksia. Myyjäiset järjestää Karjasillan seurakunnan lähetys- ja diakoniatyö.

Oulujoen seurakunta
Ylikiiminki
Piispankamari, lähetyksen
kirpputorikahvila perjantaisin klo 11–14, Ylikiimingin
asukastupa.
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Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhekerhot löytyvät osoitteesta
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista
lisätietoa
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Perheiden joululaulutilaisuus su 9.12. klo 15–16, Intiön seurakuntakoti. Tilaisuuden suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti perheen pienimmät.

kenikäisille tarkoitettu JouluVerstas on ilmainen, sinulla
ei tarvitse olla mitään tarvikkeita mukanasi. Olette lämpimästi tervetulleita koko perheen voimin! Lisätietoja antavat nuorisotyönohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040
8315 932 ja Juha Kivirasilta,
p. 040 5752 713.

Tuiran seurakunta
Joulupaja alakoululaisille
ma 10.12. klo 14.30–16, Rajakylän seurakuntakoti ja ti
11.12. klo 14.30–16, Pyhän
Luukkaan kappeli. Ks. ilmoitus tältä sivulta.

Varhaisnuoret

Joulutalo ja
joulukahvila
kutsuvat
tunnelmoimaan

K

oskelan Joulutalo ja Oulun tuomiokirkon
kryptan joulukahvila virittävät mielet jouluiseen tunnelmaan. Niistä löytyy myös käsitöitä vaikkapa joululahjaksi.
Koskelan Joulutalo on avoinna lauantaina 8. joulukuuta kello 10–15 Koskelan seurakuntakodilla.
Pastori Jaakko Syynimaan jouluhartaus alkaa kello 12, ja sen jälkeen diakoniatyöntekijä Paula Kyllönen laulattaa joululauluja. Lapsille on jouluaskartelua, ja tallissa voi käydä tutustumassa jouluseimeen.
Myyjäisissä on tarjolla käsitöitä, leivonnaisia ja
joululimppuja. Kahdella eurolla voi ostaa joulupuuroa. Saman verran maksavat myös torttukahvit.
Koskelan Joulutalon järjestävät Tuiran seurakunnan lähetystyö, Koskelan diakonian aluetukiryhmä,
ja Lämmitä lähimmäistä -ryhmä.
Oulun tuomiokirkon kryptassa on avoinna joulukahvila 10.–15.12. kello 11–16. Keskiviikkona 12.12.
kahvila on suljettu. Tarjolla on riisipuuroa, sosekeittoa, kahvia, teetä, torttuja, pipareita ja runsaasti joulutunnelmaa. Herkkujen lisäksi myynnissä on sukkia, pipoja, tossuja, huiveja, kaulaliinoja ja muita käsitöitä.
Joulukahvilan tuotto menee Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen kautta lasten lukutaidon edistämiseen Aasiassa.

Kastellin kirkon 50-vuotisjuhla
su 16.12. klo 10, Kastellin kirkko.

Perhemessu, kahvitarjoilu ja juhlaseurat. Messun liturgina Erja Järvi, draamasaarna Olavi Mäkelä ja alueen
työntekijät sekä seurakuntalaisia, ehtoollisella avustavat Juhani Lavanko, Juha Vähäkangas ja Esa Nevala.
Esirukoukseen seurakunnan johtaa Sirpa Kemppainen
ja lapset. Musiikkitoteutus Ilkka Järviö ja Kastellin kirkkokuoro sekä Riitta Piippo ja Kappelin laulu.
Messun jälkeen kahvitarjoilu ja diaesitys kirkon toiminnasta ja elämästä vuosien varrelta. Juhlaseurat alkavat
n. klo 12.45, puhujina Matti Keskinen, Pertti Heikinheimo ja Juhani Lavanko. Messuun järjestetään bussikuljetus Maikkulan kappelilta klo 9.30, paluu perhemessun jälkeen n. klo 12.45. Seurojen jälkeen järjestetään
henkilöautokyytejä Maikkulan kappelille tarvitseville.
Lämpimästi tervetuloa juhlaan. "Herralta se on tullut,
ja se on ihmeellinen meidän silmissämme" Mk12:11.

Kaikki Oulun seurakuntien
varhaisnuorten kerhot löydät osoitteessa oulunseurakunnat.fi/kalenteri.
Jouluinen ilta äideille ja tytöille su 16.12. klo 18, Hintan
seurakuntatalo. Ks. ilm. s. 18.

Karjasillan seurakunta
JouluVerstas ma 10.12. klo
17.30–19, Maikkulan kappeli. Askartele kotiisi joulukoriste. Ohjelmassa askartelua,
pieni tarjoilu ja hartaus. Kai-

Nuoret
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Nuorisotyön päivystys keskiviikkoisin klo 15–17, Elohuone. Piipahda tai viivähdä rupattelemaan kuulumisia tai istahtamaan hetki teekupposelle ja pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet keskiviikkoisin klo 18–21, Elohuone. Paikka, aika ja tila vain
olla. Halutessasi voit pelata,

porista tai nauttia kupposen
kuumaa. Nuoret tekevät tästä illasta itsensä näköisen ottamalla toiset huomioon.

Tuiran seurakunta

Isoskoulutus ke 5.12. klo
17, Tuiran kirkko. Lisätietoja
nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa Sutiselta, p. 040 7245 446
tai terhi-liisa.sutinen@evl.fi.
Nuortenilta to 13.12. klo 18,
Tuiran kirkko ja nuorisotila. Nuortenillat ovat kaikille nuorille tarkoitettuja teemallisia iltoja, joissa mukana
hiljentymistä varttikirkossa
(poikkeuksellisesti nuorisotilassa), teemallista ohjelmaa
nuorisotilassa ja pientä purtavaa. Illan aiheena: Pyhä pitopalvelu. Lisätietoa nuorisotyönohjaaja Anssi Putilalta, anssi.putila@evl.fi.

Nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keskiviikkoisin klo 17.30–19, Heinätorin seurakuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse. Mukaan tarvitaan myös
puvustuksesta ja lavastuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Tarkoitettu täysi-ikäisille,

yläikärajaa ei ole! Lisätietoja:
mari.tuokkola@evl.fi.
Lenkkiryhmä torstaisin klo
18–20, Heinätorin seurakuntatalo. Kaikille, jotka haluavat aloittaa liikkumisen hyvässä seurassa. Lisätietoja
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.
Matalan kynnyksen raamis
ke 5.12. klo 18, Asemakatu
6, Jössensali. Matalan kynnyksen raamis kokoontuu joka toinen keskiviikko parittomilla viikoilla. Tervetuloa lukemaan Raamattua rennossa ilmapiirissä! Tarjolla iltapalaa. Lisätietoja Mari Flink,
p. 050 5649 070.
Cross Cafe pe 7.12. klo 19,
Elohuone. Ks. ilmoitus s. 17.
opiskelijajärjestöt
Evankelisten opiskelijoiden
teemailta ke 5.12. klo 18.30,
Pyhän Luukkaan kappeli.
Miksei Jeesus voisi tulla huomenna? Antti Leinonen.
OPKOn opiskelijailta la 8.12.
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. Johanneksen kirje: ”Jumalasta
syntynyt ei tee syntiä”, Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta
ma 10.12. klo 18.30, Lähetys-

Jouluisia tapahtumia
Hintan Marttojen joulumyyjäiset
lauantaina 15.12. klo 9–13
Myllyojan seurakuntatalolla.

Pieni pyhiinvaellus

arkisin klo 8.30, Karjasillan kirkko.
Adventin ajan aamuhiljentyminen. Matkalla jouluun hiljennymme joka arkiaamu Karjasillan kirkossa. Hetki kestää n. 15 minuuttia.

Joulumyyjäiset

lauantaina 15.12. klo 10–13
Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Myynnissä arpoja, leivonnaisia ja käsitöitä. Torttukahvit. Voit myös vuokrata pöydän omille myytäville tuotteille, pöytävuokra 5 €. Pöytävaraukset 10.12. mennessä lähetyssihteerille, p. 044 3161 459. Tervetuloa!

"Hengitä Joulua!" -joulurunotapahtuma
lauantaina 15.12. klo 18–19.30 Kastellin kirkossa.

Ihanainen hetki on jälleen täällä! Hengitämme
Joulua Kastellin kirkolla runotapahtumassa! Mukana
tuttua ja uutta joululyriikkaa! Runoja esittävät: Eeva Holma, Eeva-Kaarina Sarastamo, Saara Juntumaa,
Kristiina Haukkamaa, Maija Karppinen, Pirjo Kauppinen, Virve Vikamaa, Hilja Alasuvanto, Juha Vähäkangas, kanttorina Ilkka Järviö. Kas, tule sinäkin paikalle!

Joulupaja alakoululaisille
maanantaina 10.12. klo 14.30–16
Rajakylän seurakuntakodissa ja
tiistaina 11.12. klo 14.30–16
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Joulupajassa valmistaudutaan jouluun askarrellen,
hiljentyen, pientä välipalaa maistellen. Voit ottaa
mukaasi myös vanhempasi tai jonkun muun aikuisen.
Lisätietoja: Sanna Tervo, p. 040 7451 469 ja
Sanna Parkkinen, p. 040 5747 069.

Mielenterveyskuntoutujen
puurojuhla

maanantaina 10.12. klo 15 Vanhassa Pappilassa.
Perinteinen mielenterveyskuntoutujien puurojuhla
Vanhassa Pappilassa. Tarjolla puuro ja torttukahvit sekä jouluista ohjelmaa. Ohjelmasta vastaavat diakoniatyöntekijät Anna-Maija Sälkiö ja Eija Röning.

”Portit sydäntenne
Hänelle aukaiskaa”

tiistaina 11.12. klo 17–18 ja torstaina 20.12. klo 16–17
Oulun tuomiokirkossa.
Tervetuloa hiljentymään adventin aikana pyhän
tanssin askelin. Mukana Satu Saarinen,
Riikka Honkavaara ja Riitta Piippo.

Koulujen joulukirkot
Jouluinen ilta äideille ja tytöille

sunnuntaina 16.12. klo 18 Hintan seurakuntatalossa.
Jouluinen ilta yhdessäolon ja yhdessä tekemisen merkeissä. Ohjelmassa hartaus, askartelua, joulukarkkien
tekemistä, iltapala. Ilmoittautuminen viimeistään ma
10.12. Sanna Karjalainen, p. 040 7186 925 tai Sanna
Parkkinen, p. 040 5747 069.

