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Vastarannan Kiiski 

Majakan valot

Piispan joulutervehdys

Kantavatko meitä enää perinteetkään? Tähän suuntaan avattiin pohdiskelua 
maamme valtalehden pääkirjoituksessa taakse jääneenä syksynä. Ongelman 
asettelu nousee epäilemättä epävarmuuden ajasta, johon olemme ajautuneet 
koko yhteiskunnassamme sekä myös kirkossa. Maailmaa syleilevät 

otsikot puhuvat voimattomuudesta löytää kestäviä ratkaisuja kansakuntina ja 
yksityisinä ihmisinä kulkiessamme kohti tulevaa. Paljon puhuva kuva Rion 
ympäristökokouksesta summaa vaikeutemme: nuori ihminen kyynelehtii 
päättäjien edessä. Ongelmiin ei tartuta, valta siirtyy kokouksen sumuiseen 
taustaan. Kysymykset ja kyyneleet jäävät näkyviin. 

Sama sumuisuus heijastuu maailmanlaajuiseen ja koko eurooppalaiseen sekä 
kotimaiseen kehitykseen. Emme saisi väsyä kysymyksiin siitä, mihin hallitsematon 
kehitys johtaa taloudellisesti ja kansallisesti. Päinvastoin selviytymisen 
maastokarttoja tulee laatia, vaikka ympäristö olisikin vaikeasti hahmoteltavissa. 
Keskustelua on käytävä ja pyrittävä sumua selventävään ilmapiiriin, sillä kalvava 
epätietoisuus kehityksen suunnasta näkyy yhä selvemmin lapsiperheiden huolena 
ja turvattomuutena, nuorten juurettomuutena, työssäkäyvien ylikuormittumisena 
ja vanhusten lisääntyvänä yksinäistymisenä. Ongelma-alueet eivät suinkaan 
pääty tähän. Tiedämme, miten velkaantuvien jonot pitenevät, irtisanomiset ja 
työttömyys kasvavat. Yleinen arvotyhjiö lisääntyy. Tukipilareita kaadetaan. Suunta 
on sumuinen. 

Kantavatko meitä enää perinteetkään? Esitetyssä kysymyksessä on kaikuja 
mahdollisuudesta selviytyä henkisesti epävarmuuden aallokossa. Näkyykö sumun 
lävitse majakkavaloja, jotka vilkuttaisivat tietä kohti turvallista suuntaa ja satamaa? 
On surullista, että parhaillaan elettävä epävarmuuden aika ei samalla tavalla 
nosta esiin niitä arvoja, joiden varassa on selvitty tähän asti. Majakan valot voivat 
vilkkua, mutta katsotaanko majakkaan päin? Onko omasta minäkeskeisestä 
elämästä ja sen itseohjautuvuudesta tullut siinä määrin luovuttamatonta, ettei 
huomata oman henkisen hyvinvoinnin vaarantumista? Se tapahtuu silloin, kun 
perinteet ja niiden suojaava merkitys unohtuvat.

Elämän tarkoituksen säilyttäminen muutosten virrassa on mahdollista silloin, 
kun ihmisellä on suhde Luojaansa ja lähimmäiseensä. Näistä molemmista 
avautuvassa vuorovaikutuksessa sykkii keskellämme elämä, joka rajallisena ja 
puutteellisenakin voi näyttäytyä keskellämme. Joulun virressä vilkkuvat kuitenkin 
majakkavalot:

”Nyt ruusu kaunein loistaa, taivaasta tuoksun tuo.
Yön varjot päivä poistaa, kansoihin toivon tuo.

Jumala, ihminen!
Hän otti lapsen muodon, jäi luokse syntisten.”

Kolme sanaa erottuu runosta ikiaikaisen perinteen lävitse: Jumala – Ihminen 
– Lapsi. Sanoissa vilkkuvat taivaallisen kodin valot. Vaikeuksien ja varjojen 
maailmassa on olemassa edelleen Jumalan todellisuus. Se ympäröi keskellämme 
olevaa kaikkeutta. Salatulla tavalla Jumala on syli, jonka keskellä vilu muuttuu 
lämmöksi, epätoivo toivoksi, itku iloksi ja tyhjyys elämän voimaksi. Joulun sanoma 
kumpuaa tietoisuudesta, että tällainen Jumala tuli ihmiseksi. Hänen kirkkauttaan 
ja olemustaan on ollut ja on mahdollista katsoa ja elää todeksi. Hän tuli lapsen 
lailla luoksemme kertoakseen, että Hän haluaa kasvaa kanssamme ja kulkea 
epävarmojen aikojen halki rinnallamme. Hän ojentaa joulun lapsessa pienet 
kätensä meitä kohti: Ota syliin, kanna! Sille, joka tälle lapsen katseelle ja pyynnölle 
sanoo kyllä, avautuu sumuisten vilkkuvalojen takaa taivaan ruusujen tuoksu. Sama 
jouluvirsi kertaa perinteen yli aikakausien ulottuvaa voimaa:

”Herramme, Kristuksemme, oi poika Marian!
Sinua rukoilemme laaksoissa kuoleman. 

Suo, että taivaassa me kerran kumarramme Isäsi kasvoja.”

Kristus-lapsen siunaamaa 
joulujuhlaa toivottaen,

 
Samuel Salmi

Oulun hiippakunnan piispa 

Arkistosta

ole paikkaa minne päätänsä kallistaa, 
missä isät, äidit ja pienokaiset makaa-
vat tukehtuneina paksun mutakerrok-
sen alla. Menkää ja tehkää rakkauden 
tekoja Kantakaa toistenne kuormia, 
niin te täytätte Kristuksen lain.”

Äkkiä valot syttyivät, musiikki rä-
mähti soimaan, kuin mekaaniset nu-
ket he lähtivät kumartamaan tavaroita.

Rauhan Tervehdys nro 51–52, 19.12.1985

Yksinäisen joulu 
aina haikea..

Neiti Rauha Karsikko Oulussa 
on yksinäinen nainen – juu-
ri viisikymmentä täyttänyt – 
mutta ei vietä joulua yksin.

– Menen veljien perheitten luo Raa-
heen. Niin olen tehnyt jo toistakym-
mentä vuotta. Yksinäiselle ihmisel-
le on joulun aika aina haikea, siksi on 
mentävä muitten luo.

– Veljiä on kaksi ja kummallakin 
perhe. Kun äiti eli ja asuimme yhdes-
sä Raahessa, vietimme tietenkin joulu-
akin yhdessä ja näitten muiden suku-
laisten kanssa. Nykyään menen linja-
autolla Raaheen aattona ja palaan ta-
paninpäivänä.

– Viime jouluna en hankkinut Ou-
lun kotiini kuusta. Kun minulla on 
sähkökynttilät, kiinnitin ne isoon fii-
kukseen. Tästä joulusta en vielä tiedä, 
kuinka menettelen. Kinkkuja ja mui-
ta jouluruokia en tietenkään hanki – 
syönhän niitä Raahessakin ja täällä 
syön arkisin työssäni – mutta koristei-
ta ja muuta jouluista kyllä.

– Yleensä olen ostanut toistametri-
sen kuusen. Ei se haittaa joulun lait-
taminen yksinäiselläkään ihmisel-
lä, vaikka toistan, että haikeaa onkin 
muuten, oikeastaan koko joulun aika. 
Tosin olen tyytyväinen joulun viettoo-
ni, minulle on paras ratkaisu mennä 
sukulaisten luo.

Rauhan Tervehdys nro 51, 22.12.1971

Tämän päivän 
jouluevankeliumi?

Ja tapahtui niinä päivinä, että 
kauppiailta kävi käsky, että kaik-
ki kansa oli tavarataloihin saatava. 

Ja niin Matti ja Maija Meikä-
läinenkin ottivat veronpalautusrahat 
ja lähtivät virran mukana, mutta heil-
le ei tahtonut olla sijaa, sillä tavaratalot 
olivat pullollaan väkeä ja tavaroita, joi-
ta ilman he eivät voineet tulla toimeen.

Viimein he pääsivät kuitenkin si-
sään ja katselivat kaikkea helisevää, 
kiiltävää ja välkkyvää mitä kauppias 
oli heille valmistanut. He olivat pyö-
rällä päästään kaiken runsaudesta.

Äkkiä tavaratalon valot sammuivat 
ja heidän keskellään seisoi säteileviä 
olentoja ja heidän äänensä täytti koko 
talon. Ihmiset pelästyivät, vaikenivat ja 
peittivät kasvonsa.

KUNNIA OLKOON JUMALLE 
KORKEUDESSA. KUNNIA JUMA-
LAN.

Olennot kohottivat kätensä, kään-
tyivät ihmisten puoleen ja sanoivat.

”Menkää Kolumbiaan, missä maa-
ilmanloppu on käynyt, missä väellä ei 

Rauhan Tervehdys vuosikymmeniä sitten
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Piispan joulutervehdys on katseltavissa 
ja kuunneltavissa osoitteessa: 
www.virtuaalikirkko.fi 21.12. alkaen.
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Apua on annettava 
epätäydellisessä maailmassa
Avun antaminen on 
aina riski ja perustuu 
luottamukseen, Suomen 
Lähetysseuran viestinnän 
johtaja Eeva Kemppi-Repo 
toteaa.

Viimeviikkoinen uutinen 
suomalaisten kehitysyh-
teistyöhön suuntaamien 
varojen käytön epäsel-

vyyksistä saattoi horjuttaa kansa-
laisten joulumieltä. Ulkoministe-
riön virkamiehen mielestä varo-
jen väärinkäytösten yhtenä syy-
nä on suomalaisten liiallinen si-
nisilmäisyys paikallisia yhteistyö-
kumppaneita kohtaan. 

Uutinen koski paljolti maa-
hanmuuttajajärjestöjen kehitys-
apuhankkeita ja valtioiden välis-
tä kehitysyhteistyötä, mutta avun 
perille menoa perätään usein 
myös lähetysjärjestöiltä, esimer-
kiksi Suomen Lähetysseuralta.

Lähetysseura kerää parhail-
laan varoja erityisellä joulukerä-
yksellä lukutaidon edistämiseen 
Aasiassa. Kauneimmat joululau-
lut -tilaisuuksien kolehdit mene-
vät samaan kohteeseen. 

Kaiken avun 
on mentävä perille
Suomen Lähetysseuran viestin-
nän ja varainhankinnan osaston 
johtajan Eeva Kemppi-Revon 
mukaan Lähetysseuran ainoana 
tavoitteena on, että yhtään heil-
le lahjoitettua rahaa ei mene vää-
rään paikkaan.

Lähetysseuran apu kanavoi-
daan perille useimmiten paikal-
listen yhteistyökirkkojen ja -jär-
jestöjen kautta. Etiopialaisen kir-
kon kanssa yhteistyötä on tehty jo 
50 vuoden ajan. 

Etiopian lisäksi Lähetysseura 
on toiminut pitkään myös mo-
nessa muussa maassa.

Viimeviikkoiseen uutiseen 
viitaten Kemppi-Repo ei puhuisi 
vuosikymmenien ystävyyden jäl-
keen enää sinisilmäisyydestä pai-
kallisia kumppaneita kohtaan.

– Luottamuksemme yhteistyö-
kirkkoihin perustuu pitkäaikai-
seen tuntemiseen. Meillä on usein 
paikan päällä myös omia lähetys-
työntekijöitä, jotka osaavat pai-
kallisen kielen. Myös se varmis-
taa osaltaan, että pystymme val-
vomaan rahaliikennettä tarkasti.

Työtä tehdään 
vaikeissa paikoissa
Vaikka jokaisen lähetystyölle an-
netun lahjoituksen on päädyttä-
vä keräyskohteeseen, Eeva Kemp-
pi-Repo haluaa muistuttaa, mil-
laisissa olosuhteissa lähetystyö-
tä – ja myös kehitysyhteistyötä – 

usein tehdään.
– Työskentelemme maissa, 

joissa köyhyys saattaa olla valta-
vaa ja olosuhteet siksi vaikeita. 
Lähetystyö ylettyy myös maihin, 
joissa käydään sotaa, ja sen seu-
rauksena hallinto voi olla olema-
tonta. 

– Työhön tällaisissa olosuhteis-
sa liittyy aina väistämättä riskejä. 
Tämä tarkoittaa, että myös lahjoi-
tukseen voisi sanoa kuuluvan ai-
na ripaus luottamusta ja samalla 
pientä riskinottoa. 

hän toteaa.
Suomen Lähetysseuran ke-

hitysyhteistyöpäällikkö Maria 
Immonen väläyttää puolestaan 
erään faktan, joka liittyy osaltaan 
rahojen valvontaan avunsaaja-
maissa.

– Meille suomalaisille rahalii-
kenteeseen kuuluvat kuitit ovat 
luonnollinen osa hyvää hallintoa. 
Ymmärrämmekö me siksi, mi-
tä kuittien – aivan aiheellinen – 
perään kuuluttaminen tarkoittaa 
maissa, joissa ei ole juuri paperia, 

Suomen kehitysapu 2011: 
1,074 miljardia euroa.

Pau la  L aa ja la h t i  /  Su o m e n L ä h e t y s s e u ra

 Kauneimmat joululaulut soivat myös Dar es Salaamissa Tansaniassa.

– Toinen mahdollisuus on, että 
avustustyötä ei tehdä. Se tarkoit-
taisi, että ihmiset jäisivät ilman 
apua. Täydellistä maailmaa em-
me saa koskaan.

elämä muualla 
on perin toisenlaista
Kemppi-Revon mukaan lähetys-
työtä on myös se, että yhdessä pai-
kallisten ihmisten kanssa kehite-
tään hyvää hallintoa. Hallinto pi-
tää sisällään juuri talousosaami-
sen ja johtamisen edistämistä, 

ja joissa asukkaat eivät välttämät-
tä osaa kirjoittaa, hän herättelee 
ihmisiä ymmärtämään erilaisia 
olosuhteita maapallolla.

Immonen korostaa silti, et-
tä vaikeat olosuhteet eivät ole pe-
rusta väärinkäytösten hyväksy-
miselle.

auttaminen kuuluu 
hyvään elämään
Immosen mukaan lähetysvarojen 
käyttöä valvotaan Suomessa tar-
kasti. Sen lisäksi, että Lähetysseu-
ralla on oma tilintarkastus, usei-
ta kehitysapuhankkeita rahoittava 
ulkoministeriö tarkistaa säännöl-
lisesti yhteistyökumppaninsa ko-
ko toiminnan. 

– Tänä syksynä ulkoministeriö 
valitsi Suomen toimintojemme li-
säksi kohteeksi työmme Etiopias-
sa ja Nepalissa. Kaikkiaan tarkas-
tus kesti kaksi kuukautta ja päät-
tyi juuri, Immonen kertoo suur-
urakasta.

Lähetysseura on mukana noin 
80 kehitysyhteistyöhankkeessa 
muun muassa Afrikassa ja Aa-
siassa. 

Immonen toteaa, että kansa-
laiskeräyksiin liittyvät – hieman 
parjatutkin hallintoon käytettä-
vät keräyskulut – sisältävät paljol-
ti rahaliikenteen valvontaan liit-
tyviä menoja.

Immonen toivoo, etteivät jul-
kisuuteen tulleet otsikot rahan-
käytön epäselvyyksistä kehitys- 
apuhankkeissa saa ihmisiä kään-
tämään selkää avun tarpeelle köy-
hissä maissa.

– Meille kaikille tekee hyvää 
tehdä hyvää. Kun katse kiinnittyy 
itsestä toisiin ihmisiin, se hoitaa 
omaa oloamme. Auttaminen on 
sitä, että elää täyttä elämää, Im-
monen on kokenut.

RiiTTa HiRVONeN

Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina 11. joulukuuta hukkaan menneistä kehitysapuvaroista.

Väärinkäytösten määrä: 
10 miljoonaa euroa.
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Kysy!

Miten avun saaja todistaa 
vähävaraisuutensa?

Oulun seurakuntayhtymässä on pyörinyt keräys, jossa 
lahjan saajien on pitänyt todistaa vähävaraisuutensa. 
Miten se tapahtuu, Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoni Riku-Matti Järvi?

–Tarvitaan tiliote tai sosiaalitoimiston päätös. Sosiaalitoi-
miston toimeentulopäätöksestä näkee perusmenot ja -tulot.

Karjasillan seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan 
Nina Niemelän mukaan avun peruste on taloudellinen tilan-
ne ja diakoninen harkinta.

Tulot, menot, edut ja palkka arvioidaan. 
– Tulot ja menot katsotaan diakoniassa aina kuluvalta kuu-

kaudelta. Diakonia-apu ei ole toistuvaa apua, vaan se on tar-
koitettu kertaluonteiseksi ja tilapäiseksi avuksi. Sosiaalitoimi 
on lakisääteinen perustoimeentulon turvaaja, tosin sitäkään ei 
ole tarkoitettu alun perin kuukausittain toistuvaksi avuksi. Jos 
tuloja on vähemmän kuin menoja, avustusta voidaan antaa. 

Diakonista harkintaa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, 
kun ihminen on vaikkapa sairauden tai jonkin elämän kriisin 
takia ollut kykenemätön hoitamaan velvoitteitaan, vaikka ra-
haa olisi laskelman mukaan ollutkin. 

– Pääosin diakoniatyö antaa avustaa ruokaan, mutta jois-
sain tilanteissa saatamme maksaa laskujakin. Velkoja emme 
maksa, mutta tulo- ja menolaskelmassa otamme huomioon 
myös velanlyhennykset. Taloudelliset ongelmat ovat usein hy-
vin monisyisiä ja velkojen kohdalla on hyvin tavallista, että 
ohjaamme asiakkaan velkaneuvojan luo. Mietimme myös yh-
dessä asiakkaan kanssa, että miten tulot ja menot saisi tasapai-
noon. Tämä vaatii usein elintapojen muutosta ja joskus voi ai-
nut vaihtoehto olla vaikkapa se, että asiakasta kehotetaan lait-
tamaan esimerkiksi talonsa myyntiin. 

Diakoniatyön antamaa avustusta annetaan yleensä vain vä-
hän aikaa. Diakonian  avun edellytys on, että asiakas on hake-
nut toimeentulotukea, johon hänellä on lakisääteinen oikeus, 
mikäli toimeentulovajetta jää.  

PeKKa HeliN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lä-
hettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  
liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Ter-
vehdys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi 
lähettää numeroon 044 5626 450. 

 toimitus@rauhantervehdys.fi  Palautetta

”On kesä. Julia ja Anton ovat 
matkustaneet maalle Julian 
mummon ja ukin luo. Näillä on 
maatila ja siellä lato, jossa Ju-
lia ja Anton hyppäävät heiniin. 
Vatsassa kutittaa niin kivasti.

Julia kiipeää ensin ylös par-
velle. Nyt hän seisoo puolalla, 
joka on täsmälleen tikkaiden 
puolivälissä, ja nyt hän kiipe-
ää 3 puolaa ylöspäin. Mutta sil-
loin hän kuulee ratinaa ylhääl-
tä. ’Ukki, oletko se sinä?’ kysyy 
Julia. Ei vastausta.

Silloin hän laskeutuu 5 puo-
laa Antonin luo. ’Kuulitko sinä? 
Parvella on joku,’ kuiskaa Julia. 
’Etkö sinä näe?’ huudahtaa An-
ton. ’Sehän on vain Pikipallo. 
Jospa sillä on pentuja tuolla yl-
häällä!’

Kissanpentuja?! Julia kiipeää 
heti 9 puolaa ylöspäin. Tällöin 

hän seisoo tikkaiden ylimmäl-
lä puolalla. Anton tulee peräs-
tä kiireen vilkkaan, ja yhdessä 
he kapuavat parvelle etsimään.

Kuinka monta puolaa on tik-
kaissa? Piirrä nämä tikkaat.”

Yllä oleva tarina on Kristin 
Dahlin kirjasta Leikitään ma-
tikkaa. Kirjaa ei saa tietenkään 
kirjakaupoista saatikka, että si-
tä esiteltäisiin lehtien kulttuuri-
sivuilla, vaikka kirjasta saisi hy-
viä vinkkejä muun muassa äi-
dinkielen, matematiikan ja ku-
vaamataidon tunneille. Lapsil-
le tulisi tehdä selväksi, että ma-
tematiikka liittyy jollain tavalla 
kaikkiin oppiaineisiin.

Yksi tärkeä matematiikan 
”sovellus” on käyttää matema-
tiikkaa nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemisessä. Keinoja olisi 
pilvin pimein.

Postia  toimitus@rauhantervehdys.fi  

Matematiikka taipuu sirkukseenkin
Noin 2 000 asukkaan pie-

nessä Rautavaaran kunnassa on 
upea nuorisosirkus. Sieltä oli 
Talent-menestyjiä syksyn ohjel-
missa. Nuorisosirkus on koon-
nut yhteen kymmenittäin lap-
sia ja nuoria ikähaarukassa 4–25 
vuotta. 

Olen ehdotellut, että ne lapset 
ja nuoret, jotka eivät ole liikun-
nallisesti lahjakkaita, voisi ottaa 
mukaan matemaattisten ”taika-
temppujen” esittäjiksi. Samalla 
opitaan matematiikkaa – arvos-
tamaankin sitä. Näistä ”taika-
tempuista” saisi höystettä myös 
lastenkirjoihin.

Matematiikka on kiehtovaa. 
Siitä on sen koukkuun jääneelle 
iloa loppuelämäksi. 

alli HuOViNeN
Matikkatäti, Oulu

• Ei ole koululaisten vika, jos 
heillä ei ole kunnon käsitys-
tä menneisyydestä, tässä ta-
pauksessa itsenäistymisemme 
vaiheista (viitaten juttuun RT 
5.12. s. 6–7). Toki historia on 
vaikea aine, mutta silti herää 
kysymys, mitä kouluissa oi-
kein opetetaan, paatosta, mie-
likuvia vai historiallisia kehi-
tyskulkuja?

Eipä silti, samaa äärimmäi-
sen yksipuolista näkemystä it-
senäisyydestämme levitetään 
kaikkialla. Tämä huipentuu 
joulukuun 6. päivä, joka on 
yhtä sotamuistelua vuodesta 
toiseen. 

Samalla sivuutetaan se val-
tava, pääasiassa rauhanomai-
nen työ, jota kansakunnan ja 
valtion rakentamiseksi tehtiin 

aina itsenistymiseen v. 1917 
saakka (autonomisen aseman 
vahvistaminen, suomen kie-
len kehittäminen, oma raha 
ja tullirajat, muut instituutiot, 
yleinen äänioikeus ym.). Tässä 
työssä sotilailla tai sotimisella 
ei ollut sijaa.

