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Vastarannan Kiiski 

Antaminen on ilo

Pääkirjoitus

Raamattua
huumorikielellä
Pappi, stunt-näyttelijä ja -kouluttaja Reijo 
”Reka” Kontio kertoo Ristiaskelia-nimisen 
stand up -teoksen synnystä:

”Ajatus ja suunnitelmat tarinateatteri-
tyyppisestä Raamatun aiheiden käsittelys-
tä elivät Kirkon Tiedotuskeskuksessa mon-
ta vuotta.

– Nuorisopastori Lasse Kastarinen oi-
valsi, että esityslajina voisi olla Suomessa 
viime vuosina kovasti päätään nostanut 
stand up.

Reka Kontio etsi Pipliaseuran kanssa 
Raamatusta joukon teemoja työstettäviksi.

– Pipliaseuraa onnittelen ennakkoluu-
lottomuudesta, jolla se lähti projektiin mu-
kaan. Toisaalta asian voi ajatella niin, että 
tämä on Raamatun kääntämiseen keskit-
tyneen seuran perustyötä: nyt osa Raama-
tusta on käännetty myös huumorikielelle.”

Esse 5.12.

Muut lehdetAatoksia

nen varmasti tietää, miltä tuntuu oikein 
kova jännitysniska tai raastava sydän-
suru, joka ahdistaa ja puristaa rinnasta.

Tanssin ja liikkeen funktioista on 
keskusteltu viime aikoina paljon. Kuka 
määrittää sen, millainen liike on sallit-
tua? Määrittääkö liikkeen tarkoituksen 
katsoja vai liikkeen tuottaja? Onko suu 
todellakin ainoa kanava, jolla saamme 
hyväksytysti ilmaista itseämme? 

Kaikilla meillä on oma liikekielem-
me, joka on hyvin henkilökohtainen 
ja paljastava. Se on vähintäänkin yhtä 
tärkeä ja informatiivinen kuin puhuttu 
kieli. Nonverbaalisen viestinnän mer-
kitys on yllättävän suuri vuorovaiku-
tussuhteissamme. Hylkäävä katse voi 
pahoittaa mielen pitkäksi aikaa. 

Tutkimusten mukaan hylkäämisko-
kemuksessa aktivoituu sama aivoalue 
kuin silloin, kun jokin tuottaa meille 
fyysistä kipua. Vastaavasti rakkaudel-
linen lähestyminen, johon liittyy hy-
väksyvä katse tai kosketus, vapauttaa 
mielihyvää tuottavia hormoneja. Näin 
ollen voidaan sanoa, että jokainen koh-
taaminen, sanatonkin, muovaa aivo-
jamme jollain tavalla.

SoNja jokiraNta
Kirjoittaja on tuleva tanssi- ja liiketerapeutti 

sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija,
joka valmistelee pro gradu -tutkielmaansa 

Jyväskylän yliopistoon

Kahlittuina  
kaulasta alaspäin

Elämme suoritusyhteiskunnas-
sa, jossa ihmisen arvoa mita-
taan useimmiten sillä, mitä olet 
ulkoisesti saanut aikaan. Pitäisi 

jo alaluokilla saada mainiot arvosanat 
ja hymytyttöpatsas. Täytyy tehdä niin 
kuin käsketään, istua penkissä hiljaa ja 
kuunnella. Tuntui miltä tuntui.

Kauheasti tekisi mieli ilmaista it-
seä. Hyppiä, pomppia, laulaa ja tans-
sia. Mutta tälle ei ole tilaa.

Meidät kahlitaan kaulasta alaspäin 
jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Tämä sama kehon paitsioon jättä-
minen jatkuu halki elämän. Täytyy 
hankkia pääomaa omalla päällä. Suo-
rittaa suorittamisen perään ja yrittää 
todistella muille, että minullakin on 
ihmisarvo.

Yrittää pysyä toimintakykyisenä 
paikallaan istujana, vaikka kehomme 
ja sielumme tarpeet olisivat aivan toi-
senlaiset. Jos jotakin paikkaa särkee, 
otetaan pari pilleriä ja laitetaan isom-
paa vaihdetta  päälle. Deadline hengit-
tää niskaan.

Ihminen kuitenkin on luotu liikku-
maan, yhdessä ja erikseen. Keholla on 
mieli, joka kätkee sisäänsä meidän tari-
namme. Sydämellä on muisti, jota se ei 
menetä koskaan. Liian usein kuljemme 
itsemme ja toistemme ohi, koskematta 
tai edes katsomatta. 

Ihminen haluaa tulla nähdyksi ko-
konaisvaltaisesti, eikä vain pelkkä-
nä päänä. Ihmisillä on paljon krooni-
sia kiputiloja ja sellaisia vaivoja, joita ei 
pystytä määrittelemään koululääketie-
teen keinoin.

Entä jos ne kivut ovatkin viestejä si-
simmästämme, jota ei vain ole kuun-
neltu tai huomattu?

Padotut tunteet usein asettuvat ta-
loksi jonnekin päin kehoamme. Jokai-

Jo näin joulun alla monen mieli on hyvä, lämmin 

ja hellä. Antamisen riemu valtaa alaa, ja ihmiset 

paahtavat kauppoihin ostamaan läheisilleen kai-

kenlaista toivottua tai muuten vaan mukavaa. Mielui-

san lahjan antamisen ilo todellakin on lahjan saami-

sen iloa suurempaa, vaikka moni lapsi on siitä varmaan 

eri mieltä.

Erityisen hienoa on, kun antamisen ilo laajenee 

oman lähipiirin ulkopuolelle. Silloin todella eletään 

todeksi sitä kristillistä ajatusta, että jokainen lähim-

mäinen on tärkeä. Tähän aikaan vuodesta käynnissä 

on kymmenittäin keräyksiä vähävaraisten perheiden, 

yksinäisten, vanhusten, ensi- ja turvakotien ja kehitys-

maissa asuvien hyväksi. Mahdollisuuksia lahjoittaa tun-

temattomille on lukuisia. 

Tonttulakkinsa ansaitsevat kaikki, jotka osallistuvat 

joulumielen levittämiseen. Lakkinsa taatusti ansainnei-

ta ovat oululaiset Paula ja Risto Heikkilä, jotka ottivat 

itse yhteyttä seurakuntien diakoniatyöhön ja tarjou-

tuivat toteuttamaan joululahjakeräystä tiukilla olevi-

en lapsiperheiden hyväksi. Keräyksestä kerrottiin viime 

viikon numeromme sivulla 15. Heikkilöiden ansiosta 

todennäköisesti sadat lapset saavat toivomansa lahjan. 

Seurakuntien ja eri järjestöjen taholta jaetaan myös 

jouluruokakasseja yksinasuville ja perheille, jotka sel-

laista kaipaavat. Ruokakassin toimittaminen ei ole 

pelkkää kuljetusta, vaan siihen liittyy aina myös sosi-

aalinen kohtaaminen. Se, että ennestään ehkä tunte-

mattomat ihmiset istuvat hetkeksi alas juttelemaan, 

on monelle se paras lahja. Siksi kannustan kaikkia 

ottamaan yhteyttä keräyksien järjestäjiin tai seu-

rakuntien diakoniatyöhön ja kysymään: voinko olla 

jotenkin avuksi?

Minulla itselläni on ilo lionsklubini kanssa olla jaka-

massa jouluruokakasseja. Se on minun lahjani itselleni. 

Samalla toivon, että joulu olisi joka päivä. 

”Gad riili riili
bles yu!”
Jamaikalla voi nyt lukea Uutta testament-
tia patoisinkielellä.

”Lokakuussa tehtiin raamatunkään-
nöksen historiaa julkaisemalla ensimmäi-
nen patoisinkielinen Uusi testamentti. Se 
on englanninsekainen kieli, jota on puhut-
tu Jamaikalla neljäsataa vuotta.

Vaikka kieli kuulostaa hauskalta, kyse 
on täysin vakavasta hankkeesta ja käännös 
on uskollinen alkuperäisille kreikankieli-
sille teksteille.

Kun enkeli Gabriel ilmoitti neitsyt Ma-
rialle tämän raskaudesta, hän lupasi, että 
uutinen, ’Nyuuz’, tulisi tekemään neidon 
hyvin onnelliseksi ’Mek yu wel api’.

Kun Jeesus aikanaan kokosi seuraaji-
aan, hän kehotti patoisinkielellä yksinker-
taisesti: ’Fala mi’. Isä Meidän rukouksen 
’Pyhitetty olkoon sinun nimesi’ taas kään-
tyy ’Rispek fi yu an yu niem’.”

Sana 5.12.

ElSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Leikki on kaukana, 
kun sähkölasku jää rästiin
Maksamattomat 
sähkölaskut ja 
lopulta sähköjen 
katkaiseminen tuo 
hätääntyneitä asiakkaita 
diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotoille.
Maksusuunnitelma on 
tehtävä hyvissä ajoin 
ennen eräpäivää, mikäli 
lasku uhkaa erääntyä, 
oululaisesta sähköyhtiöstä 
neuvotaan.

Kun sähkölaskut jäävät 
maksamatta maksuvaati-
muksista huolimatta, säh-
köt katkeavat, olipa sitten 

kesä tai kireät talvipakkaset. 
Tämän tietää moni kirkon dia-

koniatyön asiakas.
Kempeleen diakoniatyöntekijä 

Soile Pakkanen arvioi kuulevan-
sa sähköjen poiskytkemisestä ai-
empaa useammin.

– Asia tulee nykyisin esil-
le kuukausittain ihmisten kerto-
muksissa, mutta välillä jopa vii-
koittain.  Olen tehnyt diakonia-
työtä 15 vuotta, ja nyt tuntuu sil-
tä kuin sähköyhtiöiden reagointi 
maksamattomiin laskuihin olisi 
tiukentunut. 

– Eräänä työpäivänä peräti kol-
me asiakastani kertoi sähköjen 
katkaisemisesta, Pakkanen häm-
mästelee.

Seurakunnalle näkyy 
jäävuoren huippu 
Kempeleen lisäksi muun muassa 
Kiimingissä sähköjen pois kytke-
miseen on havahduttu erityisesti 
viime kuukausina.

– Asia on ajankohtainen dia-
koniassa, vaikka valtaosa tapauk-
sista näkyy meidän sijaan kunnan 
sosiaalipuolella, diakoniatyönte-
kijä Jaana Kontio sanoo. 

Soile Pakkanen kertoo ”säh-
köttömyyden” säikäyttävän ihmi-
siä todenteolla erityisesti, jos per-
heessä on lapsia.

– Ihmiset ottavat hätääntynei-
nä yhteyttä meihin. Asiaan liit-
tyy myös paljon häpeää ja syylli-
syyttä.

”Yhtiöille kuuluu 
ottaa omansa pois”
Jaana Kontio painottaa ymmär-
tävänsä, etteivät sähköfirmat har-
rasta hyväntekeväisyyttä, vaan te-
kevät bisnestä. Diakoniassa ih-
misten hätää ei voida kuitata 
”oma on vikasi” -tyyliin. Jotakin 
on tehtävä, kun talo alkaa kylmetä 

talvipakkasilla ja pakastin sulaa.
Kontio toivoo sähköyhtiöil-

tä mahdollisuutta neuvotella las-
kujen takaisinmaksusta pienissä 
erissä, jos asiakas osoittaa omal-
ta puoleltaan halukkuutta hoitaa 
rästit kuntoon.

– Voiko bisnesmaailmassa ol-
la tällaista inhimillisyyttä? Mi-
hin saakka firmoissa voidaan ol-
la kiinnostuneita siitä, miksi jol-
lakulla laskut ovat maksamatta? 
hän pohtii.

Pakkasen tavoin myös Kontio 
on huomannut, että suomalainen 
yhteiskunta on aiempaa tylym-
pi ihmisille, jotka eivät suoriudu 
”säällisesti” asioittensa hoitami-
sesta.

Halkipoikkipinoon-meininki             
on lisääntynyt viime vuosina, Kii-
mingissä on aistittu.

Maksu jää, kun 
jaksaminen on vähäistä
Diakoniatyöntekijät kertovat,    
etteivät laskut useinkaan jää räs-
tiin silkan piittaamattomuuden 
vuoksi. Ihmisten elämänhallinta 
saattaa olla esimerkiksi mielenter-
veysongelmien vuoksi niin heik-
koa, että maksamattomia lasku-
ja kertyy iso nippu, jonka kanssa 
päädytään lopulta diakonian vas-
taanotolle. ”Avaa sinä nämä”, uu-
punut asiakas voi sanoa työnteki-
jälle.

– Sähköt katkeavat usein juuri 
niiltä ihmisiltä, joilla menee muu-
toinkin elämässään heikosti, Kon-
tio on huomannut.

Diakoniatyö ei ole missään ti-
lanteessa automaattinen rästilas-
kujen maksaja.

– Kun sähköt menevät poik-
ki, ihmiset yrittävät saada tarvit-
tavan rahan kokoon nopeasti esi-
merkiksi lainaamalla sukulaisil-
taan ja ystäviltään. Joskus seura-
kuntakin voi olla omalla osuudel-
laan mukana tarvittavan summan 
kokoon saamiseksi, Soile Pakka-
nen kertoo.

Kun sähköt on ehditty katkais-
ta, laskuun on ikävä kyllä ehtinyt 
tulla jo huomattava – jopa yli kah-
den sadan euron – korotus katkai-
su- ja kytkentäkuluista. 

Lisämaksujen kalleutta harmi-
tellaan kovasti diakoniatyössä.

Neuvottelu mahdollista 
alkuvaiheessa
Oulun Sähkömyynti Oy:n asia-
kaspalvelupäällikkö Ritva Joke-
la ei kerro tarkasti, kuinka paljon 
katkaisuja tehdään esimerkiksi 
yhden viikon aikana, mutta tote-
aa niin tapahtuvan ”koko ajan”. 

– Viitteitä on siitä, että talou-
dellisen taantuman aikana kat-
kaisut lisääntyvät, Jokela toteaa.

Sähköjä ei katkaista luonnol-
lisesti heti laskun eräpäivän jäl-
keen. Maksuvaatimuksia ja kat-
kaisuvaroituskin ehtivät saapua 
ennen kuin ”pirtti pimenee”.

Jokela kehottaa ihmisiä ot-
tamaan heihin yhteyttä hyvissä 
ajoin ennen ensimmäisen laskun 
eräpäivää, jos maksamisessa on 
ongelmia.

– Jos lasku on jo lähtenyt pe-
rintään ja katkaisuilmoitus saa-
punut, silloin ollaan liian myö-
hään liikkeellä. Maksusuunnitel-
mat ovat mahdollisia alkuvaihees-
sa, jos esimerkiksi sairaus tai työt-
tömyys aiheuttaa maksuvaikeuk-
sia, hän selvittää käytäntöjä vii-
västyneiden laskujen osalta.

kylään 
sähkölaitokseen?
Haukiputaan seurakunnan dia-
koniatyössä sähköjen katkaise-
minen ei ole tullut merkittävästi 
esille viime aikoina, mutta taval-
lista on, että asiakkaat tulevat seu-
rakuntaan sähkölaskujen kanssa, 
joihin heiltä ei löydy rahaa.

Paikallinen sähköosuuskun-
ta on tullut diakoniatyöntekijöil-
le vuosien varrella niin arkiseksi 
yhteistyökumppaniksi, että seu-
rakunnassa heitettiin vastikään 
idea vierailusta sähköyhtiössä.

– Olisi mukava kuulla kasvok-
kain sähköyhtiön käytännöistä 
maksamattomien laskujen suh-
teen: miten diakonia voisi heidän 
näkökulmastaan parhaiten jeesa-
ta ihmisiä maksamattomien säh-
kölaskujen kanssa, diakoniatyön-
tekijä Laila Juntti pohtii ilmaan 
heitetyn vierailun sisältöä. 

riitta HirvoNEN

 Jotakin on 
tehtävä, kun talo 
alkaa kylmetä 
talvipakkasilla ja 
pakastin sulaa.

w w w.sxc . hu /  A nu L äns i s a lm i
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Artikkelissa ”Kirkkohallitus 
havahtui pohjoisen äänelle” 
kyseltiin, unohtuiko vanhoil-
lislestadiolaisten edustus stra-
tegia- ja tulevaisuusryhmistä. 
Jälkimmäisen jäsenlistalla ko-
meilee Meri-Anna Hintsalan 
nimi. Häntä mainostettiin ai-
nakin Kotimaa-lehdessä tule-
vana vanh. lest. naispappina. 
Kumpi lehti on oikeassa Hint-
salan herätysliikkeen suhteen? 
(Nettipalaute 5.12. kello 23.13)

Toimitus vastaa: Meri-Anna 
Hintsala toimii Kirkkohalli-
tuksessa verkkokeskustelijana 
ja kuuluu kirkon tulevaisuus-
selontekoryhmään tehtävänsä 
perusteella. 

Kirkkohallituksen kanslia-
päällikkö Jukka Keskitalo ko-
rosti Rauhan Tervehdyksen 
haastattelussa, että millään he-
rätysliikkeellä ei ole mandaat-
tipaikkoja kirkon kahdessa tu-
levaisuustyöryhmässä. 

– Vaikka jäsenillä on herä-
tysliiketaustoja, kukaan heistä 
ei edusta työskentelyssä mitään 
ryhmittymää, Keskitalo kerto 
RT:n lukijoille. 

• Onko kirkko tänään kansa-
laisjärjestö vai valtiollinen insti-
tuutio, ja kummalta se näyttää 
ulospäin? Toimiiko kirkon de-
mokratia? Käydäänkö kirkossa 
aitoa kansalaiskeskustelua? Ava-
sin keskustelun kirkon demo-
kratiasta Kalevan juttutupaan 
ja se polveili moneen suuntaan. 
Voisiko tällaista aihetta käsitel-
lä joskus vähän laajemmin myös 
seurakuntalehdessä?

Haastateltaviksi voitaisiin 
kutsua sosiologeja / yhteiskunta-
tieteilijöitä, jotka katsovat kirk-
koa sen ytimen ja aktiivijoukon 

ulkopuolelta. Ulkoapäin näkee 
paremmin, miltä kirkko näyttää 
ulospäin, ja me tavalliset jäsenet 
kuitenkin koemme olevam-
me lähinnä kirkon ulkopuolel-
la, vaikka jäseniä yhä olemme 
ja haluamme olla. (Nettipalau-
te 6.12. kello 12.21)

Toimitus vastaa: Kiitoksia pa-
lautteestasi. Nuo esille nosta-
masi kysymykset ovat tärkeitä 
ja mielenkiintoisia. Voisimme 
hyvinkin käsitellä niitä Rau-
han Tervehdyksessä. Tuo ul-
kopuolella ja sisäpuolella ole-
mista koskeva näkemykse-
si on varmaan monelle meis-
tä kirkon jäsenistä tosi, vaikka 
se harmillista onkin. Ketkä sit-
ten ovat sisäpuolella? Voiko si-
tä edes määritellä mitenkään 
objektiivisesti vai onko se vain 
henkilökohtainen tunne? Siinä 
lisää kysymyksiä meille! 

• Hyvä että pääkirjoitukses-
sa Riitta Hirvonen otti esille 
myös seurakuntalaisten pelon 
kirkosta eroamisilla uhkaami-
sesta. Se pelko on monen pel-
ko. Ei uskalla sanoa mitään. 
(Nettipalaute 7.12. kello 9.55)

Lisäys
5.12. ilmestyneessä numeros-
sa olleessa jutussa ”Kirkkohal-
litus havahtui pohjoisen äänel-
le” listattiin kirkon strategia- 
ja tulevaisuusselontekotyö-
ryhmien jäsenet. Toimituksen 
saamasta listasta puuttui yh-
den strategiatyöryhmän jäse-
nen nimi. Hän on kirkkohalli-
tuksen edustaja, psykiatrian ja 
yleislääketieteen erikoislääkä-
ri Riitta Alaja. Pahoittelemme 
tietojen puutteellisuutta.

 toimitus@rauhantervehdys.fi  Palautetta

omaa mainettaan tai tunnetuksi 
tulemista, kuten Noora Karma te-
levisio-ohjelmassa.

– Rukous- ja sielunhoitotilan-
teet eivät saa olla koskaan julki-
suushakuisia, helluntaipastori to-
teaa.

Hypnoosi 
vierasta raamatussa
Tossavainen näkee, että hypnoti-
soija pyrkii ohjaamaan ihmisen 
käyttäytymistä, aistimuksia ja 
tunteita. Pastorin mukaan sellai-
nen on vierasta Raamatussa.

Tossavainen varoisi itse suosit-
telemasta hypnoosia keinoksi aut-
taa esimerkiksi riippuvuuksista 
kärsivää ihmistä.

– Ainoastaan Jumala on hän, 
joka antaa avun ja paranemisen. 

Samalla Tossavainen kuiten-
kin painottaa, ettei hänellä ole 
lääketieteellistä koulutusta arvi-
oida hypnoosia parannuskeinona. 
Tutkimusprofessori, vastaava yli-
lääkäri Hannu Lauerma on kom-
mentoinut Ilkka Kanervan kaata-
mista ja hypnoosia yleisesti verk-
kolehti Kotimaa24:n haastattelus-
sa itsenäisyyspäivän jälkeen per-
jantaina.