Lämsänjärven- ja Kastellin päiväkoti
tiistaina 11.12. klo 9 Kastellin kirkossa.
Värtön-, Melleniuksen- ja Tenavalinnan päiväkoti
tiistaina 11.12. klo 10 Kastellin kirkossa.
Mäntyrinteen- ja Emilian päiväkoti
keskiviikkona 12.12. klo 9 Maikkulan kappelissa.
Iinatin- ja Maikkulan päiväkoti
keskiviikkona 12.12. klo 10 Maikkulan kappelissa.
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koti, Torikatu 9 A 32. Pikkujoulut.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 12.12. klo
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Joulun suuri salaisuus,
Pasi Kurikka.
Körttiopiskelijoiden
ja
nuorten aikuisten seurat
to 13.12. klo 19, Anna-Leena Peltoniemellä, Vaskitie 1
A 20, Kaukovainio.

Seniorit
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Tarinatupa ke 5.12. klo 13, Intiön seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ke 12.12.
klo 12, Heinätorin seurakuntatalo. Kerho osallistuu joulukuvaelmaan Heinätorin
seurakuntakodilla klo 12.
Eläkeläisten kerho ke 12.12.
klo 12.30, Intiön seurakuntakoti. Kerho lähtee yhteisbussikuljetuksella klo 12.30
Intiön srk-kodilta kohti Heinäpäätä, jossa osallistumme
Heinätorin srk-kodilla järjestettävään joulukuvaelmaan.
Tilaisuus on maksuton.
Tarinatupa ke 12.12. klo
12.30, Intiön seurakuntakoti. Kerho lähtee yhteisbussikuljetuksella klo 12.30 Intiön
srk-kodilta kohti Heinätorin
srk-kotia, jossa osallistumme
joulukuvaelmaan. Tilaisuus
on maksuton.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 10.12.
klo 12, Maikkulan kappeli.
Eläkeläiskerho to 13.12. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 13.12.
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiiri ke 5.12.
klo 12.30, Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
Eläkeläisten kerho to 6.12.
klo 13–14, Koskelan Palvelukeskus. Itsenäisyyspäiväjuhla. Pastori Pasi Kurikka, kanttori Laura Kumpula ja Koskelan diakonian vapaaehtoiset.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 5.12.
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 13.12.
klo 14, Metsolan Hovi.
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Yli-Ii
Vanhemman väen joulujuhla to 13.12. klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

Ylikiiminki
Porinakerho ma 10.12. klo 10,
Vanhustentalon kerhohuone.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisätietoa osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Kuvia Kastellin kirkosta kaivataan! Löytyisikö sinulta valokuva, joka kertoo Kastellin
kirkon toiminnasta tai historiasta? Valokuvat voi lähettää Karjasillan kirkkoherranvirastoon tai Kastellin kirkon postilaatikkoon Juha Vähäkankaalle tai Anna-Leena
Ylänteelle. Lisää kuvan yhteyteen kuvan omistajan nimi,
kuvaajan nimi, tieto kuvausajankohdasta ja -tilanteesta
sekä kuvassa esiintyvien henkilöiden nimet. Lisää yhteystietosi, jos haluat kuvat takasiin. Valokuvan voi toimittaa
myös sähköisenä osoitteisiin
juha.vahakangas@evl.fi tai
anna-leena.ylanne@evl.fi. Ks.
myös ilmoitus s. 16.
”Portit sydäntenne Hänelle
aukaiskaa” – Adventtipaaston pyhät tanssit ke 5.12.
ja ti 11.12. klo 17–18 sekä to
20.12. klo 16–17, Oulun tuomiokirkko. Tervetuloa hiljentymään adventin aikana pyhän tanssin askelin. Mukana
Satu Saarinen, Riikka Honkavaara ja Riitta Piippo.
Yhteinen joulujuhla la 8.12.
klo 15, Karjasillan kirkko. Järjestäjinä Kansanlähetys, Kellonkartanon ystävät, Suomen Raamattuopisto ja Karjasillan seurakunta. Puhujana
rovasti Seppo Väisänen. Mukana mm. lauluyhtye Keskenkasvuset. Lapsille omaa ohjelmaa vetävät Marjaana Lassi ja Mari Jääskeläinen. Puuro ja torttukahvit sekä kirjapöytä.
Israel: yhteiset juuremme
9.12. klo 15, Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.
Mielenterveyskuntoutujen
puurojuhla ma 10.12. klo 15,
Vanha Pappila. Tarjolla puuro
ja torttukahvit sekä jouluis-

RUKOILLEN ETEENPÄIN

Musiikkia
kirkoissa

- RUKOILLAAN KOTIMAAMME
JA ISRAELIN PUOLESTA
YKSIKIN RUKOUS
VAIKUTTAA

Kristittyjen yhteinen
Kristus yhdistää -iltapäivä Karjasillan kirkolla
sunnuntaina 9.12. klo 15 alk. (Nokelantie 39)

”Israel: yhteiset juuremme”
OHJELMASSA mm.:
Klo 15 Ilkka Puhakka:
”Isä meidän -rukouksen
historialliset juuret”
Klo 17 Ruut Ben-Yosef:
”Rakkauden työtä Israelissa:
työtä vihan rajapinnassa”
Musiikissa mm. Ruhama Ben-Yosef.
Olet lämpimästi tervetullut! Tauolla tarjoilua.
Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto
ja Karjasillan seurakunta

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.

Gaudiate-kuoron joulukonsertti
sunnuntaina 9.12. klo 15 Yli-Iin kirkossa.
Johtaa Lauri Nurkkala. Vapaaehtoinen ohjelma
5 euroa.

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.

Teuvo Pakkalan koulun joulukonsertti
sunnuntaina 9.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Toimittaa Kimmo Kieksi,
saarna Ruut Ben Yosef,
avustaa Nina Niemelä.
Messun toteutuksesta
vastaavat vapaaehtoiset ja
musiikista houseband.
Lapsille pyhäkoulu.
Messun jälkeen riisipuurolounas ja kirkkokahvit.

ta ohjelmaa, josta vastaavat
diakoniatyöntekijät AnnaMaija Sälkiö ja Eija Röning.
Vihkihetki ke 12.12. klo 16,
Oulun tuomiokirkko. Meillä on ilo kutsua teidät omiin
häihinne. Mukaan tarvitsette vain toisenne ja esteettömyystodistuksen. Muusta
huolehtii Oulun tuomiokirkkoseurakunta. Todistajiakaan
ette tarvitse, mutta halutessanne voitte kutsua juhlaan
omat läheisenne. Vihkimisen
jälkeen tarjolla hääkakkua ja
kahvit tuomiokirkon kryptassa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Hyvä saattohoito vai euta-

nasia? to 13.12. klo 14, Oulun Diakonissalaitos, Albertinkatu 16, Wegelius-sali. Juha Hänninen, johtaja, ylilääkäri, Terhokoti ja kommenttipuheenvuoro Hannele Lusikka, johtava sairaalateologi, Oulun seurakuntayhtymä.
Joulumyyjäiset la 15.12. klo
10–13, Ylikiimingin seurakuntatalo. Ks. ilmoitus s. 16.

Kansainvälisyys
English Service su 9.12. klo
16, Pyhän Luukkaan kappeli.
Englanninkielinen jumalanpalvelus joka viikko, kerran
kuussa messu.

tiistaina 11.12. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Käsiohjelma 5 euroa.

Konsertti
tiistaina 11.12. klo 19 Oulujoen kirkossa.
LC-Oulu Raatti, Voitto Juutinen. Puhe Ilkka
Mäkinen.

Cappella pro Vocalen jouluinen konsertti
keskiviikkona 12.12. klo 19 Pyhän Tuomaan
kirkossa.
Ohjelmassa joulumusiikkia eri aikakausilta sekä
jouluisia runoja. Tommi Hekkala, urut.

Joulukonsertti
torstaina 13.12. klo 18.30 Oulujoen kirkossa.
ONMKY:n poikakuoro Ynnin Pojat ja
nuorisokuoro Oulun Fröökynät.

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: HennaMari 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.

Seniorien
laulupiiri

keskiviikkona 5.12.
klo 12.30 Pyhän
Tuomaan kirkossa.
Vieraana on
Pudasjärven
eläkeläisten laulupiiri
kanttori Jukka Jaakkolan kanssa. Aloitamme
tilaisuuden kahveilla
ja laulamme
yhteislauluja.

TaivasKlubi -illat
7.12. Joululaulu-ilta
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Elämän polku
Kastetut
Tuomiokirkko: Henri Juhani
Väliheikki, Lauri Matias Väliheikki.
Karjasilta: Aada Livia Kalliokoski, Isla Aino Aleksandra
Karjala, Aurelia Frida Gabriela Koivula, Markus Jeremias Luokkanen, Salla Maria
Luokkanen, Eikka Edvin Mertaniemi, Santeri Jouko Armas
Peurasaari, Max Juho Mikael Salonen, Leevi Olavi Seppänen, Saana Kristiina Tuo-

mela.
Tuira: Luukas Eino Aleksanteri Ervasti, Lenni Olavi Heikkilä, Oskari Johannes Hyvönen,
Okko Tapio Härönoja, Ria Katariina Kemppainen, Aamos
Milo Maksimus Kenttälä, Tilda Ilona Lohi, Milja Sofia Karoliina Nieminen, Aatu Antero Viljami Oikarainen, Aapo
Mikael Ollila, Aada Adele Elina Pekkala, Julius Arvid Ilmari Pennanen, Jasper Olavi Antero Petäjäjärvi, Niko Mikael
Zander.