Ehkäpä ongelmana on se 
tosiasia, että Venäjän sekasor-
toinen tilanne tarjosi meille 
ainutlaatuisen tilaisuuden ir-
rottautua emämaasta ilman 
suurta dramatiikkaa. 

Kuten tiedetään, tunnus-
tusta haettiin aluksi ulkoval-
loilta, mutta nämä edellyt-
tivät, että se on saatava en-
sin Neuvosto-Venäjältä, jonka 
osa edelleen olimme. Tunnus-
tus heruikin kumarruskäyn-
nillä Pietarissa, mistä kieltä-

mättä puuttui gloria.
Totta on, että tämän jäl-

keen Suomi on joutunut puo-
lustamaan itsenäisyyttään jo-
pa sotimalla. Tätä on hyvä 
muistaa, mutta juhlinnan ja 
muistamisen keskittäminen 
näihin tapahtumiin on kovin 
rajoittunutta ja tarkoitusha-
kuista.

Olisikohan siis syytä antaa 
kunnianpalautus myös niil-
le lukuisille toimijoille, jot-
ka 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alkupuolella kamppailivat me-
nestyksekkäästi suomalaisuu-
den, suomen kansan ja sen it-
semääräämisoikeuden puo-
lesta?

Km

Tänä jouluna toivon teille,
lämpöä ja valoa.

Tänä jouluna toivon teille,
rauhaa ja kynttilän loistetta.

Itsenäistyminen alkoi autonomian ajalla

Tänä jouluna toivon teille,
ylhäältä tähtien tuiketta.

Tänä jouluna sydämessä
tunnet aitoa joulun tunnetta.

Tänä jouluna pieniä unelmia,
ne arkisin kun on mielestä pois,
tänä jouluna aatoksia,
mitt’ ennen vain joulu mieleen tois.

Tänä jouluna hiljaisuutta,
ja rauhaa päälle maan,
tänä jouluna maassa tässä,
minä turvassa täällä olla saan.

Aimo Mäki
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Vehnän käsittely 
tarkentuu 
alttarilla
Kirkon tradition ja ekumeeni-
sen käytännön mukaan ehtool-
lisella pitää käyttää vehnäs-
tä tehtyä leipää. Vehnästä teh-
ty ehtoollisleipä ei kuitenkaan 
sovi keliaakikoille eikä vehnä-
allergikoille.

Nyt tehtyjen kirkkohalli-
tuksen ohjeiden tavoitteena on 
seurakuntien käytäntöjen yh-
tenäistäminen niin, että keli-
aakikot ja vehnäallergikot voi-
sivat luottavaisin mielin osal-
listua ehtoolliselle myös muu-
alla kuin kotiseurakunnas-
saan, esimerkiksi joulun ajan 
messuissa ja konfirmaatiomes-
suissa.

Kirkkohallitus ohjeistaa 
muun muassa, että vehnää si-
sältävät tuotteet säilytetään 
erillään ja tarjoillaan eri asti-
oista kuin vehnää sisältämät-
tömät tuotteet.

Keliakialiiton asiantuntijan 
mukaan käytäntö, jossa glu-
teenittomiin ehtoollisleipiin ei 
kosketa samalla kädellä kuin 
vehnästä tehtyihin ehtoollis-
leipiin, ei ole välttämätön. 

Rajojen veto 
oudoksuttaa 
piispaa
Espoon piispa Tapio Luo-
ma ottaa Espoon ja Kauniais-
ten seurakuntien Esse-lehdes-
sä kantaa vanhoillislestadiolai-
sen ja viidennen liikkeen ope-
tukseen.

– Suomen evankelisluteri-
lainen kirkko on osa maail-
manlaajaa Jumalan valtakun-
taa, matkalla olevaa Jumalan 
kansaa, jonka yhteinen pää-
määrä on ajan rajan tuolla puo-
len. Mikä tahansa empiirinen 
yhteisö, joka opettaa, että vain 
se on Jumalan valtakunta, on 
itseymmärryksessään hako-
teillä, olkoon se sitten pieni tai 
suuri.

Essen mukaan Luoma on 
keskustellut viime vuosina 
paljon ihmisten kanssa, joi-
den tausta on henkilökohtais-
ta uskonratkaisua korostavan 
viidennen herätysliikkeen pii-
rissä. Moni "viidesläinen" on 
joutunut ilmaisemaan hengel-
lisyyttään persoonalleen vie-
raalla, ahdistustiloja ja joskus 
jopa henkisiä traumoja synnyt-
tävällä tavalla, Luoma sanoo.

Maata kiertelemässä

Pohjimmiltaan joulu on ta-
rina syntymästä, äidin ja 
hänen vastasyntyneen lap-
sensa välisestä hellästä ih-

missuhteesta. Tuo äidillinen side 
Neitsyt Marian ja Jeesus-lapsen 
välillä on heijastunut läpi vuosi-
satojen niin vahvasti, että siitä on 
tullut keskeinen osa jouluun liit-
tyvää teollisuutta. Siitä huolimat-
ta tutuista pyhään perheeseen liit-
tyvistä asioista, kuten seimiasetel-
mista ja joulukuvaelmista, puut-
tuu olennainen äidin ja lapsen vä-
linen yhteys – imettäminen.

Jeesus ei varmastikaan ollut 
pulloruokinnassa, joten mitä ta-
pahtui Marian rinnoille? Vuosi-
satoja vanhaan tarinaan on ole-
massa suhteellisen lyhyt vastaus: 
kirjapainokoneiden yleistyminen 
Euroopassa 1400-luvulla.

Historioitsijoiden mukaan lii-
kuteltavan painokoneen myötä 
pornograafisen aineiston massa-

Imettävä Maria – 
joulun puuttuva ikoni

markkinointi tuli mahdolliseksi, 
mikä johti siihen, että naisen ke-
ho alettiin yleisesti nähdä seksu-
aalisessa mielessä. Samalla paino-
kone myös mahdollisti anatomis-
ten piirrosten laajemman levityk-
sen lääketieteellisissä tarkoituk-
sissa, minkä vuoksi ihmiskehon 
tuntemus lisääntyi. Nämä kaksi 
asiaa heikensivät näkemystä, että 
kehossa heijastuu jumalallisuus.

Teknologian kehityksen toinen 
merkittävä seuraus oli Raamatun 
laajempi levikki. Yhdessä protes-
tanttisen uskon leviämisen kans-
sa se siirsi huomion kuvista teks-
teihin. Kulttuurillinen muutos oli 
niin voimakas, että jopa katoli-
set alkoivat ajatella rintojen kuvan 
olevan kirkkoon sopimaton. Sen 
sijaan ristillä kärsivästä Jeesukses-
ta tuli hallitseva kristillinen teema.

– Kysy keneltä tahansa vas-
taantulijalta, mikä on kristillisyy-
den tärkein ymboli, niin hän vas-

taa ristiinnaulitseminen, sanoo 
Margaret Miles, joka on kirjoit-
tanut kirjan “A Complex Delight: 
The Secularization of the Breast, 
1350–1750”.

Kirjassaan Miles on tutkinut 

imettävän Marian kuvan katoa-
mista renessanssin jälkeen. Mile-
sin mukaan ristiinnaulitseminen 
syrjäytti imettävän Marian, vaik-
ka se oli alkukristillisyyden tärkein 
Jumalan rakkautta ihmiskuntaa 
kohtaan ilmaiseva symboli.

Itse asiassa vanhin tunnettu 
Neitsyt Mariaa esittävä kuva on 
roomalaisesta hautaholvista löy-
detty, 200-luvulta peräisin oleva 
seinämaalaus, jossa Maria imet-
tää Jeesusta. Keskiaikaan men-
nessä imettävän Marian kuvaa 
käytettiin kaikissa mahdollisissa 
yhteyksissä.

1750-luvun jälkeen tehtyjä us-
konnollisia maalauksia imettäväs-
tä Mariasta ei ole löydetty, vaikka 
paljaat rinnat yleistyivät klassises-
sa ei-kristillisessä taiteessa.

KaTJa KiiSKiNeN

Lähde: Religion News Service

Ympäristöasiat syynissä 
Oulun seurakunnissa

Oulun seurakuntayhtymä 
saanee jo keväällä kirkon 
ympäristödiplomin, jo-
ka osoittaa, että yhtymä 

hoitaa ympäristöasiansa hyvin. 
Hautaustoimen päällikkö Tuo-

mo Vuontisjärvi on Oulun seu-
rakuntayhtymän ympäristötyö-
ryhmän sihteeri. Diplomin saa-
minen on hänen mukaansa vas-
ta alkua, sillä seurakuntayhtymä  
kehittää jatkuvasti ympäristöasi-
oitaan.  

– Ollaan maratonin lähdössä, 
Vuontisjärvi kuvailee.

Diplomissa seurakunnille tai 
seurakuntayhtymille on määrät-
ty 11 osa-aluetta, jotka täytyy hoi-
taa hyvin. Niitä ovat muun mu-
assa energia ja rakentaminen, sii-
vous, metsänhoito ja jätehuolto. 
Osien tavoitteet määritellään seu-
rakuntayhtymän laatimassa ym-
päristöohjelmassa, jota tarvitaan 
diplomin saamiseen.

– Kyseessä on iso kokonaisuus. 
Ympäristöohjelmassa on otettava 
huomioon muutkin kuin tavan-
omaiset kynttiläjäte, kiinteistö-
jen lämmitys tai ”hukkapaperei-
ta” täynnä olevat työpöydät.

Vuontisjärvi nostaa erityises-
ti esille seurakuntalaisille suun-
nattavan ympäristökasvatuksen. 
Sitä voi antaa vaikkapa saarnas-

tuolista tai muissa seurakuntien 
tilaisuuksissa.

Ympäristökasvatuksen lisäksi 
tavallinen seurakuntalainen tör-
mää Vuontisjärven mukaan ym-
päristöohjelmaan ehkä kahden 
tai kolmen vuoden kuluttua dip-
lomin myöntämisestä, kun hän 
huomaa jonkin asian hoidetun 
uudella, paremmalla tavalla.

luvassa 
säästöjä
Vuontisjärvi toteaa, että seura-
kuntayhtymä todennäköisesti 
säästää toimintakuluja ohjelmaa 
toteuttaessaan. Yksi osa-alue, jos-
sa säästöjä tulee, on energia.  Vii-
saasti lämmittämällä rahat eivät 
mene harakoille. Säästöjä koituu 
Vuotisjärven mukaan muillakin 

toiminnan alueilla.
Seurakuntayhtymällä ei ole ai-

emmin ollut virallista ympäris-
töohjelmaa eikä -diplomia. Oh-
jelmaa on kuitenkin valmistel-
tu useita vuosia, mutta työtä ovat 
hidastaneet muun muassa henki-
löstön vaihtuminen ja seurakun-
tayhtymän laajeneminen vuoden 
alusta.

Seurakuntayhtymällä on kui-
tenkin ollut epävirallinen ym-
päristöohjelma. Selvitys osoittaa 
Vuontisjärven mukaan, että yhty-
mä täyttää diplomin kriteerit. 

Seurakuntayhtymän ympäris-
töohjelma on paraikaa sisäisellä 
lausuntokierroksella. Joulun jäl-
keen yhteinen kirkkoneuvosto ot-
taa sen käsittelyynsä. 

Hyväksynnän jälkeen tuomio-
kapitulin määräämät tarkastajat-
suorittavat katselmuksen. Sen jäl-
keen Kirkkohallitus todennäköi-
sesti tekee keväällä päätöksen dip-
lomista 

Ympäristödiplomi on voimassa 
neljä seuraavaa vuotta.

PeKKa HeliN

PIAN

L uc as  C ranac h vanh e m p i ,  153 0
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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

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

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

Herättäjän kirkkopyhät: su 6.1. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa, 
seurat ja vuosikokous seurakuntatalossa, su 13.1 klo 10.00 messu Oulu-
joen kirkossa, kirkkokahvit ja seurat Oulujoen pappilassa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat:  ke 9.1. klo 19.00 Pyhännän seurakunta-
talossa.   Tervetuloa! 
Kiitos kuluneesta vuodesta, rauhaisaa joulua ja armorikasta uutta vuotta!

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Seurat su 6.1. klo 14 Raili Kemp-
painen, Niilo Karjalainen.
Opiskelija-ja NAilta 10.1. klo 19. 
Jouni Kurkela: Hyvä elämä ja 
7 kuolemansyntiä.
Seurat su 13.1. klo 14.  
Jukka Nuutinen, Tuomas Myllylä.

Tervetuloa!    Siunattua  
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Su 23.12. klo 16 Ystävän paikan joulu, Raili 
Harjula, Mikko Saukkonen. Ti 25.12, klo 11 Joulu-
kirkko, Ritva Himanka, Pasi Markkanen, Ahti 
Kurki. Su 30.12. klo 11 Jumalanpalvelus, Hannu 
Orava, Reijo Komu, Jukka Ulkuniemi. Ke 2.1. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Mikko 

Saukkonen, Aila Pyörälä, Ahti Kurki. Su 6.1. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Markku Tossavainen, Yrjö Kemppainen, Päivi Niemi. Ke 9.1. klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta, Markku Tossavainen, Tarja ja Vesa Liljamo, Pasi Markkanen.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA! 
Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta 2013!

Su 23.12. klo 14.00 Jouluhartaus.
Su 30.12. klo 11.00 Jumalanpalvelus.

Ma 31.12. klo 15.00 Uuden vuoden juhla.
Su 6.1.2013 Rukouspäivä klo 9.00-15.00 Jumalanpalvelus klo 11.00. 

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

To 20.12. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. 
Pe 21.12. klo 18 Varkkien pikkujoulu.  
Su 23.12. klo 11 Laulaen Jouluun, Petri 

Mettovaara, Mika Martinmäki. Ti 25.12. klo 11 Joulukirkko, Pekka Tuominen, 
Juha Hynninen, musiikki: Saara & Antto Vanhala. Su 6.1. Ehtoolliskirkko & 
pyhäkoulu, Saints’ club, Risto Wotschke. Toivotamme siunattua Vapahta-
jamme syntymäjuhlaa!  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Alkukristityt jakoivat omaisuuttaan

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Su 23.12. ja Su 30.12. ei seuroja.
Su 6.1. klo 17 Seurat.
Tervetuloa!
Toivotamme kaikille siunattua  
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
www.oulunrauhansana.fi

• 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

Olivatko alkukristityt 
kommunisteja, ku-
ten joskus väitetään? 
Evankelista Luukkaan 

kirjoittamassa Apostolien teois-
sa kerrotaan, että Jerusalemin 
kristityille kaikki oli yhteistä. 
He myivät talonsa ja tavaran-
sa ja jakoivat rahat sen mukaan 
kuin kukin tarvitsi. 

Köyhyyteen ja vähävarai-
suuteen Raamatussa pereh-
tynyt teologian tohtori Saka-
ri Häkkinen toteaa, että käsi-
te alkuseurakunta on hiukan 
harhaanjohtava, sillä varhaisia 
Kristuksen seuraajien yhteisö-
jä oli muuallakin kuin Jerusale-
missa, ainakin Galileassa.

Galileassa kristityt jakoivat 
Häkkisen mukaan omaisuut-
ta, mutta kenties vain pakosta. 

Köyhät pienviljelijät, vuok-
raviljelijät ja muut vähäosaiset 
yksinkertaisesti pysyivät hen-
gissä vain omaisuuttaan jaka-
malla. 

Omaisuuden yhteys ei kui-
tenkaan toteutunut Galileassa 
täydellisesti. Alkukristityt pi-
kemminkin lainasivat ja aut-
toivat toisiaan. On kuitenkin 
mahdollista, että omaisuus on 
joskus jaettu kokonaan.

Yhteisjaosta 
oli luovuttava
– Jerusalemin yhteisössä omai-
suutta on voitu jakaa osin sa-
masta syystä: köyhyydestä. Jot-
kut tutkijat ovat myös arvelleet, 
että osa Jeesuksen seuraajis-
ta muutti Jerusalemiin odotta-
maan Herransa toista tulemis-
ta, Häkkinen selvittää. 
– Heidän mahdollisuutensa 
ansaita elantonsa Jerusalemis-
sa oli vähäinen, joten omaisuus 

tolien tekojen ja apostoli Paavalin 
kirjeiden vertailu osoittaa kui-
tenkin, että Luukkaan tekstissä 
on annettu Paavalin toiminnas-
ta selvästi sävyisämpi kuva kuin 
minkä saa Paavalin omista, var-
haisemmista kirjeistä.

– Tästä voi päätellä, että Luu-
kas kirjoittaa Jerusalemin seura-
kunnasta ihanteellisesti. Emme 
kuitenkaan tiedä, kuinka paljon 
Luukas idealisoi ja minkälaista 
elämä ensimmäisissä kristillisis-
sä yhteisöissä oikeasti oli.

Apostolien teot 4. luku jakeet 32–35.

Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi 
sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä 
omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit 
todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen 
ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo oli heidän 
kaikkien osana runsain määrin. Kukaan ei 
kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai 
talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman 
apostolien haltuun, ja näiltä jokainen sai rahaa 
tarpeensa mukaan.

Köyhyys nähtiin 
Jeesuksen tietoisesti 
valitsemana 
elämäntapana ja 
siitä muodostui 
uskonnollisesti 
arvokas tapa elää. 
Ihanne auttoi köyhiä 
hyväksymään osansa.

oli pakko jakaa, jotta kaikki sel-
viytyisivät.

– Yhteisjaosta ei voitu luopua, 
koska se oli köyhien selviytymis-
taistelua.

Tutkijat, jotka uskovat Jerusa-
lemin seurakunnan jäsenten ja-
kaneen omaisuutensa odottaes-
saan Jeesuksen takaisintulemis-
ta, väittävät, että kun Herran pi-
kainen paluu ei toteutunutkaan, 
monet uskovat palasivat työhön-
sä ja perheensä pariin. 

Tällöin omaisuuden jakami-
nen ei ollut enää yksinkertaista.

alkukirkkoa 
on idealisoitu
Häkkinen otaksuu, että kaikki 
uskovat eivät suinkaan halunneet 
luopua omaisuudestaan, kuten 
Luukas väittää. Luukkaan kuvaus 
alkuseurakunnasta ja sen yhteis-
jaon onnesta ja auvosta on Häk-
kisen mukaan kaunisteltu. 

Luukas kuvaa Jerusalemin seu-
rakuntaa hyvin sävyisänä ja no-
peasti kasvavana yhteisönä. Apos-
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  Sinappia

Seuraavassa siteerauksessa tuntuvat me-
nevän viemäriin kirkko ja sen työnteki-
jät, ainakin ne mustakaapuiset, kuten ku-
vaus kuuluu. 

”Suurimmalle osalle väestöstä on kuitenkin 
aivan samantekevää, mitä ryhmä vanhoja mus-
takaapuisia miehiä saarnaa. Arkipäivän henki-
syys elää ihan muualla.”

Näin kirjoitti viime viikolla Helsingin Sano-
mien toimittaja Annamari Sipilä kolumnissaan 
kuunneltuaan Suomessa vieraillutta Britannian 
johtavaa uskontososiologia Linda Woodheadia.

Woodheadin mukaan kirkot Britaniassa tyh-
jenevät samanaikaisesti kun henkisyys voimis-
tuu kansalaisten keskuudessa.

Sama ilmiö on havaittavissa meilläkin. Tä-
män paljasti syksyllä ilmestynyt kirkon nelivuo-
tiskertomus.

Niin britit kuin osa suomalaisistakin vieras-
taa sitä, että oma usko tai henkisyys pitäisi mää-
ritellä tiukasti kirkkokuntien mukaan tai siltä 
pohjalta, mitä papit saarnaavat. 

Kuunneltuaan Woodheadia Sipilä kirjoitti: 
”Tavallisempaa on rakentaa oma paketti esimer-
kiksi kourallisesta luterilaisuutta, hyppysellises-
tä buddhalaisuutta, hitusesta luonnonuskontoja 
ja pisarasta magiikkaa.”

Tuttua myös Suomessa, eikö vain? 
Miten tosissaan myös täällä pohjoisen jähme-

ähkössä uskonnollisuudessa on otettava se, että 
ihmiset ovat kaiken ”uudenlaisen” perään? 

Tämän vuoden viimeisenä yönä Oulun tuo-
miokirkossa vietetään laajentuvan Oulun juh-
lamessua. Sen toimittaa piispa Samuel Salmi ja 
avustajina ovat uuden Oulun seurakuntien kirk-
koherrat. Alttarilla on siis parhaimmillaan kah-
deksan miestä ja yksi vielä uruissa.

Juhlamessun kokoonpanoa on varmasti mie-
titty tarkasti. Sillä haluttaneen viestiä sitä, että 
ne paimenet, jotka johtavat seurakuntia, toivot-
tavat ihmiset tervetulleiksi siunauksen kera uu-
teen seurakuntayhtymään. 

Ei ole synti olla mies ja kirkkoherra. Toisaal-
ta perusteita olisi myös toisenlaiseen väkijouk-
koon erityismessussa. 

Seurakuntia hahmotetaan yhä aivan liiaksi 
pappien kautta. Jo siksi olisi voinut toivoa, et-
tä kirkon alttarilla olisi nähty juhlallisena yö-
nä rintarinnan työntekijöitä kaikista seurakun-
tien työmuodoista. Monelle tavalliselle seura-
kuntalaiselle kirkko saa kasvot diakoniatyönte-
kijän huolenpidossa. Läheisin kontakti kotiseu-
rakuntaan saattaa syntyä myös lastenohjaan kä-
denpuristuksessa perhekerhon alussa. 

Kahdeksan miehen rykelmä alttarilla edus-
taa niin perinteistä asetelmaa kirkossa, että ny-
kypäivän suomalainen – ja britti – saattaa pitää 
sitä itselleen hieman vieraana.

RiiTTa HiRVONeN

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

Viimeisen päälle 
miesten messu

  MÄNTYKODIN KOTIHOITO 

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä 
kotihoitopalveluita. 

          Arjen elämä arvossa 

Tarjoamme korkealaatuista  
 

 Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa 

 Kotisairaanhoitoa 

 Siivouspalveluita 

Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti 

Ota yhteyttä, niin 
sovitaan maksut-
tomasta palvelu-
tarpeen kartoituk-
sesta.  