Lauerma kertoi käyttävänsä 
psykiatrina työssään hypnoosia. 
Kanervan hypnoosia Lauerma pi-
ti epäeettisenä tekona. 

riitta HirvoNEN

Itsenäisyyspäivänä esitetyssä 
Yleisradion Linnan jatkot -oh-
jelmassa kansanedustaja Ilk-
ka Kanerva kaatui hetkeksi lat-

tialle mentalisti Noora Karman 
hypnotisoitua hänet. Kanerva vai-
pui hänen takanaan olleen miehen 
käsivarsille ja sen jälkeen maahan.

Monille kristityille kaatumiset 
ovat tuttuja niin kirkon kuin va-
paiden suuntien hengellisistä ti-
laisuuksista. Kaatumisia on väi-
tetty muun muassa julkisuudessa 
usein olleen pastori Seppo Juntu-
sen tavaramerkiksi hänen rukoil-
lessaan ihmisten puolesta.

Oulun helluntaiseurakunnan 
johtava pastori Markku Tossa-
vainen kaihtaa Kanervan kaata-
misen rinnastamista kaatumisiin 
hengellisissä tilaisuuksissa.

– Seurakunnan tilaisuuksis-
sa ei ole kyse hypnoosista tai sug-
gestiosta. Esirukoilijan tehtävä on 
auttaa ihmistä Raamatun sanalla, 
rukouksella ja ripin kautta. 

Maineen hankkiminen 
oudoksuttaa
Tossavaisen mukaan rukous- ja 
sielunhoitotilanteissa auttami-
nen tapahtuu täysin autettavan 
ehdoilla. 

– Häntä ei saa painostaa mi-
hinkään sellaiseen, johon hän ei 
itse vapaaehtoisesti halua. Ihmi-
sen sielunelämää, tunteita, tahtoa 
tai älyä ei saa mennä manipuloi-
maan.

Tossavainen korostaa vielä, et-
tä kristillisessä auttamistyössä 
rukoilijalla tai sielunhoitajalla on 
pelkästään välittäjän rooli. Tossa-
vaisen mielestä rukoilija ei perää 

Mentalisti ja esirukoilija 
ovat eri asialla

K at ja K i i s k in e n

Kajaanintullin koulun Sairaalakoulun yksikön oppilaat pystyttivät Peltolassa sijaitsevan koulunsa pihalle itse tekemänsä seimen. Nyt 
myös muut potilaat voivat ihailla joulun ensimmäistä lahjaa, Jeesus-lasta, joka makaa kapaloituna seimessä lyhtyjen ympäröimänä. 
Idea seimen rakentamiseen lähti sairaalapastori Eeva Mertaniemeltä.
– Pidän oppilaille tunnin kerran kuussa, ja erään tunnin päätteeksi kerroin heille ideastani. Oppilaat innostuivat heti, Mertaniemi iloitsee.
Sairaalakoulun yksikkö on erityiskoulu, jossa annetaan opetusta OYS:n potilaana oleville Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
oppivelvollisuusikäisille oppilaille.

Mar i  L ä h t e e nmaa

Kaatuminen hengellisissä tilaisuuksissa on monille tuttua. Mikä ihmisen kaataa alttarilla?
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Kirja
suomalaisista
alttaritauluista
Juuri julkaistu Suuri alttari-
taulukirja esittelee 350 alttari-
teosta eri puolella Suomea si-
jaitsevissa kirkoissa. Samalla se 
tutustuttaa kirkkotaiteen his-
toriaan.

Juha Vartiaisen toimittama 
ja Readme.fi:n julkaisema teos 
kertoo alttaritaulujen taustois-
ta, niiden tekijöistä ja histori-
asta.

Kirja avaa samalla ko-
ko suomalaisen kirkkotaiteen 
historiaa, joka kulkee keskiai-
kaisista Raamatun tapahtumia 
kuvaavista maalauksista nyky-
ajan taideteoksiin, jotka voivat 
olla osa kirkon arkkitehtuuria.

Apua
jouluisilla
keräyksillä
Suomen Lähetysseuran jou-
lukeräys kohdennetaan tänä 
vuonna Aasian lasten lukutai-
don edistämiseen.

Kirkon Ulkomaanavun ad-
venttikeräyksellä muistetaan 
erityisesti orvoiksi jääneitä 
lapsia.

Suomen Pipiliaseuran Aito 
lahja -joulukeräyksellä tuetaan 
Egyptin kristittyjä.

Medialähetys Sanansaatta-
jien joulukeräys 2012 suuntau-
tuu Pohjois-Afrikkaan ja Lä-
hi-itään, jossa tuetaan Studio 
Al Morsalin tekemiä arabian-
kielisiä kristillisiä radio- ja te-
levisio-ohjelmia. Kansanlähe-
tyksen keräyksellä puolestaan 
kootaan varoja lähetystyöhön 
Venäjällä sekä terveydenhuol-
lon ja koulutuksen kehittämi-
seen Etiopiassa.

Suomen Luterilaisen Evan-
keliumiyhdistyksen (Sley) jou-
lukeräys kohdennetaan pyhä-
koulu- ja lapsityölle Sleyn lä-
hetyskentillä eri puolilla maa-
ilmaa. Kylväjän joulukeräyk-
sellä kerätään varoja vuonna 
2010 ankaran sääilmiön, zu-
din, vaurioittamalle Mongoli-
alle. Kansan Raamattuseuran 
Joulukeräys tukee sen tekemää 
nuoriso- ja opiskelijatyötä ym-
päri Suomen.

Myös Merimieskirkolla on 
oma joulukeräyksensä. Kir-
kon saamilla lahjoituksilla pi-
detään huolta suomalaisista 
maailmalla, esimerkiksi käy-
dään sairaaloissa suomalais-
ten luona.

Maata kiertelemässä

Kirjailija Charles Dickensin 
syntymästä on tänä vuon-
na kulunut 200 vuotta. Sen 
kunniaksi monet Britanni-

an kadut muuntautuvat viktoriaa-
nisiksi näkymiksi, joissa esitetään 
Dickensiä kuuluisaa Saiturin jou-
lua. Teoksessa esiintyy inhottava 
Ebenezer Scrooge, joka pitää jou-
lua humpuukina, mutta tarinan 
edetessä hänen sydämensä heltyy.

Juhlavuoden kunniaksi muun 
muassa Ranskassa ja Britanniassa 
järjestetään isoja Dickens-tapah-
tumia. Suurta kirjailijaa muiste-
taan festivaaleilla, museoissa ja 
markkinoilla. Jopa kirjailijan per-
hehaudalla vieraillaan.

Charles Dickensin teokset ovat 
syvän moraalisia. Niissä huoleh-
ditaan köyhistä, taistellaan lap-
sityövoiman käyttöä ja ahneutta 
vastaan sekä korostetaan huolen-
pitoa lähimmäisistä. 

Charles Dickensiä juhlitaan jouluna
Dickensiä voi luonnehtia sy-

västi uskonnolliseksi ihmisek-
si. Ilmaisu kristitty olisi kenties 
kuitenkin väärä kuvaamaan hän-
tä.  Esimerkiksi Saiturin joulussa 
on vain yksi viittaus Kristukseen. 
Scroogen kääntymys on kuiten-
kin hyvin uskonnollinen.

Dickens ei pitänyt kirkosta, 
koska näki sen tekopyhyyden.   
Romaaneissaan hän arvostelee sa-
tiirin keinoin pappeja, jotka käyt-
tivät asemaansa kirkossa omaksi 
hyväkseen. 

Kirjailija oli unitaari eli hen-
kilö, joka uskoo, että Jumalalla 
on vain yksi persoona. Hän kir-
joitti lapsilleen kirjan Herramme 
elämä, koska uskoi, että Uusi tes-
tamentti ja vuorisaarna ohjasivat 
parhaiten hyvään elämään. Teok-
sessa kirjailija kuvaa Jeesusta ta-
valla, jonka nuoret ymmärtävät.

Dickens ei ollut enkeli, vaik-

ka hän kirjoissaan taisteli hyvän 
puolesta. Kirjailija hylkäsi vai-
monsa, jonka kanssa hänellä oli 
yhdeksän lasta ja lyöttäytyi elä-

mään rakastajattarensa kanssa.
Dickens oli hyvä ystävä ja isä, 

vaikka dominoikin hiukan lapsi-
aan. Kirjailijan oma isä oli tuh-
lari, joka joutui velkavankeuteen. 
Perheen lapsista Charles lähetet-
tiin tehtaaseen töihin, jotta ve-
lat saataisiin maksettua. Charles 
ei antanut tätä koskaan anteeksi 
vanhemmilleen. Dickens ei pa-
lannut enää kouluun vaan hänes-
tä tuli itseoppinut.

Dickensin hahmot eivät ole ai-
na älyllisiä, mutta heillä on suuri 
sydän. Hänen sankarinsa ja san-
karittarensa ovat täynnä empati-
aa. He ymmärtävät, että olemme 
tässä maailmassa yhdessä ja mei-
dän on autettava toisiamme.  

PEkka HEliN

Lähde: Religion News Service

Oulun seurakuntiin tulossa 
kirkkoherranvaihdoksia

Oulun seurakuntayhty-
mässä puhaltavat muu-
toksen tuulet eivät rajoitu 
vain vuoden alusta yhty-

mään liittyviin uusiin seurakun-
tiin. Muutoksia on tulossa myös 
kirkkoherrojen suhteen.

Oulujoen kirkkoherra Jouni 
Riipinen valittiin viime viikolla 
Rovaniemen seurakunnan kirk-
koherraksi. Hän siirtyy uuteen 
työhönsä kevättalven aikana.

– Tarkkaa ajankohtaa ei vielä 
pysty sanomaan. Pyrimme lait-
tamaan paikan Oulujoella mah-
dollisimman pian avoimeksi, jotta 
rekrytointiprosessi saadaan käyn-
tiin, Riipinen toteaa.

Hän odottaa uuden, isomman 
seurakunnan tuomia haasteita 
innolla, mutta myös ristiriitaisin 
tuntein.

– Rovaniemi on iso seurakun-
ta, jossa on isot haasteet. Sen ver-
ran, mitä olen niihin ehtinyt tu-
tustua, niin eivät ne aivan vierail-
ta tunnu. Samalla on kuitenkin 
haikea mieli tästä Oulujoen seu-
rakunnasta.

Riipinen toteaa, että kirkko-
herran vaihtuminen on vain yk-
si monista muutoksista seurakun-
takentässä.

– Seurakunnissa on nyt paljon 
muitakin muutoksia, jotka tuovat 
mukanaan haasteita. Kirkkoher-
ran vaihtuminen on vain osa sitä.

Seurakunnan imago luodaan 
Riipisen mukaan työntekijöiden 
ja luottamushenkilöiden kanssa 
yhdessä.

– Kirkkoherralla on vahva osa 

tässä prosessissa, hän on käynnis-
tämässä ja viemässä asioita eteen-
päin, Riipinen summaa.

tulevaisuudessa kolme
siirtymässä eläkkeelle
Haukiputaan seurakunnan kirk-
koherra Jaakko Kaltakari näkee 
kirkkoherran roolin Riipisen ta-
voin seurakunnan keulakuvana.

– Kirkkoherra on veturi, jon-
ka johdolla luottamushenkilöt 
ja työntekijät yhdessä rakentavat 
seurakuntaa sovittujen linjojen 
mukaisesti. Seurakunnan kristil-
listä perustyötä tehdään yhdessä, 
ja kirkkoherra voi toimia kannus-
tajana ja esikuvana.

Kaltakari kertoo lähtevänsä 
eläkkeelle vuoden 2015 keväällä. 
Hän toivoo, että saisi pysyä ter-
veenä ja viettää tulevia eläkepäi-
viä harrastusten ja läheisten pa-
rissa.

– Tarkkoja suunnitelmia ei 
eläkepäiviksi vielä ole, mutta ai-
on omistautua perheelle, puoli-
solle ja jälkipolvelle, Kaltakari 
sanoo.

Kirkkoherra on 
veturi, jonka johdolla 
luottamushenkilöt 
ja työntekijät 
yhdessä rakentavat 
seurakuntaa 
sovittujen linjojen 
mukaisesti. 

Jaakko Kaltakari
Haukiputaan kirkkoherra 

Oululaisille tuttuja nimiä hakijoissa

Myös Tuiran seurakuntaan 
on tulossa kirkkoherranvaihdos, 
kun Hannu Ojalehto jää eläkkeel-
le ensi syksynä. 

Oulunsalon kirkkoherra Ta-
pio Kortesluoma puolestaan on 
65-vuotias. Rauhan Tervehdys ei 
tavoittanut Kortesluomaa haas-
tattelua varten.

katja kiiSkiNEN

Jouni Riipinen

Tuiran seurakunnan kirk-
koherran virkaan ovat 
hakeneet Ylivieskan seu-
rakunnan kappalainen 

Pekka Favén, Tuiran seurakun-
nan kappalainen Lauri Kujala, 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan seurakuntapastori Jouko 
Lankinen, Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kappalainen 

Ari-Pekka Metso, Oulun tuo-
miokapitulin hiippakuntade-
kaani Niilo Pesonen, Tuiran 
seurakunnan kappalainen Pet-
teri Tuulos ja Tuiran seurakun-
nan kappalainen Juha Valppu. 

Oulun tuomiokapituli aset-
taa hakijat vaalisijoille alkuvuo-
den aikana.

Kirkkoherra valitaan kan-

sanvaaleilla. Äänioikeutettuja 
ovat 18 vuotta täyttäneet Tui-
ran seurakunnan jäsenet. 

Pätevyysvaatimukset kirk-
koherranvirkaan ovat pasto-
raalitutkinto ja seurakuntatyön 
johtamisen tutkinto. 

Haku Tuiran seurakunnan 
kirkkoherran virkaan päättyi 4. 
joulukuuta. 

Charles Dickens eli vuosina 1812–1870.
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Kerro idea, anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Jakelu-
häiriöt

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Muut seurakunnat

M I E S K U O R O

Weljet jouluksi kotiin -
tarjoukset werkkokaupassa!

www.weljet.com

Lämmin tervetuloa  
Joulujumalanpalvelukseen! 
Lauantaina 15.12. klo 12-13.
Joululauluja, joulun Sana,  
lasten ohjelmaa, joulupuuro.

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18,	Karjasilta	
	http://oulu.adventist.fi	
	08	530	3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 14.12. klo 18 Lift joulujuhla.
La 15.12. klo 18 Lautapeli-ilta.
Su 16.12. klo 16 Koko seurakunnan joulujuhla, 
Eero Pokela, Niina Männistö, Pauli Uusikylä & 
band. Ke 19.12. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Hannu Orava, Pasi Markkanen. Päivärukous 

ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 16.12. OSASTON JOULUJUHLA klo 14.00.
Joulupadat ulkona 17.12-22.12.2012.

TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

To 13.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke,
Esko Taipale, God’s Bell, rukouspalvelua, 
tarjoilua. La 15.12. klo 10 Joulumyyjäiset, riisi-

puuroa, leivonnaisia, arpajaisia, kortteja ym. La 15.12. klo 18 K20 –ilta, 20-35 
–vuotiaille nuorille aikuisille. Su 16.12. klo 11 Seurakunnan joulujuhla, Risto 
Wotschke, Henri Tuhkala, näytelmä, lähetyslippaiden palautus, riisipuuro.
Ke 19.12. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuorten puurojuhla. To 20.12. klo 19 
Rukousilta, Martti Väyrynen.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Hautauspalveluja

	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Isoset yhdistivät voimansa – 
oma yhdistys ja sivusto

Suomen evankelisluterilais-
ten seurakuntien isosille 
on perustettu yhteinen net-
tisivusto, johon on koottu 

muun muassa vinkkejä rippilei-
rien tutustumisleikkeihin, iltaoh-
jelmiin ja hartauksiin. Sivustolla 
on myös isosten omia blogeja se-
kä keskustelumahdollisuus rekis-
teröityneille käyttäjille.

Sivustoa ylläpitää isosten pe-
rustama valtakunnallinen Isoset 
ry. Sen säännöissä määritellään, 
että yhdistyksen tarkoituksena on 
”vahvistaa isoskulttuuria, edes-
auttaa isosten ja muiden nuorten 
äänen tuomista kuuluviin kirkos-
sa heitä koskevissa asioissa, sekä 
lisätä isosten yhteisöllisyyttä ja 
kanssakäymistä yli seurakunta-
rajojen”.

jussi ja oskari
yhdistivät voimansa
Yhdistyksen puheenjohtaja Jus-
si Tiira kertoo blogitekstissään, 
kuinka sivusto sai alkunsa.

Vaikka hän kahden riparike-
sän jälkeen tiesi paljon sketsejä 
ja riparileikkejä, eivät ne parhaat 
tuntuneet muistuvan mieleen il-
taohjelmia suunnitellessa.

– Pää löi tyhjää. Jos jotain ko-
koelmia oli, niissä oli vain samat 
iänikuiset jutut.

Tiira sai ystävältään kopion 
listasta, johon oli koottu kaikki 
kaveriporukan muistamat ripa-
risketsit. Ennestään tuntematto-
miin sketseihin hän pyysi ohjeet 
ja lisäsi ne tiedostoon.

– Joku tietysti kuuli sähköises-
tä listastani ja halusi siitä kopion. 

Su 16.12. klo 15.00 JOULUJUHLA
Ti 25.12.klo 11.00 JOULUAAMUN 

JUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Perjantaina 14.12.2012 Tuomiokirkossa klo 19.00

Suuri
Joulukonsertti

Kristjan
Mõisnik

Oulaisten Nuorisokuoro
johtaa Tapani Tirilä

Maija Tynkkynen urut

Oulun NMKY:n
Mieslaulajat
johtaa Ahti SeppMarjatta

Airas
Liput 15 € ovelta. Ennakkoon Oulun Koru, Pukumies ja kuorolaiset.

Kuka lähimmäisistäsi 
tarvitsisi apua kotiin?
Osta lähimmäisillesi joululahjaksi 
helpotusta arjen keskelle uudesta 
kotipalveluiden verkkokaupasta!

Uudenlainen tapa välittää 
itsestä ja lähimmäisistä.

www.oikeatpalvelut.fi

Lahjakasta 
hoivaa, 
arvokasta 
elämää

Pitkällisen suunnittelun ja useiden versioiden jälkeen 
isosten.net-sivusto näyttää tältä.
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Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

  Sinappia

Ennen vanhaan työpaikoilla oli tupakoit-
sijoille erityiset tilat, joissa he saivat vetää 
jokapäiväiset röökinsä. Enää ei ole. Savut-
telijat on ajettu norkoilemaan ovenpieliin, 

vaikka pakkanen huitelisi parissakymmenessä 
asteessa.

Erään tuttavani mielestä on oikein, että tu-
pakoitsijoiden elämä tehdään mahdollisimman 
vaikeaksi, sillä näin toimitaan röökaajien omak-
si parhaaksi. Kun elämäntapavastuuttomat pan-
naan koville, pahat tavat jäävät pois. Näin tuu-
mivat nykyään monet valveutuneet kansalaiset.

Nämä kansalaiset ovat totta kai huolissaan 
sauhuttelijoiden terveydestä. Heitä täytyykin 
kiittää harvinaisesta jaloudesta ja kauniista mie-
lestä. On liikuttavaa, että ihmiset yhä huolehti-
vat toisistaan. 

Miksi juopottelu ei kuitenkaan herätä saman-
laista jaloutta? Törpöttelijöitä ei ajeta ovenpieliin 
ryypiskelemään, vaikka juoppous on merkittä-
vä terveysriski.

Mikä saa kansalaisen hermostumaan, jos hän 
näkee jonkun vetävän tupakkaa?  Kun savu le-
hahtaa, mikä siinä niin tavattomasti sieppaa ih-
mistä? Kun tulitikku rapsahtaa liekkiin, mikä 
sytyttää paheksujankin?

Ehkä kansalainen ajattelee, kuinka tupak-
kasairaudet maksavat terveysmenoina huikeita 
summia. Näin sen täytyy olla. Kansalaisen ajat-
telun taustalla on jälleen liikuttava huolenpito, 
tällä kertaa kansantaloudesta.

Vai onko niin, että maassamme vallitsee tu-
pakkahysteria? Muutenhan ei voi selittää, miksi 
muutoin järkevät ihmiset hermostuvat tupakan-
poltosta, vaikka savu ei tulisi lähellekään omaa 
nokkaa.

Onko hysterian määrä vakio? Kuuluuko jo-
kaiseen aikakauteen tietty määrä hysteriaa, jon-
ka muoto syntyy pelkästä sattuman oikusta? Joi-
takin vuosisatoja sitten vainottiin noitia, jotka 
oikeasti olivat aivan tavallisia ihmisiä. Suomes-
sakin on ollut villityksiä, jotka aika on osoitta-
nut naurettaviksi.

Tupakkahysteria saattaa johtua pelkästä pa-
heksuminen halusta. Ihmisestä on niin mukava 
paheksua jotain, vaikka tupakkaa.

Tupakointi on vaarallinen tapa enkä suositte-
le sitä kenellekään. Aikuiset ihmiset saavat kui-
tenkin elää kuten he haluavat.

Tupakointia on hyvä vastustaa, mutta ihmis-
ten sopisi miettiä, miksi he tulevat aggressiivi-
siksi, kun näkevät jonkun tupakoivan. Syy ei 
välttämättä ole kovin jalo.

PEkka HEliN

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

Mikä tupakoinnissa 
suututtaa?