Itsenäisyyspäivä
tiistaina 6.12.
Klo 9.45
Kunnianosoitukset
* Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapaussodan
sankarimuistomerkillä
* Oulujoen hautausmaan sankarimuistomerkillä
Klo 10
Sanajumalanpalvelukset
* Oulun tuomiokirkossa, radiointi Radio Dei
* Oulujoen kirkossa
* Ylikiimingin kirkossa
* Yli-Iin kirkossa
Klo 11.30
Kunnianosoitukset
* Oulun hautausmaan sankarimuistomerkillä ja
vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
muistomerkillä
* Ylikiimingin hautausmaan
sankarihaudan yhteismuistomerkillä
jumalanpalveluksen jälkeen. Juhla
ja juhlakahvit seurakuntatalolla
* Yli-Iin hautausmaan
sankarihaudalla
jumalanpalveluksen jälkeen.
Itsenäisyysjuhla ja juhlakahvit
seurakuntatalolla

Oulujoki: Iisakki Janne Sakari Harjuautti, Ella Sofia Hyyryläinen, Akseli Onni Iivari Kamula, Remu Frans Artturi Kyllönen, Tuukka Johannes Moilanen, Annika Elisabet Ojanaho, Nuutti Eliel Rajavaara,
Jenna Katariina Ronkainen,
Jesse Sakari Ronkainen, Ossi
Aukusti Tiirola, Otto Ville Akseli Tikkanen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jouko Olavi Tahkola ja Riitta Kaisa Pitkänen.
Karjasilta: Savvas Fredrik
Yannopoulos ja Kaisa Tuulia
Pulkkinen, Miika Artturi Pitkälä ja Mirka Helena Savela.
Tuira: Mika Raimo Johannes Körkkö ja Saana Johanna
Korhonen, Juha Pentti Heiskanen ja Katri Eveliina Hiltunen, Matias Onni Johannes
Liedes ja Eveliina Maria Kar-

Kuolleet
Tuomiokirkko: Maija-Liisa
Kovala 91, Tauno Petteri Mononen 93.
Karjasilta: Pauli Olavi Raasakka 95, Mauno Abram Takkinen 96, Matti Antero Syväjärvi 47, Veli Ensio Karihtala
72, Pirjo Liisa Laukkanen 56,

Leena Kaisu Makkonen 87.
Tuira: Briitta Haapalainen 78,
Ida Johanna Juutinen 90, Anni Sofia Myllynen 87, Elma Johanna Elisabet Sarkkinen 88,
Jorma Antero Ansamaa 54,
Pihla Aada Mirjami Mustonen 2 kk, Petri Antero Pikkuhookana 44, Terttu Mirjam
Jansson 91.
Oulujoki: Nanni Tuulikki Mäkelä 80, Hilda Katariina Niskala 85.

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2012
la 8.12.
klo 16 ja 18, Villa Hannala.

su 9.12

klo 15, Sanginsuun seurakuntakoti.
klo 15, Pateniemen kirkko. Rytmitassut.
klo 16, Tuiran kirkko. Oulun
Kamarikuoro, joht. Kari Kaarna.
klo 18, Kastellin kirkko.
klo 18, Tuiran kirkko. Konsonanssi-kuoro, joht. Virve Karen.
klo 18, Oulujoen kirkko. Merikosken laulu.

ma 10.12.

klo 14, Myllyojan seurakuntatalo.
klo 18, Huonesuon seurakuntakoti. Madetojan lukion lauluryhmä.
klo 19, Tannilan koulu, Yli-Ii.

ti 11.12.

klo 15, Caritas-Koti.

ke 12.12.

klo 14, Karjasillan kirkko.

Klo 19
* Oulujoen kirkossa
viikkomessu
* Ylikiimingin kirkossa
Itsenäisyyspäivän lauluilta

humaa.
Oulujoki: Marko Tapani Ämmänpää ja Tuulia Helmi Elmiina Tahkola.

to 13.12.

klo 13, Oulun tuomiokirkko.
Pohjankartanon tyttökuoro.
klo 18, Korvensuoran nuorisoseura. 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 nuorisokuoro, joht. Anu Arvola-Greus.

su 16.12.

klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli.
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro, 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. Kirkkokuoro ja lapsikuoro.
klo 20, Oulun tuomiokirkko.
Christmas Carols - Kauneimmat
joululaulut englanniksi.
klo 22, Karjasillan kirkko.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko.
Cappella pro Vocale.

ke 19.12.

klo 18., Sanginjoen nuorisoseurantalo.
klo 18, Juopulin kylätalo, Ylikiiminki.
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 seurakuntakoti. Kahvitarjoilu.

www.virtuaalikirkko.fi

Su 23.12. klo 17 kauneimmat
joululaulut Oulun tuomiokirkosta.

ti 18.12.

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

Kirkot

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Oulujoen kirkko 		
Oulujoentie 69

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

Yli-Iin kirkko		
Kirkkokuja 4

Karjasillan kirkko 		
Nokelantie 39

Maikkulan kappeli 		
Kangaskontiontie 9

Pateniemen kirkko
Taskisentie

Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3

Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Kastellin kirkko 		
Töllintie 38

Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu

Pyhän Andreaan kirkko
Sulkakuja 8

Tuiran kirkko 		
Myllytie 5

Toimipaikat

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Elohuone		
Isokatu 11

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Heikkilänkankaan 		
seurakuntakoti		
Kyytipojantie 2

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren 		
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19

Kuivasjärven 		
seurakuntakoti 		
Karppalantie 6
Lämsänjärven 		
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2

Juuman leirikeskus		
Juumantie 126, 93850 Käylä

Myllyojan seurakuntatalo
Koivumaantie 2
Niittyaron 		
seurakuntakoti		
Purjehtijantie 4

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Oulujoen pappila		
Oulujoentie 72

Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2

Rajakylän 		
seurakuntakoti		
Tervakukkatie 2

Siipi – lähetyksen 		
puoti ja paja		
Nokelantie 48

Rokuan leirikeskus		
Salmisentie 300, Rokua

Siiranjärven 		
eräleirikeskus		
Vaarakyläntie 208, 		
Taivalkoski

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1
Sanginsuun 		
seurakuntakoti		
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti
Sarasuontie 5

Toppilan 			
monipalvelukeskus
Paalikatu 19
Vanha pappila 		
Asemakatu 6

Vanha pappila		
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, 		
Ylikiiminki
Ylikiimingin 		
seurakuntatalo		
Harjutie 5, Ylikiiminki
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Sukellus jouluseimeen

L

aita silmäsi kiinni. Kuvittele
Jeesus-lapsi tallin seimeen ja
hänen ympärilleen matkustamisesta ja synnyttämisestä uupunut Maria ja vaimon yllättävästä raskaudesta kenties yhä
hämillään oleva Joosef.
Määkivät lampaat ja suloiset
karitsat kulkevat niiden paimenien ympärillä, jotka jouluevankeliumin mukaan saapuivat ensimmäisenä kunnioittamaan Jeesusta.
Monien mielikuviin jouluseimestä liittyy joulukertomuksen
päähenkilöiden lisäksi vain paimenia ja lahjoja tuovia itämaan
tietäjiä. Suomalaisten seimellä
ei ole väen paljoutta. Majatalon
rauha tuntuu olevan eristyksessä
kaikesta muusta, vaikka evankelista Luukas toteaa, että ”kaikki
menivät verolle pantaviksi”.
Jouluseimen ympärillä saattoi
siis käydä perin arkinen kuhina.
Suuri väkijoukko oli ehkä totta
pyhän yön tapahtumisssa.

Kuvat: Riitta Hir vonen

Talli on vain yksi osa Oulunsalon kirkon jouluseimeä.

Missä minä
olisin väkijoukossa?

Tämä hämmästynyt nainen löytyy tallin
lähettyviltä.

Oulunsalon kirkon jouluseimessä
on ihmisiä ja eläimiä melkeinpä
tungokseen saakka. Tallin edustalla on tori, jossa on myyjiä ja
ostajia. Pöydillä myydään hedelmiä, lihaa ja leipiä. Vedenhakijat
käyvät kaivolla ja seppä takoo pa-

jassaan.
Tamperelainen Tiina Juutilainen rakensi viikonloppuna oulunsalolaisille kirkkoon seimen,
josta tuntuisi syntyvän monta
saarnaa kädenkäänteessä: kuka
minä olisin tuossa ihmisjoukossa?

Hailuoto

Olisinko tuo nainen, jonka kasvot
kuvastavat aitoa ymmällään olemista kaikesta siitä, mitä ympärillä tapahtuu?
Juutilaisen seimen esikuvana
ovat Etelä-Euroopan maista tutut
seimet. Juutilainen kertoo hankkineensa seimen hahmoja monilta matkoiltaan useiden vuosien aikana.
– Matkustellessa joulun alla
muun muassa Italiassa ja Espanjassa ei voi olla törmäämättä jouluseimiin. Pyhä perhe on kaikkialla: hotelleissa, lentokentillä,
kaupoissa. Kaupoissa myös myydään valmiissa paketeissa seimihahmoja.

www.hailuodonseurakunta.fi
Raamattu- ja rukousilta ti
11.12. klo 18 srk-salissa.
Kerhojen ja päivähoidon
joulukirkko to 13.12. klo 10.
13.12. Juhlaan päättyy syyskauden kerhotoiminta.

Tiina Juutilaisen seimihahmot on kerätty eri maista ja kulttuureista.

Seimen rakentaminen
on hartautta
Oulunsalon seimen myytävät toriruoat ovat kuitenkin syntyneet
paljolti Juutilaisen omassa kodissa. Tiina Juutilaisen elämänkumppani jarrutteli aikansa puolisonsa seimiostoksia, mutta nyt
hän on seimen rakentelussa täysillä mukana.
Juutilaiselle seimen pystyttäminen on hartauden harjoitusta.
– Seimeä rakentaessa voi elää
aina uudelleen Vapahtajan syntymää. Seimen kokoaminen ei ole
työtä ja toimeentuloa eikä taiteen

Lumijoki

Autottomille ikäihmisille kyytipalvelua kyläjoulukalenterin tai muihin srk:n
tilaisuuksiin voi kysyä diakoniatyöntekijältä, Marja,
p. 040 7430 382.