Lisätietoja saat: 

044-5504 804 (ark.7-15)   

044-5504 831 (ark.7-14)  

044-5504 805 
  www.mantykoti.fi 

Alkukristityt jakoivat omaisuuttaan

Fanita Rauhan Tervehdystä!
Anna palautetta tuoreeltaan

www.facebook.com/rauhantervehdys

– Luukas kirjoitti Apostolien te-
ot aikaisintaan ensimmäisen vuo-
sisadan lopussa. Jeesuksen seu-
raajien yhteisöjen syntymisestä ja 
omaisuuden yhteisjaosta oli kulu-
nut 50–60 vuotta. Kuvaus ei edes 
pyri olemaan tarkkaa historiallis-
ta kuvausta. Se on saarnaa, jonka 
tarkoituksena on vaikuttaa kuuli-
jan asenteisiin, Häkkinen kertoo.

Luukas kirjoittaa Apostolien 
teoissa todennäköisesti kohtuul-
lisen varakkaalle yhteisölle. Sik-
si hän vaatii ehdottomasti rikkai-
ta luopumaan omaisuudestaan 
ja tuomitsee heidät kovin sanan-
kääntein. Saman hän tekee evan-
keliumissaan. 

– Luukkaan pyrkimyksenä on 
saada lukijansa kantamaan suu-
rempaa vastuuta keskuudessaan 
elävistä köyhistä, Häkkinen tul-
kitsee.

Köyhyys 
oli ihanne
– Todennäköisesti köyhyydestä tuli 
kristittyjen ihanne melko varhain. 
Kristinuskon edeltäjässä, juutalai-
suudessa, uskottiin, että Jumala 
on köyhien suojelija ja ainoa tur-
va. Rikkaat tuomittiin varsinkin, 
jos he eivät auttaneet ja suojelleet 
köyhiä, Häkkinen toteaa.

Köyhyys nähtiin myös Jeesuk-
sen tietoisesti valitsemana elä-
mäntapana ja siitä muodostui us-
konnollisesti arvokas tapa elää. 
Ihanne auttoi köyhiä hyväksy-
mään osansa.

Onko yhteisjako näkynyt myö-
hemmässä kristinuskossa? Ovat-
han  jotkut väittäneet, että kris-
tittyjen pitäisi vieläkin jakaa 
omaisuuttaan. Historiassa on jo-
pa esiintynyt kristillistä kommu-
nismia.

Apostolien teoissa kerrotaan, että aviopari Ananias ja Safira eivät jakaneet kaikkea omaisuuttaan alkuseurakunnan kanssa vaan 
pitivät osan itsellään. Rangaistukseksi Jumala löi heidät kuoliaaksi maahan. Kuvassa Rafaelin näkemys Ananiaksen kuolemasta 
vuodelta 1515–1516.

– Tämä on hieman liian suuri 
kysymys vastattavaksi. Oma kan-
tani on, että kirkot olisivat voineet 
enemmänkin ammentaa siitä tra-
ditiosta, joka korostaa yhteistä hy-
vää. 

– Jeesuksen julistaman Juma-
lan valtakunnan keskeisenä aja-
tuksena oli, että vähäosaiset ja 
köyhät ovat samassa asemassa 
kuin muutkin, koska kaikki kuu-
luu varsinaisesti Jumalalle. Ihmi-
set vain jakavat hänen hyvyyt-
tään. 

Häkkinen arvelee, että tällai-
nen ajattelu helpottaisi maailman 
ruoka- ja köyhyysongelmaa.

– Ihmisen on kuitenkin niin 
kovin vaikea luopua mistään, hän 
arvioi.

PeKKa HeliN
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	OULU       KEMPELE       OULUNSALO

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 •
 
siivous ja kodinhoito

•
 
lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Jakelu-
häiriöt

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Terveydenhoitoa

”Näytän naurettavalle lainaha-
meessa, strassitopissa, luo-
milla turkoosia: pappi kauka-
na kotoa”. 

Riikka Pulkkisen ensimmäinen ro-
maani Raja ilmestyi 2006 ja seuraava Tot-
ta vuonna 2010. Uusin romaani kertoo 
nuoren papin Marian taivalluksesta kut-
sumuksen ja elämän ristiriitojen keskellä, 
ruumiillisuudesta ja etsikkoajasta, henki-
sestä ja fyysisestä matkasta itseensä ja maa-
pallon toiselle puolen. Romaani on värinää 
ja jännitteitä. Se on matka tiheän sisään, 
se on tiivis ja rankka, mielenkiintoinen ja 
haastava lukukokemus.

”Ihmisen on hyvä säilyä hiukan vieraa-
na itselleen, kantaa muukalaisuutta mu-
kanaan. Kukaan ei koskaan voi täysin ym-
märtää, mistä elämässä on kyse, ja siksi 
muukalaisuus on ihmisen perimmäinen 
olotila.”  

Marian elämä muuttuu kutkuttavasti, 
kun hän tutustuu perheensä kanssa Suo-
meen muuttaneeseen Yasmine-tyttöön. Ty-
tön vastoinkäymiset vaikuttavat Mariaan, 
samoin vaikeudet työssä, ihmissuhderin-
tamalla ja työpaikalla. Hän lähtee pakoon 
New Yorkiin, karkuun menneisyyttään ja 
nykyisyyttään, etsimään tulevaisuuttaan. 

Samalla hän tekee matkaa omaan his-
toriaansa, elämään pohjoisen pikkupitäjän 

Mauri Kunnas yhdistetään 
lastenkirjoihin joulupu-
kista tai Koiramäestä. Las-
tenkirjojen lisäksi hän on 

tehnyt pilapiirroskokoelmia ja sarja-
kuva-albumeita. 

Tuottelias Kunnas keskittyy uusi-
massaan kuuluisan ja suositun Beat-
les-yhtyeen alkuvaiheisiin. Alku-
sanoissaan Mauri Kunnas toteaa: 
”Sarjakuva-albumilta näyttävä teos 
ei ole sarjakuva, vaan graafinen no-
velli, jonka tapahtumat ovat suurin 
piirtein totta ja paikat ja ilmeet aito-
ja, paitti jotkut”. 

Uusin teos on hykerryttävän haus-
ka, reipas ja antoisa seikkailu popu-
laarikulttuurin musiikki-ikonin syn-
tyvaiheisiin, sen jäseniin ja vaikutta-
jatahoihin. Kunnas antaa todellisuu-
den ja mielikuvituksen tehdä yhteis-
työtä, intohimon kehittyä ja tehdä 
ilolla ja riemulla vaikutus lukijaan.

Ensin oli John, sitten Paul ja Ge-
orge, ja lukuisia muita rumpaleita ja 
kitaristeja myöhemmin myös Ringo. 
Tarina alkaa keväästä 1957 päätyen 
vuoteen 1962. Tuolloin bändi levyt-
ti ensimmäisen listaykkösensä Please 
Please Me / Ask me why. Mitä kaikkea 
tapahtuikaan tuota ennen? Voisi sa-
noa, että kaikkia mahdollisia ja mer-
killisiä asioita. 

Ja rokki soiEnnestään 
tuntematonta kohden

Riikka Pulkkinen: Vieras. Otava 2012.
Mauri Kunnas: Piitles. Tarina erään 
rockbändin alkutaipaleesta. Otava 2012.

Varsin kiemurainen oli aikajana 
heidän yhteen tulemiseensa. Siihen 
vaikuttivat perhe, koulu, harrasteet 
ja intohimo. Kunnaksen tutuksi tul-
leet hahmot seikkailevat myös tässä 
tarinassa edesauttamassa ja kannus-
tamassa aloittelevia soittajia. Kun yh-
teys löytyy, musiikki yhdistää ja his-
toriaa kirjoitetaan. 

Mauri Kunnas osaa tarinankerron-
nan ja viihdyttämisen taidon. Haus-
kat nyanssit ilahduttavat ja koukutta-
vat.  Uusin kirja on erinomaisen haus-
ka aikamatka oman musiikinkuun-
telemisen alkulähteille. Ilmeikäs ja 
tarkkaavainen kuvaus herättää valtoi-
menaan ahaa-elämyksiä, kuvia pitää 
sulatella ja mietiskellä. Musiikki on 
tunteita ja muistoja täynnä. Samoin 
on historia, ja sen esittäminen kuvina. 
Kaikkea tätä voi kokea kirjan sivuilla.

JuHa VÄHÄKaNGaS

kirkkoherran tyttärenä ja sairastumiseensa 
anoreksiaan hengellisen heräämisen kyn-
nyksellä. Hän matkaa äitinsä kotimaahan, 
löytää tanssin kautta itsensä, ruumiillisuu-
tensa ja sen rajat. Hän on vieras, muukalai-
nen, outo, ennestään tuntematon. 

Miten muutokset vaikuttavat häneen ja 
ympäristöön? Miten Marian käy?

Riikka Pulkkisella on tenhoavan ker-
ronnan taito. Tarina imaisee lukijan si-
sälleen, kokemaan ja aprikoimaan, iloitse-
maan ja kauhistelemaan. Kerronnan tiivi-
ys ja syvyys tekevät romaanista kokemuk-
sen. Se ei avaudu kerralla, vaan vaatii use-
amman lukukerran. 

Korkeajännitteisyys ja proosarunomai-
nen kerronta tuovat romaaniin vaihtelua ja 
yllättävyyttä, tosin liiallinen toisto ja vai-
kutuskeino heikentävät intoa loppua koh-
den.  Romaani lunastaa kirkkaasti siihen 
liitetyt odotukset.

JuHa VÄHÄKaNGaS
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Hyvä teko ei ihmeitä vaadi
Kaikilla on jotain 
antamista toisille ihmisille, 
kiiminkiläinen Jouni 
Kokkoniemi uskoo.

”Saako teille tulla soit-
tamaan?” Suurin piir-
tein näin yksinkertai-
sella kysymyksellä kii-

minkiläinen Jouni Kokkoniemi 
aloitti vuosia sitten kitara ja mies 
-keikat Kiimingin kunnan van-
husten luona palvelukeskus Jaa-
rankartanossa.

Myöhemmin mies ja soitin al-
koivat ilmestyä säännöllisesti kir-
konkylän Senioritalon ovelle lau-
luseuraa etsimään. Hymyssä suin 
Kokkoniemi kertoo saaneen-
sa vain kerrat pakit hoitohenki-
lökunnalta. Ja silloinkin hyvästä 
syystä: mitäpä ei ollut varoitellut 
etukäteen tulostaan.

aina ei taustalle 
tarvita organisaatiota
Kokkoniemen mukaan juuri näin 
vaivattomasti moni muukin voi-
si aloittaa oman vapaaehtoistyön-
sä vanhusten tai vaikkapa mielen-
terveysongelmaisten luona: Saako 
tulla kylään?

Kaikki osaavat jotakin, mies 
uskoo vahvasti.

– Laulaa, lukea runoja tai ta-
rinoita, vitsailla ja vain jutustella 
ihmisten kanssa. Omia lahjojaan 

ei kannata laittaa vakan alle.
– Jos joku haluaa tehdä vapaa-

ehtoistyötä, ei se tarkoita välttä-
mättä kuulumista ensin johonkin 
järjestöön ja osallistumista vapaa-
ehtoistyön kursseille.

– Minä liikun yksikseni, en-
kä edusta mitään organisaatiota, 
Kokkoniemi kannustaa ihmisiä 
spontaaniin hyväntekeväisyyteen.

Täydellisyys 
ei ole tavoitteena
Mutta mennään hetkeksi mukaan 
Senioritalon päivätoiminnan jou-
lulaulutilaisuuteen viime viikol-
la. Kokkoniemi laulattaa yhteis-
lauluna tuttuja joululauluja. Vä-
lillä hän laulaa yksin ja hauskuut-
taa yleisöä jutusteluillaan. 

Innostus tarttuu kaikkiin. 
Soittajan tuolille mahdutetaan 
välillä mies ja mummu duoksi.

Jos soittamisessa tulee köm-
mähdyksiä, ne kuitaan huumo-
rilla. Turha pingottaminen ei so-
vi hetkeen. Elämässään kovia ko-
kenut soittoniekka ja paljon näh-
neet seniorit jättävät tärkeänä ole-
misen muiden vaivoiksi.

– Kerran esiinnyttiin päivä-
toiminnan kuoron kanssa yhtään 
harjoittelematta seurakuntakes-
kuksessa. Hyvin meni, laulu lop-
pui lopussa kaikilta yhtä aikaa, 
Kokkoniemi selvittää.

Sohvan vaarallisuus 
laittoi liikkeelle
Jouni Kokkoniemi on sairastanut 
aikoinaan syövän, joka vei hänel-
tä useuta sisäelimiä. Kaivinkonei-
ta ja traktoreita kovaa tahtia myy-
nyt mies ei voinut jatkaa entisis-
sä hommissaan. Kun mies tie-
si, että sohva on pitemmän pääl-
le vaarallinen paikka, hän ryhtyi 
elvyttämään pikkupoikana ope-
teltua soittotaitoa. Pian hän oli-
kin kolkuttelemassa vanhusten-
talon ovia.

Esiintymisestä rohkaistuneena 
Kokkoniemi – uuden Oulun seu-
rakuntayhtymän kirkkovaltuu-
tettu – loi itselleen hahmoja, jot-
ka kiipesivät lavalle pyydettäessä.

Joistakin esiintymistä hän saa 

korvauksen, mutta paljon mies 
isossa asuntoautossa kulkee pel-
kästään sillä korvauksella, että 
keikalta lähtiessä oma mieli on 
parempi kuin laulua ja soittoa 
aloittaessa.

Vapaaehtoistyö 
päihitti palkkatyön
Jouni Kokkoniemi sanoo silmiin 
katsoen, että elää parhaillaan pa-
rempaa elämää kuin traktoreiden 
myyjänä.

– Jos laulan häissä, on ihana 
katsoa ihmisiä, joista onni huo-
kuu vieraisiin asti. Ihmiset ovat 
kauniita onnellisina, varsinkin 
naiset, hän tuumii.

Onkohan noin hyväntuulisel-
la miehellä koskaan huonoja päi-

Kolme kivaa

•  Sosiaali- ja terveysjärjestöt haluaisivat lisää miehiä ja nuoria 

vapaaehtoisiksi. Tämä käy ilmi Raha-automaattiyhdistyksen 

parin vuoden takaisesta tutkimuksesta.

•  Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien 

mukaisesti. Naisten ja miesten antamassa avussa on 

samantapaisia eroja kuin kotitöiden tekemisessä. Naiset 

auttavat useimmiten lastenhoidossa, ostosten teossa, 

ruoanlaitossa ja siivouksessa. Miehet puolestaan antavat 

apuaan korjaus- ja rakennustöissä, kuljetuksissa ja muutoissa 

sekä ostoksissa ja asioinneissa. (Tilastokeskuksen tutkimus)

•  Suurella Sydämellä on valtakunnallinen netissä oleva 

vapaaehtoisen auttamisen kanava. Toimintaa on useilla 

kymmenillä paikkakunnilla, myös Oulussa.

viä, jolloin lähimmäisten viihdyt-
täminen ei jaksa kiinnostaa.

– Totta kai on, mutta en ole mi-
kään voivottelija. Pysähtyminen 
on minulle vaikeaa, en tahdo us-
kaltaa tehdä sitä. Huonot ajatuk-
set saattavat silloin yllättää minut.

Kokkoniemi kertoo, ettei hän 
koetusta sairaudestaan huolimat-
ta halua elää liian varovaisesti ja 
murehtien asioita etukäteen.

Helliä silmäyksiä 
ja halauksia
Kiimingin Senioritalossa on lau-
lettu yhdessä ja erikseen monia 
joululaulua. Naurun rämäkkä on 
kaikunut monet kerrat vanhusten 
”olohuoneessa”. Joukko osaa nau-
raa itselleen makeasti. Toisten let-
kautuksia ei oteta liian vakavasti.

– Tämmöistä tämä on, Kokko-
niemi katsoo hellästi senioreita. 

Osan tuosta joukosta hän tun-
tee hyvinkin, sillä soittaja oli mat-
kassa mukana, kun vanhuksia 
matkusti Espanjaan ja Kreikkaan 
yhdessä hoitajien kanssa.

Kokkoniemi yrittää lähteä ta-
losta jouluntoivotusten jälkeen, 
mutta palaa vielä halaamaan 
kaikkia erikseen. No, miehet nyt 
sentään vain kättelevät lämpimäs-
ti toisiaan. 

RiiTTa HiRVONeN

Jouni Kokkoniemi esiintyy usein ja mielellään vanhuksille.

Kiimingin senioritalon Päivätoiminnan väki halusi asettua ryhmäkuvaan lehden lukijoita varten.

Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.
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Ihmisten yhyttäjän huikea ura päättyy
J aan i  F ö h r

Pertti Haipolan ura alkoi 
hienosti. Oli vuosi 1961, ja 
Oulu-yhtiö täytti 25 vuot-
ta. Juhlajuna kuskasi Pate-

niemeltäkin väkeä Nuottasaaren 
tehdasalueelle, jonka kentälle ko-
koontui 3 000 ihmistä. 

Mauno Kuusisto lauloi, varus-
kunnan soittokunta soitti. Paikal-
la oli myös Pertti Haipolan nuori-
so-orkesteri, jonka solistina lau-
loi 12-vuotias Jamppa Tuominen.

Pertti Haipola oli itse 18-vuo-
tias.

– Aivan valtavat suosiot, Hai-
pola muistelee.

– Kyllä semmoinen jää mieleen. 
Sai aikamoista potkua uralle.

Haipola haaveili jo lapsena 
musiikkiurasta. Ennen nuori-
so-orkesteriaikojaan hän opiske-
li Helsingissä armeijan soitto-op-
pilaskoulussa.

– 40 kaveria kolmessa huonees-
sa. Siellä sitä etsittiin pöydänkul-
maa, jossa voisi tehdä tehtäviä.

Pertti opiskeli soitto-oppilas-
aikana myös Sibelius-akatemias-
sa, jossa hän erikoistui klarinet-
tiin. Elämä Helsingissä kuitenkin 
hämmensi nuorta poikaa, sillä ta-
kana oli vain kansakoulu. Pertti 
oli tuolloin 15-vuotias.

–  Tuntui, että aina ei oikein 
ymmärtänyt kaikkea.

Klassinen musiikki jäi, kun 
nuori mies palasi Ouluun. Rat-
kaisu oli selvä. Kevyt musiikki vei 
voiton, vaikka Sibelius-akatemi-
assa halveksittiin viihdemusiik-
kia. Se oli kuin punainen vaate.

Tanssimusiikilla voi saattaa  

Haipolan mukaan ihmisiä lähem-
mäksi toisiaan. 

Haipola ei perustanut nuori-
so-orkesteria, vaikka se kantoi-
kin hänen nimeään.

– Kuulin orkesterista. He olivat 
hirveän lahjakkaita. 

Pertti Haipolan nuoriso-orkes-
teri ei kuitenkaan pysynyt kauan 
kasassa. 

Haitari 
tutuksi
Pertti soitti nuoriso-orkesteris-
sa haitaria. Sitä hän on pääasi-
assa soittanut myöhempinäkin 
vuosinaan. Toisinaan hän nosta-
nut huulilleen klarinetin tai sak-
sofonin. Sähköurkujakin hän on 
hivellyt.

Pertti palveli armeijassa Ou-
lussa. Hänen tuuraajansa nuori-
so-orkesterissa oli  jazzmies, joten 
orkesterikin soitti jazzia.

– Sanoin, että en tykkää tästä. 
Ei jossain Tyrnävän seurojentalol-
la voi ruveta  riitelemään ihmis-
ten kanssa, kun he pyytävät tan-
goa ja te soitattekin jazzia. Ne ih-
miset maksavat teidän palkkanne, 
Haipola napautti.

Nuoriso-orkesteri hajosi esiin-
nyttyään kaksi vuotta. Hajoami-
sen jälkeen tanssimusiikiista tuli 
Pertille ammatti. Hän soitti mo-
nissa perustamissaan  orkeste-
reissa.

Tangobuumi ja rautalanka-
villitys osuivat 1960-luvulla sa-
maan aikaan. Suomessa kierteli 
myös brittibändi Renegades, jo-
ka eräällä keikalla jäi Haipolan 

orkesterille toiseksi. Renegade-
sin nimi oli Kalevan ilmoitukses-
sa pienemmällä, vaikka brittibän-
dillä oli Suomessa valtava menes-
tys. Cadillac-kappale soittaa vielä-
kin monelle kelloja.

Bändi oli pukeutunut Ameri-
kan sisällisodan univormuihin, 
mutta alkuperäisiä kevyempiin, 
jotta bändin jäsenet jaksaisivat 
soittaa.

–  He olivat hirmuhyviä soitta-
jia ja kivoja kavereita.

Ilmeisesti brittisoittajilla oli 
enemmän rahaa kuin Haipolan 
ryhmällä. 

–  Heillä oli kalliit Ludwig-
rummut, joita he nakkelivat pal-
jaaltaan autosta näyttämölle. Kyl-
lä siellä Kuivaniemen keikalla hir-
vitti.

kesti 17 vuotta.
– Kun pääsimme soitto-oppi-

laskoulun kaltaisesta suljetusta si-
säoppilaitoksesta, melkein kaik-
ki oppilaista menivät naimisiin. 
Avoliitossa eläviä eli susipareja ei 
hyväksytty.

Seuraavalla vuosikymmenel-
lä avoliitot tulivat yleiseksi. Pertti 
Haipolakin toimi amorina erääs-
sä suositussa ravintolassa.

merikosken 
huumaa
1970-luvulla Haipola soitti ou-
lulaisessa Merikoski-ravintolas-
sa, joka nauttii vieläkin legendaa-
rista mainetta, vaikka kapakka on 
mennyt manan majoille jo vuosia 
sitten. Haipolan orkesteri oli seit-
semän vuotta ravintolan palkka-
listoilla. Siihen aikaan samanlai-
nen järjestely oli vain Erkki Junk-
karisella helsinkiläisessä Mika-
do-ravintolassa.

1970-luvulla elettiin pitkää 
nousukautta ja ihmisillä oli varaa 
pitää hauskaa.

–  Oulussakin soitti bändi vii-
dessä ravintolassa. Kai se oli niin, 
että ihmisillä oli varaa elättää ne.

–  Merikoskessa oli aina hir-
veän hyvä tunnelma. Siellä oli 
ihmisiä, jotka löysivät elämän-
kumppaninsa. Sellaisiakin tyttö-
jä ja poikia oli, jotka etsivät lyhyt-
aikaisempaa seuraa.

Haipola toimi ilmeisenä 
amorina. Vuosia myöhemmin 
2000-luvulla Haipola soitti Tui-
ran kirkossa jumalanpalveluk-
sessa.

– Kaksi pariskuntaa tuli sano-
maan minulle, että sinä olet mei-
dät yhyttänyt. Toisen parin Meri-
koskessa ja toisen Pudasjärvellä.