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 18.12. klo 18.00 jouluseurat seurakunta-
keskuksen Hopealyhdyssä, Kemissä, ke 19.12 klo 18.30 Väinölässä, 
Piippolasssa
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 13.12. klo 19.00 Anna-Leena Peltonie-
mellä, Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu
Siionin jouluvirret: su 16.12. klo 15.00 Maikkulan kappelissa, Kangas-
kontiontie 9, Oulu. Kahvitarjoilu klo 14.30. Oulun seudun virsikuoro ja 
Körttiopiskelijoiden kuoro esiintyvät.
Tervetuloa!

To 13.12. klo 19 Joulujuhla opiskelijoille.
Su 16.12. klo 15 Joulujuhla. Kolehti 
Vinnin lastenkodin joululahjaan Viroon.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Joulujuhla su 16.12. klo 14.  
Anna Lahtinen & nuoret, Hilla 
ja Lumi, Holman perhe, Pouken 
perhe, Niilo Karjalainen.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

 Miten valMistaa tietä 
jeesuksen kuninkuudelle?

Tapio ja Säde Pokka sekä Juhani Seppänen 
Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SUNNUNTAIN 
OPETUSSEURAT
16.12. klo 15
Vanha pappila,
Asemakatu 6, juhlahuoneisto

Isoset yhdistivät voimansa – 
oma yhdistys ja sivusto

Erään palvelun kaaduttua noin 
150 artikkelia käsittänyt lista ka-
tosi. Onneksi Tiiralla oli tallessa 
noin sata artikkelia kattava var-
muuskopio.

– Olisin varmaan pian luovut-
tanut, ellen olisi samoihin aikoi-
hin sattumalta törmännyt Isosen 
Blogiin, jota piti muuan Oskari. 
Pohdiskelevat tekstit ja blogin kyl-
keen koottu sketsi-, leikki- ja har-
tausmatsku saivat minut innostu-
maan uudestaan. 

– Päätimme Oskari Järvelinin 
kanssa puhaltaa yhteen hiileen, ja 
pian ilmoilla oli myös idea yhtei-
sestä isossivustosta, Tiira kertoo.

oma yhdistys
mahdollistaa toiminnan
Sivuston ohella kehittyi myös aja-
tus isosten omasta yhdistyksestä, 
jonka tehtävänä olisi paitsi hallin-
noida isosten sivustoa myös mah-
dollistaa laajemman toiminnan, 
esimerkiksi tapahtumien, järjes-
täminen tulevaisuudessa.

– Näin meillä on mahdolli-
suus tehdä kaikkea sellaista, mi-
hin vain innostusta on. Vaikkapa 
julkaista lehteä, Tiira toteaa.

Yhdistyksessä on jäseniä täl-
lä hetkellä parikymmentä, joista 
seitsemän on myös hallituksessa. 
Sivustolle rekisteröityneitä käyt-
täjiä on viitisenkymmentä.

– Hieman epäselvyyksiä oli sii-
tä, miten liitytään yhdistykseen 
ja miten rekisteröidytään pelkäs-
tään sivuston käyttäjäksi. Olem-
me nyt pyrkineet selkiyttämään 
näitä toimintoja.

Yhdistyksen jäseneksi voivat 

liittyä myös seurakunnat. Tässä 
vaiheessa jäsenseurakuntia ei vie-
lä ole, mutta Tiira toivoo niitä tu-
levan sitä mukaa, kun tieto yhdis-
tyksestä tavoittaa seurakunnat.

– Isosilta emme peri jäsenmak-
sua. Seurakunnilta perimme yh-
distyksen ja sivuston pyörittä-
miseen käytettävän jäsenmak-
sun, jonka suuruudesta päätetään 
myöhemmin hallituksen kokouk-
sessa.

aktiiviset nuoret
tuottavat sisällön
Tiira toimii sivuston pääarkkiteh-
tina, ylläpitäjänä sekä yhdistyksen 
puheenjohtajana. Toinen ylläpitä-
jä Oskari Järvelin on yhdistyksen 
varapuheenjohtaja, rahastonhoi-
taja sekä tiedotusvastaava. 

Kaiken tämän nuorukaiset te-
kevät opintojensa ohella.

– Itse opiskelen meteorologiaa 
Helsingissä. Oskari asuu Limin-
gassa ja tekee ylioppilastutkintoa, 
Tiira kertoo.

Kahdestaan heidän ei kuiten-
kaan tarvitse koko hommaa pyö-
rittää, sillä muut yhdistyksen jä-
senet ja aktiiviset sivuston käyt-
täjät osallistuvat sisällöntuotan-
toon.

– Kaikki yhdistykseen kuulu-
vat voivat kirjoittaa blogeja. Eräs 
jäsen kirjoittaa lisäksi artikkelei-
ta ajankohtaisista aiheista. Jos on 
ideoita ja innostusta, meihin kan-
nattaa ottaa yhteyttä, Tiira kehot-
taa.

katja kiiSkiNEN

Seuraavaksi tietysti piti kirjoittaa 
ohjeet hänelle outoihin sketsei-
hin. Miksei sitten loppuihinkin?

Tiira listasi myös riparileikit. 
Pian tiedoston lähetteleminen 
kävi työlääksi, kun yhä useampi 
tahtoi siitä kopion itselleen. Sik-
si oli luontevaa laittaa se nettiin 
jaettavaksi.

– Hyvää ilmaista nettisivuston 
ylläpitopalvelua oli vaikea löytää 
ja niinpä ensimmäisinä vuosi-
naan materiaalipankki Pompeli-
pedia seilasikin varmaan puoles-
sa tusinassa eri palvelussa.

Vantaalla asuva Jussi Tiira  on 
muillakin tavoin mukana seurakunnan 
toiminnassa. Kuva on viime kesältä, 
jolloin Tiira osallistui Tikkurilan 
seurakunnan Walkers-nuortenkahvilan 
vapaaehtoisille järjestämälle 
purjehdusretkelle.
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Oma lehti on kestävä lahja lapselle. 25-vuotias
Lastenmaa on perinteinen ja laadukas lastenlehti,
jonka teemoja ovat koti ja perhe, lukeminen, luonto
ja kansainvälisyys. Iltarukous ja Raamatun kertomukset 
kuuluvat lapsen hengelliseen kasvuun ja tuovat 
turvallisuuden tunnetta. 

Lastenmaan joka numerossa julkaistaan tunnettu jen 
suomalaisten kirjailijoiden ja kuvittajien satuja.
Lasta ilahduttavat monipuoliset askartelut, tehtävät
ja kilpailut sekä lasten omat uutiset. Lehden
päätoimittaja on kirjailija Anna-Mari Kaskinen.
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Tilaa
Lastenmaa

6 kk

19€
(norm. 33 €)

Anna
hyvä hetki.

Tuike ja Viventi tarjoavat joulutunnelmaa

Joulun tunnelmaan voi virit-
täytyä kuuntelemalla klas-
sista musiikkia torstaina 20. 
joulukuuta Pyhän Tuomaan 

kirkossa Oulun Puolivälinkan-
kaalla. 

Tuolloin Sekakuoro Tuike ja 
puhallinorkesteri Viventi esittävät 
noin tunnin pituisen yhteiskon-
sertin aikana jouluaiheisia kappa-
leita. Konsertteja järjestetään illan 
aikana kaksi. Ensimmäinen tilai-
suus alkaa kello 19 ja myöhäisem-
pi kello 21.

Sekä Tuike että Viventi ovat ta-
sokkaita esiintyjiä. Molemmissa 
on jo pidemmän aikaa musiikkia 
harrastaneita tai sitä opiskelevia 
nuoria ja aikuisia. Tuike koostuu 
noin neljästäkymmenestä laula-
jasta. Kuoron ohjelmisto on pää-
asiassa hengellisestä musiikista. 

Tuike-kuoroa on kuultu myös 
isommissa kirkkomusiikkiteok-
sissa, viimeisimpänä Risto Ai-
nalin Luukas-passiossa.

Oulun seurakuntien puhallin-

orkesteritoiminta on jaettu nel-
jään eritasoiseen ryhmään, joista 
Viventi on edustuskokoonpano. 
Se on voittanut peräti kuusi pe-
räkkäistä puhallinorkestereiden 
suomenmestaruutta.

Orkesteritoimintaa järjeste-
tään yhteistyössä Oulun konser-

vatorion, Kiiminkijoen opiston 
sekä Oulun seudun ammattikor-
keakoulun kanssa.

lauluja 
joulun valosta
Pyhän Tuomaan konsertissa kuul-
laan muun muassa puhallinorkes-

K a i s a  A n t t i l a

Puhallinorkesteri Viventi on mukana joulukonsertissa.

Jouluoratoriossa kuullaan paljon joululaulua ja laulajiakin on useasta kuorosta. Kuva on otettu harjoituksissa lauantaina 8. joulukuuta. 
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Jouluoratorio 
soi tuomiokirkossa

Tuike ja Viventi tarjoavat joulutunnelmaa

Oulun tuomiokirkossa on 
tarjolla harvinaista herk-
kua musiikin ystäville, 
kun J.S. Bachin Jouluora-

torion sävelet täyttävät kirkkosa-
lin. Oratorion toteutuksen orga-
nisoinnista vastaava Oulun Tuo-
miokirkkoseurakunnan kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki kertoo, et-
tä teosta ei ole kuultu Oulussa pit-
kään aikaan. 

– Muita samantyylisiä teoksia, 
kuten pääsiäiseen kuuluvia passi-
oita, on kyllä esitetty. Bachin Jou-
luoratorio on kuitenkin kuultu 
Oulussa viimeksi vuonna 2005, 
hän muistaa.

Jouluoratorio koostuu kuudes-
ta kantaatista, joista kolme en-
simmäistä esitetään joulukuussa 
järjestettävissä konserteissa. Nä-
mä kolme kantaattia esittävät tu-
tun jouluevankeliumin, eli Luuk-
kaan evankeliumin toisesta luvus-
ta löytyvät tapahtumat.

johtaja 
kokoaa yhteen
Jouluoratorion toteuttamiseen 
tarvitaan suuri joukko ihmisiä. 
Esitystä ovat harjoitelleet kolme 
kuoroa, orkesteri sekä neljä so-
listia. Kuoroina kuullaan Oulun 
katedraalikuoroa, Cantio Laudis 
-kuoroa sekä OAMK:n kamari-
kuoroa. Orkesterina on Oulunsa-
lo Ensemble. Solisteina ovat Hen-
na-Mari Sivula, Sirkka Rauta-
koski, Péter Marosvári sekä Lau-
ri-Kalle Kallunki.

Kuorot, orkesteri ja solistit 
ovat kukin harjoitelleet osuuttaan 
erikseen. Esitys kootaan yhteen 
vain hieman ennen esitystä. Teok-
sen johtaja Olli Heikkilä kuiten-
kin uskoo, että yhteistyö eri taho-
jen välillä tulee toimimaan hyvin. 

– Teoksen johtajan täytyy tie-
tää, mitä hän tekee. Johtajaa eli 
kapellimestaria tarvitaan juuri eri 
tahojen yhteensovittamiseen, hän 
huomauttaa.

Heikkilä kertoo, että hänen 
valmistautumiseensa on kuulu-
nut muutakin kuin partituurin 
eli koko teoksen sisältävän nuot-
tikokonaisuuden opettelua. 

– Olen myös sisäistänyt tekstiä 
ja lukenut Jouluoratorion histori-
asta saadakseni siitä syvällisem-
män otteen. 

– Teos on täynnä jouluista kau-
neutta ja riemullisuutta. Juuri rie-
mullisuus minun pitäisi saada tai-
ottua esiin, hän pohtii.

Haastava 
teos
Lauri-Kalle Kallungilla on projek-
tissa monta erilaista roolia. Sen li-
säksi, että hänellä on vastuu pro-
jektin organisoinnista ja yhdestä 
solistin roolista, hän myös johtaa 
Oulun katedraalikuoroa. 

Kallunki tuntee Jouluoratorion 
vaativuuden monelta eri kantilta. 

– Tämä teos vaatii tasokkaat 
kuorot. Bachin musiikki on tek-
nisesti haastavaa. Olemme harjoi-
telleet kuorojen kanssa Jouluora-
toriota koko syksyn, hän paljas-
taa.

Oratorioon valmistautuminen 
vaatii joiltakin esiintyjiltä enem-
män kuin toisilta, koska osalla on 
enemmän harjoiteltavaa. 

– Kuorot eivät ole jatkuvas-
ti äänessä, mutta sellisti, urut ja 
cembalo ovat lähes koko ajan töis-
sä, Kallunki kertoo.

Teos vaatii solisteiltakin pal-
jon. Esityksen solistit ovatkin 
kaikki musiikin alan ammatti-
laisia. Myös suurin osa orkesterin 

jäsenistä on ammattimuusikoita.
Heikkilä uskoo, että Jouluora-

toriota kannattaa tulla kuuntele-
maan. 

– Oratorion kuuleminen näin 
hienoissa puitteissa on sekä mu-
siikillinen että uskonnollinen ko-
kemus. Jouluoratoriossa on hieno 
musiikki ja hieno teksti. Se kantaa 
jouluun ja juhlan ylikin, Heikki-
lä uskoo.

kaiSa aNttila

Bachin Jouluoratorio esitetään 
Oulun tuomiokirkossa lauantaina 
15. joulukuuta sekä perjantaina 21. 
joulukuuta kello 20. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Käsiohjelma maksaa  
10 euroa.

terille sovitettu englantilainen jou-
lusikermä sekä otteita Tšaikovskin 
baletista Pähkinänsärkijä. 

Kappaleiden joukosta löyty-
vät myös Sibeliuksen kaikki vii-
si joululaulua, joissa Laura Kum-
pula toimii solistina. Saksofoni-
soiton opettajaksi opetteleva An-
ni Paarma soittaa solistina kap-
paleen Highland Cathedral. Or-
kesterin ja kuoron yhteisesitykse-
nä kuullaan ainakin keskiaikaisia 
joululauluja suomalaisesta laulu-
kokoelmasta Piae Cantiones.

Konsertin teemana on jou-
lun valo. Tuikkeen kuoronjohta-
ja Laura Kumpula kertoo, että he 
halusivat konsertille iloisen tee-
man, joka herättäisi monenlaisia 
ajatuksia. 

– Musiikki tuo valoa talven pi-
meyteen. Toisaalta Jeesus ja joulu-
juhla ovat meidän valomme.

Juha Pisto, toinen Viventin or-
kesterinjohtajista, arvioi teeman 
sopivan kappaleisiin. 

– Kaikissa näissä lauluissa on 

jotakin valoon viittaavaa, hän 
pohtii.

Pisto uskoo, että konsertis-
ta tulee kuulemisen arvoinen. 

– Iso kuoro ja orkesteri yh-
dessä ovat aina vaikuttava 
elämys. Konsertissa on myös 
kuultavissa useita tuttuja jou-
lulauluja, joten kuuntelemi-
nen ei käy tylsäksi, Pisto va-
kuuttaa.

Laulujen lisäksi konsertis-
sa saadaan kuulla jouluevan-
keliumi Oulun murteella lu-
ettuna. Lopuksi yleisö pääsee 
osallistumaan Enkeli taivaan 
-yhteislauluun. 

kaiSa aNttila

Tuike ja Viventi konsertoivat 
torstaina 20.12. kello 19 ja 
21 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Konserttiin on vapaa pääsy, 
käsiohjelma maksaa  
6 euroa. Tuotto menee Tuiran 
seurakunnan diakoniatyölle.

Ku va t :  Ve s a R an t a

Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Lauri-Kalle Kallunki.

Kuoronjohtaja Olli Heikkilä.

Jouluoratoriossa esiintyy kolme kuoroa.

Jouluoratoriossa kuullaan paljon joululaulua ja laulajiakin on useasta kuorosta. Kuva on otettu harjoituksissa lauantaina 8. joulukuuta. 
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                      Eetterissä

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

radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi 
Radiopyhäkoulu lähetetään 
valtakunnallisena sunnuntai-
sin kello 8.45.
Su 16.12. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa puhutaan aiheesta 
Tehkää tie kuninkaalle. Pyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kirsi 
Isola Oulujoen seurakunnasta.
Aluelähetys 3. adventtisun-
nuntaina 16.12. kello 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla. MS
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa pääsihteeri Henrik 
Perret kertoo herätysliikkeiden 
perustamasta Suomen Teologi-
sesta Instituutista. MP
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa on haasta-
teltavana Mirja Imponen. MB
Klo 10 messu Oulujoen kir-
kosta. Messun toimittaa Ilkka 
Mäkinen, ja häntä avustaa Kat-

ja Haipus. Kanttorina on Lauri 
Nurkkala.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Oulun tuomiokir-
kon kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki kertoo J.S. Bachin Jouluorato-
riosta. MP. Lue juttu s. 9.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseura-
kunnat.fi/radio.
To 13.12. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa pääsih-
teeri Henrik Perret kertoo herä-
tysliikkeiden perustamasta Suo-
men Teologisesta Instituutista.
Pe 14.12. klo 14.40 Päivän va-
linnassa puhutaan Kauneimmat 
joululaulut -tapahtumasta, joka 
järjestetään Rotuaarilla 15.12. 
Heli Lomun haastattelussa on 
lähetystyön koordinaattori Ulla 
Mäkinen. Lue juttu s. 15.
Pe 14.12. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa säveltäjä ja 

Virtuaalikirkon kehittäjä. Ilma-
ri Mäenpää pohtii miten verk-
ko on vaikuttanut lestadiolais-
ten hengellisyyteen. Uusinta ti 
18.12. klo 19–20. MS
Ma 17.12. - ke 19.12. klo 16.20 
Armonpulla. MS
Ke 19.12. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus-ohjelmassa on 
haastateltavana Esa Blomster. 
MB
To 20.12. Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa Hanna Salomä-
ki kertoo kuudennesta herätys-
liikkeesta, karismaattisuudesta. 
Häntä haastattelee MP.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
3. adventtisunnuntaina 16.12.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulussa pu-
hutaan aiheesta Tehkää tie ku-
ninkaalle. Pyhäkoulun pitää las-
tenohjaaja Kirsi Isola Oulujoen 
seurakunnasta.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaa Mat-

ti Pikkarainen, ja häntä avus-
taa Ari-Pekka Metso. Musiikis-
ta vastaavat urkuri Péter Maros-
vári, kanttori Henna-Mari Sivu-
la ja Cappella pro Vocale -kuoro.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
3. adventtisunnuntaina 16.12. 
klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. 

jouluradio 91,6 MHz, 
91,6 MHz ja 101,9 MHz
www.jouluradio.fi
Jouluradio soittaa joulumusiik-
kia kellon ympäri loppiaiseen 
saakka. Osoitteessa www.joulu-
radio.fi lähetystä voi kuunnella 
internetin kautta ja siellä soivat
myös verkkoradiot Jou ŕadio, 
Pikku Jouluradio, Kauneimmat 

joululaulut ja Julradion. Osoit-
teessa jouluradio.fi/karaoke voi 
lähettää jouluisia lauluterveh-
dyksiä kavereilleen.

Palautteet ohjelmista
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio www.kempe-
leenseurakunta.fi
3. adventtisunnuntain 16.12. 
klo 10 perheiden Joululaulu-
messu Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Merja Veikkolai-
nen, kanttori Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Laulamme Kauneim-
pia joululauluja.

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

PALVELUSIHTEERIN 
pysyväisluontoinen työsuhde

sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

1.1.2013 laajenevassa Oulun seurakunta-
yhtymässä on seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Jäsenmäärä on noin 150 000. Pää-
toimisia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

FM-taajuus 91,6 MHz, 
Kaapelitaajuudet 

91,6 MHz (TeliaSonera), 
101,9 MHz (DNA)

Vanhan virsikirjan 
rukouskirjassa on paljon 
unohdettuja, nykyihmisen 
näkökulmasta 
mielenkiintoisia katkelmia. 
Eräs näistä on Tuomarin 
Rukous. Siinä tuomari 
rukoilee ennen istunnon 
alkua itselleen viisautta ja 
Jumalan johdatusta. 

Rukouksen sävy on hyvin 
köyhää suosiva – syrjäy-
tettyjen asia suorastaan 
’hengellistetään’. Muis-

teliko rukouksen tekijä Van-
han testamentin Aamoksen kir-
jaa, jossa kauhistellaan ahnei-
ta ja rikkaita ihmisiä, heitä jotka 
”myyvät köyhän kenkäparista”? 

Vai onko mielessä rikas mies 
ja Lasarus? Köyhä Jumalan mies-
hän meni kuolemansa jälkeen 
taivaaseen rikkaan miehen kär-
ventyessä helvetin tulessa.

Joka tapauksessa rukouksen 
pohjimmainen ydin tuntuu ole-
van mielen taajuuden asettami-
nen vähäosaisten ja köyhien puo-
lelle, vaikka heidän ulkoinen ole-
muksensa olisi kuinka vasten-
mielinen tahansa. 

Mikään ajallinen tai ulkoinen 
ei siis saa uhmata jumalallisen 
oikeuden toteutumista.