Itsenäisyyspäivä Hailuodossa to 6.12.
klo 9.45

Kirkkoherranvirastossa
ei ole päivystysaikaa.
Palvelu ajanvarausperiaatteella
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

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

Kyläjoulukalenteri 2012 avautuu

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

Riitta Hirvonen

lumijoki.seurakunta.net
Hartaushetki Lumilyhdyssä
ke 5.12. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 5.12.
klo 18.30 srk-talossa.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus to 6.12. klo 10
kirkossa, Markku Tölli ja Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro avustaa. Kunniavartiossa
lakeuden reserviläiset. Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla ja
itsenäisyyspäivän juhla srktalossa.
Lumijoen rauhanyhdistyksen järjestämä joululauluilta pe 7.12. klo 19 kirkossa.
2. adventin sanajumalanpalvelus su 9.12. klo 10 kirkossa,
Markku Tölli ja Maili Muuttola-Junkkonen.
Englanninkieliset joululaulut 2. adventtina su 9.12. klo
18 kirkossa, mukana Leena
Dickson, kolehti lähetystyölle.
Pikkuparkki ma 10.12. klo
9–12.
Laulupiiri ma 10.12. klo 14
srk-talossa.
Päivähoidon joulujuhla kirkossa ti 11.12. klo 18.30.
Kirkkovaltuuston kokous ti
11.12. klo 18 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset ke 12.12.

klo 18.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 13.12. klo 10
kirkossa, tervetuloa syyskauden viimeiseen jouluaiheiseen pikkukirkkoon. Ilmoittaudu ennakkoon Siljalle, p.
043 2111 916.
Perhekerho to 13.12. klo 10,
huom. kokoonnutaan ensin
kirkon puolella pikkukirkon
merkeissä.
Päiväkerhot normaalisti,
paitsi pe 7.12. ei ole kerhoa
ja torstain 13.12. ryhmä kokoontuu pikkukirkkoon klo
10.
Ystävyyden talo pe 14.12.
klo 10 srk-talossa.
Friday Clubin pikkujoulu
perjantaina 14.12. klo 17.30–
19. Nyyttärit, kenties näytelmä, pelejä, limukkaa. Joka
lahjan tuo, se lahjan vie (hinta kork. 3 €).
Enkelinäyttely kirjastolla
20.12. asti. Järjestäjinä eläkeliitto ja seurakunta.
Tulossa: Kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 18 kirkossa.
Rauhanyhdistys: Pe 7.12. klo
19 joululauluilta kirkossa. Su
9.12. klo 12 yhteinen pyhäkoulu ry:llä. Ma 10.12. klo 19
sisarpiiri ry:llä.

A a r o K u k ko h o v i

To 6.12. Itsenäisyyspäivä – sankarihaudat ja vanhan
kirkon rauniot. Sinivalkoista tunnelmaa.
Pe 7.12. Lahjapäivä kirkolla klo 15–18. Haluatko antaa
tänä jouluna jollekin hailuotolaiselle tarvitsevalle joululahjan (sukat, hillopurkin, lelun tai mitä keksitkin). Nimeä paketti halutessasi esim. lapselle, perheelle, miehelle, paleleville jaloille jne. Diakoniatyö toimittaa lahjan
jouluksi perille. Srk-salissa joulupallon huovutusta.
La 8.12. Hyvän Tuulen Mylly Ojakylässä 10 vuotta, klo
14–17. Ohjelmassa musiikkia ja lämmintä juomaa. Nuotio
loimuaa – omia makkaroita voi paistaa. Lopuksi poltetaan myllyn vanhat siivet. Myllytie, Ojakylä.
Su 9.12. Luovon Puikkari tarjoaa torttukahvit Marjaniemessä klo 11–15. Marjaniementie 794.
Ma 10.12. Joulunodotusta Isolan pirtissä klo 18–20, Isolantie 15.
Ti 11.12. Kunnantalo; johtokeskus klo 11–15. Kävijät voivat tehdä itselleen paperisen joulutähden ikkunaan.
Luovontie 176.
Ke 12.12. Metsäneläinten joulupuu klo 10 lähtien.
Opastus joulupuulle kirkon hautausmaan puoleiselta
parkkipaikalta. Voit tuoda oman koristuksesi mukana
(porkkana/hedelmä yms.).
To 13.12. Päiväkoti OnnenSaari, Jouluinen metsäpolku
klo 15–18. Taskulamppu mukaan! Kenttäläntie 8.

tekemistä. Se on minulle hartautta ja hiljaisuutta, johon voin uppoutua täysillä joulua odottaessa,
hän sanoo.
Oulunsalon seimi on tänä jouluna poikkeuksellisesti kirkon
kuusen paikalla.
Adventin aikana seimeä käyvät katsomassa muun muassa lapsiryhmät. Jeesuksen syntymästä kertova esitys on myös
bibliodraaman innoittajana joulun alla.

Nro 41

20

S eurakunnissa tapahtuu

5.–13.12.2012

Haukipudas

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17
Huom.
pe 14.12. klo 10–12.
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi
Ilmestyskirja toteutuu -luentosarja ke 5.12. klo 18 srkkeskuksen monitoimisalissa,
pastori Martti Heinonen (luku 6, kuusi sinettiä ja neljä
ratsastajaa).
Perhekerhoja ei ole to 6.12.
Kellon srk-kodilla ja pe 7.12
Martinniemen srk-kodilla.
Partiolaisten lupaustenanto itsenäisyyspäivänä 6.12.
kirkossa. Soihtukulkue lähtee
Haukiputaan yläkoululta klo
15.45, jonka jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla ja lupaustenanto kirkossa.
Vanhemman väen joulujuhla su 9.12. alkaen klo 10 messulla kirkossa, jonka jälkeen
ohjelmallinen puurojuhla
seurakuntakeskuksessa.
Martinniemen puuroilta ti
11.12. klo 17 joulupuuron,
joululaulujen, lasten askarte-

lun ja yhdessä olemisen merkeissä. Lauluin esiintymässä
Heino Virta.
Kellonhovin hartaushetki ke 12.12. klo 13.30 kerhohuoneessa.
Raamattupiiri ke 12.12. klo
18 Puttaan Tuvalla.
Joulukonsertti ke 12.12.
klo 19 srk-keskuksessa. Sofia Magdalena -kuoro, johtaa Raimo Paaso, Manfred
Gräsbeck viulu ja Matti Heroja piano / urut. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna pe
14.12. klo 10–12.
Vähävaraisten jouluateria
ke 19.12. klo 12-14 srk-keskuksessa. Ilm. 5.12. mennessä Linkki-kirppiselle, Herralantie 1.
Kirkkovaltuuston juhlako-

Lähetyksen myyjäiset

torstaina 13.12. klo 12–18 Puttaan Tuvalla
jouluisissa tunnelmissa.
Myyjäisten yhteydessä joulupaja (jouluista askartelua) klo
12–14. Myytävänä laatikoita, jouluisia leipiä ja leivonnaisia (voit tilata ennakkoonkin: Helena Ylimaulalta, p.
040 5014 764). Lisäksi monenlaisia käsitöitä, kortteja pieniä lahjaksi sopivia tavaroita. Ostosten lomassa voit juoda joulutorttukahvit sekä syödä riisipuuroa kiisselin kera.

kous su 16.12. alkaen messulla klo 10 kirkossa. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja juhlakokous srk-keskuksessa. Juhlaesitelmä dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.12.2012–18.1.2013 viraston aukioloaikoina.
Diakoniatyön ajanvaraus
taloudellisissa asioissa Diakoniatyön ajanvaraus taloudellisissa asioissa maanantaisin klo 9–11. Viimeinen ajanvarausvastaanotto ennen
joulua ma 17.12. klo 9–11.
Seuraavan kerran ma 7.1.2013
klo 9–11.
Rauhanyhdistykset: Haukipudas: nuorten joululauluilta pe 7.12. klo 19 kirkossa,
seurat su 9.12. klo 17 ry:llä,
sisarten tunnelmallinen joululaulutilaisuus ma 10.12. klo
18.30 srk-keskuksessa, eläkepiiri ti 11.12. klo 13 Wirkkulassa. Kello: joulumyyjäiset la
8.12. klo 11 ry:llä, pyhäkoululaisten joulujuhlaharjoitukset
su 9.12. klo 12 ry:llä, päiväkerho ma 10.12. klo 17.30 ry:llä.
Jokikylä: laulu/opistoseurat
su 2.12. klo 17 ry:llä, yhteispäiväkerho ke 5.12. klo 17.30
ry:llä, itsenäisyyspäiväjuhla
6.12. klo 15 ry:llä, yhteispyhäkoulu 9.12. klo 12 ry:llä, seurat 9.12. klo 17 ry:llä, sisarpiirin joulujuhla 11.12. klo 18.30,
yhteispäiväkerho 12.12. klo

Kauneimmat Joululaulut

Kellon srk-kodissa ti 11.12. klo 19, Jaakko Kaltakari,
Kaisa Säkkinen, Haukiputaan Mieskuoro. Kellon
Martat tarjoavat kahvit ennen tilaisuuden alkua.

Kirkossa pe 14.12. klo 18 viikkomessuna, Arto Nevala,
nuorten gospelbändi.
Isoniemen leirikeskuksen kotakirkossa pe 14.12. klo
20, Martti Heinonen, Hannu Niemelä.
Kirkossa su 16.12. klo 17 lapsiperheille, Leena
Brockman, Outi Palokangas, Kaisa Säkkinen,
seurakunnan lapsikuoro sekä klo 19, Helena Ylimaula,
Hannu Niemelä.
Martinniemen srk-kodissa ma 17.12. klo 19, Jaakko
Kaltakari, Kaisa Säkkinen, Seniorikuoro.
Kirkossa su 23.12. Kauneimmat Joululaulut
-jumalanpalvelus klo 10, toimittaa Arto Nevala,
saarna Jari Flink, kanttorina Hannu Niemelä, heti
jumalanpalveluksen jälkeen pidetään Kauneimmat
Joululaulut -tuokio sekä Kauneimmat Joululaulut klo
18 kirkossa, Jari Flink, Hannu Niemelä.
17.30 ry:llä.
Kastetut: Emma Karoliina
Ikonen, Inka Sofi Maaria Juntunen, Inga Inari Kamula, Vilhelmiina Irene Kaarina Korhonen, Viena Johanna Manninen, Eeka Ukko Tapio Niemelä, Veeti Miro Petteri Pel-

p. (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555
Postiosoite
PL 28
90441 Kempele
Käyntiosoite
Tiilitie 1
90440 Kempele

tokangas, Alisa Ella Marjaana
Suhonen, Aatos Elmeri Alatulkkila, Jimi Santeri Henrikki Lopakka.
Kuolleet: Aino Maria Yli-Tokola 77, Kaisu Mirjami Karppinen 64, Jorma Aatos Siipola 50.