Pertti Haipola jätti lopulta yö-
työt, mutta siitä tuli hänelle on-
gelma.

Kaupunginorkesterin 
roudariksi
Vuonna 1979 Haipolan ammat-
timuusikon ura loppui, kun hän 
pääsi järjestelijä-nuotistonhoita-
jaksi, Oulun kaupunginorkeste-
rin epäviralliseksi roudariksi.

Valinta johtui suureksi osaksi 
Haipolan klassisen musiikin kou-
lutuksesta. 

– Ensimmäisellä viikolla yk-
si kaveri sanoi, että täällä sinun 
kollegoillesi, viihdemuusikoil-
le ei anneta mitään arvoa. Minä 
sanoin, että viihdemuusikot eivät 
anna senkään verran arvoa teille. 
Se keskustelu loppui siihen.

Muutos tanssimuusikosta kau-
pungin virkamieheksi oli raskas-
ta. Haipola meni kahdeksaksi töi-
hin, mutta yötyöhön tottuneena 
herääminen oli hänelle vaikeaa. 
Hän valvoi päivät, että saisi illal-
la unta. Sinnittelyä kesti vuoden. 

Oululaisia vuosikymmeniä viihdyttänyt 
muusikko Pertti Haipola lopettaa uransa.
Jäähyväiskonsertti pidetään oululaisessa Pyhän 
Tuomaan kirkossa tammikuun viidentenä päivänä.
Haipola täyttää samana päivänä 70 vuotta, jolloin on 
hyvä lyödä uralle piste. Haipola on nähnyt viihdyttäjiä, 
jotka eivät ole kyenneet lopettamaan ajoissa, koska 
eivät ole hoitaneet eläkeasioitaan kuntoon.

Ei jossain Tyrnävän 
seurojentalolla voi 
ruveta  riitelemään 
ihmisten kanssa, 
kun he pyytävät 
tangoa ja te 
soitattekin 
jazzia. Ne ihmiset 
maksavat teidän 
palkkanne.

Musiikkibisnes avasi Haipolal-
le maailman aivan toisella taval-
la kuin jollekin toiselle nuorelle. 
Silloin ei juuri matkusteltu, mutta 
Haipola teki sitä työkseen.

Maailmaa avasi myös muuan 
soitin- ja lauluyhtye. The Beatles. 
Bändi oli Haipolan mukaan kuin 
vallankumous, joka ulottui lähes 
koko maailmaan. Tukkamuoti ja 
pukeutuminenkin tarttui liver-
poolilaisesta yhtyeestä. Vallan-
kumouksen mainingit tuntuvat 
vieläkin.

Kaikkein eniten elämän au-
kaisi se, että siihen aikaan men-
tiin nuorena naimisiin. Perttikin 
avioitui 22-vuotiaana. Avioliittoa 

Nuoriso-orkesterissa esiintyivät Pentti Hiltula (vas.), Risto Vesamäki, Simo Talus, Jarmo Tuominen, 
Pertti Haipola ja Paavo Heikura.

Soitto-oppilaana Linnan juhlissa vuonna 1960. Trio Haipola, eli Erkki Ojala, Pertti Haipola ja Niilo Kiviniemi 
pääsivät säestämään Dannyakin.

Pertti Haipola laulatti Typen eläkeläisiä viime viikolla.



11   Nro 43    20.12.2012–10.1.2013

Ihmisten yhyttäjän huikea ura päättyy

Ku va t  Pe r t t i  Ha i p o lan ko t ia l b u mi s t a .

J aan i  F ö h r

Pertti Haipola 70 vuotta, jäähyväiskonsertti la 5.1. klo 17 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Pertti Haipola juhlii syntymäpäiväänsä konsertilla Pyhän Tuomaan 
kirkossa, johon hän päättää julkisen esiintymisensä. Jäähyväiskonsertissa 
esiintyvät seuraavat yhteistyökumppanit: Petrus Schroderus, Jorma Kärnä, 
Mikko Salmi, Lassi Makkonen, Lauri-Kalle Kallunki, Tommi Hekkala ja Laura 
Kumpula. Tilaisuudessa puhuu Päivi Jussila. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Elimistö tottui lopulta.
Vaikka Haipola oli kaupungin-

orkesterin ”roudari”, hän ei jättä-
nyt kevyttä musiikkia. Haipola 
perusti Heikuran Martin kanssa 
tanssimusiikkiduon.

Klassista muusiikkia Haipo-
la soitti Jari Suomalaisen kans-
sa, joka oli kaupunginorkesterin 
jäsen. 

– Soitimme kevyttä klassista, 
kuten Straussia.

Nykyään Haipola tunnetaan 
parhaiten laulattajana. Hupisaa-
rilla hän on vetänyt yhteislauluja 
15 kesän ajan. Taiteilijan repertu-
aari on valtava. Kerran hän soit-
ti ilman nuotteja kahdeksan tun-
tia, eikä yhtään kappaletta kah-
teen kertaan. 

Haipola tuntee olevansa ilon-
tuoja. Hän itse on oppinut yleisöl-
tään nöyryyttä.

– Tulen vihaiseksi, kun joku sa-
noo, että yleisö ei ymmärrä mi-
tään. Kun joku vaikkapa ostaa öl-
jyvärimaalauksen, se ei voi olla 
huono, kun se kerran kelpaa os-
tajalle.

Nykysuomalaista viihdemu-
siikkia Haipola ei arvosta – joita-
kin poikkeuksia lukuunottamat-
ta. Sävelmät ja sanoitukset ovat 
Haipolasta kökköjä.

– Oulussa oli takavuosina Ho-
vinarri-niminen kahvila, jolla oli 
myös A-oikeudet. Se ei ollut mi-

kään örinapaikka. Menin kerran 
sinne kahville, kun alkoi kuulua 
Dirlandaa. Yksi ukko istui naapu-
ripöydässä ja sanoi: Kyllä tuosta 
levystä kuulee, että Reino Helis-
maa on kuollut. 

Kovat kundit 
eivät tanssi
Pertti Haipola ei tanssi. Paitsi sil-
loin, kun vikitteli nykyistä vai-
moaan Anna-Liisaa, jonka kans-
sa hän on ollut aviossa 30 vuotta. 

– Tanssin vain sen tarpeellisen 
nähtyäni hänet. Se oli heti sen jäl-
keen, kun tulin kaupunginorkes-
teriin. 

– Pomfelis-ravintolassa oli mi-
nua paljon vanhempia ukkoja, 
Haipola muistelee. 

Ravintolassa soitti bändi ni-
meltä Humppakimppa. Yhtye 
esiintyi päivätansseissa.

– Haitarinsoittaja alkoi ryyp-
päämään. Hän oli ollut lahjakas 
ryyppymies ihan pikkupojasta as-
ti. 

Soittaja suututti ukot. 
– Minä jäin bändiin soitta-

maan. Anna-Liisa oli kesälomal-
la opettajanvirasta ja alkoi viih-
tyä ravintolassa. Katseltiin toi-
siamme. Minä kävin tauolla tans-
simassa Anna-Liisan kanssa levy-
soittimen pauhatessa. Niin se al-
koi, vaikka olimme jo varttuneita.

PeKKa HeliN

Duo Haipola: Martti Heikura ja Pertti. Pertti Haipola on viihdyttänyt kaikkia Kekkosen jälkeisiä Suomen presidenttejä. Kuvassa hän soittaa 
Martti ja Eeva Ahtisaaren seurueelle Jari Suomalaisen kanssa.

Haipolan instrumentti on haitari.
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Linnankatu 31, 90100 OULU
Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15

 www.biblia.fi                   08372732

Biblia
Tervetuloa 

joululauluhetkiimme.
Tutustu 

lahjatarjouksiimme.
Nauti kahvia, pullaa, 

pipareita.
PE 21.12. klo. 16:00-18:00
LA 22.12. klo. 12:00-15:00

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Hyvää Joulua ja  
Onnellista  

Uutta Vuotta  
2013

Kartanonväki Oy
p. 040 563 6508

                      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 
4. adventtisunnuntaina 23.12. 
klo 8.45 Radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Outi Metsik-
kö Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnasta puhuu aiheesta Her-
ran syntymä on lähellä. Klo 
9.10 puhutaan ortodoksien ja 
luterilaisten jouluperinteistä. 
Haastattelussa on Oulun met-
ropoliitan kanslian hiippakun-
tasihteeri Johannes Mäntymä-
ki. MP. Klo 9.30 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa tutkija 
Hanna Salomäki kertoo kuu-
dennesta herätysliikkeestä, ka-
rismaattisuudesta. MP. Klo 9.45 
Oululaisen uskontunnustus. 
Haastateltavana Esa Blomster. 
MB. Klo 10 messu Tuiran kir-
kosta. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lun uusinta aamulta. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoo. Tuomioro-
vasti Matti Pikkarainen kertoo 
tuomiokirkon joulukuvaelmas-
ta, jossa hän on enkelin roolis-
sa. MP.
Joulupäivänä tiistaina 25.12. 
klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Klo 11.30 radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassin aiheena on Vapah-
tajan syntymä. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon. Piispa Samuel 
Salmen joulutervehdys.
Sunnuntaina 30.12. klo 8.45 
Radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Auli Kipinä kertoo Pyhäs-
tä perheestä. Klo 9.15 Armon-
pulla. MS. Klo 9.30 Herätys ei-
len ja tänään. Vieraana Sanan ja 
rukouksen illoista tuttu Ulla-
Christina Sjöman, joka on teh-
nyt esirukoustyötä jo lähes kah-
denkymmenen vuoden ajan. 
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa on haasta-
teltavana tenori Perttu Math-
lin. MB. Klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Klo 11.30 radiopy-
häkoulun uusinta aamulta. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa puhutaan Oulun seu-

rakuntayhtymän laajentumi-
sesta. Haastattelussa on laajen-
tumistyöryhmän puheenjohta-
ja, Oulun tuomiorovasti Matti 
Pikkarainen. MP.
Uudenvuodenaattona maa-
nantaina 31.12. klo 23 laajen-
tuvan Oulun juhlamessu. Mes-
sun toimittaa piispa Samuel 
Salmi, ja häntä avustavat uu-
den Oulun seurakuntien kirk-
koherrat. Kanttorina on Péter
Marosvári.
Uudenvuodenpäivänä tiistai-
na 1.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulujoen kirkosta. Klo 
11.30 Uudenvuodenpäivän ra-
diopyhäkoulussa puhuu pas-
tori Heikki Karppinen Karja-
sillan seurakunnasta. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa. Uusinta sunnuntailta.
Loppiaisena sunnuntaina 6.1. 
klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulus-
sa pastori Riikka Honkavaara 
Tuiran seurakunnasta puhuu 
Jeesuksesta, maailman valosta. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Tuiran seurakun-
nan Missionuoret kertovat mi-
tä näkivät ja kokivat Nepalissa.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio.
To 20.12. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa Han-
na Salomäki kertoo kuuden-
nesta herätysliikkeesta, karis-
maattisuudesta. MP.
Pe 21.12. klo 14.40 Päivän va-
linnassa Oulun tuomiokirkon 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki 
kertoo J.S. Bachin Jouluorato-
riosta. MP.
Pe 21.12. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli: Onko seura-
kunta unelmien työyhteisö. 
Vieraana Tuiran seurakunnan 
pastori ja työyhteisökonsultti 
Jukka Kolmonen. MS.
Ke 26.12. klo 15.40 Oululaisen 
uskontunnustus-ohjelmassa 
on haastateltavana tenori Pert-
tu Mathlin. MB.
To 27.12. Herätys eilen ja tä-
nään. 

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
4. adventtisunnuntaina 23.12.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Eveliina Korkea-
Aho Karjasillan seurakunnasta 
kertoo Jeesuksesta, joka ratsas-
ti Jerusalemiin nöyränä kunin-
kaana. Klo 10 radiojumalan-
palvelus Ylivieskan kirkosta.
Joulupäivänä 25.12. klo 9.45 
Radiopyhäkoulussa Marjaa-
na Lassi kertoo jouluevanke-
liumin. Klo 10 radiojumalan-
palvelus Saloisten kirkosta.
Su 30.12.  klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli Ki-
pinä kertoo Pyhästä perhees-
tä. Klo 10 radiojumalanpalve-
lus Ylivieskan kirkosta.
Uudenvuodenpäivänä tiis-
taina 1.1. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa puhuu pastori Heik-
ki Karppinen Karjasillan seu-
rakunnasta. Klo 10 jumalan-
palvelus Raahen kirkosta.
Loppiaisena 6.1. klo 9.45 ra-
diopyhäkoulussa pastori Riik-
ka Honkavaara Tuiran seura-
kunnasta puhuu Jeesuksesta, 
maailman valosta. Klo 10 ju-
malanpalvelus Oulun tuomio-
kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 23.12. klo 10 messu ja klo 17 
Kauneimmat joululaulut.
Su 30.12. klo 10 messu.
Sunnuntaina 6.1. messu klo 10 
ja kello 15 Uuden Oulun eku-
meeninen juhla.
Piispan jouluhartaus on näh-
tävillä 21.12. alkaen.

Jouluradio 91,6 mHz, 
91,6 mHz ja 101,9 mHz
www.jouluradio.fi
Jouluradio soittaa joulumu-
siikkia kellon ympäri loppiai-
seen saakka. Osoitteessa www.
jouluradio.fi lähetystä voi 
kuunnella internetin kautta ja 
siellä soivat myös verkkoradi-
ot Jou ŕadio, Pikku Jouluradio, 
Kauneimmat joululaulut ja Jul-
radion. Osoitteessa jouluradio.
fi/karaoke voi lähettää joului-

Jotta jokainen saisi lukea omalla kielellään, 
Oulun ev.lut. seurakunnat ja seurakuntayhtymä  

lahjoittavat joulutervehdysrahat Suomen  
Lähetysseuran joulukeräykseen, joka tukee lasten 

lukutaidon edistämistä Aasiassa.

loista Vapahtajamme  

syntymäjuhlaa ja 

armorikasta vuotta 2013

Vuoden 2013 ensimmäinen 
Rauhan Tervehdys ilmestyy 10. tammikuuta.

toivottaa 
rauhaisaa ja 
siunattua 
joulun aikaa.

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Palveluja tarjotaan

Lue 
ja anna   

palautetta
www.rauhantervehdys.fi

sia laulutervehdyksiä kavereil-
leen.
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1. Joh. 4: 9-16
Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän 
keskuuteemme, että hän lähetti ainoan 
Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. 
Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme 
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on 
rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän 
syntiemme sovitukseksi.
    Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä 
näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa 
toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan 
nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, 
Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on 
saavuttanut meissä päämääränsä.
    Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; 
tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut 
meille Henkeään. Me olemme nähneet, että Isä 
on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastajaksi, 
ja siitä me todistamme. Joka tunnustaa 
Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala 
pysyy, ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme 
oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia 
meitä kohtaan ja uskomme siihen.

Joh. 1: 1-14
Alussa oli Sana.
      Sana oli Jumalan luona,
      ja Sana oli Jumala.
      Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
      Kaikki syntyi Sanan voimalla.
      Mikään, mikä on syntynyt,
      ei ole syntynyt ilman häntä.
      Hänessä oli elämä,
      ja elämä oli ihmisten valo.
      Valo loistaa pimeydessä,
      pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
    Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä 
oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan 
valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän 
itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän 
oli.
      Todellinen valo, joka valaisee jokaisen 
ihmisen,
      oli tulossa maailmaan.
      Maailmassa hän oli,
      ja hänen kauttaan maailma oli saanut 
syntynsä,
      mutta se ei tuntenut häntä.
      Hän tuli omaan maailmaansa,
      mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä 
vastaan.
      Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
      hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
      kaikille, jotka uskovat häneen.
      He eivät ole syntyneet verestä,
      eivät ruumiin halusta,
      eivät miehen tahdosta,
      vaan Jumalasta.
      Sana tuli lihaksi
      ja asui meidän keskellämme.
      Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
      kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
      Hän oli täynnä armoa ja totuutta. 

Kansaa kulkee tiellä. Siinä meitä on monta virran viemää ja tulvan tuomaa, päähän 
potkittuja ja umpihangessa tarpovia. Silloin tällöin näemme heikon valon kajastuk-
sen etäältä ja hapuilemme reittiä sitä kohti. Ohikiitävän tuokion saatamme kokea ole-
vamme rakastettuja ja hyväksyttyjä, mutta jo seuraavassa hetkessä syrjään heitettyjä.

Joulun lähestyessä tapahtuu kuitenkin jotain: valo voimistuu ja kotitie näkyy sel-
vempänä. Onneksi on joulu! Silloin kolhittu eheytyy ja likainen puhdistuu. Nyrkkiin 
puristunut käsi aukeaa, halu kostaa kolhut unohtuu. Lapsi seimessä on kuin lupaus 
uudesta, vastasyntynyt ja puhdas. Jeesus-lapsen lähellä kovettunut pinta pehmenee ja 
kylmettynyt sydän lämpenee. 

Huulet alkavat tapailla sanoja: ”Sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen taas 
Jeesus-lapsi syntyy uudelleen.” Tuttu joululaulu herkistää sydämen ja valaisee kasvot. 
Mieli valmistautuu juhlaan. 

Kävin viime kesänä Manamansalossa, Kassu Halosen taidekeskuksessa. Muusikko 
Halosen varmaankin tunnetuin laulu on juuri tuo Sydämeeni joulun teen. Halonen 
kertoi laulun sävelen syntyneen hyvin nopeasti ja helposti, ikään kuin se olisi ollut 
ylhäältä annettu. Parhaat asiat elämässä ovatkin ylhäältä annettuja lahjoja. Rauha ja 
rakkaus ovat juuri sellaisia lahjoja. Joulun lapsi on niistä merkkinä: hän itse on rak-
kaus.

Lahja on tarkoitettu jaettavaksi. Kenellä on leipää, jakakoon sen toisten kanssa. 
Kenellä hyvä sana, tehköön sillä muut iloiseksi. Koston kierre on katkaistava, mutta 
rakkauden ketjuun tarvitaan uusia lenkkejä. 

Hyvää ja siunattua joulua!

TimO JuNTuNeN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Tiistai 25.12.2012
Psalmi: Ps. 100
1. lukukappale: Jes. 52:7-10
2. lukukappale: 1. Joh. 1:1-4 
tai 1. Joh. 4:9-16
Evankeliumi: Joh. 1:1-14

Sydämeeni joulun teen

R
iitta H

irvo
n

en

Rauhan Tervehdyksessä rakennetaan jouluseimeä pikkuhiljaa adventin aikana. Jouluyönä seimeen 
setetaan Jeesus-lapsi. Kuva Oulun NNKY:n jouluseimestä.
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Anna-Leena Häkkinen, avus-
taavat Pasi Kurikka ja Tarja 
Oja-Viirret, kanttoreina Pirjo 
Mäntyvaara ja Heikki Jämsä. 
D'amen. Kauneimmat joulu-
laulut -messu.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 15 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä.
Joulun sininen hetki ma 
24.12. klo 15 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Laura Kumpula. Suvi Kaikko-
nen, huilu.

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 20.12.2012–10.1.2013

Piippo. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 23.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Juha So-
ranta.
Messu su 23.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Petri 
Satomaa, kanttorina Riitta 
Piippo.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 13 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 13 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttorina 
Riitta Piippo.
Perheille suunnattu jou-
luaaton hartaus ma 24.12. 
klo 15 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Maija Konttinen, 
avustaa Marjaana Lassi ja 
Mari Jääskeläinen, kanttori-
na Riitta Piippo.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 15 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Matti Häkkinen, 
Marjukka Hamari ja Jukka 
Kärkkäinen, kanttorina Juha 
Soranta.
Sanajumalanpalvelus ti 
25.12. klo 7 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Juhani La-
vanko, avustaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Riitta Piippo.
Sanajumalanpalvelus ti 
25.12. klo 7 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Erja Järvi, avus-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Ilkka Järviö. Kastellin 
kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus ti 
25.12. klo 9 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttorina 
Riitta Piippo, Anna Kälkäjä 
huilu.
Messu ti 25.12. klo 9 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Ilkka Järviö.
Perhemessu ti 25.12. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Maija Konttinen, 
kanttorina Riitta Piippo.
Joulukirkko ti 25.12. klo 14 
Caritas-kodissa. Toimittaa 
Heikki Keränen, kanttorina 
Anna Kälkäjä.
Messu ke 26.12. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Juha Soranta.
Messu su 30.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 30.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Ilkka Järviö.
Messu su 30.12. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Ilkka Järviö.
Messu ti 1.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustaa 
Asta Leinonen, kanttorina 

Sirpa Ilvesluoto. Musiikissa 
avustaa Jaana ja Jorma Pulk-
kinen, laulu.
Messu su 6.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Juha So-
ranta.
Messu su 6.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustaa Päivi Rah-
ja, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 6.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Päivi Rahja, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Musiikissa 

avustaa Jaana ja Jorma Pulk-
kinen, laulu.