Hyväsydäminen 
oikeudenjakaja

Herra kaikkivaltias Jumala, sinä joka olet Tuomari jumalien seassa maan päällä!
Sinä olet minua pyhyydessäsi kutsunut tuomarin virkaan palvelemaan, jakamaan köyhille 
ja orvoille oikeutta ja auttamaan raadollista ja kurjaa oikeuden piiriin.
Valaise ymmärrykseni, vahvista minua armollasi, että minä virkani uskollisesti ja ahkerasti 
toimittaisin.
Herra! Minä tiedän, kuinka ankarasti sinä tuomitset ne, jotka käyttävät lakia väärin ja 
kirjoittavat väärän tuomion vääntäen köyhän asian nurinpäin.
Anna minulle sellainen mieli ja sydän, että osaisin tuomita oikein ihmisen ulkomuotoon 
katsomatta; enkä jumalattomankaan ulkomuotoa katsoisi, vaan auttaisin köyhiä ja 
syrjäytyneitä pois heidän vainoajiensa väkivallan alta.
Johdata minua, Herra, sinun totuudessasi ja sido sydämeni sinun nimesi pelkoon siten, että 
minä kaikki toimeni viisaasti tekisin, tutkisin ja puhuisin niin kuin oikein on, välttäisin 
ahneutta ja oman parhaani etsimistä ja ajattelisin aina sinun hurskasta tuomiotasi – sitä 
jossa sinä minut ja kaikki ihmiset tekojemme jälkeen tuomitset.
Auta minua, oi Jumala, että minä aina työssäni muistaisin sinun lakisi ja käskysi, jotka 
parhaiten opettavat minua, niin että minulla olisi puhdas omatunto – ettei oma sydämeni 
minua tuomitsisi, vaan minulla olisi aina vahva luottamus sinun apuusi – siihen apuun jota 
minä sekä ajallisesti että hengellisesti tarvitsen, Aamen.

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski 
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Tuomarin rukous 

Lue ja anna   
palautetta

www.rauhantervehdys.fi
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Jer. 3: 21-25
Paljailta kukkuloilta kuuluu ääni,
israelilaisten itku ja rukous.
He ovat kulkeneet vääriä teitä,
ovat unohtaneet Herran, Jumalansa.
- Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset,
minä parannan teidät luopumuksestanne!
"Herra, me tulemme luoksesi,
sillä sinä olet meidän Jumalamme!
Valhetta ja petosta on kukkuloilla,
meluisaa menoa vuorilla.
Totisesti, vain Herra, meidän Jumalamme,
voi Israelin pelastaa!
Baal on syönyt kaiken
mitä isämme ovat hankkineet.
Niin kauan kuin muistamme
se on vienyt heiltä lampaat ja härät, pojat ja tyttäret.
Langetkaamme häveten maahan,
häväistys meidät peittäköön!
Olemme rikkoneet Herraa, Jumalaamme, vastaan.
Nuoruudestamme asti tähän päivään saakka
olemme tehneet syntiä,
niin me itse kuin meidän isämmekin.
Me emme ole kuunnelleet Herran, Jumalamme, 
ääntä."

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

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

Olen muuttanut Ouluun kesällä 1998. Aloitin seurakuntapappina Karjasillan seura-
kunnassa. Tuolloin minut vietiin kirkkokierrokselle. Karjasillan kirkko teki vaiku-
tuksen, mutta suurimman vaikutuksen teki kuitenkin Kastellin kirkko eli entinen 
Oulunsuun kirkko. Se tekee edelleenkin vaikutuksen, tunnen aina saapuvani kotiin, 
turvaan ja lepoon.

Tärkein syy siihen on yhdeksän metriä ylöspäin nouseva tammiristi ja sen takana 
loistava lasimosaiikki. Kun asettuu keskikäytävän punaiselle matolle makuulle, katse 
suunnattuna ristiin, sen valtavuus ja vaikutus on unohtumaton. Risti kertoo Jumalan 
rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan.

 Jumalan rakkaus, armo, tulee näkyviin Jeesuksessa Kristuksessa: ”Ei Jumala lähet-
tänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.” Jumalan armo 
on pelkkää lahjaa, mutta sitä ei ole tarkoitettu säilöttäväksi tai pantattavaksi, vaan jaet-
tavaksi ja tuhlattavaksi. Armo luo avaruutta ja anteliaisuutta. Koska olen saanut niin 
paljon hyvää, siitä riittää annattavaksi eteenpäinkin.

Mitä Jeesus meille merkitsee? Tätä kysymystä on esitetty kautta aikain. Johannes 
Kastaja lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta: ”Oletko sinä se, jonka on määrä 
tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?"  Samaa kysyttiin myös Johannes Kastajalta: 
”Hän sanoi: ’En minä ole Messias.’ ’Mikä sitten?’ he kysyivät. ’Oletko Elia?’ ’En ole’, 
Johannes vastasi. ’Oletko se luvattu profeetta?’ Hän vastasi: ’En.’ 

Johannes Kastaja oli ensimmäinen, joka tunnisti Jeesuksen: ”Katsokaa: Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”

Tutussa jouluvirressä 21 todetaan: ”Jo riennä, katso, sieluni, ken seimessä nyt 
makaapi: hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan Poika, Jeesukses”. Rakkaalla on 
monta nimeä. Tarvitaan monia sanoja, nimityksiä kertomaan mitä Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika, minulle ja meille merkitsee. Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, 
meidän Sovittajamme, meidän Lunastajamme, meidän Herramme.  

Kun polvistun alttarikaiteen ääreen rukoillen ehtoollista vastaanottamaan ja nos-
tan katseeni ristiä kohtia, tiedän, etten ole yksin, olen Jumalan edessä tyhjin käsin ja 
avoimin mielin. Hän pitää minusta huolen.

juHa väHäkaNgaS
Karjasillan seurakunnan pastori

Sanan aika
Sunnuntai 16.12.2012
Psalmi: Ps. 85: 9-14
1. lukukappale: Jer. 3:21-25
2. lukukappale: 1. Kor. 4:1-5
Evankeliumi: Matt. 11:2-10

Sinun alttarisi luota on 
varpunenkin löytänyt kodin

A
rkisto
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Maailmanlopun ammattilainen
Oulun yliopiston aate- 
ja oppihistorian lehtori 
Erkki Urpilainen on 
tutkinut maailmanlopun 
ennustuksia jo liki 
kahden vuosikymmenen 
ajan. Aiheesta on tullut 
vastaan melkein kaikkea 
mahdollista paitsi 
maailmanloppu itse.

1990 -luvun puo-
livälissä Erk-
ki Urpilainen 

alkoi perehtyä erilaisiin käsityk-
siin maailmanlopusta. Tämä ta-
pahtuikin juuri sopivaan aikaan, 
sillä yksi oli juuri nurkan takana.

Erään tulkinnan mukaan maa-
ilmanlopun olisi pitänyt tulla 23. 
lokakuuta 1996. Urpilainen seu-
rasi leikkimielisesti kyseisen päi-
vän aikana ennustuksen toteutu-
mista. Eipä tullut, mutta hänen 
paneutumisensa aiheeseen jatkui.

Mikä maailmanlopussa on 
niin kiinnostavaa? 

– Kaikissa kristillisissä maail-
manlopun ennustuksissa on pe-
rustana Ilmestyskirja, Urpilainen 
aloittaa. 

Erilaiset maailmanloppukäsi-
tykset ovat erinomainen esimerk-
ki siitä, kuinka monella eri taval-
la yhtä ainutta tekstiä voi tulkita.

Ilmestyskirja on jo itsessänsä 
avoin monenlaisille tulkinnoille. 
Sen kieli on vahvasti symbolista, 
kerronta polveilee ja välillä se jo-
pa näyttää olevan ristiriidassa it-
sensä kanssa.

aikansa 
kutakin
Ajatus maailmanlopusta on olen-
nainen osa kristillistä aikakäsitys-
tä. Maailmalla on selvä alku- ja 
loppupiste, ja ihmiskunnan aika 
maan päällä on rajallinen. Ajatte-
luumme on iskostunut käsitys, et-
tä kaikella on absoluuttinen lop-
punsa.

Viimeisen sadan vuoden aika-
na on syntynyt myös tieteeseen 

pohjautuvia maailmanlopun en-
nustuksia. Urpilaisen mielestä 
tässäkin on uskonnollinen ele-
mentti: Niissä on taustalla sama 
kristillinen käsitys lineaarisesta 
ajasta, joka päättyy joskus.

Tieteellisissä maailmanlopuis-
sa on valtavasti vaihtelua. Niiden 
taso vaihtelee nykyisen ihmiskult-
tuurin tuhosta lähitulevaisuudes-
sa aina kosmisen tason loppuihin. 
Jos muuta ei tapahdu, niin aina-
kin aurinko palaa loppuun miljar-
dien vuosien kuluttua.

Urpilaisen mainitsee erään 
kiehtovan näkemyksen asiasta. 

– Maailmankaikkeus on kuin 
saippuakupla. Jatkuvassa jänni-
tyksessä ja herkässä tasapainos-
sa, pienikin häiriö voi rikkoa sen.

Mayakalenterin perusteella 
vuoden 2012 loppuun, joulukuun 
21. päivä ennustetulle maailman-
lopulle, Urpilainen ei anna paljoa 
painoarvoa. 

– Sitä pitää esillä lähinnä Hol-
lywoodin viihdeteollisuus, hän 
tuhahtaa.

luova 
loppu
Mitä erilaisimmat näkemykset 
maailmanlopusta osoittavat ai-
nakin sen, että ihmisillä on erin-
omainen mielikuvitus. Toisaalta 
se kertoo myös siitä, kuinka ihmi-
sillä on pyrkimys saada jonkinlai-
nen selvyys aina epävarmasta tu-
levaisuudesta.

Erityisesti Urpilaisen mieleen 
on jäänyt suomalaisen Juho Roi-
vaksen ennustus. Hänellä keskei-
nä pisteenä on maan kohtaami-
nen meteoriparven kanssa vuon-
na 2036. Tätä ennen ihmiset ah-
neudessansa saastuttavat maapal-
lon niin pahasti, että meteorin is-
ku kykenee räjäyttämään koko il-
makehän.

Tämä valtaisa räjähdys pyö-
räyttää maapallon akselin aurin-
gon suuntaan. Toinen puoli maa-
pallosta käristyy ollessansa jatku-
vasti aurinkoon päin, ja vastak-
kainen puoli taas jäätyy.

Roivaksen mukaan Ilmestys-
kirjan ennustus kertoo juuri näis-

tä tapahtumista. Tämän maail-
manlopun ehtii kuitenkin vie-
lä välttää, jos työväenluokka ot-
taa vallan ja rajoittaa kapitalistis-
ta ahneutta. 

– Tässä on aivan hellyttäväl-
lä tavalla yhdistetty uskonnolli-
nen puoli, huoli ympäristöstä ja 
kommunistinen ajattelu. Tätä ei 
voi luokitella mihinkään genreen, 
Urpilainen hymyilee.

Pelon 
merkki
Maailmanloppuliikkeet ovat ku-
koistaneet vaikeina aikoina. His-
toriallisesti nälänhädät, kulku-
taudit ja tuhoisat sodat ovat an-
taneet maailmanlopun ennustuk-
sille pontta. Kun maanpäällinen 
elämä on turvatonta, ihmiset ha-
kevat lohtua nurkan takana odot-
tavasta Jumalan valtakunnasta.

Nykyinen maailmanloppukir-

jallisuus muotoutui kylmän so-
dan aikana, kun ydinsodan uh-
ka leijui ihmisten yllä. Tuolloin Il-
mestyskirjaa tulkittiin usein po-
liittisesta näkökulmasta. 

Ilmestyskirjan Peto, Antikris-
tus ja ratsumiehet voitiin samas-
taa Neuvostoliittoon ja sen johta-
jiin.

Maailmanlopun ennustukset 
kukoistavat edelleen. 

– Erityisesti amerikkalaisesta 

Menneet maailmanloput

n. 30—300 jKr.: Matteus 16:28 
"Totisesti: tässä joukossa 
on muutamia, jotka eivät 
kohtaa kuolemaa ennen kuin 
näkevät Ihmisen Pojan tulevan 
valtakuntansa kuninkaana."

1260: 1100-luvulla eläneen munkin 
Joakim Fiorelaisem mukaan tällöin 
alkaa Pyhän hengen aika, jota ennen 
Antikristus hallitsee maan päällä kolme 
ja puoli vuotta.

1600: Maailmanloppu Martti 
Lutherin läheisen työtoverin 
Philipp Melancthonin mukaan.

Ilmestyskirjan ratsastajat ovat neljä Johanneksen ilmestyksen kuudennessa luvussa mainittua vertauskuvallista hahmoa. Niitä on käytetty aiheina taiteessa ruton, sodan, nälän ja kuoleman vertauskuvina.
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Maailmanlopun ammattilainen
' ' F o u r  H o r s e m e n o f  A p o c a l y p s e' ',  b y  V i k to r  Vasn e t s ov,  18 87.  W ik i p e d ia .

fundamentalistikristillisyydestä 
peräisin oleva kirjallisuus ja eri-
laiset ryhmät ja lahkot osoittavat 
ihmisten kokevan suurta pelkoa, 
kun he näkevät lopunajan merk-
kejä päivänpolitiikassa.

Turvattomuus ja heikko usko 
yhteiskuntarakenteisiin ovat ai-
heuttaneet erilaisten kriisitilan-
teissa selviytymistä korostavien 
ryhmien syntymiseen erityises-
ti Yhdysvalloissa. Nämä ihmiset 

valmistautuvat yhteiskunnan ro-
mahtamiseen rakentamalla syr-
jäisiä, mahdollisimman omava-
raisia suojapaikkoja. 

Vaikka heidän näkemyksensä 
tulevasta lopusta eivät välttämät-
tä ole selvästi uskonnollisia, Ur-
pilainen näkee tässä silti yhtäläi-
syyksiä muihin maailmanloppu-
liikkeisiin.

Uskonnollinen hajaannus an-
taa osaltansa tilaa maailmanlop-

puliikkeille. Yhdysvaltojen lisäksi 
myös Neuvostoliiton romahduk-
sen jälkeisellä Venäjällä nämä ovat 
kukoistaneet. Sen sijaan vahvasti 
luterilaisissa Pohjoismaissa tällai-
sia liikkeitä on paljon vähemmän.

Maailmanlopun 
markkinat
Maailmanloppukirjallisuuden 
suuri määrä ja niiden suosio osoit-
tavat toisaalta sen, kuinka hyvin 
tällaisilla asioilla kyetään rahas-
tamaan. Pelko maailman tilas-
ta ja ratkaisu kaikkiin maailman 
ongelmiin on vetävä yhdistelmä.

1996: Irlannin arkkipiispa James Ussher määritti 
1600-luvulla maailman luomisen ajankohdaksi 23. 
lokakuuta 4004 eKr. Aiemmin vakiintuneen ajatuksen 
mukaan maailma kestää 6000 vuotta kuuden 
luomispäivän mukaan. Nämä yhdistämällä päädytään 
maailmanloppuun vuonna 1996.

1844: Kristuksen Toinen 
tuleminen Adventistiliikkeen 
perustajan, pastori William 
Millerin mukaan.

1914: Kristus ottaa vallan 
maanpäällisissä asioissa 
Watch Tower-lehden 
(Vartiotorni) perustajan ja 
Jehovan todistajien syntyyn 
vaikuttaneen pastori Charles 
Taze Russellin mukaan.

2012

Maailmanloppua tutkiessa ei 
materiaalista tule pula. Myös Suo-
messa maailmanlopusta on kir-
joitettu kirjoja, joita julkaisee eri-
tyisesti Kuva ja sana -kustantamo.

Tietysti myös internetissä on 
kaikenlaista maailmanlopusta, 
kuten useiden ennustajien omia 
kotisivuja.

Siihen Urpilainen ei ota kan-
taa, milloin maailmanloppu mah-
dollisesti tulee. 

– Tutkin maailmanloppua 
kiinnostavana kulttuuri-ilmiönä, 
en siksi että yrittäisin selvittää sen 
ajankohtaa.

tiMo takalo

Ilmestyskirjan ratsastajat ovat neljä Johanneksen ilmestyksen kuudennessa luvussa mainittua vertauskuvallista hahmoa. Niitä on käytetty aiheina taiteessa ruton, sodan, nälän ja kuoleman vertauskuvina.

Aate- ja oppihistorian 
lehtori Erkki Urpilaisen 

mukaan Ilmestyskirjaa on 
tulkittu monin eri tavoin.
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Liminka
Messu su 16.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
avustaa Marja-Liisa Hauta-
mäki, kanttorina Mika Kot-
karanta. Mukana kirkkolau-
lajat.
Kauneimmat Joululaulut- ti-
laisuus  su 16.12. klo 16 ja klo 
19 kirkossa.

Lumijoki
3. adventin messu su 16.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa  
Markku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.  

Muhos
Messu su 16.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Messu sunnuntaina 16.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, kanttorina 
Taru Pisto.

Siikalatva
KeStiLä
Koulun joulukirkko to 20.12. 
klo 9 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen. 

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
16.12. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Liturgia Saila Karppinen, 
saarna Merja Jyrkkä, kant-
torina Unto Määttä. Kirkko-
herran tulokahvit seurakun-
takodissa.
Pentti Haanpään koulun 
joulukirkko to 20.12. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 13.–20.12.2012

pelilta klo 9.30, paluu perhe-
messun jälkeen n. klo 12.45. 
Seurojen jälkeen järjestetään 
henkilöautokyytejä Maikku-
lan kappelille. Lämpimäs-
ti tervetuloa juhlaan. "Her-
ralta se on tullut, ja se on ih-
meellinen meidän silmissäm-
me" Mk12:11.
Messua ei ole su 16.12. Maik-
kulan kappelissa. Kuljetus 
Kastellin kirkon 50-vuotisjuh-
lamessuun Maikkulan kappe-
lilta klo 9.30. 
Messu su 16.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 16.12. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Maija Konttinen, avustaa 
Paula Rosbacka, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Saksankielinen sanajuma-
lanpalvelus su 16.12. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. Toi-
mittaa Hans-Martin Röker, 
kanttorina Riitta Piippo. 

tuiran seurakunta
Työttömien messu to 13.12. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustavat diakoniatyön-
tekijät, kanttorina Laura 
Kumpula.
Työttömien messu to 13.12. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
tavat diakoniatyöntekijät, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 13.12. klo 19, Tuiran 
kirkossa. Kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 16.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 

Valppu, avustaa Jaakko Syyn-
imaa, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Psalmikvartetti. 
Messu su 16.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 16.12. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara.
Messu su 16.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Englanninkielinen messu su 
16.12. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Ari Sa-
vuoja. 
Iltamessu su 16.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 19.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 16.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Katja Hai-
pus, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Radio Dei.
Messu su 16.12. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
16.12. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.

YLIKIIMINKI
Messu su 16.12. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
16.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 16.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä ja 
Kaisa Säkkinen. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokah-
vit ja kirkkovaltuuston juhla-
kokous srk-keskuksessa. 

Kempele
3. adventtisunnuntain per-
heiden Joululaulumessu 
16.12. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, avustaa Paulus 
Pikkarainen, diakoni Merja 
Veikkolainen, kanttori Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Laulam-
me Kauneimpia joululauluja.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
16.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, kantto-
ri Jarkko Metsänheimo. Anu 
Kunnari yksinlaulu.

Perttu Kyllönen, kanttorina 
Unto Määttä. 

PuLKKiLa
Alakoulun joulukirkko pe 
21.12. klo 9 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Pulkkilan Stellat. 
Yläkoulun ja lukion joulu-
kirkko pe 21.12. klo 10 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. 

PyHäntä
Valonkirkko to 13.12. klo 
9.30 Pyhännän seurakuntata-
lossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Mervi Karttunen ja Sirk-
ku Palola avustavat. Tilaisuus 
jatkuu Pyhännän kappelin 
joulujuhlana samassa tilassa. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.12. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Liturgia Saila Karp-
pinen, saarna Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkoherran tulokahvit seu-
rakuntatalossa.

RantSiLa
Lasten joulukirkko ma 17.12. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen. Johan-
na Hietala ja Eeva-Liisa Kek-
konen avustavat. 

tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
16.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 16.12. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Urkurina 
Péter Marosvári ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Cappella 
pro Vocale -kuoro. Suora tal-
tiointi paikan päältä osoit-
teessa www.virtuaalikirkko.
fi. Radio Pooki.

Karjasillan seurakunta
Messu su 16.12. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustavat An-
na Savuoja, Sanna Tampio ja 
Eveliina Korkea-aho, kantto-
rina Juha Soranta. Kirkkokah-
vit. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. 
Kastellin kirkon 50-vuotis-
juhla: perhemessu, kahvi-
tarjoilu ja juhlaseurat su 
16.12. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Messun liturgina Erja Jär-
vi, draamasaarna Olavi Mä-
kelä, alueen työntekijät ja 
seurakuntalaisia, ehtoollisel-
la avustavat Juhani Lavan-
ko, Juha Vähäkangas, Anna-
Leena Ylänne ja Esa Nevala. 
Esirukoukseen seurakunnan 
johtavat Sirpa Kemppainen ja 
lapset. Musiikkitoteutus Ilkka 
Järviö ja Kastellin kirkkokuo-
ro sekä Riitta Piippo ja Kap-
pelin laulu. Messun jälkeen 
kahvitarjoilu ja diaesitys kir-
kon toiminnasta ja elämästä 
vuosien varrelta. Juhlaseu-
rat alkavat n. klo 12.45, pu-
hujina Matti Keskinen, Pert-
ti Heikinheimo ja Juhani La-
vanko. Messuun järjestetään 
bussikuljetus Maikkulan kap-
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Rauhan Tervehdyksessä rakennetaan jouluseimeä pikkuhiljaa adventin aikana. Kolmentena adventtina seimeen voi laittaa lisää henkilöitä: Marian ja Joosefin. Kuva Oulun NNKY:n jouluseimestä.