Haukiputaan Laulun ja Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron cd-levyistä on otettu lisäerä. Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun cd "KIITTÄÄ SAAN" Levyä myyvät: kuorolaiset, Haukiputaan kirkkoherranvirasto sekä Oulussa Musiikki-Kullas. CD:n hinta on 18 €. Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron cd "RIEMUISA JOULUN SANOMA". Myynnissä
kirkkoherranvirastossa, Haukiputaan Pentikillä ja Oulussa Musiikki-Kullaksella. Levyä saa myös kuorolaisilta. CD:n
hinta on 20 €.

Kempele

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto avoinna
ti 11.12. klo 9–11.

5.–13.12.2012

www.kempeleenseurakunta.fi
Aamurukous ke klo 6 kirkossa.
Partiolaisten soihtukulkue
ja lupauksenanto to 6.12. n.
klo 17.30 soihtukulkue lähtee
kunnantalon parkkipaikalta,
klo 18 seppeleen lasku sankarihaudoille, jonka jälkeen kirkossa lupauksenanto.
Varhaisnuorten kuorojen
joulupuurot pe 7.12. klo 15
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot: ks. www.kempeleenseurakunta.fi/perheet.
Kirkkokuoro ke 5.12. ja 12.12.
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten joulujuhla to
13.12. klo 13 Kokkokankaan
srk-keskuksessa. Juhlan alussa puurotarjoilu. Linja-autokuljetus: Caritas-koti klo
12.15, Palvelukoti Hovila klo
12.25, Keskustan seurakuntakoti klo 12.30, Honkasen monitoimitalon kautta klo 12.40.

Kempeleläisten vähävaraisten jouluruokailu
tiistaina 18.12. klo 14 Kokkokankaan srk-keskuksessa:
Kyyditys keskustan srk-kodilta klo 13.30.
Paluukyyti ruokailun jälkeen.
Ilmoitt. 10.12. mennessä Elisa, p. 040 7790 367,
Jenni, p. 040 7790 365 tai Soile, p. 040 7790 367.

Muuta kuljetusta tarvitsevat Askeleet la 8.12. klo 16 Kirvoivat soittaa Sirkku Määttä, konkylän srk-kodissa.
p. 040 7790 368 tai Soile Pak- Herännäisseurat ja jouluvirkanen, p. 040 7790 367.
ret su 9.12. klo 18.30 Asukastuvalla Asematie 1.
Omaishoitajien joulujuhla pe 14.12. klo
Raamattu- ja kes12.30 KokkokankustelupiiLähetystyön
kaan
seurari työikäisiljoulumyyjäiset
kuntakeskukle naisille ke
la 8.12. Klo 11-14 Kirkon- 12.12. klo 19
sessa. Juhlan
kylän srk-talolla klo 11Kokkokanalussa joulu14. Tuotto seurakunruoka. Tarvitkaan
srknan lähetystyön hyväktaessa kuljekeskuksessa.
tus keskustan si. Myynnissä käsitöitä ja
Kehitysvamleivonnaisia.
seurakuntakomaisten joudilta klo 12.15.
lukirkko
to
13.12. klo 13 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa.
Naisten raamattu- ja keskusSuomalainen messu –
telupiiri to 13.12. klo 18.30
Kirkonkylän srk-kodissa.
itsenäisyyspäivän
Kirpputori Ilonpisara avoinsanajumalanpalvelus
na ti ja to klo 14–17 ja la klo
torstaina 6.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
10–13.
Toimittaa Pekka Rehumäki, diakoni Antti Ristkari,
Aamukahvila
työttömille,
kanttori Marjo Irjala. Musiikissa Askeleet-kuoro ja soieläkeläisille ja kaikille, joilla
tinyhtye. Seppeleen lasku sankarihaudalle.
on päivisin aikaa ma klo 10–
12
Kirkonkylän srk-kodissa.
Itsenäisyyspäivän juhla
Varhaisnuoret: ks. www.
torstaina 6.12. klo 12 Kokkokankaan srk-keskukseskempeleenseurakunta/kousa. Tervehdyssanat; kirkkoherra Pekka Rehumäki, juhlulaiset.
lapuhe; kunnanjohtaja Kari Ahokas, musiikkiesitykNuoret: Nuorten illat torstaisiä. Kahvitarjoilu alkaen klo 11.30. Kunniamerkit. Järj.
sin klo 19 Vanhassa pappilasKempeleen kunta ja seurakunta
sa. Raamis ke 5.12. klo 18.30
Vanhassa pappilassa. Yöpap-

Konsertit

Sydämeesi joulun teen -lauluryhmä
Veikkojen ja Vuokkojen joulukonsertti
perjantaina 7.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa. Ohjelmalehtisen hinta 8 €.
Osa konsertin tuotosta lahjoitetaan seurakunnan
diakoniatyölle.
Juha Metsäperän joulukonsertti
sunnuntaina 9.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa. Järjestää Kempeleen Yrittäjät ja seurakunta.
Ilmaisia lippuja (max. 2 lippua/hlö) voi noutaa
Kauneushoitola Satumaista, Hiusvintistä ja Lakeuden
Katsastuksesta sekä ennen konserttia kirkon ovelta,
jos lippuja on jäljellä.
Cappella Pro Vocalen joulukonsertti
torstaina 13.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Ohjelmamaksu 10 €.

pila pe 7.12. klo 20 Vanhassa
pappilassa.
Kastetut: Miro Iikka Eemeli Miettunen, Peppi KaisuMaria Meriruoko, Onni Vilho Johannes Karsikas, Juuso Kasperi Koivukangas, Tomas Emil Ensio Alaniemi, Viola Erika Harrintytär Siniaalto.
Kempeleen rauhanyhdistys:
Itsenäisyyspäiväjuhla ja seurat to 6.12. klo 16 ry:llä. Ou-

lun seudun nuorten lauluilta pe 7.12. klo 19 Haukiputaan kirkko. Laulupyhäkoulu su 9.12. klo 12 ry:llä, kaikki
ryhmät. Seurat su 9.12. klo 16
ry:llä. Tiistaikerhon joulujuhla ti 11.12. klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Itsenäisyyspäivänseurat to
6.12. klo 18 ry:llä. Joulujuhla
su 9.12. klo 14 ry:llä.

Kauneimmat Joululaulut

Vanhemman väen kauneimmat joululaulut pe 7.12.
klo 13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Kauneimmat joululaulut su 9.12. klo 15 Kokkokankaan
srk-keskuksessa klo 15. Erityisesti lapsiperheille.
Kauneimmat joululaulut ke 12.12. klo 18 Juurussuon
kylätalolla.
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Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.
Sananjumalanpalvelus
to 6.12. klo 10 kirkossa.
Sananjumalanpalvelus
su 9.12. klo 10 kirkossa.
Sananjumalanpalvelus
su 9.12. klo 13 Jäälin kappelissa. Ks. lisätiedot s. 14.

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
Laajemmin seurakunnan toiminnasta
kotisivuiltamme
www.kiiminginseurakunta.fi.
Kiimingin
seurakunta nyt myös
:ssa.
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Pyhäkoulu su 9.12. klo 12
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Jouluseimi näyttely 2.12.–
6.1. Jäälin kappeli ikkunassa.
Tervetuloa seisahtumaan seimen äärelle.
Joulua ootellessa – Jäälin
joulupolulla tapahtuu kaikenlaista jouluun liittyvää.
Tutustu ohjelmaan kotiin jaettavasta adventti ja joulun
ajan tapahtumat Kiimingin
seurakunnassa esitteestä.
Diakoniatyön taloudellisissa asioissa diakonian vastaanotolle ajanvaraus vain
maanantaisin klo 9–11 puhelimitse tai sähköpostilla.
Ajanvarausnumero on p. 040
7008 151. Joulukuun viimeinen ajanvaraus on 10.12. Viikolla 51 (17.12.) ei ole ajanvarausta.
Juttunurkka ma 10.12. klo
10–13. Jäälin kappelilla. Kaikenikäisten kohtaamispaikka.
Työttömien ja pienituloisten eläkeläisten ruokailu ma 10.12. klo 11–12 Jäälin
kappelilla. Aterian hinta 3 €.
Diakonia-ystäväpiiri
ma
10.12. siirretty pidettäväksi
19.12. klo 13 Suvelassa.
Naisten Kasvuryhmä ke
12.12. klo. 14 Suvelan sauna-

rakennus.
Kotirinteen Juttupiiri ti
11.12. klo 13–15 (Mäntykuja 2 kerhohuone), laulamme
joululauluja ja teemme joulukoristeita.
Eläkeläisten iso joulujuhla
ke 12.12. klo 13 Seurakuntakeskuksessa. Juhlan järjestävät eläkeläisjärjestöt yhdessä
seurakunnan kanssa.
Naisten saunailta to 13.12.
klo 18 Suvelan saunarakennus.
Jouluaskartelua ja piparien
leivontaa to 13.12. klo 9.30–
12 Jäälin kappeli. Tervetuloa
kaikenikäiset.
Joulujuhla ke 19.12. klo 13–
15 Suvelassa diakonia- ja lähetystyön vapaaehtoisille ja
syksyn aikana eri ryhmätoiminnoissa mukana olleille.
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen ryhmissä tai Jaanalle, p. 040 5793 248 pe 14.12.
mennessä.

Kastetut: Salli Hilma Alviina Tikkanen, Roosa
Maija Autio, Aamu Olivia
Laurila, Aava Taiga Ilona
Kinnunen, Luukas Iisakki
Kolehmainen, Elsa Maria
Moilanen, Joe Mikael Sallinen.
Vihityt: Petri Juhani
Ruotsalainen ja Sirpa Maria Elisabeth MikkonenSalminen.
Kuolleet: Hilja Emilia
Laurila e. Pöyskö 83.