Tuiran seurakunta
Messu su 23.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Jaakko Syyn-
imaa, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Radio Dei.
Messu su 23.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Laura Kum-
pula.
Messu su 23.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 

Perheiden joulukirkko ma 
24.12. klo 15 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Taru Än-
geslevä. 
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Helena Paalanne. Avus-
tajina Jaakko Syynimaa, Anu 
Ojala ja Heli Mattila. Kant-
torina Pirjo Mäntyvaara, Ella 
Männikkö, alttoviulu.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, avustavat Lauri Kujala, 
Anna-Leena Häkkinen, Aino-
Liisa Ilkko ja Saila Luukkonen, 
kanttorina Laura Kumpula, 
sopraano Outi Aine-Junttila. 
Jouluista yöpalaa ja mukavaa 
yhdessäoloa messun jälkeen.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 7 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä, 
Taru Ängeslevä, laulu. Radi-
ointi Radio Dei.
Messu ke 26.12. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Messu ke 26.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu ke 26.12. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Helena Paalanne, kant-
torina Tommi Hekkala.
Messu su 30.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Messu su 30.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Messu su 30.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Iltamessu su 30.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu ti 1.1. klo 10 Tuiran kir-
kossa. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, saarna Jaakko Syyni-
maa, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 6.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Tommi Hek-
kala. Radio Dei.
Messu su 6.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Laura Kumpula. Mukana tal-
virippikouluryhmä 1.
Messu su 6.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa Pari Kurikka, kanttorina 
Taru Ängeslevä. 
Messu su 6.1. klo 12 Rajaky-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Anu Ojala, avustaa 
Anssi Putila, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Mukana Rajaky-
lä 2 rippikouluryhmä.
Iltamessu su 6.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Taru Än-
geslevä. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 23.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Ari-Pekka Metso. Ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki ja
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Lähetys myös www.virtu-
aalikirkko.fi.
Julgudstjänst må 24.12. kl 
15 i Uleåborgs domkyrkan. 
Liturgi och predikan Pent-
ti Kortesluoma, kantor Ilona 
Sekiguchi.
Aattohartaus ma 24.12. klo 
15 Intiön siunauskappelissa. 
Toimittaa Jouko Lankinen ja 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Aattohartaus ma 24.12. klo 
16.15 Vanhassa kappelissa. 
Toimittaa Jouko Lankinen ja 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki.
Jouluaaton iltakirkko ma 
24.12. klo 17 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Mari Flink 
ja kanttorina Henna-Mari Si-
vula. Tuomiokirkkokuoro.
Messu ma 24.12. klo 23 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Mari Flink ja avustaa Jou-
ko Lankinen, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Sanajumalanpalvelus ti 25.12. 
klo 7 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Matti Pikkarainen, 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula. Tuomiokirkkokuoro.
Messu ti 25.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus ke 
26.12. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, avustaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Messu su 30.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Péter Marosvári. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 30.12. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Laajentuvan Oulun juhla-
messu ma 31.12. klo 23 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
piispa Samuel Salmi avusta-
jina uuden Oulun seurakun-
tien kirkkoherrat. Kanttorina 
Péter Marosvári. Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1. 
klo 10 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Matti Pikkarainen 
ja avustaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttorina Aino Juntunen. 
Messu su 6.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Liturgia Ma-
ri Flink, saarna Marja Koppe-
roinen, avustaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Péter 
Marosvári ja urkurina Lauri-
Kalle Kallunki. www.virtuaa-
likirkko.fi. Radio Pooki.
Messu su 6.1. klo 14 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.

Karjasillan seurakunta
Messu su 23.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Satu 
Saarinen, kanttorina Riitta 

Rukous
Taivaallinen Isä.

Me kiitämme sinua siitä,

että lähetit Poikasi pelastajaksemme

kärsivään maailmaan.

Hän on kirkkautesi säteily

ja olemuksesi kuva.

Avaa meille hänen syntymänsä salaisuus.

Anna koko maailman nähdä,

mitä olet Pojassasi sille lahjoittanut.

Vahvista uskoamme

ja anna meille voimaa elää valossasi.

Vie meidät kuoleman ja pimeyden 

varjoista ikuiseen elämään,

missä saamme katsella Poikasi kirkkautta.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous Kirkkovuosikalenterista
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Viikkomessu ke 9.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Laura Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Kauneimmat joululaulut 
-messu su 23.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Hartaus ma 24.12. klo 13, 
Oulujoen kirkko. Puhe Riit-
ta Kentala, kanttorina Leo 
Rahko. Lauluryhmä Sela. Ee-
va Pöyskö ja Jaakko Rahko, 
trumpetti.
Perhehartaus ma 24.12. klo 
15, Oulujoen kirkko. Riitta 
Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoro, johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus ma 24.12. klo 17 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Sanna Jukkola, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokuoro.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, avusta-
vat Sanna Karjalainen ja Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Eeva 
Holappa.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 7 Oulu-

joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Jaana ja Jor-
ma Pulkkinen, laulu.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 10 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, kant-
torina Sanna Leppäniemi.
Messu ke 26.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, avustaa San-
na Jukkola, kanttorina Eeva 
Holappa.
Messu su 30.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Riitta Kentala, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Ra-
dio Dei.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. Ra-
dio Dei.
Messu su 6.1. klo 10 Oulujoen 
kirkossa. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, avustaa Sanna Jukko-
la, kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu su 6.1. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
23.12. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 

Hautausmaahartaus ma 
24.12. klo 14 Ylivuotolla ja klo 
15 Kiviharjulla. Olavi Isokoski. 
Sanajumalanpalvelus ma 
24.12. klo 15 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro.
Joulukirkko ti 25.12. klo 8 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. Kirkkokuoro.
Messu ke 26.12. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Eeva Holappa.
Iltakirkko ma 31.12. klo 23 
Yli-Iin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Eeva Holappa.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1. 
klo 12 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Messu su 6.1. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Jouni Rii-
pinen, saarnaa Risto Liljeb-
lad, kanttorina Leo Rahko. 

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
23.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko. 
Aattohartaus ma 24.12. klo 
16, Ylikiimingin kirkko. Toi-

mittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 7 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko. Lauluryhmä Sela. 
Messu ke 26.12. klo 12 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1. 
klo 10 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Jenni Rauta-
koski.
Messu su 6.1. klo 12 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Koulun joulukirkko pe 21.12. 
klo 8.45. 
Sanajumalanpalvelus su 
23.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Jouluaaton kirkko ma 24.12. 
klo 16 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 8 kir-

kossa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kirkkokuoro avustaa.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Anu Kälkäjä.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Anu Kälkäjä.
Loppiaisen messu su 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Messun jäl-
keen lähetyslounas ja seura-
kunnan uusien lähetyskoh-
teiden (Nepalin ja Tansani-
an) esittely.

Haukipudas
Kauneimmat Joululaulut 
-jumalanpalvelus su 23.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ar-
to Nevala, saarna Jari Flink, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Heti jumalanpalveluksen jäl-
keen pidetään kirkossa Kau-
neimmat Joululaulut -tuokio.
Jouluaaton perhekirkko 
24.12. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, kantto-
rina Kaisa Säkkinen, seura-
kunnan lapsikuoro.

Jouluaaton hartaus 24.12. klo 
16 kirkossa. Toimittaa Martti 
Heinonen, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Mies-
kuoro, johtaa Juha Kivari.
Jouluyön sanajumalanpal-
velus 24.12. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Jari Flink, kantto-
rina Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus 25.12. klo 7 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Kaisa Säkkinen, 
avustaa Elina Viljamaa, huilu 
ja Asko Viljamaa, laulu.
Tapaninpäivän messu 26.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, saarna Arto Nevala, 
kanttorina Hannu Niemelä.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus 26.12. klo 18 Kel-
lon srk-kodilla. Toimittaa
Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Kaisa Säkkinen, avustaa Hei-
ni Säkkinen, sello.
Messu su 30.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Arto Nevala, 
kanttorina Kaisa Säkkinen.
Messu uudenvuodenpäivä-
nä 1.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Leena Brockman, kanttorina 
Hannu Niemelä. 
Messu loppiaisena 6.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jari Flink, 
saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 
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Kempele
4. adventtisunnuntain mes-
su 23.12. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, avus-
taa Jaakko Tuisku, diakoni 
Pia Rättyä, kanttori Marja-
Liisa Jääskeläinen. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Toimittaa 
Pekka Rehumäki, kantto-
ri Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Musiikkiavustus Heikki Tuo-
mela, sello.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 16 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kantto-
ri Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Musiikkiavustus Roosa Her-
ranen, laulu.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus ma 24.12. klo 21 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha Maa-
lismaa, avustaa Teemu Rii-
himäki, kanttori Eeva-Maija 
Sorvari. Musiikkiavustus Tyt-
töjen lauluryhmä, johtaa Ee-
va Maija Sorvari.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Riihimäki, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Saija Ki-

velä, kanttori Eeva-Maija Sor-
vari. Musiikkiavustus Nais-
kuoro Aava, johtaa Eeva Mai-
ja Sorvari.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 7 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Jaakko Tuisku, kant-
tori Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Musiikkiavustus kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Paulus Pikkarainen, dia-
koni Sirkku Määttä, kanttori 
Eeva-Maija Sorvari.
Messu su 30.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Juha Maalismaa, dia-
koni Antti Ristkari, kanttori 
Marjo Irjala.
Uudenvuoden aattohartaus 
ma 31.12. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Juha Maalismaa, kantto-
ri Marjo Irjala.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus ti 1.1. klo 12 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, diakoni Saija Kivelä, kant-
tori Marja-Liisa Jääskeläinen.
Loppiaisen messu su 6.1. 
klo 10. Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa Tee-

mu Riihimäki, diakoni Minna 
Sorvala, kanttori Marjo Irjala. 
Lähetyspyhä.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Kiiminki
Messu su 23.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Ulla Nyyssö-
nen, avustaja Miia Seppänen, 
kanttori, Sari Wallin.
Aattohartaus ma 24.12. klo 
13 Jaarankartanossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, kanttori 
Sari Wallin, kirkkokuoro.
Aattohartaus ma 24.12. klo 
15 Jäälin kappelilla. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttori Sa-
ri Wallin. Musiikkiryhmä; Ka-
ren Jurvelin, viulu.
Perhehartaus ma 24.12. klo 
16 kirkossa. Toimittaa Ulla 
Nyyssönen, kanttori Risto Ai-
nali, Eveliina Hintikka ja Emi-
lia Niemelä, viulu.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Seija Helomaa, avustaja Jaa-
na Kontio ja Ulla Nyyssönen, 
kanttori Henriikka Väänänen.
Sanajumalanpalvelus ti 
25.12. klo 7 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori 
Sari Wallin, kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus ti 

25.12. klo 9 Jäälin kappelil-
la. Toimittaa Raimo Salonen, 
kanttori Sari Wallin, Jaana ja 
Jorma Pulkkinen, laulu.
Tapaninpäivän iltamessu ke 
26.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kainua, avustaja 
Juha Tahkokorpi, kanttori Sa-
ri Wallin.
Messu su 30.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttori Jarkko Metsän-
heimo.
Messu ti 1.1.2013 klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttori Jarkko Met-
sänheimo.
Loppiaisen perhemessu 6.1. 
kirkossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, saarnaa Miia Seppä-
nen, kanttoreina Sari Wallin 
ja Jarkko Metsänheimo. Mes-
sun jälkeen lapsityönohjaaja 
Birgitta Kontion eläkkeelle-
siirtymiskahvit ja juhla seura-
kuntakeskuksessa.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
23.12.klo 12 Heinijärven met-
sästysmajalla. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Han-
na Korri.
Joulukirkko ja kauneimmat 
joululaulut su 23.12. klo 15 
Tupoksen Vanamossa.  Aino 
Pieskä, Hanna Korri,  Heini 

Karhumaa. Tuposryhmä tar-
joaa joulupuuron.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus ma 24.12. klo 13 kir-
kossa. Toimittaa Marja-Liisa 
Hautamäki, kanttorina Han-
na Korri.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 15 Rantakylän kap-
pelilla. Marja-Liisa Hautamä-
ki ja Hanna Korri.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Tornberg, avustaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana nuor-
ten kuoro.
Jouluaamun kirkko ti 25.12. 
klo 7 kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Han-
na Korri.
Messu Tapaninpäivänä 
26.12. klo 12 Pitojen Helmes-
sä Alatemmeksellä. Toimittaa 
Marja-Liisa Hautamäki, kant-
torina Hanna Korri. Mukana 
Ystävärengas. Pitojen Helmi 
tarjoaa kirkkokahvit.
Messu su 30.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus Uu-
denvuodenpäivänä ti 1.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, kanttorina 
Mika Kotkaranta.
Messu Loppiaisena su 6.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Olli 

Seikkula, avustaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana kirkko-
laulajat ja lähetysväki.

Lumijoki
4. adventtisunnuntain sa-
najumalanpalvelus su 23.12. 
klo 10 kirkossa.  Toimittaa 
Markku Tölli, saarnaa Liisa 
Kingma ja kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. 
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus ma 24.12. klo 15 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.
Jouluaamun jumalanpal-
velus ti 25.12. klo 8 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.
Tapaninpäivän  sanajuma-
lanpalvelus ke 26.12. klo 10 
Lumilyhdyssä (huom! paik-
ka). Toimittaa Markku Töl-
li, kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, Juha 
Pöykkö.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus ti 1.1. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, Juha Pöykkö.
Loppiaismessu su 6.1. klo 10 
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kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttori Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
23.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Ossi Kajava.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 16 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, saarnaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava, kirkkokuoro.
Joulukirkko ti 25.12. klo 7 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
lauluryhmä.
Joulukirkko ti 25.12. klo 8.30 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Kajava, 
lauluryhmä.
Joulukirkko ti 25.12. klo 9 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Paula Kyllönen.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus ke 26.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Timo Ustjugov.
Uudenvuodenaaton yömes-
su ma 31.12. klo 23.15 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus ti 1.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.

Loppiaisen Kauneimmat 
joululaulut -messu su 6.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, saarnaa 
hiippakunnan lähetyssihtee-
ri Matti Laurila, kanttorina 
Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
23.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Minna Salmi, kantto-
ri  Tuomo Kangas.
Aattohartaus kirkossa 
24.12. klo 16 kirkossa. Toi-
mittaa Minna Salmi, kantto-
ri Tuomo Kangas.
Jouluyön messu 24.12. klo 
23  kirkossa. Toimittaa Päivi 
Liiti kanttori Taru Pisto, Uu-
si Ääni.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus 25.12. klo 7 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori  Tuomo Kangas.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus 26.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttori Taru Pisto.
Messu su 30.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, kanttori Taru Pisto.
Uudenvuodenpäivä 1.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, kanttori Eeva-Mai-
ja Sorvari.
Kauneimmat joululaulu –
messu su 6.1. klo 18  kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
Tapio Kortesluoma, kanttori 
Tuomo Kangas.

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

Messu 4. adventtisunnun-
taina 23.12. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Liturgina Saila Karp-
pinen, saarna Merja Jyrkkä, 
kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkoherran tulokahvit seu-
rakuntakodissa.
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 16 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Unto Määttä.
Joulukirkko ti 25.12. klo 10 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen. Kanttorina 
Unto Määttä, avustaa kirk-
kokuoro.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Unto Määttä.

PiiPPOLa
Pentti Haanpään koulun jou-
lukirkko to 20.12. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Unto Määttä. 
Joulukirkko ti 25.12. klo 7 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä.
Uudenvuoden aattoharta-
us ma 31.12. klo 21 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
13 (huom. kelloaika) Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

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. 
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 16 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Joulukirkko ti 25.12. klo 9 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä. Kanttorina Ar-
ja Leinonen, avustaa kirkko-
kuoro.
Messu su 30.12. klo 19 (huom. 
kelloaika) Pulkkilan kirkossa.
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Veijo Kinnunen.

PyHänTä
Koulujen joulukirkko la 
22.12. klo 8.20 Pyhännän kir-
kossa.  Toimittaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa lapsikuoro.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa lapsikuoro.
Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 23 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa nuorisokuoro.
Sanajumalanpalvelus Ta-
paninpäivänä 26.12. klo 18 
(huom. kelloaika) Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä 1.1. klo 
13 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen.

Messu loppiaisena 6.1. klo 
19 (huom. kelloaika) Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kauneimmat jou-
lulaulut seurakuntatalossa.

RanTSiLa
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Rantsilan Stellat.
Joulukirkko ti 25.12. klo 7 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä. Kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa veteraani-
kuoro.
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä 1.1. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen, kantto-
rina Unto Määttä. 
Messu loppiaisena 6.1. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttori-
na Unto Määttä. Kauneim-
mat joululaulut seurakunta-
talossa. 

Tyrnävä
Messu su 23.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, saarna Timo Lii-
kanen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Messu toteutetaan 
Kauneimmat Joululaulut -ai-
neistoa hyödyntäen.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 14 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Aino Juntu-
nen.
Jouluaaton hartaus ma 
24.12. klo 15 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Aino Juntunen.
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Jouluyön messu ma 24.12. 
klo 22 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski. 
Lapsikuoro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 7 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Kirkkokuoro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 9 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Kirkko-
kuljetus.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus ke 26.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.
Messu su 30.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, saarna Anne-
li Kauppi, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus ti 1.1. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
Loppiaisen sanajumalan-
palvelus su 6.1. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna Tee-
mu Loppi, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Loppiaisen messu su 6.1. klo 
12 Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, saar-
na Matti Nuorala, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Herättä-
jän kirkkopyhä. Messun jäl-
keen seurat ja paikallisosas-
ton vuosikokous srk-talolla.
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Uutta Oulua juhlitaan 
ekumeenisesti loppiaisena

Oululaiset Paula ja Ris-
to Heikkilä pistivät 
pystyyn joululahjake-
räyksen, jonka tarkoi-

tuksena oli toteuttaa vähäva-
raisten perheiden lasten joulu-
lahjatoiveita.

– Yrittäjämieheni Risto kek-
si idean viime joulun alla, kun 
hän kuuli, että vähävaraisille 
lapsiperheille on kerätty käy-
tettyjä leluja lahjaksi. Risto eh-
dotti, että pyytäisimme lasten 
toiveita ja yrittäisimme sitten 
toteuttaa niitä, Paula Heikki-
lä kertoo.

– Meillä oli tunne, että voi ol-
la lapsia, jotka eivät ehkä kos-
kaan ole voineet saada toivo-
maansa lahjaa tai yleensäkään 
joululahjoja. Erityisesti ajatuk-
sena oli, että kannustaisimme 
yrityksiä mukaan lahjoittamaan.

Jo viime joulun alla Heikki-
lät ottivat yhteyttä Oulun seura-
kuntien diakoniatyöhön.

– Diakoniatyöntekijä Riku-
Matti Järvi otti ehdotuksen hy-
villä mielin vastaan, mutta tuol-
loin totesimme, ettemme ehdi 
toteuttaa suunnitelmaa ajoissa.

Suunnitelmaa siirrettiin vuo-
della eteenpäin.

Heikkilät joulupukin apureina

Yksityishenkilöiltä
paljon lahjoituksia
Tänä jouluna keräys järjestettiin 
yhdessä seurakunnan diakonia-
työn kanssa siten, että vähävarai-
set perheet ottivat yhteyttä Riku-
Matti Järveen ja kertoivat hänelle 
lasten lahjatoiveet.

Heikkilät välittivät toiveet lah-
joittajille, jotka hankkivat lahjan ja 
toimittivat sen Riku-Matti Järvelle.

w w w.o r to d o k s i . n e t w w w. ka to l i n e n . n e t w w w.ev l . f i

Uuden Oulun ekumeeninen 
juhla järjestetään loppiai-
sena 6. tammikuuta kello 
15 Oulun tuomiokirkos-

sa. Tilaisuuden toimittavat poik-
keuksellisesti Suomen kolmen 
suurimman kirkkokunnan piis-
pat: luterilaisesta kirkosta piis-
pa Samuel Salmi, ortodoksisesta 
kirkosta metropoliitta Pantelei-
mon ja katolisesta kirkosta piispa 
Teemu Sippo SCJ. Tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen johdattelee 
seurakunnan juhlaan.

Kirkkotilaisuuden jälkeen oh-
jelma jatkuu Oulun kaupunginta-
lon juhlasalissa, jossa kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Riik-
ka Moilanen esittää Oulun kau-
pungin tervehdyksen. Juhlassa 
kuullaan myös kaikkien kolmen 
kirkkokunnan musiikkiesityksiä 
ja kaupunki tarjoaa juhlakahvit. 
Juhlan kirkko-osuus on nähtävis-
sä suorana lähetyksenä osoitteesta 
www.virtuaalikirkko.fi.

Juhlassa toteutuu ainutkertai-
nen yhteistyö paitsi Oulun kau-
pungin ja seurakuntien myös kol-
men suuren kirkkokunnan välil-
lä.

– Tämä on luultavasti ensim-
mäinen kerta Oulun kaupungin 
historiassa, kun kolme piispaa on 
tuomiokirkossa pitämässä yhteis-
tä ekumeenista avausta. Haluam-

me painottaa vanhojen suurien 
kirkkokuntien yhteyttä ja yhteis-
työn tärkeyttä. Lisäksi tilaisuus 
muistuttaa meitä yhteisistä his-
toriallisista juurista, piispa Sal-
mi kertoo.

Oulun alue on kuulunut kes-
kiajalla katolisen kirkon vaiku-
tuspiiriin. Uskonpuhdistuksen 
myötä 1600-luvulta lähtien lute-
rilainen kirkko sai jalansijaa myös 
pohjoisessa ja vuonna 1851 poh-

joinen Suomi sai oman hiippa-
kuntansa. Ortodoksinen kirkko 
on vaikuttanut pitkään varsinkin 
Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Katolisesen kirkon piispa Teemu Sippo 
SCJ.

Oulun hiippakunnan piispa Samuel 
Salmi.

Ortodoksisen kirkon metropoliitta 
Panteleimon.

Tämä on 
luultavasti 
ensimmäinen kerta 
Oulun kaupungin 
historiassa, kun 
kolme piispaa on 
tuomiokirkossa 
pitämässä yhteistä 
ekumeenista 
avausta. 

– Lahjat varastoitiin diakonia-
työntekijän työtilaan, josta per-
heet voivat hakea lahjansa, Paula 
Heikkilä sanoo.

Hän kertoo, että lahjatoiveita 
tuli 144 ja lahjoittajia ilmoittau-
tui reilu 90.

– Yrityksiä lahjoittajista oli rei-
lut kymmenen. Hienoisena petty-
myksenä meille tuli yritysten lai-
mea osallistuminen tempaukseen, 

mutta onneksi yksityishenkilöitä 
on ollut todella hienosti mukana. 
Moni lahjoittaja on antanut useita-
kin lahjoja, Heikkilä iloitsee.

Lahjatoiveet olivat leluja, vaat-
teita ja muuta lasten ja nuorten 
tarvikkeita. Toivojien ikähaaruk-
ka ulottui vauvoista noin 17-vuo-
tiaisiin saakka.

– Lahjatoiveiden hinnat vaihte-
livat todella paljon, aivan pienistä 
toiveista yli sadan euron arvoisiin.

auttamisesta
hyvä joulumieli
– Keräys on ollut mieluinen koke-
mus, ja olemme mieheni kanssa 
saaneet itsellemme hyvän joulu-
mielen. Olemme tunteneet myös 
kiitollisuutta mahdollisuudes-
ta auttaa apua tarvitsevia, Paula 
Heikkilä sanoo.

Hän kertoo, että keräyksestä 
on tullut paljon myönteistä pa-
lautetta.

– Haluamme mieheni kanssa 
kiittää kaikkia lahjoittajia arvok-
kaasta panoksesta! Ilman heitä tä-
mä ei olisi ollut mahdollista, Pau-
la Heikkilä toteaa.

KaTJa KiiSKiNeN

A r k i s to

Rauhan 
Tervehdyksen 
ilmestyminen 
vuonna 2013

10.1. 
17.1. 
24.1. 
31.1.
7.2. 
14.2.
21.2. 
28.2. 
7.3. 
14.3. 
21.3. 
27.3. 
4.4. 
11.4. 
18.4. 
25.4. 
2.5. 
8.5. 
16.5. 
23.5. 
6.6. 
20.6. 