Rukous
Rakas Jumala,

kiitos Johannes Kastajasta.

Kiitos, että hän oli nöyrä ja uskollinen

siinä tehtävässä,

jonka sinä olit hänelle antanut.

Hän ei tahtonut ottaa kunniaa itselleen.

Hän halusi valmistaa tietä Jeesukselle.

Kiitos kaikista ihmisistä,

jotka tänäkin päivänä tahtovat johdattaa

toisia Jeesuksen luo.

Pyydämme, että mekin voisimme

elämällämme kertoa Jeesuksesta.

Kiitos, että kuulet rukouksemme.

Rukous Kirkkovuosikalenterista
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
13.12. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen. 
Hartaus Sara Wacklin -kodis-
sa to 13.12. klo 14, Kouluka-
tu 4. Ari-Pekka Metso, kau-
neimmat joululaulut.
Laitoshartaus to 13.12. klo 
14, Keskustan palvelukeskus, 
Nummikatu 24. Jouko Lanki-
nen, kauneimmat joululaulut.
Laitoshartaus pe 14.12. klo 
13.30, Intiön hoivakoti. An-
na-Mari Heikkinen, kauneim-
mat joululaulut.
Aamupiiri la 15.12. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat su 
16.12. klo 15, Vanha pappila. 
Miten valmistaa tietä Jeesuk-
sen kuninkuudelle?
Hartaus ti 18.12. klo 14, Vel-
jeskoti. Ari-Pekka Metso.
Verso-raamattupiiri Aurin-
kokodissa ti 18.12. klo 16, 
Isokatu 93. Ei tarvitse sitou-
tua eikä ilmoittautua ennak-
koon. Mukana pastori Jonna 
Piirainen p. 044 3161 742.
Raamattupiiri ti 18.12. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Hartaus ti 18.12. klo 18.30, 
Kuntotalo, Uusikatu 66. Ari-
Pekka Metso.
Keskiviikkoseurat ke 19.12. 
klo 18, Vanha pappila. Mat-
ti Pikkarainen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 19.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Tilaisuu-
den järjestävät Oulun NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
20.12. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 20.12. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. Ju-
hani Liukkonen.

Karjasillan seurakunta
Pieni pyhiinvaellus – adven-
tin ajan aamuhiljentyminen 
arkiaamuisin klo 8.30–9, Kar-
jasillan kirkko. Hetki kestää 
n. 15 minuuttia. 
Raamattupiiri to 13.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 13.12. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. Kokoonnumme 
joka toinen torstai. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 13.12. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.12. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 14.12. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
19.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Oulujoen seurakunta
Hintan sunnuntai-iltapäi-
vä su 16.12. klo 16–18, Hin-
tan seurakuntatalo. Me us-
komme yhden, pyhän yhtei-
sen ja apostolisen kirkon – Ni-
kean uskontunnustus tutuk-
si. Alustus Ilkka Mäkinen. Ti-
laisuuden järjestää Oulujoen 
seurakunta. 

tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 13.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri to 20.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kooste kauneimmista joulu-
lauluista on sivulla 17.
Kooste konserteista kirkois-
sa on sivulla 17.

tuiran seurakunta
Joululauluilta ke 19.12. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Tervetuloa kuuntelemaan 
ja laulamaan perinteisiä ja 
myös uudempia joululauluja.
Musiikista vastaavat Oulun 
normaalikoulun lukion oppi-
laat ja opettajat Paula Wes-
terlundin johdolla. Mukana 
myös pastori Lauri Kujala.

Diakonia
Liikuntavammaisten kerho 
pe 14.12. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Joulujuhla. Mu-
kana Heidi ja Päivi.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
3161 405. Kotikäyntipyynnöt 
suoraan alueen diakonia-
työntekijöille.
Työttömien ateria Heinäto-
rilla ke 19.12. klo 11–12.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vapaaehtoisten valmistamaa 
kotiruokaa, aterian hinta 2 €. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KeHitySvaMMaiSet
Perhepiiri to 13.12. klo 12–
13.30, Caritas. Ryhmä van-
hemmille, joilla on kehitys-
vammainen lapsi.
Kauneimmat joululaulut ma 
17.12. klo 13.15, Tahkokan-
kaan palvelukeskus, juhlasali.

KuuLOvaMMaiSet
Hyvä tietää -luento pe 14.12. 
klo 9.30, Vanha pappila. Kuu-
lovammaisten toimintaa. 
Syyskauden päätös jouluisis-
sa merkeissä.

näKövaMMaiSet
Näkövammaisten joulujuh-
la la 15.12. klo 13, Kastellin 
kirkko. Ohjelmaa, joululau-
luja ja yhdessäoloa. Tarjol-
la riisipuuroa ja torttukahvit.

PäiHDetyö
Usko ja elämä to 13.12. klo 
14, Heinätorin seurakunta-
talo. Pohdimme yhdessä ar-
kielämässämme kohdattavia 
tavallisia asioita kristillisestä 
näkökulmasta.
Aamukahvihetki pe 14.12. 
klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tule aamupalalle.
Tarjoamme päivän sanan ja 

mukavan seuran lisäksi kahvia 
ja teetä, sämpylää, jogurttia, 
tuoremehua, hedelmiä. Li-
sätietoja diakonissa Tellervo 
Kianto, p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 14.12. klo 
13, Diakoniset erityispalvelut.

Lähetys
Kooste joulumyyjäisistä on 
sivulla 16.
Siipi – lähetyksen puoti ja pa-
ja ma, ti, ke ja pe klo 10–14, 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. 
Puodista kirpputoritavaraa, 
polkupyöriä ja niiden osia sekä 
uusia pajan tuotteita, tarjolla 
myös kahvia. Lahjoituksia ote-
taan vastaan, p. 044 316 1720. 
Viimeinen aukiolopäivä tänä 
vuonna on 19.12.
Yksinkertainen elämänta-
pa pe 14.12. klo 12, Siipi, lä-
hetyksen puoti ja paja. Kat-
ja Haipus.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetys- ja raamattupiiri to 
13.12. klo 14, Vanha pappila. 
Pasi Kurikka.

Oulujoen seurakunta
yLi-ii
Lähetyksen joulupuuro pe 
14.12. klo 18, Ahti Alatalon 
koti.
 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/perhe-
tapahtumat.
Muskareista lisätietoa osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/muskari.

varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta.

Nuorten avoimet ovet ke 
19.12. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan 
nuorten oma puurojuhla la 
15.12. klo 15–19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Ks. ilmoitus s. 16.

tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan nuorte-
nilta to 13.12. klo 18, Tuiran 
kirkko ja nuorisotila. Kaikille 
nuorille tarkoitettu teemal-
linen ilta, jossa on mukana 
hiljentyminen varttikirkos-
sa, teemallista ohjelmaa ja 
pientä purtavaa. Illan aihee-
na: Pyhä pitopalvelu. Lisätie-
toa nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putilalta, anssi.putila@evl.fi.

nuoret aikuiset
Lenkkiryhmä to 13.12. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Lenkkiryhmä on tar-

koitettu kaikille niille jotka 
haluavat aloittaa liikkumi-
sen hyvässä seurassa. Ryhmä 
sopii niin huippu- kuin rapa-
kuntoisillekin! Liikkumisen 
lomassa on luontevaa vaih-
taa ajatuksia toisten kanssa 
ja saada uusia ystäviä. Lisä-
tietoja mari.tuokkola@evl.fi 
ja mari.flink@evl.fi.
Oulun Changemakerin pik-
kujoulu-nyyttärit to 13.12 
klo 18–20, Vanha Pappila.
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 14.12. klo 18–
21, Karvosilla, Jokipellontie 
10, Oulu. Adventin ajan ko-
tiseurat.
Opiskelijoiden ja nuorten ai-
kuisten joulujuhla pe 14.12. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Glögiä, paljon joululaulu-
ja, mukavaa ohjelmaa, joulu-
hartaus, torttutarjoilu.

Cross Cafe pe 14.12. klo 19–
0.30, Elohuone. Cross Cafe 
tarjoilee evankeliumia, elä-
vää musiikkia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. Kahvilaan 
ovat tervetulleita kaikenikäi-
set. Katso tarkempi ohjel-
ma www.elossa.fi/tapahtuu/
cross-cafe/cross-cafe-122.
Yliopiston ekumeeninen 
jouluhartaus ti 18.12. klo 15–
16, Pyhän Luukkaan kappeli.  
Toimittavat yliopistopasto-
ri Ari Savuoja ja kirkkoherra 
Marko Patronen, avustavat 
kirkkomuusikko Taina Vouti-
lainen ja kanttori Laura Aho. 
Joulutorttuglögit, -teet ja 
-kahvit. Tervetuloa kaikki!
Ilmaisutaidon ryhmä ke 
19.12. klo 17.30–19, Heinä-
torin seurakuntatalo. Aikai-
sempaa kokemusta et tarvit-
se. Täysi-ikäisille, yläikärajaa 

ei ole! Lisätietoja mari.tuok-
kola@evl.fi.
Matalan kynnyksen raamis 
ke 19.12., Asemakatu 6, Jös-
sensali. Ks. ilmoitus s. 17.

OPiSKeLijajäRjeStöt
Körttiopiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten seurat 
to 13.12. klo 19, Anna-Lee-
na Peltoniemellä, Vaskitie 1 
A 20, Kaukovainio. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 19.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 13.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

enot Oulussa 13.–20.12.2012M

Tämän vuonna Kauneimmat 
joululaulut jalkautuvat ihmis-
ten keskuuteen. Oulussa Kau-
neimpia joululauluja lauletaan 

Rotuaarin lavalla lauantaina 15.12.  
kello 14. Esilaulajina toimivat Oulu-
joen seurakunnan lapsikuoro aCorde 
sekä Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuori-
sokuoro. Ääntä riittää, sillä yhteensä 
esilaulajia on noin 70. Pastori Mikko 
Salmi (kuvassa) juontaa tilaisuuden.  

Salmen vetämän Rauhan Aseman 
tarkoituksena on koordinoida digitaa-
liseen viestintään liittyvää hengellis-
tä työtä Oulun seurakunnissa. Lisäksi 
Rauhan Asema tarjoaa hengellisiä elä-
myksiä juuri tällaisten koko kaupun-
gin tapahtuminen kautta.

Lähetystyön koordinaattori Ul-
la Mäkinen toteaa, että Kauneimpi-
en joululaulujen luonteeseen kuuluu 
mennä ihmisten keskelle.

– Lauantai tulee olemaan yksi vilk-
kaimpia joulunajan ostospäiviä ja hu-
linan keskellä voi tulla hetkeksi rau-
hoittumaan ja muistelemaan, mistä 
joulussa todella on kyse.

Rotuaarin lavan läheltä löytyy glö-
gikoju. Halutessaan ihmiset voivat 

glögiä ostamalla lahjoittaa varoja Lä-
hetysseuran keräykseen, joka edistää 
Aasian lasten lukutaitoa.

Kauneimpia joululauluja lauletaan 
tänä vuonna 40. kerran. Sen kunniak-
si Suomen Lähetysseura julkaisi taval-
lista paksumman lauluvihkon, josta 
löytyy oma osio lastenlauluille. Myös 
pohjois- ja inarinsaamelaisille tehtiin 
omankielinen lauluvihko.

Kolmantena adventtina 16.12. jär-
jestetään kaksi kappaletta Lasten Kau-
neimpia joululauluja. Kello 14 Pyhän 
Luukkaan kappelilla Linnanmaalla 
mukana on Pyhän Tuomaan lapsi- ja 
nuorisokuoro. Kello 15 Oulujoen yh-
teislaulutilaisuuden lisäksi kuullaan 
ohjelmaa Oulujoen seurakunnan päi-
vä- ja iltapäiväkerholaisilta. 

Mukaan kannattaa ottaa oma lyh-
ty, sillä kirkon jälkeen siirrytään lyh-
tykulkueena pappilan pihalle, jossa on 
muun muassa glögi- ja piparitarjoilu 
sekä yllätysvieraita.

Oulun seurakuntien kaikki Kauneimmat 
joululaulut löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/joulunmusiikki

Rotuaarilla lauletaan 
kauneimpia joululauluja

E l s i  S a l ovaa ra
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enot Oulussa 13.–20.12.2012M
Eläkeläisten kerho to 20.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 13.12. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

yLi-ii
Vanhemman väen joulujuh-
la to 13.12. klo 11, Yli-Iin seu-
rakuntatalo. 

tuiran seurakunta
Vanhustyön linja ke 19.12. 
klo 9–11. Tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja vastaa kes-
kiviikkoisin klo 9–11 nume-
rossa puhelinnumerossa (08) 
5314 616 tai 044 3161 412. 
Voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri Rokual-
la 18.–21.2., Rokuan leirikes-
kus. Lähde virkistäytymään  
Rokuan lumisiin maisemiin! 

ja Oja-Viirret. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset sähköpos-
tilla tuulikki.stahlberg@evl.fi 
tai p. 040 5747 082 viimeis-
tään 25.1.2013. Ilmoittautu-
neille lähetetään kirje ja las-
ku ilmoittautumisajan pää-
tyttyä.

Kuorot ja kerhot

tuiran seurakunta
Psalmikvartetti ti 18.12. klo 
18, Tuiran kirkko. Yhteys-
tiedot: Heikki Jämsä, p. 040 
5747 089.

Oulujoen seurakunta
Neulansilmä to 13.12. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus s. 17.

Muut menot
Hyvä saattohoito vai euta-
nasia? to 13.12. klo 14, Ou-
lun Diakonissalaitos, Alber-
tinkatu 16, Wegelius-sali. Ju-
ha Hänninen, johtaja, ylilää-
käri, Terhokoti ja komment-
tipuheenvuoro Hannele Lu-
sikka, johtava sairaalateolo-

gi, Oulun seurakuntayhtymä.
Jouluvaellus la 15.12. klo 12–
16, Heinätorin seurakuntata-
lo. Lue juttu s. 16.
Perinteinen eläinten joulu-
rauhanjulistus su 16.12. klo 
15 eläinten hautausmaalla 
Sanginsuussa Mikonkankaal-
la. Pastori Helena Paalanne 
julistaa joulurauhan kaikille 
eläimille.
Kaatuneitten omaiset ma 
17.12. klo 12, Vanha pappila. 
Palvelupiiri ma 17.12. klo 
12–13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.

Kansainvälisyys
English Service, englannin-
kielinen messu su 16.12. klo 
16, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Englanninkielinen juma-
lanpalvelus joka viikko, ker-
ran kuussa messu, jossa nau-
titaan ehtoollista.

Ohjelmassa yhdessäoloa, ul-
koilua ja hiljentymistä. Lei-
rille etusija Tuiran seurakun-
talaisilla ja ensikertalaisilla. 
Leirin hinta on 62 € sisältäen 
matkat, majoituksen, ruokai-
lut ja tapaturmavakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakunnan 
jäsenille. Ilmoittautuminen 
25.1.2013 mennessä, p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirillä mu-
kana diakoniatyöntekijät Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064 
ja Saila Luukkonen.
Hiihtolomalla retki Tuntu-
ri-Lappiin 2.–6.3. Päivittäin 
käymme Levillä, jossa mah-
dollisuus lasketteluun, hiih-
tämiseen tai kylpyläkäyntiin. 
Majoitumme majatalo Jurt-
taan Rautuskylässä 2–4 hen-
gen huoneissa. Matkan hin-
ta aikuiset ja yli 15-v. 300 €, 
lapsi 4–14-v. 270 € ja alle 4-v. 
135 €. Hintaan sisältyy majoi-
tus, ruokailut (aamupala, ret-
kilounas ja päivällinen), kul-
jetukset sekä tapaturmava-
kuutus Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille. Matkanve-
täjinä Tuiran seurakunnas-
ta Tuulikki Ståhlberg ja Tar-Heinätorin seurakuntatalolla voi osallistua 

jouluvaellukseen lauantaina 15.12. kello 12 
alkaen. Lapsenmielisesti toteutettu joulu-
vaellus starttaa puolen tunnin välein kello 

12, 12.30, 13, 13.30, 14 sekä 14.30. Paikalle kannattaa 
tulla hieman etuajassa, jotta ehtii sotilaan ja muiden 
osallistujien mukaan etsimään Mariaa, Joosefia , Jee-
sus-lasta ja joulumieltä.

Jouluvaellus toteutetaan suuren vapaaehtoisjou-
kon avulla. Näytelmää on tekemässä noin 40 henkeä. 
Vapaaehtoisia on saatu muun muassa 1.–4.-luokka-
laisten ja seitsemäsluokkalaisten ilmaisutaidonryh-
mistä, isoskoulutettavista, musaryhmästä, askartelu-
kerhosta sekä nuorten aikuisten ryhmästä.

Tapahtuma kestää noin 20 minuuttia, jonka jäl-
keen sotilaskotisisaret tarjoilevat ulkona sadalle en-
simmäiselle ilmaisen riisipuuro- ja luumusoppa-ate-
rian sekä glögiä. Jos ruoka loppuu kesken, tarjoillaan 
jatkossa joulutorttuja.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta korvaa joulu-
vaelluksella viime vuosina järjestetyt joulujuhlat. 

– Tänä vuonna halusimme tarjota jotain erilais-
ta. Jouluvaellus ei ole pelkästään lapsiperheille suun-
nattu tapahtuma, vaan kaikenikäiset alueella asu-
vat ihmiset ovat tervetulleita. Täällä voi heittäytyä 
jouluntunnelmaan, nuorisotyöntekijä Mari Tuok-
kola kertoo.

Jouluvaelluksella 
etsitään Mariaa ja 

Joosefia

Kastellin kirkon 50-vuotisjuhla
sunnuntaina 16.12. klo 10 alkaen Kastellin kirkossa.

Perhemessu, kahvitarjoilu ja juhlaseurat. Messun litur-
gina Erja Järvi, draamasaarna Olavi Mäkelä ja alueen 
työntekijät sekä seurakuntalaisia, ehtoollisella avusta-
vat Juhani Lavanko, Juha Vähäkangas ja Esa Nevala. 
Esirukoukseen seurakunnan johtaa Sirpa Kemppainen 
ja lapset. Musiikkitoteutus Ilkka Järviö ja Kastellin kirk-
kokuoro sekä Riitta Piippo ja Kappelin laulu.

Messun jälkeen kahvitarjoilu ja diaesitys kirkon toimin-
nasta ja elämästä vuosien varrelta. Juhlaseurat alkavat 
n. klo 12.45, puhujina Matti Keskinen, Pertti Heikinhei-
mo ja Juhani Lavanko. Messuun järjestetään bussikul-
jetus Maikkulan kappelilta klo 9.30, paluu perhemes-
sun 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.

Jouluisia  tapahtumia
Päiväkotien ja koulujen joulukirkot

Maikkulanraitin- ja Kangaskontion päiväkoti 
perjantaina 14.12. klo 9 Maikkulan kappelissa.

Knuutilankankaan- ja Lilliputin päiväkoti 
perjantaina 14.12. klo 10 Maikkulan kappelissa. 

Maikkulan yläkoulun (7.–8.-lk) joulukirkko 
lauantaina 15.12. klo 9  Maikkulan kappelissa.

Kastellin alakoulun joulukirkko 
lauantaina 15.12. klo 9.30 Kastellin kirkossa. 

Maikkulan yläkoulun (8.–9.-lk) joulukirkko 
lauantaina 15.12. klo 10 Maikkulan kappelissa.

Kaakonpojan päiväkoti 
maanantaina 17.12. klo 10 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Lintulan-, Allinpuiston- ja Jatsin päiväkoti
tiistaina 18.12. klo 9, Karjasillan kirkossa. 

Kaarnalaivan-, Otokylän- ja Mäntylä-Snellmanin 
päiväkoti tiistaina 18.12. klo 10, Karjasillan kirkossa. 

Metsokankaan koulun (1.–3.-lk) joulukirkko 
keskiviikkona 19.12. klo 9, Pyhän Andreaan kirkossa. 

Metsokankaan koulun (4.–9.-lk) joulukirkko 
keskiviikkona 19.12. klo 10 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Karjasillan yläasteen joulukirkko 
torstaina 20.12. klo 9 Karjasillan kirkossa. 

Knuutilankankaan ja Lämsänjärven alakoulujen 
joulukirkko torstaina 20.12. klo 9 Kastellin kirkossa. 

Kaakkurin koulun (1.–3.-lk) joulukirkko 
torstaina 20.12. klo 9.40 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Kastellin yläkoulun jouluhartaus ja joululauluja 
torstaina 20.12. klo 10 Kastellin kirkossa. 

Kaakkurin koulun (4.–6.-lk) joulukirkko
torstaina 20.12. klo 11 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Kaakkurin koulun (7.–9.-lk) joulukirkko 
torstaina 20.12. klo 12.40 Pyhän Andreaan kirkossa.

Kastellin lukion yökirkko 
torstaina 20.12. klo 23 Kastellin kirkossa. 
 

