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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Jokainen meistä haluaa kuulua johonkin. Olemme osa 

sukua, työyhteisöä, harrastusryhmää. Olemme oulu-

laisia, muhoslaisia, suomalaisia. Omalle ikäluokalle-

ni on opetettu pienestä pitäen, että on lottovoitto syntyä 

Suomeen. Se pitää paikkansa, on hienoa olla suomalainen. 

Kiitos siitä kuuluu rohkeille suomalaisille senaattoreil-

le, jotka näkivät hetken tulleen ja äänestivät itsenäisyys-

julistuksen hyväksymisen puolesta joulukuussa 1917. Kiitos 

kuuluu niille miehille ja naisille, jotka puolustivat tuoret-

ta itsenäisyyttä sodissa reilut 30 vuotta myöhemmin. Kii-

tos kuuluu myös niille ikäluokille, jotka ovat rakentaneet 

maastamme tasa-arvoisen ja turvallisen paikan elää. 

Itsenäisenä kansakuntana meillä suomalaisilla tulee mit-

tariin 96 vuotta. Näiden vuosikymmenten ajan itsenäisyy-

den juhlinta on ollut hyvin vakavahenkistä. Päivään kuu-

luvat kynttilät, seppeleenlaskut, soihtukulkueet, juhla-

konsertit, hartaudet ja vuoden katsotuin televisio-ohjel-

ma Presidentinlinnasta. 

Täysi-ikäisyyden saavuttaville nuorille Suomen autono-

mian aika on kuitenkin muinaishistoriaa eikä sodista ole 

kokemuksia edes heidän isovanhemmillaan. On myös yhä 

enemmän suomalaisia, joiden juuret eivät ole kovin syväl-

lä routaisessa maassa. Usealla heistä on samanlaisia koke-

muksia kuin karjalaisilla evakoilla: surua kodin menetyk-

sestä, juurettomuutta, turvattomuutta. Ja siksi he koke-

vat suurta iloa saadessaan kasvattaa uudet juuret ja kuu-

lua jonnekin.  

Tulevien sukupolvien ja uusien suomalaisten myötä 

itsenäisyyden juhlinta saanee keveämpiä ja värikkäämpiä 

sävyjä. Muutos on luonnollista, eikä se tarkoita kunnioi-

tuksen vähenemistä rohkeita valtiomiehiä tai sotaveteraa-

neja kohtaan. Tärkeintä on pitää huolta heiltä perinnöksi 

saadusta itsenäisestä Suomesta. Sen myötä meillä on jat-

kossakin aihetta kiitokseen ja iloon.

Itsenäisyys on aina juhlan aihe

JotKut ModernIMMan rockin kannat-
tajat sanovat, että joululaulujamme kyllä 
kuuntelisi, mutta jeesustelu hämää ja us-
konnollinen viesti on liikaa. Uskonnol-
lisella puolella taas jotkut tuumivat, että 
olemme häväisseet jotain pyhää. Kaikel-
le tälle sanoisin, että maailma ei ole ihan 
niin pieni kuin teidän mielikuvituksenne.

Hevimuusikko Marco Hietala suosittujen Raskasta 
joulua -albumien  ja -kiertueiden herättämästä 

arvostelusta Essessä 28. marraskuuta 2013

KIrKoSSa tarVItaan perinpohjais-
ta keskustelua siitä, mitä lähetystyö on 
ja mitä se ei ole. Pakanoiden käännytys 
ja siihen liittyvä rasistinen valta-ajattelu 
ovat onneksi historiaa. Nykyinen laadu-
kas lähetystyö on avoimuutta, vuorovai-
kutusta, kunnioitusta ja ystävällisen kut-
sun esittämistä niille, jotka haluavat tulla 
tutustumaan kristittyjen meininkiin. Si-
tä varten ei välttämättä tarvitse edes läh-
teä minnekään.

Toimittaja Johanna Korhonen 
Vantaan Laurissa 28. marraskuuta 2013

JoKu on Sanonut, että ahdistus on sitä, 
että ihminen ei ole siellä missä on. Raskas 
mieli laahaa eilisessä tai pelko kuljettaa jo 
huomisen kauhuihin. Jos mietit töissä lo-
maasi ja lomalla töitäsi, et ole siellä, mis-
sä olet. Sitä on ahdistus. Töissä nukuttaa, 
yöllä työt valvottavat. Istut karussa sellis-
sä, mielesi hakeutuu muualle. Matti Ny-
käsen kerrotaan joskus keikkabussissa he-
rätessään kysyneen: Missä me olemme ja 
olenko minä siellä?

Missä sinä olet ja oletko sinä siellä?