Päiväkerhot ja lastenparkki
kokoontuvat viimeisen kerran ennen joulua viikolla 50.
Perhekerhot ja -kahvilat jäävät joulutauolle, jatkuvat viikolla 3.
Esikkoryhmä ti 11.12. klo 10
Jäälin nuortentila. Ryhmä ensimmäisen lapsen saaneille
kahvikupposen äärellä. Esikko jää joulutauolle.
Huttukylän joulujuhla su
9.12. klo 15 Huttukylän nuorisoseuran talolla. Ohjelmassa hartaus, lasten ja nuorten
esittämää ohjelmaa, yhteislaulua ja joulupukin vierailu
sekä kahvit.
Nuorten ilta ke 12.12. klo
18.30 Jäälin nuortentila.
Konsertti 8.12. klo 19 seurakuntakeskuksessa. Mukana mm. Tuomo Nikkola, Henriikka Väänänen, Matti Laurila, Sari Wallin, Marjut Uusitalo ja Duurisiskot johtajanaan
Ulla Metsänheimo
Kirkkokuoro torstaisin klo
18.30 Jäälin kappeli.
Eläkeläiskuoro ti 11.12. Seurakuntakeskuksen sali. Johtajana Tuomo Nikkola.
Raamattupiiri to 13.12. klo
10 vanhan koulun lähimmäisen tupa.
Rauhanyhdistys: Itsenäisyysjuhla to 6.12. klo 16 rauhanyhdistyksellä, juhlapuhe Tauno Kujala. Joulumyyjäiset la
8.12. klo 16 rauhanyhdistyksellä, Esko Mattila. Seurat su
9.12. klo 17 rauhanyhdistyksellä, Matti Määttä ja Kari
Kainua.

Kauneimmat 			
Joululaulut tekee hyvää

Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut kajahtavat tänä jouluna 40. kerran! Suositusta seurakunnan tilaisuudesta on tullut koko kansan jouluperinne, joka saa vuosittain miljoona suomalaista laulamaan.
Tule sinäkin laulamaan itsellesi lämmin joulumieli. Samalla voit tehdä hyvää ja auttaa Aasian lapsia
hankkimaan lukutaidon. Anna lahjasi kolehtihaaviin
tai lahjoita keräykseen.
Kauneimmat joululaulut
9.12. klo 17 Jääli
9.12. klo 19 kirkko
13.12. klo 19 lasten kauneimmat
16.12. klo 17 kirkko
16.12. klo 19 Jääli
16.12. klo 19 kirkko, mukana projektikamarikuoro
23.12. klo 19 kirkko

Joulun ajan konsertteja

La 8.12. klo 19 Kiiminkiläisten laulajien joulukonsertti seurakuntakeskuksen salissa
To 22.1. klo 19 Joulu on jo ovella -konsertti seurakuntakeskuksen salissa. Mukana mm. Jukka Nevalainen, Erja Haho, Jari Leskelä, Ulla ja Jarkko Metsänheimo ja Satakieli-tyttökuoro ja projektikamarikuoro.

Koitelin joulu
keskiviikkona 12.12. klo 18–20.
Koko perheen joulutapahtuma Koitelissa,
Sahansaaressa. Eläinten joulurauhan julistus
klo 19 Sahasaaren lavalla.
• Tonttupolku Sahurinkierto-reitillä
• Joulukuvaelma nuotiopaikoilla
• Joululauluja Tunnelmatuvalla
• Mehu- ja piparitarjoilu

Liminka

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

www.kiiminginseurakunta.fi.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Seurakuntakerho ke 5.12.
klo 12 seurakuntatalolla. Kiitos itsenäisyyden 95 vuodesta. Puheenvuoro Heikki
Marttila.
Hyvänmielen päiväkahviryhmän jouluinen puurotilaisuus 11.12. klo 12 Vintillä,
Pappilantie 6. Mukana Maire
ja Sinikka.
Jouluaskartelua Tupoksen
Olohuoneessa, Vanamon yläkerrassa, ti 11.12. klo 13–15.
Tule tekemään joulukortteja
tai muuta jouluista koristetta. Kahvi/glögi ja torttutarjoilu. Lisätietoja Heini Karhumaa, p. 044 7521227 tai heini.karhumaa@evl.fi.
Jos tarvitset aikaa diakoniatyöntekijän vastaanotolle
ennen joulua, varaa aika hyvissä ajoin, mielellään 10.12.
mennessä. Heini Karhumaa,
p. 044 7521 227 tai heini.karhumaa@evl.fi ja Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226 tai sinikka.ilmonen@evl.fi.
Kuorot: ke 12.12. Tähdet klo
17–18, nuoret klo 18–19, kirkkokuoro klo 19–21.
Raamattu- ja rukouspiiri ke
5.12. klo 18.30 Rönköillä, Ke-

Tuomasmessu

sunnuntaina 9.12. klo
18 kirkossa. Musiikissa
Tuomaskuoro ja bändi.
Toimittaa Anna-Maari
Ruotanen ja Marja-Liisa Hautamäki, avustaa
Satu Vuollo. Messun jälkeen teejatkot.

Lucian
päivän
aamutilaisuus
kahveineen

työhön meneville ja
muille aamuvirkuille
torstaina 13.12 klo 7–9
Pappilan pihapiirissä
Kotikololla, Pappilantie 6.

Seurakunnan

JOULUJUHLA
ELÄKELÄISILLE

seurakuntatalolla ke 12.12. klo 12
Jouluista ohjelmaa, muun muassa:
- joulupuuro
- päiväkerholaisten esitys
- hartaus: Annamaari Ruotanen

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa!
Limingan seurakunta

donperäntie 9. 1. Joh.5.
Lähetysvintti ma 10.12. klo
12–14. Syksyn viimeinen. Seuraavan kerran ma 7.1.
Siionin jouluvirret ma 10.12.
klo 19 seurakuntatalolla.
Hartaus to 13.12. klo 14 Alatemmeksen vanhainkodilla.
Lucianpäivän aamu to 13.12.
klo 7–9. Kotikololla työhön
menijöille ja muille aamuvirkuille.
Rippikoulu: Su 9.12. klo 10
kirkossa urku- ja kasteopetus hiihtolomaryhmälle.
Nuoret: Tänä vuonna ei ole

enää nuorteniltoja. Vuoden
2013 ensimmäinen nuortenilta to 10.1. klo 18 NuorisoNurkassa.
Nuorten
palveluryhmä
12.12. klo 15 laulaa vuodeosastolla. Palvelyryhmä päättyy pikkujouluun NuoriisoNurkassa.
Varhaisnuoret: Varhaisnuorten kerhotoiminta jää joulutauolle viikolla 49. Kerhot jatkuvat jälleen viikolla 2.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä
ti 11.12. klo 9.30. Joulukerho.
Vanamossa ke 12.12. klo 9.30.
Joulukerho.
Partio: Ke 5.12. Päivystys Partiotoimistossa klo 15–17. Mafeking 4. Kotikololla klo 1820. To 6.12. Itsenäisyyspäivä.
Partiolaiset kokoontuvat seurakuntatalolle klo 8.45. Kulkue seurakuntatalolta kirk-

koon lähtee klo 9.20. Sudenpentujen ja seikkailijoiden
lupauksenanto jumalanpalveluksen yhteydessä klo 10.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille partiolaisille. Tarkemmat ohjeet jaossa Kotikolon
eteiseen sekä lippukunnan
kotisivuille. Pe 7.12. Partiotoimistossa ei ole päivystystä. Make vapaalla. Ma 10.12.
Sudenpentujen joulutapahtuma Limingan kirkossa klo

18–20. Sampot Ultsilla klo 18.
Ti 11.12. Operaatio joulupukki Rantakylässä seikkailijoille
ja tarpojille klo 18–20.30. Pe
14.12. Päivystys Partiotoimistossa klo 15–17. Partiopiirin
jouluhartaus partiojohtajille
Kastellin kirkossa klo 19. Kokoonnumme Kotikololle klo
18. Ykkös partioasu. Ilmoita Makelle osallistumisestasi to 13.12. mennessä. Lippukunnan kotisivut: www.niittykarpat.fi, markku.korhonen@evl.fi, p. 044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Itsenäisyyspäiväjuhla to 6.12 klo 17
ry:llä. Lumijoen joululauluilta pe 7.12. Lumijoen kirkossa. Raamattuluokka (7.–8.) la
8.12. klo 18.30 ry:llä ja raamattuluokka (5.–6.) kodeissa.
Pyhäkoulut su 9.12 klo 11.30
ja seurat klo 14 Alatemmeksen vanhainkodilla sekä klo
17 ja 18.30 seurat ry:llä. Varttuneidenkerho ke 12.2. klo
12 ry:llä.
Kastettu: Mette Beata Jaakola, Inari Teija Maria Nokela, Vienna Daria Rosa Torppa.
Vihitty: Niko Samuel Pitkälä
ja Sara Haulos.

Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelus

torstaina 6.12. klo 10 kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeltenlasku
sankarihaudoille. Jumalanpalveluksen
jälkeen juhlakahvit ja itsenäisyyspäivän
juhla seurakuntatalolla.
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Muhos

www.muhoksenseurakunta.fi

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.

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

Virsilaulutilaisuus ma 10.12.
klo 13 Päiväkeskuksessa, Ossi Kajava.
Työttömien jouluruokailu
ti 11.12. klo 12 seurakuntatalossa.
Hartaus ja kauneimmat joululaulut ti 11.12. klo 13 Muhoksen palvelukodissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ja kauneimmat joululaulut ti 11.12. klo 13.30
palveluasunnoilla, Simo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ti
11.12. klo 14 Päiväkeskuksen
takkahuoneessa, Leena Leskelä, Päivi Valjus.
Kauneimmat joululaulut ti
11.12. klo 19 Laitasaaren rukoushuoneella, Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.
Ikäihmisten kerhojen yhteinen joulujuhla ke 12.12.
klo 11.30 seurakuntatalossa.
Hanna, Leena, Jouni, Pekka,

Simo Pekka ja Ossi. Tiernapojat esiintyvät. Kyydityksissä
yhteys Hannaan, p. 040 547
0784 ma 10.12. mennessä.
Rukouspiiri ke 12.12. klo
17.45 srk-talon kappelihuoneessa, Marja Leena Savolainen.
Diakonia: Avustusanomuksia ei käsitellä 14.12.2012–
1.1.2013 välisenä aikana.
Kuorot: Ke 12.12. klo 16 lapsikuoro Hyrkin koululla ja klo
18.30 kirkkokuoro seurakuntatalossa.
Lapset/perheet: Perhekerho ti klo 9.30–11.30 srk-talossa ja klo 10–12 Päivärinteen srk-salissa, ke klo 12–14
Päivärinteen srk-salissa ja klo
15–17 Kylmälänkylän kappelissa sekä parillisten viikkojen
to klo 10–12 Laitasaaren rukoushuoneella.
Nuoret/rippikoulut: Nuorten jouluinen iltakirkko ke