Pieni pyhiinvaellus
arkisin klo 8.30 Karjasillan kirkossa.
Adventin ajan 15 minuutin aamuhiljentyminen. 

Joulumyyjäisiä

Tuiran kirkolla torstaina 13.12. klo 12–17. Leivonnaisia, 
neuleita ym. käsitöitä lahjoiksi, riisipuuroa ja sekahedel-
mäkeittoa, torttukahvit. Tuotto Oulun seurakuntien lä-
hetystyön hyväksi Suomen Lähetysseuran kautta. 
Myllyojan seurakuntatalolla lauantaina 15.12. klo 
9–13. Hintan Marttojen joulumyyjäiset.
Ylikiimingin seurakuntatalossa 
lauantaina 15.12. klo 10–13. Myynnissä arpoja, leivon-
naisia ja käsitöitä. Torttukahvit. 
Kaukovainion kappelissa lauantaina 15.12. klo 10–13.
Riisipuuroa, leivonnaisia, arpoja, käsitöitä ja laatikoi-
ta. Voit myös osallistua leipomalla kuivakakkuja tms. 
jouluisia tuotteita. Lahjoitettavat kakut resepteineen 
voi tuoda kappelille la klo 9. Myyjäiset järjestää Karja-
sillan seurakunnan lähetys- ja diakoniatyö.
Pateniemen kirkossa sunnuntaina 16.12. klo 18. 
Kauneimmat joululaulut, glögitarjoilu sekä leivonnais- 
ja käsityömyyjäiset lähetystyön hyväksi.

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

Ihanainen hetki on jälleen täällä! Mukana tuttua ja 
uutta joululyriikkaa! 
Runoja esittävät: Eeva Holma, Eeva-Kaarina Sarastamo, 
Saara Juntumaa, Kristiina Haukkamaa, Maija Karppi-
nen, Pirjo Kauppinen, Virve Vikamaa, Hilja Alasuvan-
to, Juha Vähäkangas, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kas, tule sinäkin paikalle!

Karjasillan nuorten oma puurojuhla 
lauantaina 15.12. klo 15–19 Pyhän Andreaan kirkossa.

Lämpimästi tervetuloa Karjasillan seurakunnan nuo-
risotyön syyskauden päättävään nuorten omaan Puu-
rojuhlaan. Tarjolla joulun ilosanomaa, lämmintä joulu-
mieltä ja paljon yhteistä toimintaa ja ohjelmaa. Tule pi-
tämään perinteestä kiinni ja nauttimaan piparintuok-
suisesta yhdessäolosta. Lisätietoja saat Karjasillan seu-
rakunnan nuorisotyöntekijöiltä.

VUODEN VIIMEINEN 
RAUHAN TERVEHDYS

 ILMESTYY 20.12. 
ENSI VUODEN 

ALOITAMME 10.1.2013.

Pahoittelut kauneimpien joululaulujen 
peruuntumisen vuoksi Villa Hannalassa
lauantaina 8.12. Peruuntuminen johtui tilan päällekkäis-
varauksesta. Ystävällisin terveisin Tuiran seurakunta.
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Musiikkia
kirkoissa

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

Pohjan Sotilassoittokunnan 
joulukonsertti 
PERUTTU pe 14.12. Karjasillan kirkossa.

Joulukonsertti 
lauantaina 15.12. klo 19, Karjasillan kirkko. 
Pekka Haahti, laulu ja sello; Markus Vaara, 
piano. Mukana myös Kappelin laulu. 
Ohjelmamaksu 10 euroa.

J.S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 (1. esitys)
lauantaina 15.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Teoksesta esitetään kolme ensimmäistä 
kantaattia. Katso viereinen ilmoitus.

Siionin jouluvirret 
sunnuntaina 16.12. klo 15 Maikkulan 
kappelissa. Oulun Seudun Virsikuoro, 
Körttiopiskelijoiden kuoro sekä jousiyhtye. 
Yhteislaulua. Kahvitarjoilu klo 14.30.

Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti 
sunnuntaina 16.12. klo 16 Karjasillan 
kirkossa. Kuoroa johtaa Mihkel Koldits ja 
urkusäestyksestä vastaa Rauno Rännäli. 
Konsertissa mukana myös puhallinorkesteri 
Oulun NMKY:n Vaskiveikot johtajanaan 
Mauri Kinnunen. Seurakunnan tervehdys 
Juhani Lavanko. Vapaa pääsy. Kolehti Oulun 
sotaveteraanien hengelliseen työhön.

Joulukonsertti 
maanantaina 17.12. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Konservatorion kirkkomusiikkiopiskelijat, Essi 
Takkinen.

Gaudiate-kuoron joulukonsertti 
tiistaina 18.12. klo 18 Oulujoen kirkossa.
Johtaa Lauri Nurkkala. Vapaa pääsy.

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

Jouluinen urkukonsertti 
torstaina 20.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Tuomiokirkon urkuri Péter Marosvári soittaa 
jouluista urkumusiikkia. Musiikkien säveltäjinä 
on mm. Buxtehude, Bach, Vivaldi, d'Aquin, 
Antalffy-Zsíross, Gruber, F. Gergely ja 
T. Kuusisto.

Joulukonsertti Joulun valo 
torstaina 20.12. klo 19 ja 21 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Tuiran seurakunnan Sekakuoro Tuike 
ja Oulun ev.-lut. seurakuntien ja Konservatorion 
puhallinorkesteri Viventi. Tuike – johtaa Laura 
Kumpula. Viventi – johtaa Markku Korhonen 
ja Juha Pisto. Ohjelma 6 euroa, sisältää 
torttukahvit konserttien välissä. Tuotto Tuiran 
seurakunnan diakoniatyölle.

Raimo Niemikorven 
lauluoppilaiden joulukonsertti 
torstaina 20.12. klo 20 Oulujoen kirkossa. 
Vapaa pääsy.

Matalan  
kynnyksen  

raamis 

keskiviikkona 19.12.
klo 18 Vanhan pappi-

lan Jössensalissa, 
Asemakatu 6. 

Kokoonnumme parit-
tomilla viikoilla. Terve-
tuloa lukemaan Raa-
mattua rennossa ilma-
piirissä! Tarjolla ilta-
palaa. Lisätietoja Mari 
Flink, p. 050 564 9070.

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 16.12. klo 13 

Oulun kaupunginsairaalan tuloaulassa. 

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen ja sairaalapasto-
ri Liisa Suorsa. Sarastus-kuoro kirkkomuusikko Taina 

Voutilaisen johdolla. Kirkkokahvit.

J. S. Bach
Jouluoratorio 

BWV 248

Oulun katedraalikuoro  •  Cantio Laudis -kuoro
OAMK:n kamarikuoro

Orkesteri Oulunsalo Ensemble,  
Sinikka Ala-Leppilampi

Henna-Mari Sivula, sopraano
Sirkka Rautakoski, altto
Péter Marosvári, tenori

Lauri-Kalle Kallunki, baritoni

Teoksen johtaa Olli Heikkilä

Oulun tuomiokirkossa
15.12. ja 21.12. klo 20

Oulun tuomiokirkkoseurakunta • Karjasillan seurakunta
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Käsiohjelma 10 € tuntia ennen kirkon ovelta

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

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

su 23.12.
klo 10, Oulujoen kirkko.  
Kauneimmat joululaulut -messu.
klo 12, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kauneimmat joululaulut -messu.
klo 12, Kaukovainion kappeli. 
Kauneimmat joululaulut -messu.
klo 15, Maikkulan kappeli.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Tuiran Kamarikuoro.
klo 17, Oulun tuomiokirkko, 
www.virtuaalikirkko.fi.

ke 26.12.
klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko.

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

to 13.12.
klo 13, Oulun tuomiokirkko. 
Pohjankartanon tyttökuoro. 
klo 18, Korvensuoran nuoriso-
seura. Kirkkokuoro. 
klo 18, Pikkaralan koulu

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

su 16.12.
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lasten kauneimmat joululaulut. 
Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuoriso-
kuoro, joht. Anu Arvola-Greus.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun laulu.
klo 15, Oulujoen kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut. Glögi- ja 
piparitarjoilu.
klo 16, Kastellin kirkko.
klo 16, Tuiran kirkko. Madetojan 
tyttökuoro, joht. Kari Kaarna.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
klo 17, Ylikiimingin kirkko. 
Lauluryhmä Sela.
klo 18, Pateniemen kirkko. Ossi 
Vuorre, viulu. Glögitarjoilu.

klo 19, Pyhän Andreaan kirkko.
klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lauluyhtye Heliä.
klo 19, Ylikiimingin kirkko. 
Ylikiimingin puhaltajat ja kirkko-
kuoro.
klo 19, Yli-Iin kirkko. Kirkkokuo-
ro ja lapsikuoro.
klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
Christmas Carols - Kauneimmat 
joululaulut englanniksi.
klo 22, Karjasillan kirkko.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Cappella pro Vocale.

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

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2012

Neulansilmä 

torstaina 13.12. 
klo 17–19 

Hönttämäen seura-
kuntatalossa. 

Kaikenikäisten naisten 
ja tyttöjen kansainväli-
nen käsityökerho, sekä 
suomalaisille että maa-
hanmuuttajille. 
Lisätietoja antavat  
Sari Meriläinen, p. 040 
5583 294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459.

”Portit sydäntenne 
Hänelle aukaiskaa” 

Adventti- 
paaston 

pyhät tanssit 

torstaina 20.12. 
klo 16–17 Oulun 
tuomiokirkossa. 

Tervetuloa hiljenty-
mään adventin aikana 
pyhän tanssin askelin. 
Mukana Satu Saarinen, 
Riikka Honkavaara ja 
Riitta Piippo.

Yliopiston 
ekumeeninen 
jouluhartaus 

tiistaina 18.12. 
klo 15–16 

Pyhän Luukkaan 
kappelissa. 

Toimittavat yliopis-
topastori Ari Savuo-
ja ja kirkkoherra Mar-
ko Patronen, avustavat 
kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen ja kanttori 
Laura Aho. 

Joulutorttuglögit, 
-teet ja -kahvit. Kaikki 
ovat tervetulleita, eri-
tyisesti opiskelijat ja 
henkilökunta!
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TaivasKlubi -illat
pe 14.12.  Engel Kaapriel

Joulubingo

enot Oulussa 13.–20.12.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Kirkkokuja 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Kirkkokuja 4, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma ja to klo 9–13, muina aikoina 
sopimuksen mukaan, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Virkatodistukset

Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi. Erityisdiakonia 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16.

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303

avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Bea Mona 
Mianna Niemelä, Eemil Aa-
tu Aleksanteri Tolonen, Pip-
sa Ida Aleksiina Tolonen, Eli-
as Onni Antonio Raatikainen, 
Siiri Helmi Esteri Keränen.
Karjasilta: Jonne Kaarlo 
Heikki Aapalahti, Otto Ben-
jami Alho, Alisa Kristiina 
Granlund, Juuso Alvari Heik-
kilä, Eelis Hannu Petteri Jun-
tunen, Alva Kanerva Karvo-
nen, Ellen Amanda Kortet-
järvi, Veera Amanda Laine, 
Jenniina Elvi Kaarina Moila-
nen, Amalia Joanna Ntinio-
zou, Krista Eveliina Perätalo, 
Venla Julia Katariina Remes, 
Unna-Erica Ruotsalainen, 
Nea Minsi Alise Iivonen, Jimi 
Matti Samuel Lampi, Miska 

Lingqing Oliver Ojanen, Paa-
vo Tapani Pellikainen, Milka 
Joanna Tauriainen, Hilla Eli-
sabet Tolonen, Selma Inkeri 
Huotari.
Tuira: Ella Annikki Eilonen, 
Niklas Iiro Alexander Heik-
kilä, Teresa Elisabeth Kaner-
va, Helmi Susanna Korhonen, 
Olli Taneli Kostama, Aleksi 
Matti Puotiniemi, Hillevi Si-
rius Marjaana Sivonen, Mi-
kael Toivo Juhani Tenno, Elia 
Aaron Timonen, Paulus Niko 
Samuel Vuorivirta, Elias Aar-
re Mikael Hintikka, Alvar Ii-
sakki Jaakkola, Jessica Mint-
tu Maarit Kaarlenkaski, Jooa 
Albert Ilmari Kemppainen, 
Jussi Antti Ilmari Kokko, Hilla 
Aune Eveliina Myllyoja, Saa-
na Aleksandra Mäkelä, Elias 
Tapio Perälä, Sarah Elina Pie-

tarila, Ella Edith Alina Piirai-
nen, Kalle Johan Wilhelm Sa-
lo, Aada Sofia Amanda Tikka-
nen, Valtteri Eero Aimo Vete-
läinen, Ronja Karelia Ylikul-
ju, Anni Sofia Katariina Moi-
lanen, Luka Sakari Linna.
Oulujoki: Amalia Eleonoo-
ra Kumakari, Sofia Siiri Liisa 
Pulkkinen, Eeva Kaarina Ran-
ta, Milja-Maria Eveliina Taam, 
Patrik Oliver Kontturi, Louna 
Lyydia Savela, Aada Rebekka 
Stenudd, Aatu Iivari Teppola, 
Elo Sylvester Turtinen, Joona 
Eino Olavi Vuorikivi, Nikolas 
Niila Matias Harjunpää.

vihityt
Tuomiokirkko: Anssi Oskari 
Kaihua ja Jenni Maria Kiiski-
lä, Saverio Timo Raatikainen 

ja Anne-Maria Johanna Mä-
kikyrö.
Karjasilta: Mikko Samuli Koi-
ranen ja Minja Marjut Korte-
lainen, Jarkko Lauri Johannes 
Isopahkala ja Auli Marjaana 
Ervasti, Tuomo Antero Pitkä-
nen ja Martta Karoliina Kor-
honen, Antti Tapani Kreko ja 
Paula Piritta Pohjanvesi.
Tuira: Jari Kalevi Heikkinen 
ja Outi Katariina Ranta, Antti 
Aabraham Ojanperä ja Julia 
Satu Sylvia Nylund, Ville Veik-
ko Vänttilä ja Maarit Hanne-
le Räihä, Jarkko Aato Tapani 
Kilpivaara ja Leena Orvokki 
Pitkänen, Kari Matias Mäke-
lä ja Lea Sofia Määttä, Severi 
Johannes Syri ja Marika Tuu-
lia Lepistö.
Oulujoki: Osmo Jalmari Sal-
mela ja Anna-Liisa Vesala.

Vähävaraisten joulujuhla 
maanantaina 24.12. klo 10–14 Pohjankartanossa. 

Juhlassa tarjotaan jouluateria, jolle kannattaa tulla 
viimeistään kello 13. Jouluateria on ilmainen ja 
tilaisuudessa jaetaan ruokakasseja. Tuiran seurakunta 
järjestää ilmaisen kuljetuksen Pohjankartanoon. 

Linja-autoreitti: 
8.35 Koskelan seurakuntakoti 
8.45 Rajakylän seurakuntakoti 
8.55 Pateniemen kirkko 
9.05 Kuivasjärvi, Teron pysäkki 
9.10 Linnanmaa, Pyhän Luukkaan kappeli 
9.20 Puolivälinkangas, Pyhän Tuomaan kirkko 
9.35 Tuiran kirkko 
9.50 Pohjankartano 

Kuljetus takaisin 
Pohjankartanosta 
klo 13.30. 
Lisätietoja 
kuljetuksesta: 
diakoni 
Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149. 

Juhlan järjestävät yhteistyössä Oulun ev.lut seurakunnat, 
Ytyä ry ja Oulun kaupunki. 
Lisätietoja tapahtumasta: diakoniatyöntekijä 
Riku-Matti Järvi, p. 040 515 7315. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Maria Annik-
ki Meriläinen 86, Irja Lea Lei-
nonen 87, Aune Maria Karvo-
nen 90.
Karjasilta: Aake Tuure Jo-
hannes Soini 92, Aili Katariina 
Raitio 100, Matias Kalevi Pel-
linen 93, Matti Antero Heikki-
nen 74, Svante Henrik Keskita-
lo 84, Heino Eevertti Metsä-
vainio 81, Esko Juhani Pyykkö 
61, Aune Marjatta Lahdenpe-
rä 88, Paavo Pesonen 91.
Tuira: Rauha Hinkka 87, Sirpa 

Lucia Saras 47, Pentti Pellervo 
Pyy 99, Paavo Artturi Johan-
nes Tapio 83, Minna Johan-
na Väyrynen 38, Kaarlo Ma-
tias Moilanen 70, Greeta An-
neli Niemelä 67, Väinö Matias 
Moisanen 85, Elvi Anna Kris-
tiina Ankkuri 67, Matti Ante-
ro Huttu-Hiltunen 60, Maire 
Kyllikki Rasinkangas 74.
Oulujoki: Eero Matias Härkö-
nen 79, Seppo Juhani Metto-
vaara 61, Salme Inkeri Virpi 89, 
Esko Ensio Hiltunen 77, Heik-
kilä Ahti 69, Janne Kalle Juha-
ni Tihinen 19, Eila Ryökäs 89.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

Kauneimmat joululaulut su 
16.12. klo 18 kirkossa. Tort-
tukahvit lähetystyön hyväk-
si klo 17.30.
Eläkeliiton puurojuhla ti 
18.12. klo 11 srk-salissa. Ar-
vontaa.
Yksinasuvien joulujuhla ja 
-ateria ke 19.12. klo 13 srk-
salissa.

Saarenkartanon kauneim-
mat joululaulut ja joulu-
hartaus to 20.12. klo 14.
Autottomille ikäihmisille 
kyytipalvelua kyläjouluka-
lenteriin tai muihin srk:n 
tilaisuuksiin voi kysyä dia-
koniatyöntekijä Marjalta, p. 
040 7430 382.

Kauneimmat
 joululaulut 
sunnuntaina 
16.12. klo 18 

kirkossa.

A
aro K

u
kko

h
o

vi

Kyläjoulukalenteri 2012 avautuu
To 13.12.  Päiväkoti OnnenSaari, Jouluinen metsäpol-

ku klo 15–18. Taskulamppu mukaan! 
 Kenttäläntie 8.

Pe 14.12.  Joulunavaus Osuuspankilla klo 10–15. 
 Tarjolla mehua ja piparia. Luovontie 138.

La 15.12.  Vanha Pappila klo 15–18. Joulupuuroa ja 
 joulumusiikkia. Vanhanpappilantie 41.

Su 16.12.  Saarenkartanon palvelukoti. Retroa joulua 
 ja kyläilyä, glögiä klo 13–15. 
 Kaunakaupungintie 1.

 Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18.   
 Luovontie 50.

Ma 17.12.  Saaren Seikkailut - navetta klo 16–20. 
 Eläimiä saa rapsutella ja taputella. Glögiä 
 ja piparia. Koivukyläntie 51.

Ti 18.12.  Hailuodon kirjasto ja kansalaisopisto 
 klo 17–19. Ohjelmassa runoja, musiikkia 
 ja tarjoilua kirjastolla. Luovontie 61.

Ke 19.12.  Hai-Art Lab Osuuspankin talossa klo 12–
16, avoimet ovet ja taidehankkeen esittelyä. 
Mahdollisuus kokeilla työpajassa 

 musiikintekoa. Glögi- ja muffinsitarjoilu. 
 Luovontie 138.

To 20.12.  Hailuodon koulu – Aito Helmi -salin etei-
nen. Sisälle pääsee klo 16 saakka, muutoin 

 luukkua voi ihailla ikkunan takaa. 
 Luovontie 61.

Jouluinen pikkukirkko kir-
kossa to 13.12. klo 10. Pik-
kukirkon jälkeen srk-talossa 
mehua ja jouluista puuhaa ja 
joululauluja. Kyseessä kaikki-
en lasten yhteinen jouluhet-
ki, aikuisetkin mukaan!
Perhekerho to 13.12. klo 10, 
aloitamme kirkon puolel-
la pikkukirkolla ja sitten siir-
rymme srk-talolle jatkamaan 
kerhoilua. 
Lasten kerhot 
ovat joululo-
malla 17.12. al-
kaen, kevään 
kerhokausi al-
kaa viikolla 2.
Ystävyyden ta-
lo pe 14.12. klo 
10 srk-talossa. 
Friday Clubin pikku-
joulu perjantaina 14.12. klo 
17.30–19.  Nyyttärit, kenties 
näytelmä, pelejä, limukkaa. 
Joka lahjan tuo, se lahjan vie 
(max. hinta 3 €).
3. adventin messu su 16.12. 
klo 10 kirkossa, Markku Töl-
li ja Maili Muuttola-Junkko-
nen.  
Kauneimmat joululaulut su 
16.12. klo 18 kirkossa.
Joulukonsertti kirkossa ma 
17.12. klo 19 mieskuoro Poh-
jan laulu, johtajana Mihkel 
Koldits ja solistina Jenni Kin-
nunen. Ohjelma 10 €.
Kauneimmat joululaulut Lu-
milyhdyssä ke 19.12. klo 14.
Limingan-Lumijoen veteraa-
nijärjestön yhteinen joulu-
juhla to 20.12. klo 14 srk-ta-
lossa.
Nuorten uuden vuoden leiri 
7.-lk ja vanh. ma 31.1.– ti 1.1. 