4.7. 
18.7. 
1.8. 
15.8. 
29.8. 
5.9. 
12.9. 
19.9. 
26.9. 
3.10. 
10.10. 
17.10. 
24.10. 
31.10. 
7.11. 
14.11. 
21.11. 
28.11. 
5.12. 
12.12. 
19.12. 
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
20.12., 27.12. ja 10.1. klo 13, 
Vanha pappila. Rovastinsali. 
Mukana pastori Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 20.12. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. Ju-
hani Liukkonen.
Raamattupiiri ti 8.1. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 9.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.1. klo 18, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestää Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Keskiviikkoseurat ke 9.1. klo 
18, Vanha pappila. Stiven 
Naatus.
Ompeluseurat to 10.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pieni pyhiinvaellus – adven-
tin ajan aamuhiljentyminen 
21.12. klo 8.30–9, Karjasillan 
kirkko. Hetki kestää n. 15 mi-
nuuttia. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 21.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Erkki Piri, Jukka 
Hämäläinen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 10.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
Raamattupiiri to 10.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 20.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.12. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.1. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Miesten piiri ti 8.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Jaak-
ko Lounela: Jumalan valta-
kunta ja Israel. 
Pateniemen ja Rajakylän 
raamattupiiri ke 9.1. klo 13, 
Pateniemen kirkko. Terve-
tuloa vuoden ensimmäiseen 
raamattupiiriin! Lisätietoja: 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145 tai pastori Riikka 
Honkavaara, p. 044 3161 415.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat ja vuosikokous to 
10.1. klo 18.30, Tuiran kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kooste kauneimmista joulu-
lauluista on sivulla 21.
Kooste konserteista kirkois-
sa on sivulla 21.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 8.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Loppiaisvirsiä ja lähetysvir-
siä, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! -kir-
jallisuuspiiri ke 16.1. klo 18–
20, Kastellin kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 20.
RunoQvarkki ti 22.1. klo 12–
12.30, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja. Tule kuuntelemaan, 
tule kokemaan vartti Tommy 
Tabermannin runoutta!

Tuiran seurakunta
Musiikkia talvipäivän sini-
seen hetkeen -konserttisar-
ja su 6.1. klo 14, Tuiran kirk-
ko. Ks. ilmoitus 21.

Oulujoen seurakunta
Uuden vuoden aaton sä-
velhartaus ma 31.12. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Puhe Paavo 
Moilanen.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
7.1. klo 9–11, p. (08) 3161 405. 

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 7.1. klo 12, Karjasil-
lan kirkko. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
8.1. klo 14, Maikkulan kappe-
li, takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 20.12. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pasto-
ri Harri Fagerholm ja diako-
ni Heli Mattila.
Työttömien ateria to 10.1. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Hinta 2 €.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
7.1. klo 9–11, p. (08) 5313 519.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KeHiTySvaMMaiSeT
Adventtikirkko pe 21.12. klo 
13.15, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali.

näKövaMMaiSeT
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-
kövammaisille ja läheisille 
ti 8.1. klo 13–14.30, Caritas-
koti, Caritas-sali. Opasystävä 
vastassa Caritas-kodin pää-
oven läheisyydessä klo 12.30 
alkaen.
Näkövammaisten raamattu- 
ja keskustelupiiri to 17.1 klo 
13 -14.30 Caritas-kodilla, Ca-
ritas-Sali, Kapellimestarinka-
tu 2. Tule tutkimaan raamat-
tua ja luotsaamaan elämää 
pintaa syvemmältä. Opasys-
tävä on vastassa Caritas-ko-
din pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.

PäiHDeTyö
Tavoiteryhmä ma 7.1. klo 
14.30–16.
Naistenryhmä pe 11.1. klo 13.
Aamukahvihetki pe 18.1. klo 
9–10. Tarjoamme päivän sa-
nan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jo-
gurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tel-
lervo Kianto, p. 040 7564 022.

Lähetys
Loppiaisen lähetysjuhla su 
6.1. klo 10–14, Vanha pappila. 
Ks. ilmoitus s. 21.
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja 7.1. lähtien ma, ti, ke ja 
pe klo 10–14, Nokelantie 48 
B. Puodista kirpputoritavaraa, 
polkupyöriä ja niiden osia sekä 
uusia pajan tuotteita, tarjolla 
myös kahvia. Lahjoituksia ote-

taan vastaan, p. 044 316 1720.

Tuiran seurakunta
Lähetyspiiri ma 7.1. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus. Ko-
koonnumme Pikku-Pirtissä, 
parillisilla viikoilla.

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

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perheiden joulukuvaelma 
ma 24.12. klo 13, Oulun tuo-
miokirkko. Tervetuloa koko 
perheellä hiljentymään jou-
luevankeliumin tapahtumi-
en äärelle.

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

Karjasillan seurakunta
Kerhot jatkuvat viikolta 2 ai-
na viikolle 19. Eivät kokoonnu 
hiihtolomalla viikolla 10.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 2.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 9.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti.  

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 20.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläiskerho to 3.1. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 3.1. klo 
13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho ma 7.1. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ti 8.1. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari.

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja ke 9.1. 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.

Oulujoen seurakunta
yLiKiiMinKi
Eläkeläistenkerho ti 8.1. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo.

Leirit ja retket
Eläkeläisten leiri Rokual-
la 18.–21.2., Rokuan leirikes-
kus. Lähde virkistäytymään  
Rokuan lumisiin maisemiin! 
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. Ks. ilmoi-
tus s. 21.

Kuorot ja kerhot

Tuiran seurakunta
Pyhän Tuomaan nuoriso-

kuoro ke 9.1. klo 16.30, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ryhmä 
II on tarkoitettu 12–17-vuoti-
aille. Ryhmässä laajennetaan 
laulamisen mahdollisuuk-
sia. Ohjelmistoon kuuluvat 
1–3-ääniset erityyliset laulut. 
Ryhmään pääsee laulunäyt-
teen perusteella. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut: kant-
tori Anu Arvola-Greus, p. 044 
3161 463.
Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro ke 9.1. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ryhmä I on tar-
koitettu 7–12-vuotiaille. Ryh-
mässä perehdytään laulami-
sen perusteisiin ja kuorolau-

lun saloihin. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1–2-ääniset erityy-
liset laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut: kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.
Sekakuoro Tuikeen harjoi-
tukset to 20.12. ja 10.1. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko.

Muut menot
”Portit sydäntenne Hänelle 
aukaiskaa”- Adventtipaas-
ton pyhät tanssit to 20.12. 
klo 16–17, Oulun tuomiokirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 20.

enot Oulussa 20.12.2012–10.1.2013M

Joulun aikana 24.–26.12. vietetään 
jälleen kirkkovuoden suosituimpia 
pyhäpäiviä. Kristinuskon korosta-
mat ajatukset lähimmäisenrakkau-

desta ja diakoniasta näkyvät erityisesti 
joulupyhien aikana.

Oulun seurakunnissa joulu otetaan 
vastaan perinteisin hartauksin, joulu-
kuvaelmin ja jouluyön messuin.  Vähä-
osaisia ja vaikeaa elämäntilannetta lä-
pikäyviä ei ole kuitenkaan unohdettu.

Vähävaraisten joulujuhlaa vietetään 
Pohjankartanossa (Suvantokatu 1) jou-
luaattona 24.12. kello 10–14. Juhla on 
kaikille yhteinen ja maksuton, etukä-
teisilmoittautumista ei tarvita. Juhlas-
sa tarjotaan jouluateria, jolle kannattaa 
tulla viimeistään kello 13. Lisäksi tilai-
suudessa jaetaan ruokakassi. Järjestäji-
nä toimivat Oulun ev.lut. seurakunnat, 
Ytyä ry ja Oulun kaupunki.

– Vähävaraisten joulujuhlan järjes-
täminen on äärettömän hieno ele Ou-
lun kaupungilta. Maksetuille verora-
hoille tulee näkyvää katetta, kun Ou-
lun kaupunki tarjoaa aterian köyhille. 
Joka kaupungissa ei olekaan tällaista 
juhlaa, diakoniatyöntekijä Riku-Matti 
Järvi kertoo.

Tänä vuonna varaudutaan 800 osal-
listujaan. Perinteeksi muodostunut Vä-
hävaraisten joulujuhla antaa mahdolli-
suuden päästä joulutunnelmaan rahat-

tomanakin.
Koko perheen voimin voi tulla seu-

raamaan jouluaattona 24.12. kello 13 
joulukuvaelmaa Oulun tuomiokirkoon. 
Lyhytkestoisessa joulukuvaelmassa ote-
taan huomioon erityisesti lapsiperheet, 
mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita.

Joulun sininen hetki järjestetään Py-
hän Luukkaan kappelilla jouluaattona 
24.12. kello 15. Se on matalan kynnyk-
sen tilaisuus, jonne voi tulla minkälai-
sella mielellä ja ololla tahansa. Tilai-
suuden toimittavan kappalaisen Stiven 
Naatuksen sanoin osallistujan ei tarvit-
se olla mitenkään ”joulunsa hyvin suo-
rittanut ihminen”.

Sininen hetki koostuu jouluisen ker-
tomuksen lukemisesta ja maalaamises-
ta. Molemmat antavat kuulijalle mah-
dollisuuden ajattelun ja tuntemisen va-
pauteen. Joulun sinisen hetken esiku-
vana on Amerikassa vietettävä Blue 
Christmas, joka järjestetään niille, joi-
den on vaikeaa kohdata joulua.

Joulun merkittävyyttä korostaa sen 
monipäiväinen vietto. Perinteitä arvos-
tavalle jouluihmiselle löytyy hartauksia 
ja muita tapahtumia jouluaatosta tapa-
ninpäivään saakka. 

Kaikki joulunajan tapahtumat löytyvät 
kootusti internetistä osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/joulu.

Jouluna korostuu 
lähimmäisenrakkaus

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r



20    Nro 43    20.12.2012–10.1.2013

enot Oulussa 20.12.2012–10.1.2013M
Fransupiiri ti 8.1. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Aamusilmukka ke 9.1. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.

Isän ilta ke 9.1. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. Taivaalli-
nen Isämme toimii keskuu-
dessamme. Ilta alkaa kevyel-
lä iltapalalla, myös lyhyitä to-
distuspuheenvuoroja, ylistys-
lauluja taivaalliselle Isällem-
me, lyhyt opetus Raamatun 
pohjalta sekä rukousta.

Uusi vuosi ja loppiainen taittuvat Oulun seu-
rakunnissa juhlallisesti. Laajenevan Oulun 
ja seurakuntayhtymän kunniaksi järjeste-
tään Oulun tuomiokirkossa juhlamessu uu-

den vuoden aattona sekä ekumeeninen juhla loppi-
aisena.

Oulun kaupungin laajentuessa Oulun seurakun-
tayhtymään kuuluvat 1.1.2013 alkaen nykyisten Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan sekä Karjasillan, 
Oulujoen ja Tuiran seurakunnan lisäksi Haukipu-
taan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunta. Yli-Iin 
ja Ylikiimingin seurakunta ovat liittyneet Oulujoen 
seurakuntaan jo aiemmin.

Laajentuvan Oulun juhlamessu järjestetään maa-
nantaina 31.12. kello 23 Oulun tuomiokirkossa.

– Uutta Oulua ja seurakuntakokonaisuutta juh-
litaan seurakuntien yhteisessä uuden vuoden juh-
lamessussa, jonka myötä siirrymme uuteen kauteen 
ja tulevaisuuteen, messun toimittava Oulun hiippa-
kunnan piispa Samuel Salmi sanoo.

Avustajina messussa toimivat Oulun seurakun-
tien kirkkoherrat ja kanttorina Péter Marosvári. Ti-
laisuus on kuunneltavissa suorana lähetyksenä Ra-
dio Deistä (106,9 MHz, kaapeli 94,1 MHz). Lue lisää 
messusta laajentumisliitteestä, joka on tämän leh-
den välissä.

Uuden Oulun ekumeeninen juhla järjestetään 
loppiaisena 6.1.2013 kello 15 Oulun tuomiokirkos-
sa.  Lue lisää juhlasta sivulta 18.

Laajentuvaa Oulua ja
seurakuntayhtymää 

juhlistetaan

Jouluisia  tapahtumia

Päiväkotien ja koulujen joulukirkot

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. 
 
maikkulanraitin alakoulun joulukirkko
petjantaina 21.12. klo 8.15 Maikkulan kappelissa.
 
lintulammen koulun joulukirkko
perjantaina 21.12. klo 9 Karjasillan kirkossa.
 
Svenska Privatskolanin joulukirkko
perjantaina 21.12. klo 10 Karjasillan kirkossa.
 
Patamäen alakoulun joulukirkko
perjantaina 21.12. klo 10.30 Maikkulan kappelissa.
 
Kaukovainion koulun joulukirkko
perjantaina 21.12. klo 11.15 Karjasillan kirkossa. 

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

SEURAAVA RAUHAN TERVEHDYS 
ILMESTYY 10.1.2013.

SÄILYTÄ SIIS TÄMÄ LEHTI!

Kirjavirtaa Pappilassa!
-kirjallisuuspiiri
keskiviikkona 16.1. klo 18–20 Kastellin kirkossa.

Hyvää kirjavuotta 2013! Lukeminen on oleellista! 
Tervetuloa aloittamaan uutta vuotta hyvien kirjo-
jen kera Kastellin kirkon pappilankamariin.

Keskustelun kohteena olevat kirjat:
16.1.
Alex Capus: Léon ja Louise
C.S. Lewis: Ilon yllättämä
20.2.
Emmi Itäranta: Teemestarin kirja
Suzanne Collins: Nälkäpeli (osa 1)
20.3.
Antti Leikas: Melominen
Aki Ollikainen: Nälkävuosi
17.4.
Gaétan Soucy: Tulitikkutyttö
Antonio Muñoz Molina: Kuun tuuli
15.5.
Eeva Kilpi: Kuolinsiivous
Anna-Maija Raittila: Niin kevyt on rakkaus

”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.

Messu
sunnuntaina
23.12. klo 12

Pyhän Tuomaan
kirkossa.

Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustaavat 
Pasi Kurikka ja Tarja 

Oja-Viirret, kanttorei-
na Pirjo Mäntyvaara ja 
Heikki Jämsä. D'amen. 
Kauneimmat joululau-

lut -messu.

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. 

Kansainvälisyys
English Service, englan-
ninkieliset seurat su 23.12., 
30.12. ja 6.1. klo 16, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kerran 
kuukaudessa messu, jossa 
nautitaan ehtoollista.

Oulun ev.-lut. 
seurakunnat 

ovat 
Facebookissa.

Mat ia s  Pa r t an e n
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Loppiaisen lähetysjuhla
sunnuntaina 6.1. klo 10–14

Vanhassa pappilassa.

Klo 10 Messu Oulun tuomiokirkossa.
Saarna kasvatussihteeri, pastori Marja Kopperoinen 
Suomen Lähetysseurasta. Klo 11.30 lähetysjuhla van-
hassa pappilassa, Asemakatu 6, Marja Kopperoinen, 
Maija Tynkkynen ja vapaaehtoisia Oulun tuomioro-
vastikunnan seurakunnista. Lämpimästi tervetuloa!

Karjasillan
pyhäkoulut ja päiväkerhot

Sunnuntaisin olevat pyhäkoulut ja viikolla olevat tai-
depyhikset alkavat joulutauon jälkeen ma 7.1.2013 alka-
valla viikolla. Pyhäkouluasioista voit kysyä lapsi- ja per-
hetyön sihteeri Mari Jääskeläiseltä, mari.jaaskelainen@
evl.fi tai p, 040 5747 109.

Päiväkerhot alkavat joulutauon jälkeen 7.1.2013 alka-
valla viikolla. Vapaita paikkoja tai muuta päiväkerhoon 
liittyvää voit kysyä alueen päiväkerhon lastenohjaajilta, 
Kaakkuri: p. 044 3161 567, Karjasilta ja Kastelli: p. 044 
3161 572, Maikkula: p. 044 3161 427.

Musiikkia
kirkoissa

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.

Esko Jurvelinin
lauluoppilaiden joulukonsertti
perjantaina 21.12. klo 19 Oulujoen kirkossa.

Joulukonsertti
perjantaina 21.12. klo 19 Ylikiimingin kirkossa. 
Ylikiimingin kirkkokuoro, Lauluryhmä Säkeet, 
yksinlaulajia.

J.S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 (2. esitys)
perjantaina 21.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Teoksesta esitetään kolme ensimmäistä 
kantaattia. Kuorot: Katedraalikuoro, Cantio 
Laudis ja Oamk:n kamarikuoro. Solistit: Henna-
Mari Sivula sopraano, Sirkka Rautakoski altto, 
Péter Marosvári tenori ja Lauri-Kalle Kallunki 
baritoni. Orkesterina Oulunsalo Ensemble, 
Sinikka Ala-Leppilampi. Teoksen johtaa Olli 
Heikkilä. Käsiohjelma 10 euroa. Vapaa pääsy! 
Lähetys myös www.virtuaalikirkko.fi.

Joulukonsertti
lauantaina 22.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.
Henna-Mari Sivula, sopraano ja Lauri-Kalle 
Kallunki, urut. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Jouluna Jumala syntyi -joulukonsertti
lauantaina 22.12. klo 19 Oulujoen kirkossa
Pitkän taipaleen tehneet gospelmuusikot Minna 
ja Jussi Pyysalo ovat koko muusikkouransa 
ajan unelmoineet omasta joulukonsertista. 
Joulukonsertissa yhdistyy heille kaksi 
sydämen asiaa: musiikki sekä joulun huikea 
sanoma. Joululaulut eivät ole Pyysaloille vain 
suuren juhlan tunnemaisemaa, vaan niiden 
vahvoissa sanoituksissa on merkityksen ydin. 
Erityisen merkittävä joululaulu Pyysaloille 
on "Mary, did you know". Pyysalot löysivät 
sen viitisentoista vuotta sitten Keniassa, jossa 
he tekivät musiikkilähetystyötä vuoden ajan. 
Konsertissa laulu kuullaan suomennettuna. 
Minna ja Jussi Pyysalo ystävineen toivottavat 
kaikki sydämellisesti tervetulleiksi kanssaan 
laulamaan ja hiljentymään matkalla joulun 
sanoman ytimeen! Konserttiin on vapaa pääsy. 
Vapaaehtoinen käsiohjelma 10 e.

Pertti Haipola 70 vuotta 
jäähyväiskonsertti
lauantaina 5.1. klo 17 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Lue juttu s. 10–11.

Musiikkia talvipäivän  
siniseen hetkeen

Tuiran kirkossa
Su 6.1. klo 14 

Johanna Kropsu, sopraano ja Jaakko Kuusela, basso. 
Pianosäestys Milana Stephanova ja Sara Larikka.

Su 13.1. klo 14
Risto-Matti Pelkonen, oboe ja Lauri Pelkonen, 

huilu. Säestys kanttori Laura Kumpula.
Su 20.1. klo 14

Lavrenchukin musisoiva perhe Alona ja Anastasia, 
laulu, Seva, trumpetti ja Igor, harmonikka.

Su 27.1. klo 14
Duo Toivio-Puusepp:  

Serenade – sellon ja harpun sävelin.

Vapaa pääsy

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 joulu-
laulut -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 seurakuntakoti. Kahvitarjoilu.

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2012

Vapaaehtoiseksi Tuomasmessuun
keskiviikkona 2.1. klo 18 Kastellin kirkon pappilassa.

Etsitkö paikkaasi seurakunnassa? Tahdotko palvel-
la käytännön tehtävissä? Tervetuloa Tuomasmessun 
vapaaehtoisten porukkaan. Kokoonnumme kuu-
kausittain valmistelemaan seuraavaa Tuomasmes-
sua. Luemme Raamattua ja keskustelemme ko. py-
hän teksteistä, valmistaudumme käytännön tehtä-
viin ja siinä ohessa porisemme kahvinkupin ääressä 
uusimmat kuulumiset.

Käytännön tehtäviä Tuomasmessussa löytyy monen-
laisia, esim. leipomista, emännöintiä, isännöintiä, lu-
kutehtävää, rukouspalvelua, alttarin somistamista, 
järjestysmiehen tehtävä, tervetulotoivottajan teh-
tävä, musisointia jne. Kaikkien palvelutehtävien tar-
koituksena on mahdollistaa Tuomasmessuun tulijal-
le seurakuntayhteyden kokemus: kokemus yhteydes-
tä Jumalan ja toisten kristittyjen kanssa.

Kokoonnumme seuraavan kerran Kastellin pappilas-
sa (kirkon pihapiirissä), Töllintie 38, ke 2.1. klo 18 val-
mistelemaan kevään ensimmäistä Tuomasmessua, 
joka pidetään Kastellin kirkossa la 19.1. klo 18. Juu-
ri Sinä olet lämpimästi tervetullut kokoukseen! Olet 
tervetullut kuulostelemaan ja tutustumaan, olisiko 
tämä sinulle sopiva paikka. Lisätietoja tuulia.taski-
la@gmail.com tai erja.jarvi@evl.fi.

Hiihtolomalla retki
Tunturi-Lappiin
2.–6.3.

Päivittäin käymme Levillä, jossa mahdollisuus lasket-
teluun, hiihtämiseen tai kylpyläkäyntiin. Majoitumme 
majatalo Jurttaan Rautuskylässä 2–4 hengen huoneis-
sa. Matkan hinta aikuiset ja yli 15-v. 300 €, lapsi 4–14-
v. 270 € ja alle 4-v. 135 €. Hintaan sisältyy majoitus, 
ruokailut (aamupala, retkilounas ja päivällinen), kul-
jetukset sekä tapaturmavakuutus Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jäsenille.