12.12. klo 18 kirkossa. Koulupastoripäivystys torstaisin
klo 11–12.15 yläkoululla ja lukiolla. Nuortenilta to 13.12.
klo 17–18.30 Päivärinteen
seurakuntasalissa.
Partio: Partiolaisten joulujuhla ma 10.12. klo 18 Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone:
Aamurukous maanantaisin
klo 6.30. Perhekerho to 13.12.
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys:
To 6.12. klo 18 itsenäisyyspäivän seurat ja laulutuokio kirkossa ja kahvit seurakuntatalossa. La 8.12. klo 11 jouluruokailu ja klo 12 joulumyyjäiset ry:llä. Klo 19 raamattuluokan joululauluilta kirkossa. Su 9.12. klo 14 seurat
ja joululaulutuokio ry:llä. Ma
10.12. klo 13 lauluseurakerho
Taskilalla, klo 18 päiväkerhot
ry:llä. To 13.12. ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Ke 5.12. klo 18.30 sisarilta. To 6.12. klo 18 itsenäisyyspäivän seurat ja laulutuokio
kirkossa ja kahvit seurakuntatalossa. Pe 7.12. klo 19 pienten raamattuluokka Carlson,
Mettäperäntie 65. La 8.12.
klo 10 päiväkerho ry:llä. Su
9.12. klo 16 seurat ry:llä. Ma
10.12. klo 13 lauluseurakerho
Taskilalla. To 13.12. klo 18.30
veljesilta.
Kastettu: Niko Henrik Syri.
Kuollut: Kerttu Annikki Välitalo s. Alakangas 91, Juhana
Matti Ahtiainen 67.

Oulunsalo

torstaina 6.12. klo 12

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

Kauneimmat
joululaulut
-tilaisuuksia
su 9.12. klo 16.00
		
ti 11.12. klo 19.00
to 13.12. klo 19.00
su 16.12. klo 16.00
su 16.12. klo 19.00
su 23.12. klo 16.00
su 23.12. klo 20.00

Lasten kauneimmat
joululaulut kirkossa
Laitasaaren rukoushuoneella
Kylmälänkylän kappelissa
kirkossa
kirkossa
Laitasaaren ry:llä, Päivärinne
kirkossa

www.oulunsalonseurakunta.fi

Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus

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

5.–13.12.2012

• Tapio Kortesluoma,
Taru Pisto,
avustaa trumpetisti
Jussi Linnanmäki
• jumalanpalveluksen
jälkeen seppeleenlasku
sankarimuistomerkille

Itsenäisyyspäivän konsertti
torstaina 6.12. klo 17 kirkossa

• bassobaritoni Petri Pussila ja
pianisti Markus Vaara

www.oulunsalonseurakunta.fi
Soihtukulkue klo 16.30 KyläKamarissa maanantaiKauppiaantie-Jääsköntie / na 10.12. klo 12 TerveyspoinKirkkotie. Seppeleenlasku tin vieraana psykiatri Antesankarihaudoille klo 16.45.
ro Leppävuori. Aiheena: MilItsenäisyyspäivän konsertti loin on syytä huolestua muisto 6.12. klo 17 kirkossa.
tista ja miten pidämBassobaritoni Petri
me huolta muististamme. TerPussila ja pianisti
Lasten
vetuloa kuunMarkus Vaara.
telemaan ja
Messu su 9.12.
joulukirkot
klo 10 kirkoskeskustelekeskiviikkona
sa. Toimittaa
maan!
12.12. klo 9.30
Jukka JoenKehitysvamja klo 10.30.
suu, kanttorina
maisten Tuki ry:n jouluTuomo Kangas.
Seurakuntakerjuhla ti 11.12. klo
hoa ei 6.12.
18, seurakuntatalolSiionin jouluvirret su 9.12.
la. Tervetuloa!
klo 18.30 Kirkonkylän seura- Lasten joulukirkot ke 12.12.
kuntakoti Tiilitie 1, Kempele. klo 9.30 ja klo 10.30. Kirkko-

kahvit klo 10.30 kirkon jälkeen seurakuntatalolla.
Kyläkamarin puurojuhla ke
12.12. klo 12. Tuomo Kangas.
Hartaus ke 12.12. klo 13.30
Salonkartanossa. Päivi Pulkkinen.
Tulkoon joulu -kuorokonsertti ke 12.12. klo 19. Uusi
Ääni ja musiikkikerho, johtaa
Taru Pisto, Owla Sala kvartetti, urkuri Aino Juntunen.
Ikäihmisten joululaulutilaisuus 13.12. klo 11 seurakuntatalolla.
Lähetysilta ke 13.12. klo 18
toimitalolla, Vattukuja 2.
Kirkonkylän ry: Itsenäisyyspäivän juhla to 6.12. klo 14.
Oulun seudun nuorten lauluilta pe 7.12. klo 19 Haukiputaan kirkossa. Myyjäistavaroiden vastaanotto ja ruokailu la 8.12. klo 15 myyjäiset
klo 16.30 ja jouluinen iltaohjelma klo 20. Raamattuluokka I su 9.12. klo ry, raamattuluokka II Kylänpuoli ja Keskikylä ry Karhuoja; Pekka Ojala, seurat klo 16 Kyösti Karjula, Juhani Lepistö. Varttuneiden kerho ke 12.12. klo 12
Salonpään ry: Seurat su 9.11.
klo 16.
Kastetut: Eero Ilmari Puoskari, Lumi Magdaleena Kellokoski.
Kuollut: Lauri Johannes Kiuttu 84.

Joulun ajan tapahtumia

ke 12.12. klo 10.30 lasten joulukirkko. Kirkkokahvit
ja -mehut srk-talolla.
ke 12.12. klo 12 Kyläkamarin joulupuuro pappilassa
ke 12.12. klo 19 Tulkoon joulu -kuorokonsertti. Uusi
Ääni ja musiikkikerholaiset, johtaa Taru Pisto, Owla
Sala kvartetti ja urkuri Aino Juntunen.
to 13.12. klo 11–13 joululaulutilaisuus eläkeläisille
srk-talolla. Joulupuuro ja torttukahvit.
to 13.12. klo 16–19 koko perheen tunnelmallinen
joulupolku Umpimähkässä. Tule kokemaan ja
näkemään joulun sanoma. Tapahtumassa mm.
askartelua, riisipuuroa, husky-koiria ja joululauluja.
Polku kierretään omaan tahtiin eli voit tulla silloin,
kun sinulle sopii.
pe 14.12. klo 19 Tule rakkaus ihmisrintaan
-joulukonsertti kirkossa, Tapio Virpi.
su 16.12. klo 12–13.30 jouluinen perhepyhäkoulu
Repussa
su 16.12. klo 16 ja 18 Kauneimmat joululaulut
kirkossa. Kolehti lähetystyölle.
su 16.12. klo 16-19.30 Myyjäiset seurakuntatalolla.
ma 17.12. klo 18–18 bibliodraamaa seimen äärellä
kirkossa, Minna Salmi.
Kaikkiin tapahtumiin vapaa pääsy.
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Siikalatva

Kirkkoherranvirasto ja
seurakuntatoimistot
ovat kiinni pe 7.12.
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.siikalatvanseurakunta.fi
Kuorot ja kerhot kokoontuvat ohjaajien ilmoittamina aikoina.
Jouluinen isoskoulutus la
8.12. klo 12–18 Pyhännän srktalossa.
Siikalatvan päihdetyön joulujuhla ma 10.12. klo 13 Rantsilan srk-talossa.

Kestilä
Joululauluilta to 6.12. klo 19
ry:llä.
Joulumyyjäiset la 8.12. klo
10–12 vanhalla srk-kodilla.
Seurat su 9.12. klo 19 ry:llä,
Pasi Kurkinen.
Adventin ja joulunajan lauluja ke 12.12. klo 13 kirkossa,
Saila Karppinen ja Arja Leinonen. Kyydistä ja avustajan

tarpeesta ilmoitukset kirkkoherranvirastoon p. 020 7109
860 tai diakonissalle 044 518
1171. Tarjoilua srk-kodissa.
Ompeluseurat pe 14.12. klo
19 ry:llä.
Kastettu: Niklas Jimi Antero
Hämeenaho.
Vihitty: Harri Petteri Nissilä
ja Salla Marjut Pikkarainen.

Piippola
Piippolan kappelin joulujuhla ke 12.12. klo 12 srk-kodissa. Kyyditystä tarvitseva ota
yhteys diakonissaan p. 040
5737 988.

Pulkkila
Joululauluilta to 6.12. klo
18.30 Maija-Liisa ja Risto Nie-

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.

misellä.
Seurat su 9.12. klo 13 Koivulehdossa ja klo 14 ry:llä, Pentti Jäntti.
Adventtijuhla veteraaneille
ja seurakuntakerholaisille sekä muillekin seurakuntalaisille ke 12.12. klo 12 srk-talossa.
Jouluhartaus ja -lauluja pe
14.12. klo 13 Koivulehdossa, Mervi Karttunen ja Unto
Määttä.
Raamattuluokka ja nuortenilta pe 14.12. klo 19 ry:llä.
Kuollut: Antti Mikko Riikola 78.

lujuhlana samassa tilassa.
Nuortenilta to 13.12. klo 17
srk-talon kerhotilassa.