Leiri alkaa ja päättyy klo 13 
ja se pidetään Siikajoen pap-
pilassa. Mukaan makuupussi,
lakana, saunakamppeet, 
Raamattu, suojalasit. Hin-
ta 15 €. Ilm. 27.12. mennes-
sä sinikka.harkonen@lumijo-
ki.fi tai tekstiviestillä, p. 044 
5037 080.
Tulossa: Koulun kauneim-
mat joululaulut kirkossa la 

22.12. klo 9.
Enkelinäyttely kir-

jastolla 20.12. as-
ti. Näyttelyn jär-
jestää eläkelii-
ton väki yhdes-
sä seurakunnan 
kanssa.

Rauhanyhdistys: 
Pe 14.12. klo 19 raa-

mattuluokka 5.–6.-lk 
T&I Kämäräinen ja 7.–8.-lk 
T&H Vanhala sekä nuorten 
lauluilta Kiimingin ry:llä. Su 
16.12. klo 13 joulujuhla ry:llä 
ja klo 15.30 hartaus Lumilyh-
dyssä.

Kastellin kirkko täyttää 50 
vuotta. Sen kunniaksi jär-
jestetään juhla, jossa on 
mukana kirkon historiasta 

kertova valokuvanäyttely.
– Kuvia on tullut lehti-ilmoi-

tuksen perusteella kuutisenkym-
mentä. Pääasiassa olemme saa-
neet paperikuvia, vain muutama 
lähetettiin sähköpostilla, kertoo 
Karjasillan seurakunnan nuori-
sotyöntekijä Anna-Leena Ylän-
ne, jolle kuvia on voinut lähettää.

Suuri osa kuvista on toimituk-
sista, kuten häistä ja kasteista. Li-
säksi omista arkistoista on mu-
kana kuvia kirkon rakentamises-
ta. Kuvien joukkoon on löytynyt 
myös helmiä, kuten kuvat ensim-
mäisestä vihkimisestä kirkossa 
sekä ensimmäisistä rippikoulu-
laisista.

Näyttely on vaatinut paljon 
työtä, sillä kaikki kuvat on skan-
nattu digitaaliseen muotoon.

– Ihmisten lähettämät kuvat ei-
vät ole esillä, vaan kuvista tehdään 

PowerPoint-esitys. Se heijastetaan 
seurakuntasalin seinälle. Kyllä sii-
hen skannaamiseen on tunteja 
mennyt, Ylänne naurahtaa.

Näyttely on esillä vain kirkon 
50-vuotisjuhlan ajan. Ylänne ei 
kuitenkaan pidä mahdottomana, 
että näyttelyn pääsisi halutessaan 
näkemään myöhemminkin.

– Sehän jää meille talteen, hän 
toteaa.

Kuvia otetaan vastaan vielä tä-
män viikon ajan.

katja kiiSkiNEN

Kastellin kirkon 50-vuotisjuhla 
alkaa sunnuntaina 16.12. kello 10 
perhemessulla, jonka jälkeen on 
kahvitarjoilu ja juhlaseurat. Messuun 
järjestetään bussikuljetus, joka 
lähtee Maikkulan kappelilta klo 9.30. 
Paluukyyti lähtee messun jälkeen 
noin kello 12.45. Myös seurojen 
jälkeen järjestetään paluukyyti sitä 
tarvitseville.

Valokuvanäyttely 
Kastellin kirkon 
toiminnasta
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Kauneimmat 
joululaulut 

Kauneimmat joululaulut sunnuntaina 16.12. klo 15 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Musiikkiavustus Versot, ohjelma-avustus 
Oulun seudun lausujat. 

Kauneimmat joululaulut sunnuntaina 16.12. klo 18  
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Musiikkiavustus Askeleet.

Kauneimmat joululaulut keskiviikkona 19.12. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Musiikkiavustus Kaj Skrabb, trumpetti.
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
 
p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Joulun ajan tilaisuuksis-
sa suositellaan käytettäväk-
si myös kirkon länsipuolel-
la olevaa parkkipaikkaa se-
kä kunnanviraston parkki-
paikkaa. 
Lähetyksen myyjäiset to 
13.12. klo 12–18 Puttaan Tu-
valla jouluisissa tunnelmissa. 
Myyjäisten yhteydessä jou-
lupaja (jouluista askartelua) 
klo 12–14. Myytävänä laati-
koita, jouluisia leipiä ja lei-
vonnaisia. Lisäksi monenlai-
sia käsitöitä, kortteja ja pie-
niä lahjaksi sopivia tavaroita. 
Ostosten lomassa voit juoda 
joulutorttukahvit sekä syödä 
riisipuuroa kiisselin kera.
Kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto avoinna pe 14.12. 
klo 10–12.
Kirkkovaltuuston juhlako-
kous su 16.12. alkaen mes-
sulla klo 10 kirkossa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja juhla-
kokous srk-keskuksessa. Juh-
laesitelmä dosentti Tytti Iso-
hookana-Asunmaa. 
Lasten joulukirkko ti 18.12. 
klo 18 kirkossa, Leena Brock-
man, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Tilaisuuden jälkeen me-

hutarjoilu kirkkopihassa. 
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11. Vii-
meinen ajanvarausvastaan-
otto ennen joulua ma 17.12. 
klo 9–11. Seuraavan kerran 
ma 7.1.2013 klo 9–11. Muis-
sa asioissa voi olla yhteydes-
sä suoraan oman alueen dia-
koniatyöntekijään: Kellon 
alue Johanna Kerola, p. 045 
1393 993, Kiiminkijoen poh-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 
Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 
avoinna pe 14.12. 
klo 10–12.

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Kehitysvammaisten joulu-
kirkko to 13.12. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Eläkeläisten joulujuhla to 
13.12. klo 13 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Juhlan alus-
sa puurotarjoilu. Linja-au-
tokuljetus: Caritas-koti klo 
12.15, Palvelukoti Hovila klo 
12.25, Keskustan seurakun-
takoti klo 12.30, Honkasen 
monitoimitalon kautta klo 
12.40. Muuta kuljetusta tar-
vitsevat voivat soittaa Sirkku 
Määttä, p. 040 7790 368 tai 
Soile Pakkanen, p. 040 7790 
367. 
Naisten raamat-
tu- ja keskus-
telupiiri to 
13.12. klo 
18.30 Kir-
konkylän 
srk-kodissa.
Omaishoita-
jien joulujuh-
la pe 14.12. klo 
12.30 Kokkokan-
kaan seurakuntake-
kuksessa. Juhlan alussa jou-
luruoka. Tarvittaessa kuljetus 
Keskustan seurakuntakodilta 
klo 12.15.
Terveyskeskuksen vuode-
osaston joulujuhla pe 14.12. 
klo 13. Mukana palveluryh-
mä.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori jää joulu-
tauolle 13.12. jälkeen.
Kirkkokuoro ke 19.12. klo 18 

Iida Olga Alina Törmälehto, 
Elvi Maija Helena Hiltunen, 
Laura Tuulia Keränen, Maiju 
Annikki Mömmö, Jere Topias 
Ihalainen, Milja Helmi Maria 
Karppelin.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Oulun seudun nuorten lau-
luilta pe 14.12 klo 19 Kiimin-
gin kirkko. 
Joulujuhla su 16.12 klo 16 
ry:llä. Joululauluilta pe 21.12 
klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa (kuunneltavissa seu-
rakunnan nettisivuilta).
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja joululauluilta su 
16.12. klo 16 ry:llä.

Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-

lulaiset.  Kerhot jää-
vät joulutauolle 

vko 50 jälkeen 
ja aloittavat 
kevätkauden 
14.1. alkaval-
la viikolla.
Nuoret: 
Nuorten il-
lat torstaisin 

klo 19 Vanhas-
sa pappilassa. 

Kastetut: Linda 
Aleksandra Mustajärvi, Oli-
ver Ukko Pekka Saari, Iina 
Olivia Aurora Törmälehto, 

Konsertti
Cappella Pro Vocalen joulukonsertti 
torstaina 13.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Ohjelmamaksu 10 €.

Kauneimmat joululaulut -messu 
perjantaina 14.12. klo 18 kirkossa.

Toimittaa Arto Nevala, 
säestäjänä nuorten gospel-bändi. 

Messun jälkeen nuorten pikkujoulut Vakkurilassa 
klo 21 saakka. Isoset voivat täyttää kesän 

leirivalintalapun pikkujouluissa. 

joispuoli Laila Juntti, p. 040 
8668 319, kirkonkylä Heli 
Puuperä, p. 040 5898 362.
Kauneimmat Joululaulut: 
Kirkossa pe 14.12. klo 18 viik-
komessuna, Arto Nevala, 
nuorten gospelbändi. Isonie-
men leirikeskuksen kotakir-
kossa pe 14.12. klo 20, Mart-
ti Heinonen, Hannu Nieme-
lä, Trio MeLeKo. Kirkossa su 
16.12. klo 17 lapsiperheille, 
Leena Brockman, Outi Palo-
kangas, Kaisa Säkkinen, seu-
rakunnan lapsikuoro sekä klo 
19, Helena Ylimaula, Hannu 
Niemelä. Martinniemen srk-
kodissa ma 17.12. klo 19, Jaak-
ko Kaltakari, Kaisa Säkkinen, 
Seniorikuoro. Kirkossa su 
23.12. Kauneimmat Joululau-
lut -jumalanpalvelus klo 10, 
toimittaa Arto Nevala, saarna 
Jari Flink, kanttorina Hannu 
Niemelä. Heti jumalanpalve-
luksen jälkeen pidetään Kau-
neimmat Joululaulut -tuokio 
sekä Kauneimmat Joululau-
lut klo 18 kirkossa, Jari Flink, 
Hannu Niemelä.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: raamattuluokka-
laisten pikkujoulu pe 14.12. 
klo 18.30 Martinniemen srk-
kodilla, joulujuhla su 16.12. 
klo 15 ry:llä. Kello: raamat-
tuluokka pe 14.12. klo 17.30 
ry:llä, joulujuhla su 16.12. klo 
15 ry:llä. Jokikylä: Jokikylä: 
isojen ja pienten raamattu-
luokka klo 17.30 ry:llä, joulu-
myyjäiset 15.12. ry:llä, joulu-
juhla 16.12. klo 14 ry:llä, seu-
rat 30.12 klo 17 ry:llä.

Lasten 
joulukirkot 

ke 19.12. klo 9.15 ja 10 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa ja  to 20.12. 
klo 9.15 ja 10 

Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

3. adventtisunnuntain 
perheiden joululaulumessu 

16.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Toimittaa Vesa Äärelä, 
avustaa Paulus Pikkarainen, 
diakoni Merja Veikkolainen, 

kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Laulamme Kauneimpia joululauluja.

Kastetut: Patrik Jan Joakim 
Alakärppä, Katinka Mari-
ela Haapalahti, Ella Isabella 
Korvala, Valtteri Jesse Ante-
ro Leiviskä, Arttu Juhani Ti-
rinen.

Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ha Pentti Holappa ja Inkeri Ii-
da Aliisa Viljamaa.
Kuolleet: Reijo Olavi Viher-
tie 76, Matti Sakari Kärkkäi-
nen 69.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron

Joulumusiikkia 
kynttilän valossa

Oulun tuomiokirkossa 
keskiviikkona 19.12. klo 20.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

Johtaa Hannu Niemelä, urut Elias Niemelä. 
Solisteina Maija Lauri ja Jorma Kärnä.

Haukiputaan srk-keskuksessa 
torstaina 20.12. klo 20.

Liput 5 €. Tunti ennen konserttia ovelta.

Haukiputaan kirkon 
250-vuotisjuhlakirjaa 

myynnissä 
10.–31.12.2012 

kirkkoherranvirastossa 
15 € / kpl. 

Muulloin hinta 20 € / kpl.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

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

Tupos/Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Jouluseiminäyttely 2.12–
6.1. Jäälin kappelin ikkunas-
sa. Tervetuloa seisahtumaan 
seimen äärelle.
Joulua ootellessa – Jäälin 
joulupolulla tapahtuu kai-
kenlaista jouluun liittyvää. 
Tutustu ohjelmaan kotiin ja-
ettavasta Adventti ja joulun 
ajan tapahtumat Kiimingin 
seurakunnassa -esitteestä.
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151. Viikolla 51 (17.12.) 
ei ole ajanvarausta.
Juttunurkka ma 17.12. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. Jäämme joulutauolle, 
seuraavan kerran ovet avoin-
na 7.1.2013.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 17.12. klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Aterian hinta 3 €. 
Jäämme joulutauolle. Seu-
raava ruokailu 7.1.2013.
Joulujuhla ke 19.12. klo 13–
15 Suvelassa diakonia- ja lä-
hetystyön vapaaehtoisille ja 
syksyn aikana eri ryhmätoi-
minnoissa mukana olleille. 

Ruokailun vuoksi ilmoittau-
tuminen ryhmissä tai Jaanal-
le, p. 040 5793 248  pe 14.12. 
mennessä.
Lastenparkki ja päiväkerhot 
kokoontuvat viimeisen ker-
ran ennen joululomaa viikol-
la 50. Jatkamme toimintaa 
viikolla 2.
Lasten joulukirkot ti 18.12. 
klo 9 ja 10 Jäälin kappelissa.
Lasten joulukirkot ke 19.12. 

Hartaus to 13.12. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Lucianpäivän aamu to 13.12. 
klo 7–9 Kotikololla työhön 
menijöille ja muille aamuvir-
kuille.
Nuoret: Tänä vuonna ei ole 
enää nuorteniltoja. Vuoden 
2013 ensimmäinen nuorte-
nilta to 10.1. klo 18 Nuoriso-
Nurkassa. Siunattua Joulun-
aikaa!
Varhaisnuoret: Varhaisnuor-
ten kerhotoiminta jää joulu-
tauolle viikolla 49. Kerhot jat-
kuvat jälleen viikolla 2.
Perhekerhoja ei ole enää tä-
män vuoden puolella.
Partio: Pe 14.12. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Partiopiirin jouluhartaus par-
tiojohtajille Kastellin kirkossa 
klo 19.  Kokoonnumme Koti-
kololle klo 18. Ykkös partioa-

su.  Ilmoita Makelle osallistu-
misestasi to 13.12. mennessä. 
Partiotoiminta joululomalla 

Laajemmin seurakun-
nan toiminnasta 
kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.
Kiimingin 

seurakunta nyt myös 

            :ssa.

Kastetut: Eevi Katariina Tiikkala, Alex Esaias Määttä, Tin-
ja Helmi Hannele Ruuska, Helli Anna Loviisa Leinonen.
Vihityt: Petri Juhani Ruotsalainen ja Sirpa Maria Elisabeth 
Mikkonen-Salminen, Jari Henri Kalevi Veteläinen ja Jon-
na Hannele Leinonen, Juha Pentti Holappa ja Inkeri Iida 
Aliisa Viljamaa.
Kuolleet: Ahti Juhani Heikkilä 69.

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

Sananjumalanpalvelus 
sunnuntaina 16.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttori Jark-
ko Metsänheimo. Anu 
Kunnari yksinlaulu.

Kauneimmat    
Joululaulut tekee hyvää

Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut ka-
jahtavat tänä jouluna 40. kerran! Suositusta seura-
kunnan tilaisuudesta on tullut koko kansan joulu-
perinne, joka saa vuosittain miljoona suomalaista 
laulamaan.
   Tule sinäkin laulamaan itsellesi lämmin joulumie-
li. Samalla voit tehdä hyvää ja auttaa Aasian lapsia 
hankkimaan lukutaidon. Anna lahjasi kolehtihaaviin 
tai lahjoita keräykseen.

Kauneimmat joululaulut
13.12. klo 19 lasten kauneimmat 
              seurakuntakeskuksessa
16.12. klo 17 kirkko
16.12. klo 19 Jääli 
16.12. klo 19 kirkko, mukana projektikamarikuoro
23.12. klo 19 kirkko

Joulun ajan konsertti
To 22.1. klo 19 Joulu on jo ovella -konsertti seura-
kuntakeskuksen salissa. Mukana mm. Jukka Neva-
lainen, Erja Haho, Jari Leskelä, Ulla ja Jarkko Met-
sänheimo ja Satakieli-tyttökuoro ja projektikama-
rikuoro. 

klo 9 ja 10 Kiimingin kirkossa.
Perhekerhot ja -kahvilat 
joulutauolla, jatkuu viikol-
la 3.
Esikkoryhmä joulutauolla, 
jatkuu viikolla 3.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuorten lauluilta pe 
14.12. klo 19 Kiimingin kirk-
ko. Joululauluilta su 16.12. 
klo 17 rauhanyhdistyksellä, 
Kauko Säkkinen.

17.12.2012–6.1.2013. Partio-
toiminta käynnistyy normaa-
listi viikolla 1/2013. Yhteys-

tiedot: www.niittykarpat.fi, 
markku.korhonen@evl.fi,   p. 
044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuorten lauluilta pe 
14.12. klo 19 Kiimingin ry:llä. 
Seurat su 16.12. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Lidia Jenna Helmii-
da Ahola, Aksel Elia Ahola, 
Lauri Juhani Junttila, Lenne 

Ensti Jussinniemi, Miko Eliel 
Kukkola, Siiri Lilja Maria Moi-
lanen, Hanna Anneli Nieme-
lä, Aapo Frans Hermanni Sa-
vela, Amalia Aleksandra Sa-
vela, Aaron Aukusti Takki-
nen, Amanda Aada Olivia 
Tiermas, Jeanet Sylvia Miran-
da Virrankari.

 

Matka 
seimelle

lasten 
kauneimmat 
joululaulut 
torstaina 

13.12. klo 19 
seurakunta-
keskuksessa. 

Mukana 
laulukouluryhmät 

ja poikakuoron 
harjoituskuoro, 

johtaa 
Ulla Metsänheimo.  

Lasten joulukirkot
Tervetuloa koko perheellä perinteisiin lasten joulu-
kirkkoihin. Lapset voivat askarrella vapaavalintai-
sesta materiaalista kynttilän mukaansa kirkkoon.

Tilaisuudet ovat tiistaina 18.12. klo 9 ja 10 Jäälin 
kappelissa ja keskiviikkona 19.12. klo 9 ja 10 Kiimin-
gin kirkossa.
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Perhepyhäkoulu su 16.12. 
klo 11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa.
Kauneimmat joululaulut su 
16.12. klo 16 kirkossa, Pekka 
Kyllönen, Ossi Kajava, nuor-
ten lauluryhmä, eläkeliiton 
lauluryhmä.
Kauneimmat joululaulut su 
16.12. klo 19 kirkossa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava, kirk-
kokuoro. 
Sanginjoen seurakuntapii-
rin joulujuhla ti 18.12. klo 12 
Taimi Lohelalla, Leena Leske-
lä, Pekka Kyllönen. Pikkupa-
ketti mukaan!
Virsilaulutilaisuus ti 18.12. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Kauneimmat joululaulut ti 
18.12. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Simo Pekka Pek-
kala.
Kauneimmat joululaulut ti 
18.12. klo 15 ryhmäkodissa, 
Jouni Heikkinen.

Seurakunnissa tapahtuu 13.–20.12.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

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

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

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

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Hartaus ke 19.12. klo 12.30 
kirkossa, Jukka Joensuu.
Hartaus ke 19.12. klo 13.30 
Salonkartanossa. Jukka Jo-
ensuu.
Hartaus to 20.12. klo 11.30 
Teppolassa, Jukka Joensuu.
Jouluinen perhepyhäkoulu 
su 16.12. klo 12 Repussa, tar-
jolla glögiä, piparia ja tort-
tuja.
Päivä- ja perhekerhot  jou-
lutauolla, päiväkerhot jat-
kavat viikolla 3 ja perheker-
hot viikolla 4. Mukavaa jou-
lunaikaa!
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.

Virsilaulutilaisuus to 13.12. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut to 13.12. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut 
to 13.12. klo 18.30 Huovilan 
koululla, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut to 
13.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Päivä-, perhe- ja varhais-
nuorten kerhojen joulujuh-
la pe 14.12. klo 18 kirkossa /
srk-talossa. 
Juha Tapion Joululauluja 
-konsertit  la 15.12. klo 19 ja 
klo 22 Muhoksen kirkossa. 
Liput 20 €, ennakkoon kult-
tuurikeskuksen kahvila/Päivi 
Pekkala p. 0400 893 250. Mi-
käli lippuja jää, myydään ne 
kirkon ovelta ennen konser-
tin alkua. (Ensimmäinen kon-
sertti loppuunmyyty.)

Kauneimmat joululaulut ja 
kylän joulujuhla ti 18.12. klo 
18.30 Mäntyrannan salissa, 
Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.
Niittypirtin kerhon joulu-
juhla ke 19.12. klo 13, Hanna 
Kaisto-Vanhamäki, Simo Pek-
ka Pekkala. 
Kauneimmat joululaulut ke 
19.12. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Pekka Kyllönen.
Kauneimmat joululaulut ke 
19.12. klo 15 Rantakodissa, 
Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 19.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Kauneimmat joululaulut to 
20.12. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, Simo Pekka 
Pekkala, Ossi Kajava.
Joulu saapuu luo – tunnel-
makonsertti to 20.12. klo 20 
kirkossa. Anne-Mari Ranta 
laulu, Sauli Pulkkinen sello, 
Timo Ustjugov urut ja piano. 
Diakonia: Avustusanomuk-
sia ei käsitellä 14.12.2012– 
1.1.2013 välisenä aikana.
Lapset/perheet: Päivä-, per-
he- ja varhaisnuorten ker-
hojen syyskausi päättyy pe 
14.12. klo 18 kirkossa alka-
vaan joulujuhlaan. Kirkko-
hetken jälkeen joulupuuro 
seurakuntatalossa. Perhepy-
häkoulu su 16.12. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys to klo 11–
12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Nuortenilta to 13.12. klo 17–
18.30 Päivärinteen srk-salis-
sa. Yökahvila Valopilikku la 

Joulun ajan tapahtumia
to 13.12.  klo 16–19 Tunnelmallinen koko perheen 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 Jouluinen perhepyhäkoulu Repussa
su 16.12. klo 16 ja 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa (klo 16 mukana gospelryhmä). 