Matkanvetäjinä Tuiran seurakunnasta Tuulikki Ståhl-
berg ja Tarja Oja-Viirret. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set sähköpostilla tuulikki.stahlberg@evl.fi tai p. 040 
5747 082 viimeistään 25.1.2013. Ilmoittautuneille lä-
hetetään kirje ja lasku ilmoittautumisajan päätyttyä.
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enot Oulussa 20.12.2012–10.1.2013M

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

Kastetut
Tuomiokirkko: Onni Veli Mi-
kael Kinnunen, Vili Matias 
Korkala, Leo Eevert Sipilä.
Karjasilta: Vilho Tapio Mika-
el Flenmark, Iisa Helmi Ama-
lia Hautala, Ville Kalevi Häk-
kilä, Arvo Iivari Isomaa, Lilia 
Hilda Maria Kaikkonen, Isla 
Maria Katajala, Rianna Kert-
tu Alina Koivikko, Aava Ma-
ria Katariina Kropsu, Venla 
Amanda Laatikainen, Max 
Tapio Lohtander, Vertti Ee-
meli Maliniemi, Bella Aurora 
Aleksandra Nikkilä, Isla Edith 
Eleonoora Pajala, Olivia Anna 
Armiida Pajala, Joakim Vertti 
Viljami Pihlaja, Miko Joakim 
Somero, Viljo Eljas Ilmari Ta-
kanen, Aapo Jalmari Tiitinen, 
Eeva Adele Valtavaara, Kert-
tu Inari Valtavaara.
Tuira: Kerttu Anna Sofia 
Ahola, Milena Maila Mirja-
mi Alajuuma, Saana Kata-
riina Alatalo, Isla Anna Au-
rora Haatainen, Anni Ilona 
Harju, Lasse Benjamin Holm-
lund, Alisa Lilja Maaria Huo-
tari, Anni Helmi Hanna Kaar-

re, Adele Fiia Milena Kinnu-
nen, Hannes Elja Pietari Kin-
nunen, Venla Karita Knuuti-
nen, Eetu Matias Kotajärvi, 
Oona Marja Marketta Leske-
lä, Eemil Jaajo Tapani Luuk-
konen, Eino Filippus Mikon-
poika Lämsä, Pihla Ellen So-
fia Mantere, Joona Kaspe-
ri Määttä, Ellinoora Emine 
Oba, Elia Zinar Erdewan Pek-
karinen, Peppi Aamu Katarii-
na Pieskä, Petra Rosalie Runt-
ti, Elli Sofia Similä, Vilho-Pek-
ka Jouni Söderlund.
Oulujoki: Liisa Tara Maria 
Aarrekorpi, Ella Winqhei Jun-
tunen, Samuli Juhani Ilmari 
Kaisto, Petrus Johannes Kal-
liokoski, Niila Esaias Karjalai-
nen, Lenni Eemeli Kyllönen, 
Lenni Marius Kyllönen, Ren-
ne Kalle Kustaa Lehtoaho, 
Emmi Anni Marjaana Myl-
lylä, Linnea Neela Katariina 
Pelkonen, Aarni Valpas An-
tero Perttula, Iris Sofia Turk-
ka, Isla Isabella Vainio.

vihityt
Tuomiokirkko: Matti Johan-
nes Svala ja Heidi Anna Kaa-
rina Lumme, Ville Taneli Vää-
räniemi ja Anita Eveliina Ku-
jala, Jukka Pekka Korhonen 
ja Teija Marjaana Ollanketo.
Karjasilta: Toni Tapani Karhu 
ja Katja Marika Kurtti, Teemu 
Tapio Lohtander ja Suvi Ilona 
Soikkeli, Juhana Matias Kor-
kiakoski ja Salla Maria Sivu-
la, Veikko Tapani Pyykkönen 
ja Hanna Inkeri Haapalainen, 
Eino Ensio Kovalainen ja As-
ta Riitta Kaisa Säkkinen, Te-
ro Mikael Rytilahti ja Noora 
Anissa Dahmane, Janne Ola-
vi Johannes Pohjola ja Han-
nele sisko Katariina Vimpari, 
Timo Antti Petteri Takkula ja 
Anne Maarit Tuomi.
Tuira: Lasse Tapio Hirvonen 
ja Aino-Elina Marjaana Hir-
vonen, Sami Petteri Kosken-
niemi ja Hanne Tuulia Ojala, 
Olli-Pekka Keränen ja Jenni 
Susanna Tolonen, Sami Pek-
ka Sakari Järvinen ja Maria 
Johanna Lukinmaa. 
Oulujoki: Jarkko Olavi Aar-

rekorpi ja Hanna Maria Pa-
so, Miika Kristian Määttä ja 
Martta Erika Jussila, Pekka 
Juhani Pakisjärvi ja Sari Anne 
Marketta Tuominen, Martti 
Tapani Ilvo ja Elina Inkeri Kil-
junen, Harri Tapani Kokko ja 
Johanna Maria Uhlbäck.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Niilo Heik-
ki Kukkonen 91, Elma Raa-
kel Rintamäki 91, Elvi Kyllik-
ki Arvola 77, Pauli Matias Ha-
lonen 79, Saara Senni Margit 
Jokivirta 95, Anna Eliina Vat-
tulainen 89.
Karjasilta: Lassi Veikko Hei-
nonen 83, Kaarlo Johannes 
Sipilä 87, Ilmi Amanda Aitto-
koski 89, Leena Marjatta Ly-
rintzis 70.
Tuira: Kaarina Inkeri Daavit-
tila 85, Aarne Ilmari Himan-
ko 83, Janne Mikael Karjalai-
nen 26, Erkki Sakari Valta 69, 
Henry Kalevi Kestiheliä 56, 
Asser Johannes Kotila 74, Väi-
nö Armas Heikkinen 95.
Oulujoki: Petteri Lappalai-
nen 21.

Elämän polku

FM-taajuus 91,6 MHz, 
Kaapelitaajuudet 

91,6 MHz (TeliaSonera), 
101,9 MHz (DNA)
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Seurakunnissa tapahtuu  20.12.2012–10.1.2013

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.
Huom! Virasto 
suljettuna pe 28.12. 
sekä ma 31.12!

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 ja 
jouluhartaus Saarenkarta-
nossa to 20.12. klo 14.
Koulun joulukirkko pe 21.12. 
klo 8.45.
Sanajumalanpalvelus su 
23.12. klo 10.
Jouluaaton kirkko ma 24.12. 
klo 16. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus ti 25.12. klo 8.
Tapaninpäivän messu ke 
26.12. klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 10.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1. 

klo 18.
Loppiaisen messu su 6.1. 
klo 10. Messun jälkeen lähe-
tyslounas ja seurakunnan uu-
sien lähetyskohteiden (Nepa-
lin ja Tansanian) esittely.
Raamattu ja rukousilta ti 
8.1. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Autottomille ikäihmisil-
le kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijä Marjalta, p. 040 
7430 382.
Kerhot ja piirit jatkuvat vii-
kolla 2 normaalisti.

Kyläjoulukalenteri 2012
To 20.12.  Hailuodon koulu - Aito Helmi -salin eteinen. 

Sisälle pääsee klo 16 saakka, muutoin luuk-
kua voi ihailla ikkunan takaa. Luovontie 61.

Pe 21.12.  Talvipäivän seisaus – valaisemme saaren pi-
hoja ja tienvarsia lyhdyin ja kynttilöin.

La 22.12.  Vanhan Junttilan pihapiiri klo 14–16. Päivin 
ja Sepon Pöllötupa sekä Sirkan Ateljee. Tarjol-
la glögiä ja piparia. Isonkyläntie 106.

Su 23.12.  Joulukonsertti kirkossa klo 18. Luovontie 50. 
Ma 24.12. – Ke 26.12. Jouluseimi vanhan kirkon rauni-

oilla hautausmaalla.  Keksitkö mitä uutta 
seimiasetelmassa tänä jouluna on? 

Limingan-Lumijoen veteraa-
nijärjestön yhteinen joulujuh-
la to 20.12. klo 14 srk-talossa.
Koulun kauneimmat joulu-
laulut kirkossa la 22.12. klo 9.
4. adventtisunnuntain sa-
najumalanpalvelus su 23.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, saarnaa Liisa 
Kingma ja kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus ma 24.12. klo 15 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.
Jouluaamun jumalanpalve-
lus ti 25.12. klo 8 kirkossa.  Toi-
mittaa Markku Tölli, kantto-
ri Maili Muuttola-Junkkonen.
Tapaninpäivän  sanajuma-
lanpalvelus ke 26.12. klo 10 
Lumilyhdyssä (huom! paik-
ka). Toimittaa Markku Töl-
li, kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 
30.12. klo 12 kirkossa, Ilkka 
Tornberg, Juha Pöykkö.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus ti 1.1. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, Juha Pöykkö.
Loppiaismessu su 6.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 

Tölli, kanttori Maili Muutto-
la-Junkkonen.
Israel-tilaisuus su 6.1. klo 15 
srk-talossa, mukana Raahen 
Israel-ystävät.
Tiimien jälkijoulu ja suun-
nittelupalaveri to 10.1. klo 
18 srk-talossa.
Lasten kerhot ovat joululo-
malla 17.12. alkaen, kevään 
kerhokausi alkaa viikolla 2.
Perhekerho kevätkaudella 
alk. 10.1. klo 10 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset alkaa vii-
kolla 3.
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, Raa-
mattu, suojalasit. Hinta 15 €. 
Ilm. 27.12. mennessä sinikka.
harkonen@lumijoki.fi tai teks-
tiviestillä, p. 044 5037 080.
Rauhanyhdistys: Pe 21.12. 
klo 19 nuortenilta Myllysellä. 
Ke 26.12. klo 17 seurat ry:llä. 
Su 6.1. klo 17 seurat ry:llä. Ma 
7.1. klo 19 sisarpiiri ry:llä.
Kastettu: Julius Kosti Viljami 
Pajari, Isla Alina Oksa ja Joo-
nas Pekka Tapani Koponen.
Kuollut: Matti Juhani Arvid  
Körkkö 66.

Rauhallista ja 
siunattua joulua 

kaikille lumijokisille!

Titanic oli White Star Li-
ne -yhtiön matkustaja-
laiva, joka törmäsi neit-
sytmatkallaan 14. ja 15. 

huhtikuuta välisenä yönä 1912 
jäävuoreen Pohjois-Atlantilla. 
Alus upposi vieden mukanaan 
noin 1 500 matkustajaa. Uuden-
laisen laipiorakenteensa vuoksi 
uppoamattomaksi sanotun Ti-
tanicin vajoaminen on yksi his-
torian kuuluisimpia merionnet-
tomuuksia.

Pekka Tuomikosken toimit-
tama Titanicin perikato -teos 
julkistetaan Limingan kirkossa 
perjantaina 28. joulukuuta kel-
lo 18 järjestettävässä Titanic-

teemaillassa. Ilmari Kiannon 
isoveljen, Edvin Calamniuk-
sen kirjoittama teos on vuodel-
ta 1912. 

Titanicin uppoamisesta tu-
li tänä vuonna kuluneeksi 100 
vuotta.  Illassa soitetaan Tita-
nic-teemaan liittyvää musiik-
kia kunnioittaen alkuperäistä 
vuoden 1912 henkeä. Musiikis-
ta vastaavat Mika Kotkaranta, 
Sinikka Ala-Leppilampi ja soi-
tinyhtye. 

Tilaisuudessa on mahdolli-
suus ostaa teosta, jolloin 20 eu-
ron hinnasta 2 euroa ohjataan 
Limingan diakoniatyölle. Tee-
mailtaan on vapaa pääsy.

Haukiputaan sivistyslauta-
kunta on myöntänyt kult-
tuuripalkinnon 2012 seu-
rakunnan kanttori, dir.

mus. Hannu Niemelälle. 
Palkinto myönnettiin tunnus-

tuksena pitkäaikaisesta ja ansioi-
tuneesta toiminnasta kulttuuri-
kentällä. Niemelä on tehnyt pit-
kään työtä erityisesti musiikki-
kulttuurin monialaisessa kehittä-
misessä muun muassa kuorotyön 
ja konservatorioyhteistyön saralla.

Niemelä on johtanut Haukipu-

Jo 18. Aapon päivän joulu-
konsertti järjestetään 23. 
joulukuuta kello 20 Limin-
gan kirkossa. Konsertti tar-

joaa jouluisia yksinlauluja ja 
duettoja tunnelmallisessa Limin-
gan kirkossa urkujen, pianon ja 
sellon kera. 

Esiintymässä ovat sellisti Har-
ri Österman, sopraano Hannah 
Lumijärvi, mezzosopraano Pau-

la Kinnunen, tenorit Sami Kaik-
konen ja Ilpo Sippola, baritonit 
Henrik Ahola, Pekka Hänninen 
ja Jouni Okkonen sekä bassoba-
ritoni Antti Koivula. Urkurina 
on Mika Kotkaranta ja pianisti-
na Hanna Korri.

Ohjelmassa on vanhoja hyviä 
sekä harvinaisempia joululaulu-
ja. Perinteiseen tapaan konsertti 
alkaa ja loppuu yhteislaululla. Ti-

laisuuteen on vapaa pääsy, käsi-
ohjelma maksaa 7 euroa.

Konsertin järjestää vuonna 
1995 perustettu Limingan seu-
dun yksinlaulajat ry, jonka tar-
koituksena on elävöittää toimin-
ta-alueensa musiikkielämää. Yh-
distys tekee tiivistä yhteistyötä 
Limingan seudun musiikkiopis-
ton ja liminkalaisten muusikoi-
den kanssa.

Haukipudas palkitsi Hannu Niemelän 

Aapon päivänä lauletaan Limingassa

taan kirkon Kamarikuoroa vuo-
desta 1983 lähtien. Hän on val-
mistunut kanttori-urkuriksi Kuo-
pion Konservatoriosta 1982, suo-
rittanut musiikin maisterin tut-
kinnon Sibelius-Akatemiassa 
Helsingissä 1992 ja ylimmän as-
teen kanttorin kelpoisuuden 1993. 

Hannu Niemelä on palkittu 
ansioistaan aiemminkin. Kun-
nan kulttuuripalkinnon hän sai 
ensimmäisen kerran vuonna 1998 
ja paikallislehti Rantapohjan Ant-
ti-patsaan vuonna 2007.

Joulukonsertti 
sunnuntaina 23.12. klo 18 kirkossa. Hailuoto-kvartetti, 
Sonja Blomster ja Kaisamarja Stöckell, laulu, Taru Pisto, 

urut, piano ja laulu ja Kari Blomster, kitara. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu srk:n musiikkityölle.

Joulurauhaa ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2013!

Titanicia muistellaan 
Limingan kirkossa
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Kauneimmat 
joululaulut 

sunnuntaina 23.12. klo 
18 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Musiikki-
avustus kirkkokuoro.

sunnuntaina 6.1. klo 16 
Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa.
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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.
Kauneimmat Joululaulut 
-tuokio pe 21.12. klo 8 Seon 
kahviossa.
Haukiputaan Mieskuoron 
joulukonsertti la 22.12. klo 
18 kirkossa, johtaa Mihkel 
Koldits. Urut Hannu Nieme-
lä. Ohjelma 10 €.
Kauneimmat Joululaulut su 
23.12. Jumalanpalvelus klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, saarna Jari Flink, kant-
torina Hannu Niemelä. Heti 
jumalanpalveluksen jälkeen 
pidetään Kauneimmat Joulu-
laulut -tuokio. Kauneimmat 
Joululaulut myös su 23.12. klo 
18 kirkossa, Jari Flink, Hannu 
Niemelä.
Rukouspiiri to 27.12. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Nuorten saunailta to 27.12. 
klo 18 Isonniemen leirikes-
kuksessa.
Yhteinen lähetysjuhla loppi-
aisena 6.1. Oulussa. Ilm. He-

lena Ylimaulalle, p. 040 5014 
764. Lähtö henkilöautoilla 
Pikku-Vakkurilan edestä klo 
9. Ohjelmassa messu tuomio-
kirkossa, jonka jälkeen juhla 
Vanhassa pappilassa.
Lasse Heikkilän Suomalai-
nen messu su 6.1. klo 15 srk-
keskuksessa. Lakeuden Lau-
lu, johtaa Ahti Sepp. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €.
Diakoniatyön ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa seuraa-
van kerran ma 7.1. klo 9–11. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 7.1. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, ke 9.1. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja to 
10.1. klo 13 srk-keskuksessa.
Kuljetuspyynnöt diakoniatoi-
mistoon ma klo 9–11, p. 044 
7310 232.
Seurakuntakerho 10.1. klo 
13 seurakuntakeskuksessa.
Varhaisnuorten kerhot al-
kavat viikolla 2.
Haukiputaan kirkon 250- 
vuotisjuhlakirjaa myynnis-
sä 10.–31.12. kirkkoherranvi-
rastossa 15 € / kpl. Muulloin 
hinta 20 € / kpl. Käteismaksu.
Puttaan Tuvan kevätkausi 

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 kirkossa. 
Lasten joulukirkko to 20.12.
klo 9.15 ja 10 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Askeleet pe 4.1. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Perhekerhot ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/33-ajan-
kohtaista-kerhoissa.
Varhaisnuorten kuorot 
aloittavat kevätkauden to 
17.1. klo 16–16.45 Kirkonky-
län srk-kodissa ja pe 18.1. klo 
15–16 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/koulu-
laiset.  Kerhot ovat joulutau-
olla ja aloittavat kevätkauden 
14.1. alkavalla viikolla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 10.1. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa (Huom! 
viikonpäivän muutos). Seura-

kuntapiiri to 10.1. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro aloittaa kevät-
kauden 16.1.
Nuoret: Nuorten ilta to 3.1. 
klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Yöpappila pe 4.1. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kastetut: Otto Aukusti Hint-
sala, Alexander Jaakko Juha-
ni Nikula, Santeri Aarre Ju-
hani Kouva, Linnea Johanna 
Anneli Tuomiranta, Kasper 
Onni Kristian Kaakinen.

Käsikellokonsertti 
lauantai 5.1. klo 15 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Käsikelloyhtye Tartu Kellade Ansambel on 
Virossa, Tartossa toimivan musiikkikoulu Arsisin 
käsikelloyhtye. Yhtyeeseen kuuluu 13 nuorta (19–21-v.) 
musiikinopiskelijaa ja yhtyettä johtaa musiikinopettaja 
Mari Tooming.

Haukiputaan seurakunta kiittää 
kaikkia kirkon 250-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin, 

ohjelmaan sekä toimintaan osallistuneita 
seurakuntalasia ja työntekijöitä. 

Jumalan siunaamaa joulua ja uutta vuotta!

alkaa to 10.1. klo 12–14. Tu-
le istahtamaan, juttelemaan, 
tekemään käsitöitä tai luke-
maan lehtiä. Paikalla on seu-
rakunnan työntekijä ja va-
paaehtoinen. Kahviosta voi 
ostaa päiväkahvin. Lähetys-
työn myyntipisteessä käsitöi-
tä, kortteja, adresseja. Put-
taan Tuvan tuotolla tuetaan 
diakonia- ja lähetystyötä.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: tapaninpäiväseurat 
ke 26.12. klo 17 ry:llä, seu-
rat su 30.12. klo 16 Kultasim-
pussa ja klo 17 kirkossa. Kel-
lo: uudenvuodenpäiväseurat 
ti 1.1. klo 17 ry:llä. Jokikylä: 
seurat 30.12. klo 17 ry:llä.
Kastetut: Lotte Anelma Kurt-
ti, Silvia Elea Ulrika Vänttilä, 
Kristiina Hannele Kärkkäi-
nen, Eva-Maria Skarp, Nea 
Maria Aleksandra Vierimaa, 
Kerttu Iiris Hannuniemi. 
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ha Ville Finnberg ja Päivi Si-
nikka Syväjärvi.
Kuolleet: Elsa Emilia Karjalai-
nen 83, Voitto Kalevi Moila-
nen 80, Vesa Juhani Iwanoff 61.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron

Joulumusiikkia 
kynttilän valossa

torstaina 20.12. klo 20 srk-keskuksessa. 
Johtaa Hannu Niemelä. 

Solisteina Henna-Mari Sivula ja Jorma Kärnä. 
Urut Elias Niemelä. 

Raamatunluku Jari Flink. 
Pääsyliput 5 € tuntia ennen konserttia ovelta. 

Musiikkipainotteinen perhekerho 
kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Kerho kokoontuu kevään 2013 aikana 10 
kertaa alkaen 16.1. Kerhomaksu on 20 € / perhe. Ryhmään 
otetaan 10 perhettä. Ilmoittautumiset kerhopisteen las-
tenohjaajille, p. 0400 279 883.

Musiikkipainotteinen päiväkerho 
kokoontuu torstaisin klo 9–11.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkolla. Kerho kokoontuu kevään 2013 aikana 10 kertaa 
alkaen 17.1. Kerhomaksu on 20 € / 10 kerhokertaa. Ker-
horyhmään mahtuu 12 lasta, joiden ikä on 3–5 vuotta. 
Ilmoittautumiset kerhopisteen lastenohjaajille, p. 0400 
427 359.

Kädentaitopainottainen perhekerho 
kokoontuu perjantaisin klo 9.30–11.30 Keskustan srk-ko-
dilla. Kerho kokoontuu kevään 2013 aikana 10 kertaa al-
kaen 18.1. Kerhomaksu on 20 € / perhe. Ryhmään otetaan 
10 perhettä. Ilmoittautumiset kerhopisteen lastenohjaa-
jille, p. 0400 429 585.

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Joululauluilta pe 21.12. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa (kuunneltavissa seura-
kunnan nettisivuilta). Seurat 
ke 26.12. klo 16 ry.llä.
Murron rauhanyhdistys: Ta-
paninpäiväseurat ke 26.12. 
klo 16 ry:llä. Seurat su 30.12. 
klo 13 ry:llä. Uudenvuoden-
aaton seurat ma 31.12. klo 
18 ry:llä. Seurat su 6.1. klo 16 
ry:llä.

w
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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
Kirkonniementie 5
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

Virolaisen käsikelloyhtyeen 
konsertti la 5.1.2013 klo 20 
seurakuntakeskuksessa.
Jouluseiminäyttely  6.1. 
saakka Jäälin kappelin ikku-
nassa. Tervetuloa pysähty-
mään seimen äärelle.
Eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 8.1. klo 12 Suvelas-
sa. Kuljetuspyynnöt 4.1. men-
nessä Erjalle, p. 040 0775 164. 
Kerhot alkavat ruokailulla, 
josta omavastuuosuus 4 €.
Diakoniatyön taloudellisis-

Hartaus ja ehtoollisen viet-
to loppiaisena 6.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Tulossa: Vertaistukiryhmä, 
Kamalat äidit, murrosikäis-
ten lasten äideille alkaa 29.1. 
klo 17.30–19.30. Ryhmä ko-
koontuu kuusi kertaa ja siellä 
on mahdollisuus keskustella 
aiheeseen liittyvistä tunteis-
ta ja kysymyksistä. Muiden 
samassa elämäntilanteessa 
olevien tapaaminen on hy-
väksi havaittu keino saada 
voimia ja jaksamista arkeen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set ryhmään 18.1. mennessä 
Mari Viljas, p. 050 3536 747 
(klo 12–13), mari.viljas@limin-
ka.fi tai Heini Karhumaa, p. 
044 7521 227. heini.karhu-
maa@evl.fi. 
Partio: Partiotoiminta on 
joululomalla 6.1. saakka.  Par-
tiotoiminta käynnistyy nor-
maalisti viikolla 1/2013. Ke 
9.1. Mafecafe Partiotoimis-
tossa klo 17–18. Pe 11.1. päi-
vystys partiotoimistossa klo 
15–17. Pe 11.1. Pajose 1./2013 
partiojohtajille ja aikuisille 
johtajille Kotikololla alkaen 
klo 18.
Rauhanyhdistys: Joulujuhla 
su 23.12. klo 18 Limingan kir-
kossa. Seurat  ke 26.12. klo 14 
ry:llä. Seurat su 30.12. klo 17 
ja 18.30 ry:llä, seurat su 6.1. 
klo 17 ja 18.30 ry:llä. Perhe-
kerho to 10.1. klo 10.30 ry:llä.
Kastettu: Elmiina Eedla 
Amanda Ahola, Eeka Aleksi 
Eskola,  Aleksi Juhani Järvita-
lo, Roope Martti Jalmari Kor-

pela, Eemil Miko Henrik Kor-
kala, Joonas Kasperi Kurola, 
Joona Anton Sarviaho.
Vihitty: Mikko Janne Tapio 
Kakko ja Kristiina Maria Emi-

Laajemmin seurakun-
nan toiminnasta 
kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.
Kiimingin 

seurakunta nyt myös 

            :ssa.