Pyhäntä

Rantsila

Seurakuntakerho ke 5.12.
klo 12 srk-talossa.
Itsenäisyyspäivän ilta aikuisille to 6.12. klo 18 ry:llä.
Järjestömyyjäiset la 8.12.
klo 10–13 srk-talossa. Puuroa, soppaa ja arpajaiset lähetystyön hyväksi. Pyydetään lahjoituksia! Pöytävaraukset kirkkoherranvirasto, p.
020 7109 860 tai Enna Junno,
p. 040 5084 862.
Myyjäiset la 8.12. klo 18
ry:llä.
Eläkeliiton kirkkopyhä su
9.12. Messu klo 13 kirkossa,
kirkkokahvit srk-talossa.
Seurat su 9.12. klo 16 ry:llä.
Joulumusiikkia su 9.12. klo
19 kirkossa, lapsi- ja nuorisokuorot sekä solisteja. Hartaus Perttu Kyllönen.
Jouluinen vaellus ti 11.12.
klo 18 päiväkodilta kirkolle.
Valonkirkko to 13.12. klo
9.30 srk-talossa. Tilaisuus jatkuu Pyhännän kappelin jou-

Kauneimmat joululaulut

• torstaina 13.12. klo 19 Tavastkengän koulu
• perjantaina 14.12. klo 19 Kairanmaantalo, Leskelä
• lauantaina 15.12. klo 19 Pulkkilan kirkko
• sunnuntaina 16.12. klo 19 Kestilän kirkko
• sunnuntaina 16.12. klo 19 Rantsilan kirkko
• sunnuntaina 23.12. klo 19 Piippolan kirkko
• sunnuntaina 23.12. klo 19 Pyhännän kirkko

Syöpäkerhon joulujuhla ke
5.12. klo 12.30 srk-talossa. Veteraanikuoro esiintyy.
Seurat to 6.12. klo 19 ry:llä,
Ahti Myllykoski.
Seurat su 9.12. klo 17 ja 18.30
srk-talossa, Risto Nivala ja Timo Ahola.
Limingan musiikkiopiston
oppilaiden joulukonsertti
ma 10.12. klo 19 srk-talossa.

Tyrnävä

www.tyrnavanseurakunta.fi
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus to 6.12.
klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Hartaushetki to 6.12. klo 16 Temmeksen kirkossa,
jonka jälkeen seppeltenlasku sankarihaudoille.
Messu su 9.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Messu su 9.12. klo 12 Temmeksen kirkossa.
Katso lisätietoja s. 14.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
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

Konsertin jälkeen kahvit stipendirahaston hyväksi.
Eläkeliiton joulujuhla ti
11.12. klo 11 srk-talossa.
Varttuneiden kerhon jouluateria ti 11.12. klo 12 Wilppolassa.
Joululauluilta ke 12.12. klo
19 Mankilan rukoushuoneella, Merja Jyrkkä, Arja Leinonen ja Rantsilan Stellat.
Rantsilan kappelin joulujuhla to 13.12. klo 11 srk-talossa.
Kuollut: Eila Annikki Pelkonen e Mämmi 83, Reijo Aulis
Puolakka 56.

Aamukammari viimeistä kertaa tälle vuodelle ke 12.12.
klo 9–10.30 srk-talon takkahuoneessa.
Hartaus to 13.12. klo 13 Mäntyrinteellä.
Raamattu- ja tuumailupiiri kokoontuu to 13.12. klo 18
viimeistä kertaa tälle vuodelle Temmeksen srk-talolla. Luvassa Raamatun tutkiskelua
torttukahvien merkeissä.
Nuortenilta torstaisin klo
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla.
Rippikouluryhmä I, nuortenilta ti 11.12. klo 17 Tyrnävän
srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Raamattuluokat ja kaikkien
yhteinen joululauluilta pe
7.12. klo 19 ry:llä. Su 9.12. hartaus klo 14.30 VillaTyrnissä ja
seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Itsenäisyyspäivän seurat to
6.12. klo 18 ry:llä. Joulujuhla
su 9.12. klo 14 ry:llä.
Kastettu: Henrik Lauri Holopainen, Kerttu Inkeri Korhonen, Alvari Henrik Määttä,
Akseli Mikael Määttä, Odelia Josefiina Välimäki.
Avioliittoon vihitty: Joonas
Henrik Korkiakoski ja Henna
Tuulikki Saukko.

Jouluelintarvikekeräys

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää perinteisen elintarvikekeräyksen vähävaraisten perheiden ja yksineläjien auttamiseksi! Voit lahjoittaa kuivaelintarvikkeita (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!

Adventinajan tapahtumia

Vanhusten Kauneimmat Joululaulut klo
14.00 Tyrnävän srk-talolla. Lopuksi glögi- ja
torttutarjoilu.
To 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
		
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Seppeltenlasku
		
sankarihaudoille.
		
Itsenäisyyspäivän hartaushetki klo 16
		
Temmeksen kirkossa. Seppeltenlasku sankarihaudoille.
Su 9.12. 2. adventtisunnuntain messu klo 10 Tyrnävän kirkossa ja klo 12 Temmeksen kirkossa.
Ma 10.12. Adventinajan iltarukoushetki klo 18.30
		
Temmeksen kirkossa. Outi Pohjanen, Heikki
Lumiaho. Psalmikuoro.
Ti 11.12. Seurakuntakerhon, diakonian ja lähetyksen
yhteinen joulujuhla klo 12 Tyrnävän
seurakuntatalolla. Halutessasi voit tuoda
		
pienen joulupaketin.
To 13.12. Lasten jouluhartaudet klo 9.30 ja 10.30
		
Tyrnävän kirkossa.
		
Joululaulumatinea klo 19 Tyrnävän seurakuntatalolla. Kirkko- ja lapsikuoro.
Su 16.12. Kauneimmat Joululaulut klo 17 Temmeksen
kirkossa.
		
Kauneimmat Joululaulut klo 19 Tyrnävän
		
kirkossa.
Ke 5.12.
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Päätoimittaja Elsi Salovaara ja Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen jäsen Pekka Koivisto
kättelivät vieraat.
Päätoimittaja Elsi Salovaara (vas.) odottamassa yleisöryntäystä. Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen jäsen Marja Rysä, toimittajat
Riitta Hirvonen ja Katja Kiiskinen valmiina juhlaan.

105-vuotisjuhlat
sunnuntaina 2.12. Pyhän
Luukkaan kappelissa.
Rauhan Tervehdyksen juhla keräsi satakunta kahvittelijaa.
Eeva Vainikainen kertoi toimittaja Pekka Helinille toivovansa juttuja ihmiskohtaloista.

Vanhoista Rauhan Tervehdyksistä koottu
näyttelykö nauratti?

Rauhan Tervehdyksen historiateokset olivat jaossa.

Äiti-Jenni ja tytär Eerika Siljander ovat vakiokävijöitä Pyhällä Luukkaalla. Eerikan
päässä on kruunu, joka askarreltiin pyhäkoulussa.

Sinapit ja lukukappaleet lukijoiden suosikkeja

R

auhan
Tervehdyksen
105-vuotisjuhlaa vietettiin
viime sunnuntaina Pyhän
Luukkaan kappelissa Oulussa. Kappelissa pidettiin ensimmäisen adventtisunnuntain messu, jonka jälkeen salintäydellinen
seurakuntalaisia osallistui Rauhan Tervehdyksen tarjoamaan
kahvitukseen.
Seurakuntalaisilta kysyttiin
terveisiä lehden tekijöille.
Kirkkovieras Aimo Mäki antoi
lehdelle ilahduttavaa palautetta.
– Rauhan Tervehdys on minulle yksi tärkeimmistä lehdistä.
Seuraan siitä mitä menoja seurakunnissa on viikonvaihteessa,
kertoo Mäki.
Mäki on lukenut lehteä niin
kauan kuin hänen muistinsa yltää. Lehti on toimitettu hänen

mielestään hyvin.
– Sinappia-kolumnit ovat hienoja. Kaikki eivät sinapeista tykkää, mutta eihän niitä ole pakko
lukea.
Mäki nostaa erityisesti esille
toimittaja Katja Kiiskisen sinapin, jossa Katja kertoi käymästään
keskustelusta lyhytsanaisen lapsen kanssa. Mäkeä naurattaa vieläkin keskustelun niukka kulku.
Mäki ehdottaa, että lehdessä
olisi Vanhan testamentin tekstien selityksiä. Lukijat voisivat lähettää teksteistä kysymyksiä, joihin papit vastaisivat.
Toinen uusi juttutyyppi voisi
olla raamattuvisa.

Seurakuntien
menot kiinnostavat
Merja Savolaisen suosikki leh-

dessä on kirkkopyhiin liittyvät
raamatunlukukappaleet. Myös
hän lukee tarkkaan seurakuntien
menot.
Savolainen toivoo juttuja, joissa käsiteltäisiin lasten kasvamista ja kehitystä. Esimerkkinä hän
mainitsee muissa lehdissä julkaistut perheneuvoja Saara Kinnusen
kirjoitukset.
Savolainen ehdottaa, että sama
henkilö voisi koko vuoden kirjoittaa omasta elämästään liittyen kirkkopyhien raamatunlukukappaleisiin.

Vanhempikin
aviisi löytyi
– Jatkakaa samaan malliin. Lehti
on raikas ja hyvin tehty, sanoo Eeva Vainikainen, joka on Nyyrikin
päätoimittaja. Vainikainen huo-

mauttaa, että Nyyrikki on kolme
vuotta vanhempi kuin Rauhan
Tervehdys.
Vainikainen lukee erityisesti sinapit ja raamatunlukukappaleet. Hän ei aina ennätä lukea
Raamattua ennen kuin menee
kirkkoon, joten raamatunkohdat
voi tarkistaa tutusta lehdestä.
Sinapit ovat lehdessä parasta.
– Hyvä, että vähän ravistellaan.
Vainikainen toivoo enemmän
juttuja ihmiskohtaloista, kuten
esimerkiksi toimeentuloasioiden
kanssa painiskelevista.
Rauhan Tervehdyksen pilapiirtäjä Erkki saa kiitokset Esko Pekamalta. Hänelle ja muille lukijoille kerrottakoon, että Erkin sukunimi on Kiiski. Hän on Turussa asuva graafinen suunnittelija,

joka on piirtänyt lehteen 1980-luvulta alkaen.
Kirkkovieraat lahjoittivat Rauhan Tervehdyksen keräykseen
Tuiran seurakunnan vähävaraisten ja yksinäisten joulumuistamiseen kertyi noin 240 euroa.
PEKKA HELIN

Lisää kuvia juhlista osoitteessa
www.facebook.com/rauhantervehdys.
Rauhan Tervehdyksen juhlanäyttely
on esillä Pyhän Luukkaan kappelin
vitriineissä yli vuodenvaihteen.
Paikan päällä voi osallistua
näyttelyyn liittyvään kilpailuun,
jossa on palkintona Rauhan
Tervehdyksen logolla varustettu
t-paita. Kappelilta saa ilmaiseksi
myös Rauhan Tervehdyksen
100-vuotishistoriateoksia.