Kolehti lähetystyölle.
su 16.12. klo 16–19.30 Myyjäiset seurakuntatalolla: herkullisia  laatikoita, pitkoja ja 

leipiä sekä kauniita käsitöitä
ma 17.12. klo 18 Bibliodraamaa seimen äärellä kirkossa, Minna Salmi.
ke 19.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa.
su 23.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus Minna Salmi, kanttori Tuomo Kangas.
su 23.12. klo 20 Perinteinen joulunajan sävelhartaus kirkossa  Seurakunnan lapsikuo-

ro ja Naiskuoro Aava. ”Jouluyö, juhlayö” kahdelle kuorolle, ynnä muita kau-
niita joululauluja  ja yhteislauluja. Soitinyhtye: Corellin joulukonsertto. Puhe 
Jukka Joensuu.

ma 24.12. klo 13 Joulukuvaelma, perheiden jouluhartaus Minna Salmi, kanttori Tuo-
mo Kangas.

ma 24.12. klo 15 Aattohartaus Salonkartanossa, Minna Salmi, kanttori Tuomo Kangas.
ma 24.12. klo 16 Aattohartaus kirkossa Minna Salmi, kanttori Tuomo Kangas.
ma 24.12. klo 23 Jouluyön messu, Päivi Liiti kanttori Taru Pisto, Uusi Ääni.
ti 25.12. klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa Jukka Joensuu, kanttori 

Tuomo Kangas.
ke 26.12. klo 10 Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus kirkossa Jukka Joensuu, kantto-

ri Taru Pisto.

Messu sunnuntaina 16.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluoma, kanttorina Taru Pisto.

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

KIRKONMÄEN JOULU
perjantaina 14.12. klo 18

 
”Ihmeellinen matka Betlehemiin”-

  jouluvaellukselle lähdemme srk-talolta klo 18.
Kera pienen aidon aasin, lampaiden ja

joukko paimenten riennämme pienen lapsen
luokse riemuiten!

- Lasten joulurauhanjulistus - 
- Puurotarjoilu srk-talolla -

Muistathan ilmoittautua 13.12.mennessä 
Sirpalle, p. 050 3093 565 tai kerhoissa 
ohjaajille, jotta osaamme varautua sopivalla 

puuromäärällä!
Tervetuloa toivottaa seurakuntamme kasvatustyö

15.12. klo 19–24 Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 13.12. 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 13.12. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. La 15.12. klo 
19 raamattuluokka 7.–8.-lk 
Hintsala, Päivärinteentie 229 
ja nuortenilta Kajava, Rito-
lantie 81. Su 16.12. klo 18 jou-
lujuhla ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-

tys: To 13.12. klo 18.30 vel-
jesilta ry:llä. La 15.12. klo 19 
isojen raamattuluokka Hint-
sala ja nuortenilta Kajava. Su 
16.12. klo 16 joulujuhla ry:llä.
Kastettu: Pieti Olli Tapani 
Mikkonen, Titta Fanny Hele-
na Nieminen. 
Vihitty: Topi Janne Juhana 
Rantakangas ja Johanna Ka-
tariina Jokela.
Kuollut: Aino Katariina Kok-
ko 90.

Kirkonkylän ry: Oulun seu-
dun nuorten lauluilta pe 
14.12. klo 19 Kiimingin ry:llä. 
Rippikoulun käyneiden nuor-
ten joulujuhla la 15.12. klo 19. 
Joulujuhla su 16.12. klo 14 Esa 
Kurkela. Seurat su 23.12. klo 16 
Leevi Koskelo, Toivo Määttä.
Salonpään ry: Seurat su 9.11. 
klo 16.
Kastetut: Meea Aava Emi-
lia Holappa, Eve Anni Ma-
ria Pyykkö, Sara Laura An-
neli Hanni, Venla Aleksandra 
Kalliokoski.
Vihitty: Olli Juhani Pietiläi-
nen ja Riikka Emilia Naaman-
ka, Aapo Taavetti Räihä ja 
Henna Karoliina Hirviniemi.
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Hartaus to 13.12. klo 13 Män-
tyrinteellä.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri kokoontuu to 13.12. klo 18 
viimeistä kertaa tälle vuodel-
le Temmeksen srk-talolla. Lu-
vassa Raamatun tutkiskelua 
torttukahvien merkeissä.
Hartaus pe 14.12. klo 13.30 
Lepolassa.
Rippikouluryhmä II, nuorte-
nilta pe 14.12. klo 17 Tyrnä-
vän srk-talolla.

Pyhännän Rauhanyhdistyk-
sen joulujuhla su 16.12. klo 
16 kirkossa.
Joulujuhla ti 18.12. klo 13 
Nestorissa.
Hartaus to 20.12. klo 10 Nes-
torissa.
Pyhännän kappelineuvosto 
tarjoaa joulupuuroa, kuu-
maa mehua ja pipareita pe 
21.12. klo 14–17 Osuuspankin 
edessä. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, lapsikuoro to klo 17 ja 
mieskuoro to 20.12. klo 18.30 
srk-talossa.

RantSiLa
Rantsilan kappelin joulujuh-
la to 13.12. klo 11 srk-talossa.
Joulujuhla la 15.12. klo 19 
ry:llä, Timo Aitto-oja.
Aleksanterin ja Gananderin 
koulujen joulujuhla to 20.12. 
klo 22 Rantsilan kirkossa.
Ehtoollishartaus pe 21.12. 
klo 14 Pohjantähdessä.
Joulurauhan julistus pe 
21.12. klo 19 Kurunnevalla 
Pylsynsaaressa.

KeStiLä
Kirkkokuoro to 13.12. klo 18 
srk-kodissa.
Jouluinen lähetystilaisuus 
pe 14.12. klo 12–14 pappilas-
sa. Jouluista myytävää, kah-
via, arpoja, ym. Lahjoituksia 
toivotaan.
Ompeluseurat pe 14.12. klo 
19 ry:llä.
Joulujuhla su 16.12. klo 13 
ry:llä.
Kuulutettu: Henri Markus 
Aitto-oja ja Marjatta Evelii-
na Myllyoja.

PiiPPOLa
Veteraanien lauluryhmä to 
13.12. klo 11 srk-kodissa.
Kirkkoherran tulokahvit su 
16.12. klo 10 jumalanpalve-
luksen jälkeen srk-kodissa.
Siioninvirsiseurat ke 19.12. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala.
Ehtoollishartaus pe 21.12. 
klo 14 Vaarintalossa.
Kastettu: Aatto Aarre Eliel 
Nikula.
Kuollut: Taimi Kaarina Jar-

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

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

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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

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

va e Honkala 83, Onni Ensio 
Ikola 78.

PuLKKiLa
Pulkkilan Stellat to 13.12. klo 
15 srk-talossa.
Jouluhartaus ja -lauluja pe 
14.12. klo 13 Koivulehdos-
sa, Mervi Karttunen ja Unto 
Määttä.
Raamattuluokka ja nuorte-
nilta pe 14.12. klo 19 ry:llä.
Joulujuhla su 16.12. klo 13 
ry:llä.
Kirkkokuoro ke 19.12. klo 18 
srk-talossa. 
Vihitty: Topi Janne Juhana 
Rantakangas ja Johanna Ka-
tariina Jokela.

PyHäntä
Valonkirkko to 13.12. klo 
9.30 srk-talossa. Tilaisuus jat-
kuu Pyhännän kappelin jou-
lujuhlana samassa tilassa.  
Nuortenilta to 13.12. klo 17 
srk-talon kerhotilassa.
Kirkkoherran tulokahvit su 
16.12. klo 13 jumalanpalve-
luksen jälkeen srk-kodissa.

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 

Adventinajan 
       tapahtumia
To 13.12. Joululaulumatinea klo 19.00 Tyrnävän seurakuntatalolla. 

Kirkko- ja lapsikuoro.
Su 16.12. 3. adventtisunnuntain sanajumalanpalvelus klo 10 Tyrnävän 

kirkossa.
  Kauneimmat Joululaulut klo 17 Temmeksen kirkossa
  Kauneimmat Joululaulut klo 19 Tyrnävän kirkossa
Ma 17.12. Jouluaskartelu klo 15–19 Temmeksellä Mäntyrinteen 

palvelutalolla 
  Adventin iltarukoushetki klo 18.30 Temmeksen kirkossa.
Ti 18.12. Jouluaskartelu klo 14–18 Tyrnävän srk-talolla.
  Kauneimmat joululaulut klo 19 Haurukylässä, Raimo Rusilalla 

Jaakolassa.
Ke 19.12. Puurojuhla klo 18.30 Temmeksen koululla.
Pe 21.12. Työttömien ja yksineläjien jouluinen puurohetki klo 12 

Tyrnävän srk-talolla.
  Kauneimmat Joululaulut klo 18 Murron rukoushuoneella.
La 22.12. Lasten Kauneimmat Joululaulut klo 16 Tyrnävän kirkossa.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 16.12. klo 15 
kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja joululauluilta su 
16.12. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Aamos Pauli Iisakki 
Kauppila, Julianna Silja Mar-
ketta Riikola.
Avioliittoon vihitty: Jari Ju-
hani Kaakinen ja Pirjo Kaari-
na Korva.

Sanajumalanpalvelus sunnuntaina 16.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakoski. Jouluinen puurohetki        

työttömille ja yksineläjille
perjantaina 21.12. klo 12 
Tyrnävän seurakuntatalolla

Tulehan viettämään kanssamme 
jouluista yhdessäolon hetkeä 
puurolautasen ja laulujen merkeissä.
Tarjoilun vuoksi pyydämme 
ilmoittautumisia ke 19.12. mennessä.
Salme Kinnunen, p. 044 7372 631 tai 
Riitta Pesonen, pe. 044 7372 630.

Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto kappeleittain
Kestilä 2 877,35 €
Piippola 4 059,04 €
Pulkkila 1 938,77 €
Pyhäntä 3 061,95 €
Rantsila 648,55 €
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”Moon Jussi Pöyröö, poho-
jolaanen isäntä. Tairan 
olla oikia pohojolaisen 
miähen rototyyppi, evo-

luution jalostama valioyksilö.” 
Näin esitellään uuden suomalaisen 

sarjakuvan päähenkilö. Arttu Seppä-
län käsikirjoittama ja Liisa Peltosen ku-
vittama pohjalainen sarjakuva on haus-
ka, riemukas ja tervetullut uutuus suo-
malaisessa sarjakuvamaailmassa. Se he-
rättää ihastusta ja mielenkiintoa, iloa ja 
riemua, avaa näköalan ei niin vaatimat-
toman pohjalaisen miehen sielunmaise-
maan ja elinympäristöön. 

Etelä-Pohjanmaa tulee tarinoissa ja 
kuvituksessa tutuksi ja läheiseksi mieltä 
kutkuttavan hauskasti ja osuvasti. Huu-
mori on kohtisuoraa tulevaa ja helposti 
tunnistettavaa.

”Kumpi häikääsöö enempi? Kevätau-
rinko vai mun ylivertaasuus?” Näin ky-
syy Jussi Pöyröö ystävältään Make Yli-
Makialta. Lyhyet tarinat kuvastavat yl-
peyttä omasta maasta, omista luonteen-
piirteistä: ”Joskus me saatetahan vaikut-
taa ylypeiltä, mutta son vaan siksi, koska 
me tiäretähän paremmin”. 

Jussi Pöyröön elinympäristöön kuulu-
vat ystävän lisäksi emäntä, kloppi ja flik-
ka. Tilannekomiikka tulee esille kohtaa-
misissa ja ymmärtämisongelmissa, eri-
laisissa kielenkäyttötilanteissa: ”Tervetu-
loa Pohojommaalle! Hienoa saara viara-
hia Helesingistä asti! Meen heti laittama-
han verenkeittimen päälle!”

Piispa Eero Huovinen on kirjoit-
tanut hienon kirjan tuttuakin 
tutummasta Lutherin jouluvir-
restä.

Tekisi mieli sanoa, että Huovinen 
sanoo Enkeli taivaan -virrestä kaiken 
mahdollisen. Mutta paketti on sen 
verran tiivis, että toki sanottavaa jää 
vielä kirjan kansien ulkopuolellekin.

Teoksessa käydään läpi jouluvirsi 
alkuperäisessä Lutherin kirjoittamas-
sa muodossa, mutta myös lukuisat 
suomennokset ja suomennosehdotuk-
set. Kirjoittaja on laatinut myös oman 
sanatarkkuuteen pyrkivän vapaan 
käännöksensä. Alkuperäisessä virres-
sä oli peräti 15 säkeistöä, suomennok-
sissa säkeistöjen määrä on vaihdellut. 
Käännöksissä on nähtävissä myös eri-
laisten teologisten virtausten vaikutus 
virren sisältöön ja sen hienosäätöön.

Kirja on samalla sekä historialli-
nen, dogmaattinen että hengellinen 
analyysi virrestä. Jouluseimen äärel-
lä ollaan teologisesti aivan ytimessä, 
joten pohdinta kohdistuu kristillisen 

Suomalaiset harrastavat innok-
kaasti pianonsoiton opintoja ja 
laulamista. Joulun alla kirkot 
täyttyvät joululauluja laulavista 

kansalaisista ja kaikki kynnelle kykene-
vät artistit tekevät omia joululevyjään.

F-Kustannuksen ja Kauneimmat Jou-
lulaulut -tilaisuuksien taustalla toimi-
van Suomen Lähetysseuran yhteistyös-
sä tekemä juhlakirja yhdistää nämä kak-
si suomalaisten rakastamaa harrastusta: 
laulamisen ja pianonsoiton.

Kirja on mainio idea. Se tukee hie-
nosti joululauluperinnettä kannusta-
malla suomalaisia itse säestämään ja 
laulamaan rakkaimpia joululaulujaan.

Toisaalta juhlakirja on kunnianosoi-
tus Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuk-
sien 40-vuotiselle taipaleelle. Sen aika-
na miljoonat suomalaiset ovat ottaneet 
joulun vastaan joululauluja laulamalla.

Juhlakirjan laulut on helppo säes-
tää, vaikka niistä kansalaisopiston pia-
no-opinnoista olisikin jo vierähtänyt ai-
kaa. Kannattaa siis kokeilla.

Juhlakirjaan on valittu 70 laulua. 
Niistä useimmat ovat niitä kaikkein tu-
tuimpia ja rakkaimpia, joita laulamatta 
ei monelle meistä tunnu joulu ollenkaan 
tulevan. Näitä ovat esimerkiksi Enkeli 
taivaan, Jouluyö, juhlayö, Heinillä härki-

Kauneimmat 
joululaulut sai nuotit

Antakaa minulle Pohjanmaata

Joulun lahja

Seppälä, Arttu & 
Peltonen, Liisa: Pöyrööt tuloo! 
Avot design 2012.

Eero Huovinen: Enkeli 
taivaan. Rakas jouluvirsi. WSOY 2012. 

en kaukalon, Maa on niin kaunis ja Arki-
huolesi kaikki heitä.

Toisaalta mukaan on poimittu myös 
vähän uudempia, mutta koko ajan suo-
siotaan kasvattavia joululauluja, kuten 
vaikkapa Joulurauhaa, Joulun suuri sa-
laisuus, Ilouutinen, Tähti, tähdistä kirk-
kain ja Lumivalkeaa.

Kauniisti taitettu ja myös useampia 
kielivalintoja sisältävä kirja on mutka-
ton ja helposti lähestyttävä, kuten on 
myös sen edustama perinne. 

Joululaulut kuuluvat jokaiselle.

rEbEkka NaatuS

Sarjakuva tunkeutuu myös miehen 
maailmaan, kipuiluihin ja oman pai-
kan etsimiseen. Myös parisuhdetta va-
loitetaan huumorin kautta: ”Onkohan 
meirän emäntä tulos kuuroksi. Se nala-
kutti eilen ja käskin sen lopettaa. Silti se 
vaan jatkoo ja jatkoo!”. Jo henkilöiden 
nimet (ja niiden merkitykset) kutkutta-
vat ja hauskuuttavat, tapahtumat ja ta-
rinat vilisevät silmissä ja mielikuvituk-
sen siivillä.

Iskevyys ja hauskuus kuvaavat hy-
vin sarjakuvaa, sen kerrontaa ja vaiku-
tusvoimaa. Tässäkin tapauksessa kieli, 
murre, on ymmärryksen ja identitee-
tin väline. Väärinymmärrykset, ylipur-
suava ego ja ylpeys, sanojen merkitykset 
ovat olennainen osa huumorin ja haus-
kuuden kieltä. Se vetoaa kaikkiin aistei-
hin. Tämän ensimmäisen sarjakuvakir-
jan jäkeen haluaa enemmän, lukea ja ko-
kea, nautiskella ja naureskella lisää. 

juHa väHäkaNgaS

uskon keskeisimpiin asioihin.
Huovinen johdattaa taitavasti luki-

jan seimen äärelle esittämään elämän 
ja uskon kannalta kaikkein olennai-
simman kysymyksen: Kuka on seimen 
lapsi? Tähän saatu vastaus pitää sisäl-
lään myös olennaisimman uskon te-
kemisen: Hän on. Ei tarvita muuta te-
kemistä, pelastus on täysin Kristuksen 
varassa.

Kaunis kuvitus auttaa lukijaa myös 
kiinnittämään katseensa joulun pää-
henkilöön, seimen lapseen.

vEijo koivula

Lukunurkka

Sarjakuvia harrastamattomal-
le sarjakuvataitelija Ville Ran-
nan Joku raja -teoksen arvioi-
minen on kuin ryhtyisi tanssi-

maan vaikeaa rumbaa ilman ensim-
mäistäkään käsitystä erikoisista askel-
rytmeistä.

Oululaisen Rannan pilapiirrokset 
eivät ole samanlaista – eli yhtä helpos-
ti – luettavaa huumoria, kuin mihin 
moni meistä on tottunut perinteisten 
sanomalehtistrippien äärellä.

Joku raja -kokoelman toimittanut 
Ville Hänninen toteaa kirjan esipu-
heessa valittujen pilapiirrosten vuo-
silta 2009–2012 käsittelevän nykyai-
kaa miehen, uskon, politiikan ja jär-
jen kriisin kautta. 

Pilakuvien ensisijainen tarkoitus ei 
ole synnyttää röhönaurua piirroksien 
katselijoissa. Rannan kuvia katselles-
sa nauru on välillä kaukana. Kun piir-
roksien isä etsii avioeron jälkeen paik-
kaa lastensa läheisyydessä, itku on iloa 
lähempänä.

Ville Rannan piirtäessä puolisoi-
den käynnistä lastenvalvojan luona 
voi tuntea omalla ihollaan, miltä tun-
tuu isästä, jota kahden naisen väitteil-
lä pidetään väkivaltaisena. Isä ei saa 
sanottua kuvassa sanakaan hämmäs-
tykseltään. 

Juuri tällaisen tunteen moni voi ja-
kaa, kun kokee tulleensa työpaikal-
laan tai kotonaan syytetyksi asiasta, 
jota ei lainkaan tunnista omakseen. 
Silloin syytetyn penkillä on olo täy-
dellisen avuton, pakahtunut.

Toki Ville Rannan kuvat myös hy-
kerryttävät oivalluksillaan. Mutta 
nauru edellyttää taitoa hymyillä pal-

Kuva tekee kipeää

Ville Ranta, Joku 
raja. Valitut pilapiirrokset 2009–
2012. Toimittanut Ville Hänninen. 
WSOY.

jolti itselleen: omalle tekopyhyydel-
leen ja kapeakatseisuudelleen.

Pienelle ihmiselle – itselleen – voi-
kin vielä nauraa, mutta ison maailman 
kaoottinen, pähkähullu meininki va-
kavoittaa. Rannan kuvissa politiikan 
tekeminen saa välillä liiankin inhimil-
lisiä piirteitä.

Kaikkinensa Joku raja -teosta tut-
kiessa tulee sellainen olo, että jos ajat-
teleminen; itsensä ja maailman tark-
kasilmäinen pohdiskelu ei huvita, pa-
rempi on jättää nämä pilapiirrokset 
väliin.

Ja vielä siihen tanssiin: jos taidot-
tominkin pystyy liikkeeseen antaes-
saan vain musiikin viedä mukanaan, 
myös pilapiirrokset voivat lähteä vie-
mään lukijaa. 

Kun lehti kertoo asian, jota mieli 
jää aprikoimaan, omassa päässä saat-
taa olla yllättäen huumorilla säestetty 
kritiikki uutisesta tai ilmiöstä. Ensim-
mäinen pilapiirros on syntynyt.

riitta HirvoNEN
 

Virpi Kari 
(toim.), Ari Leskelä 
(nuottitoim.): Kauneimmat joululaulut. 
F-Kustannus Oy,  2012.