Kastetut: Noel Emil 
Aleksanteri Mäkelä, Ii-
po Elmeri Pitkänen, Leo 
Heikki Juhani Seppä-
nen, Juulia Emma Ma-
ria Lapinlampi.

Messu su 23.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Ulla Nyyssönen, avustaja Miia Seppänen, 
kanttori Sari Wallin.
Aattohartaus ma 24.12. klo 13 Jaarankarta-
nossa. Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttori 
Sari Wallin, kirkkokuoro.
Aattohartaus ma 24.12. klo 15 Jäälin kappe-
lilla. Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttori Sari 
Wallin. Musiikkiryhmä; Karen Jurvelin, viulu.
Perhehartaus ma 24.12. klo 16 kirkossa. Toi-
mittaa Ulla Nyyssönen, kanttori Risto Ainali, 
Eveliina Hintikka ja Emilia Niemelä, viulu.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 23 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, avustaja Jaa-
na Kontio ja Ulla Nyyssönen, kanttori Hen-
riikka Väänänen.
Sanajumalanpalvelus ti 25.12. klo 7 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, kanttori Sari 

Wallin, kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus ti 25.12. klo 9 Jäälin 
kappelilla. Toimittaa Raimo Salonen, kantto-
ri Sari Wallin, Jaana ja Jorma Pulkkinen, laulu.
Tapaninpäivän iltamessu ke 26.12. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Pekka Kainua, avustaja 
Juha Tahkokorpi, kanttori Sari Wallin.
Messu su 30.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttori Jarkko Metsänheimo.
Messu ti 1.1. klo 18 kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttori Jarkko Metsänheimo.
Loppiaisen perhemessu 6.1. kirkossa. Toi-
mittaa Pauli Niemelä, saarnaa Miia Seppä-
nen, kanttoreina Sari Wallin ja Jarkko Met-
sänheimo. Messun jälkeen lapsityönohjaa-
ja Birgitta Kontion eläkkeellesiirtymiskah-
vit ja juhla seurakuntakeskuksessa.

Uuden vuoden juhla
Kiimingissä Kimmokkeella klo 18 alkaen

• pulkkamäki
• hevosajelua (säävaraus)

• paloauto
• makkaranpaistopiste

• kahvio
n. klo 18.20
• tulishow

• vanamot lauluryhmä 
klo 19.00 ilotulitus

sa avustusasioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Joulu on jo ovella -konsert-
ti la 22.12. klo 19 seurakunta-
keskuksessa. Satakielet-tyt-
tökuoro, johtaa Ulla Metsän-
heimo, projektikamarikuoro, 
johtaa Jarkko Metsänheimo, 
solisteina Jukka Nevalainen, 
Erja Haho, Jari Leskelä.

Lapsityönohjaaja Birgitta Kontion 
eläkkeellesiirtymiskahvit 
nautitaan 6.1.2013 messun jälkeen 

seurakuntakeskuksessa.

Loppiaisen lähetysjuhla 6.1.2013
Klo 10 messu Oulun tuomiokirkossa
Saarna kasvatussihteeri, pastori Marja Kopperoinen 
Suomen Lähetysseurasta
Klo 11.30 lähetysjuhla vanhassa pappilassa, 
Asemakatu 6 
Marja Kopperoinen, Maija Tynkkynen ja vapaaehtoisia 
Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnista

Lastenparkki ja päiväker-
hot ovat jääneet joulutauol-
le, jatkamme toimintaa vii-
kolla 2!
Perhekerhot ja -kahvilat jou-
lutauolla, jatkuu viikolla 3.
Esikkoryhmä joulutauolla, 
jatkuu viikolla 3.
Uuden vuoden perhetapah-
tuma Kimmokkeella klo 18 
alkaen.
Eläkeläiskuoro pe 21.12. klo 
12 seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtajana Tuomo Nikkola.

Titanic-teemailta 
Limingan kirkossa 28.12. klo 18

Pekka Tuomikosken toimittama Titanicin perikato -teos 
julkistetaan illassa. Ilmari Kiannon isoveljen, Edvin Calam-
niuksen teos on vuodelta 1912. 
Illassa soitetaan Titanic-teemaan liittyvää musiikkia kun-
nioittaen alkuperäistä v. 1912 henkeä. Musiikista vastaa-
vat Mika Kotkaranta, Sinikka Ala-Leppilampi ja soitin-
yhtye.
Mahdollisuus ostaa teosta. 20 euron hinnasta 2 euroa Li-
mingan diakoniatyölle!
Vapaa pääsy. Tervetuloa! Lue lisää sivulta 23.

Vertaistukiryhmä Esikko
ensimmäisen lapsen vanhemmille ja pienokaiselle
alkaa 21.1. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa maanantaisin 
klo 10–12 Tupoksen Vanamossa ja klo 13.30–15.30 Kir-
konkylän seurakuntatalolla. Vaihdetaan ajatuksia van-
hemmuudesta, omista kokemuksista, jaetaan vinkkejä 
arkeen ja tutustellaan keskenään. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset erityisruokavalioineen 10.1. mennessä Erja Vai-
niokangas, p. 044 4973 684, erja.vainiokangas@liminka.
fi tai Heini Karhumaa p. 040 7521 227, heini.karhumaa@
evl.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä kumpaan 
ryhmään haluat osallistua.

Kauneimmat joululaulut Limingassa
pe 21.12. klo 19 Rantakylän kappelilla
su 23.12. klo 15 Tupoksen Vanamossa
su 6.1. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu kirkossa
Tervetuloa laulamaan!

Rauhallista joulua  ja 
onnellista uutta vuotta 2013 
kaikkiin Limingan koteihin.

lia Kokkonen, Matti Kalevi 
Ruonakoski ja Tanja Helena 
Taskila.
Kuollut: Eeva Margareta 
Martikkala, 85.
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Hartaus to 27.12. klo 14 Vire-
kodissa, Pekka Kyllönen.
Suunnittelupäivä ma 7.1. 
Kirkkoherranvirasto, toimis-
tot ja puhelimet suljettuna 
koko päivän.
Omaishoitajien ryhmä ti 
8.1. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Päivi Valjus.
Rukouspiiri ke 9.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Lapset/perheet: Perheker-
hot jatkuvat viikolla 2 ja päi-
väkerhot viikolla 3.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Joulukirkko ti 25.12. 
klo 8.30, toimittaa Simo Pek-

Seurakunnissa tapahtuu 20.12.2012–10.1.2013

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

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. 
Virsilaulutilaisuus pe 21.12. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Kauneimmat joululaulut su 
23.12. klo 16 Laitasaaren rau-
hanyhdistyksellä, Pekka Kyl-
lönen, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut su 
23.12. klo 20 kirkossa, Simo 
Pekka Pekkala, Ossi Kajava, 
mieslaulajat. 

ka Pekkala, kanttori Ossi Ka-
java, lauluryhmä.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Ke 26.12. klo 17 seurat ry:llä. 
Su 30.12. klo 17 seurat ja lau-
lutuokio ry:llä. Su 6.1. klo 17 
seurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 23.12. klo 16 kau-
neimmat joululaulut ry:llä. Su 
30.12. klo 17 seurat ry:llä. Su 
6.1. klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Petrus Gabriel Er-
vasti, Jani Matias Esko, Julius 
Sebastian Korkala, Aada Jo-
hanna Minea Latvanlehto.
Kuollut: Janne Mikael Karja-
lainen 26, Taimi Aliina Pato-
koski s. Qvist 99, Lauri Mati-
as Rahko 89.

Joulun ajan tapahtumia
su 23.12.  klo 10 Sanajumalanpalvelus Minna Salmi, kanttori Tuomo Kangas.
su 23.12.  klo 20 Perinteinen joulunajan sävelhartaus kirkossa 
  Seurakunnan lapsikuoro ja Naiskuoro Aava
  ”Jouluyö, juhlayö” kahdelle kuorolle, 
  ynnä muita kauniita joululauluja ja yhteislauluja
  Soitinyhtye: Corellin joulukonsertto. Puhe: Jukka Joensuu
ma 24.12. klo 13 Joulukuvaelma, perheiden jouluhartaus 
  Minna Salmi, kanttori Tuomo 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, kanttori Taru Pisto.

Uuden Oulun 
juhlavuoden 

avajaistapahtuma 
ma 31.12.

Oulunsalon 
aluetapahtuma 

klo 18 kirkonmäellä

Tulitaidetta, juhlapuhe, 
yhteislaulua ja kuoroesi-
tyksiä, kesto n. 30 min. 

Tervetuloa koko 
perhe laulamaan 
kuorojen kanssa, 

ottakaa kynttilälyhtyjä 
mukaanne! 

Seurakunnan lapsikuoro 
ja Naiskuoro Aava
”Jouluyö, juhlayö” 
kahdelle kuorolle, 

ynnä muita 
kauniita joululauluja  ja 

yhteislauluja
Soitinyhtye: Corellin 

joulukonsertto.
Puhe: Jukka Joensuu.

Perinteinen 
joulunajan 

sävelhartaus
Oulunsalon kirkossa

sunnuntaina 23.12. klo 20

sunnuntaina 6.1. klo 10 
Muhoksen kirkossa

Saarna hiippakunnan lähetyssihteeri 
pastori Matti Laurila.

Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla.

Kauneimmat Joululaulut -messu on 
adventti- ja jouluaikaan suunniteltu jumalanpalvelus, 

jossa pääosa musiikista on tuttuja joululauluja 
sekä niiden säveliin tehtyä liturgista musiikkia.

Joulukuvaelma, perheiden 
jouluhartaus ma 24.12. klo 
13, toimittaa Minna Salmi, 
kanttori Tuomo Kangas. 
Hartaus ke 2.1. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa Päivi Pulkkinen.
Hartaus to 3.1. klo 11.30 Tep-
polassa, Tapio Kortesluoma.
Herännäiseurat ja Herättä-
jän paikallisosaston vuosi-
kokous 6.1. klo 18.30 Leena 
ja Kalevi Laurilalla, Riekon-
marjakuja 2.
Hartaus ke 9.1. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Rauhanyhdistykset: Salon-
pään ry: Seurat 1.1. klo 16. 

Leiri-ilta ja seurat su 13.1. klo 
16 Kirkonkylän ry. Seurat su 
23.12. klo 16 Leevi Koskelo, 
Toivo Määttä. Seurat Tapa-
ninpäivänä 26.12. klo 16 Simo 
Kinnunen, Matti Lääkkö. Seu-
rat 30.12. klo 16 Jorma Vuor-
ma, Esa Kurkela. Aattoseurat 
ma 31.12. klo 19 Timo Määttä. 
Seurat 1.1. klo 16 Urpo Luok-
kala, Erkki Alasaarela.
Kastetut: Aatu Sakari Hiltu-
nen, Pekko Aleksei Kinnu-
nen, Aino Hannele Lehtola.
Vihitty: Juha Samuli Mäki-
Asiala ja Minna Elena Wes-
terlund.
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Virsihartaus to 3.1. klo 13 
Mäntyrinteellä. Diakonian 
ja lähetyksen kylätoimikun-
ta tarjoaa kahvit.
Hartaus ma 7.1. klo 14 Koto-
lassa.
Seurakuntakerho ti 8.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari ke 9.1. klo 
9.30–11 srk-talon takkahuo-
neessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 9.1. klo 

10.30 Murron kerhotilassa.
Nuttupiirin joululoma on 
ohi to 10.1. ja kaikki ahke-
roitsijat kutsutaan taas sor-
vin ääreen tuttuun aikaan ja 
paikkaan, eli klo 17 srk-talon 
takkahuoneeseen.
Diakonian päivystys ma 7.1. 
klo 9–10.30 Temmeksen srk-
talolla, entisessä virastossa.
Rippikouluryhmä III, aloitus-
tapaaminen ma 7.1. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.

Kirkkovaltuuston kokous 
pidetään to 10.1.2013 klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Kokouk-
sen asialista on yleisesti näh-
tävillä khranvirastossa 3.–
10.1.2013 viraston aukioloai-
koina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja muutoksenha-
kuohjeineen on yleisesti näh-
tävillä 14.1.–14.2.2013 khran-
virastossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat ke 26.12. klo 16 ry:llä. 

Seurat la 29.12. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 30.12. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Seurat su 
6.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ta-
paninpäiväseurat 26.12. klo 
16 ry:llä. Seurat su 30.12. klo 
13 ry:llä. Uudenvuodenaa-
ton seurat 31.12. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 6.1. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Neea Elina Alasuu-
tari, Eevert Eino Oskari Illikai-
nen, Nella Miranna Kantola, 

Aabel Klaus Joonatan Pokka, 
Eetu Henrik Rantasuo, Alma 
Eea Aliisa Sämpi, Otto Ma-
nuel Väyrynen.
Avioliittoon vihitty: Mark-
ku Tapio Sakaranaho ja Mai-
re Auli Lahti-Jäntti. 
Kuollut: Mauno Johannes 
Kukkola 73, Olavi Johannes 
Rusila 69, Jukka Alvi Einari 
Rosberg 62.

tu Kyllönen. 
Seurat ke 26.12. klo 19 ry:llä.
Seurat su 6.1.  klo 16 ry:llä, 
Tuomo Näsänen ja Pentti 
Jäntti. 
Kauneimmat joululaulut 
loppiaisen 6.1. klo 19 messun 
jälkeen srk-talossa.
Lauluseurat  ke 9.1.  klo 
18.30 Tahkolalla.
Herättäjän seurat ke 9.1. klo 
19. srk-talossa, Merja Jyrkkä 
ja Matti Nuorala.
Kuorot: nuorisokuoro ke 
9.1. klo 17, veteraanikuoro 
to 10.1. klo 12, lapsikuoro to 
20.12. ja 10.1. ja mieskuoro to 
20.12. klo 18.30 srk-talossa. 
Kastettu: Jinna Tiina Tuulia 
Puurunen,  Elia Zinar Erde-
wan Pekkarinen.

RanTSiLa
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. Hartaus Mer-
ja Jyrkkä. 
Seurat ke 26.12. klo 18.30 
ry:llä, Leo Karhumaa.
Seurat ma 31.12. klo 19 ry:llä, 
Neil Waaraniemi USA:sta.
Kauneimmat joululaulut 
loppiaisen 6.1. klo 13 messun 
jälkeen srk-talossa.
Seurat su 6.1. klo 17 srk-ta-
lossa, Torsti Vuorma ja Lee-
vi Koskelo. 
Eläkeliitto ti 8.1. klo 11 srk-
talossa.

KeSTiLä
Kirkkoherra Merja Jyrkän 
tulokahvit su 23.12. klo 10 
messun jälkeen srk-kodissa.
Seurat su 23.12. klo 12 ry:llä, 
Pekka Sipilä ja Markku Pikka-
rainen.
Aattohartaus ma 24.12. klo 
15 Pihlajistossa, mukana kirk-
kokuoro. 
Seurat su 30.12. klo 19 ry:llä, 
Tuomo Koivukangas.
Seurat su 6.1. klo 12 ry:llä, 
Ahti Myllykoski ja Tero Väi-
sänen.
Ystävänkammari ke 9.1. klo 
10 srk-kodissa.
Kirkkokuoro to.10.1. klo 18 
srk-talossa.
Ompeluseurat pe 11.1. klo 19 
ry:llä.
Kastettu: Paavo Edvard Kil-
pelänaho, Ella Amanda Nau-
ha 
Kuollut: Elsa Liisa Vitikka s. 
Oikarinen 84.

PiiPPOLa
Ehtoollishartaus pe 21.12. 
klo 14 Vaarintalossa.
Kauneimmat joululaulut su 
23.12. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Kanttorina Unto Määttä, 
mukana Piippolan mieskuo-
ro. Hartaus Merja Jyrkkä. 
Uudenvuoden aattoharta-
us ma 31.12. klo 21 Piippolan 
kirkossa. 
Veteraanien lauluryhmä to 
10.1.klo 11 srk-kodissa.
 
PuLKKiLa
Jouluhartaus ti 25.12. klo 
10.30 vuodeosastolla.

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

Seurat ke 26.12. klo 19 ry:llä.
Ehtoollishartaus pe 28.12. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurat ti 1.1. klo 19 ry:llä, 
Pentti Jäntti. 
Raamattuluokka pe 4.1. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 6.1. klo 13 ry:llä, 
Mikko Hanhineva ja Perttu 
Kyllönen.
Joululaulut vielä kerran su 
6.1. klo 19 srk-kodissa. Mu-
kana Milla Julkunen ja Pek-
ka Kyöstilä laulu. Kanttorina 
Unto Määttä. Hartaus Merja 
Jyrkkä.
Käsikelloharjoitus ke 9.1. klo 
16.30 srk-talon kerhohuo-
neessa.
Pulkkilan Stellat to 10.1. klo 
15.15 srk-talossa Uusia laula-
jia otetaan mukaan koelau-
lun kautta, jos kiinnostaa, 
soita Arja-kanttorille.
Ompeluseurat pe 11.1. klo 19 
ry:llä.
Kastettu: Netta Enni Orvokki 
Myllykangas.

PyHänTä
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. 
Ehtoollishartaus su 23.12. 
klo 15 Nestorissa. 
Kauneimmat joululaulut su 
23.12. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, mukana mieskuoro ja 
nuorisokuoro. Hartaus Pert-

Joulunajan 
       tapahtumia
Pe 21.12. Työttömien ja yksineläjien jouluinen puurohetki klo 12 

Tyrnävän seurakuntatalolla.
  Kauneimmat joululaulut klo 18 Murron rukoushuoneella.
La 22.12. Lasten Kauneimmat joululaulut klo 16 Tyrnävän kirkossa.
Su 23.12. Kauneimmat joululaulut -messu klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Ma 24.12. Jouluaaton hartaus klo 14 Temmeksen kirkossa.
  Jouluaaton hartaus klo 15 Tyrnävän kirkossa.
  Jouluyön messu klo 22 Tyrnävän kirkossa.
Ti 25.12. Joulupäivän sanajumalanpalvelus klo 7 Tyrnävän kirkossa.
  Joulupäivän sanajumalanpalvelus klo 9 Temmeksen kirkossa. 

Kirkkokuljetus.
Ke 26.12. Tapaninpäivän messu klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Su 30.12. Sanajumalanpalvelus klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Ti 1.1. Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus klo 12 Tyrnävän 

kirkossa.
Pe 6.1. Loppiaisen sanajumalanpalvelus klo 10 Tyrnävän kirkossa.
  Loppiaisen messu su 6.1. klo 12 Temmeksen kirkossa. 

Toimittaa Outi Pohjanen, saarna Matti Nuorala, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Herättäjän kirkkopyhä. Messun jälkeen 
seurat ja paikallisosaston vuosikokous seurakuntatalolla.

Rauhallista joulua  ja onnellista uutta vuotta 2013 kaikkiin Tyrnävän koteihin.

Kirkkoherra Merja Jyrkän 
virkaan asettaminen
sunnuntaina 13.1. klo 11 Rantsilan kirkossa. Virkaan 
asettamisen ja piispanmessun toimittaa hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi. Ruokailu seurakuntatalossa. 
Juhla kirkossa. Jos tarvitset kyytiä, niin ilmoittaudu 
kirkkoherranvirastoon, p. 020 7109 860 viimeistään 
torstaina 10.1.

Joulurauhaa ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2013!

Siikalatvan seurakunta

Veteraanikuoro ke 9.1. klo 
11 srk-talossa.
Rantsilan Stellat ke 9.1. klo 
17 srk-talossa. Uusia laulajia 
otetaan mukaan koelaulun 
kautta, jos kiinnostaa, soita 
Arja-kanttorille.
Ompeluseurat pe 11.1. klo 
19 ry:llä.
Kuollut: Vilho Henrikki Kes-
ti 78.

Lähetysmyyjäisten ja 
tapahtumien tuotot: 
Kestilä 128 €, Piippo-
la 754 €, Pulkkila 671 €, 
Pyhäntä 440 € ja Rantsi-
la 364 €. Kiitos lahjoit-
tajille, ostajille, aherta-
jille ja kaikille mukana 
olleille.
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14 seurakunnan yhteinen Rauhan Tervehdys il-
mestyy 43 kertaa vuodessa. Jokainen nume-
ro on varustettu näyttävällä kansikuvalla, 
jota mainokset eivät häiritse. Minkä lehden 

kansikuva on hivellyt silmääsi tai puhutellut sinua eni-
ten? Äänestä omaa suosikkiasi lähettämällä postia osoit-
teeseen kansi@rauhantervehdys.fi tai PL 102, 90101 Ou-
lu. Voit myös lähettää tekstiviestin numeroon 044 5626 
450.  Äänestysaikaa on sunnuntaihin 13.1.2013 saakka. 

Arvomme vastaajien joukosta viisi onnellista, jotka 
saavat kirja- tai levypalkinnon. Äänestystulos parhaine 
perusteluineen julkaistaan vuoden toisessa numerossa, 
joka ilmestyy 17. tammikuuta. Kaikki kannet löytyvät ar-
kistosta osoitteesta www.rauhantervehdys.fi ja kuvakan-
siona osoitteesta www.facebook.com/rauhantervehdys.

Äänestä 
vuoden 
kansikuvaa!
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