Perheneuvoja Timo Poikolainen  
Kirkonseudussa 27. marraskuuta 2013

eläMä on riski retki. Huomaan uudel-
leen ja uudelleen kirjoittavani jotakuin-
kin siitä: miten elämä on arvaamaton, yl-
lättävän heikko ja samalla häkellyttävän 
vahva. Ja ihminen sen keskellä aivan sa-
manlainen.

Pastori Kaisa Vanhala Seurakuntalainen
-verkkosivustolla 28. marraskuuta 2013

 
aatoksia

Vapaaehtoistyötä 
isänmaan hyväksi

Sotilaskotityö on lähes yhtä van-
ha kuin itsenäinen Suomi. Soti-
laskoulutuksessa Saksassa olleet 
jääkärit olivat tottuneet sotilas-

koteihin. Marraskuussa 1918 julkais-
tiin eri puolilla Suomea ilmestyneis-
sä sanomalehdissä kirjoitus, jossa kak-
si jääkärikapteenia lämmöllä muisteli 
sotilaskotien palveluja. Toivomuksena 
oli, että Suomessakin syntyisi saman-
laista toimintaa. 

Tästä alkoi suoranainen sotilaskoti-
innostus. Vuoden loppuun mennessä 
oli perustettu 16 sotilaskotia – Oulun 
sotilaskoti näiden joukossa. Sotilasko-
tiliitto perustettiin vuonna 1921 pitä-
mään yhteyttä puolustusvoimiin sekä 
kehittämään yhteisiä toimintamuotoja. 
Sotilaskotiliitto on siis maamme van-
hin yhtäjaksoisesti toiminut vapaaeh-
toinen maanpuolustusjärjestö.

Parhaimmillaan Oulussa oli neljä 
sotilaskotia. Vuonna 1998 varusmies-
koulutus loppui Oulussa. Onneksi löy-
tyi sisaria, jotka eivät luovuttaneet. Yh-
distystä ei lopetettu. Perustehtävää – 
varusmiesten ja reserviläisten hyvin-
voinnin tukemista – jatkettiin edel-
leen.

Tänä päivänä Oulun Sotilaskotiyh-
distys on aktiivinen toimija. Sisaret 
ovat mukana sotaharjoituksissa, lei-
reillä, kutsunnoissa, joukko-osasto-
jen valatilaisuuksissa, kotiväenpäivil-
lä. Yhteistyö toimii Kajaanin ja Rova-
niemen Sotilaskotiyhdistysten kanssa. 
Maanpuolustusjärjestöt ja esimerkik-
si kaupunki, seurakunnat, tuomioka-
pituli ja Yle Oulu ovat erinomaisia yh-
teistyökumppaneita.

Tänä vuonna Sotilaskotiliitto luo-
vutti Oulun yhdistykselle parhaan 
vuosittaisen tunnustuksen – Ritari-
maljan. 

Liiton puheenjohtaja Satu Musta-
lahti totesi luovutuspuheessaan muun 
muassa, että ”Oulun Sotilaskotiyhdis-
tys on jäänyt pojattomaksi ja koditto-
maksi, muttei neuvottomaksi. Toi-
mintaa on jatkettu aktiivisesti, uu-
sia sisaria on saatu mukaan ja uusia 
toimintatapoja kehitetty. Yhdistys on 
löytänyt paikkansa alueen vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen kentässä. Uu-
det mallit toimia ovat olleet kekseliäi-
tä, omaleimaisia, mutta kuitenkin so-
tilaskotityöksi tunnistettavia”.

Itse liityin Oulun Sotilaskotiyhdis-
tykseen vuonna 2007. Tunsin järjestön 
historian, perustehtävän ja arvot, jot-
ka vastasivat omaa aatemaailmaani. 

Osallistuin saman vuoden kevääl-
lä mittavaan koulutustapahtumaan. 
Kurssi päättyi karussa maastossa vie-
tettyyn hartauteen ja ehtoolliseen. 
Tunnelma oli käsinkosketeltavan har-
ras. 

Yhtäkkiä pilvien lomasta aurinko 
alkoi paistaa täydeltä terältä ja lintujen 
laulu kuulosti uskomattoman kauniil-
ta musiikilta. Silloin tunsin kuuluvani 
siihen suureen ketjuun, jolle isänmaa 
ja sen puolustaminen ovat yksi elämän 
suurista perusarvoista. 

Tellervo SuoraNTa-SalliNeN
Oulun Sotilaskotiyhdistys

puheenjohtaja

elSi Salovaara
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Suomen lippu muistuttaa 
kristillisistä arvoista
Suomen itsenäisyyspäivää 
vietetään jälleen 6.12. 
ruotsin ja Venäjän 
vaikutus näkyy edelleen 
itsenäisyyspäivämme 
juhlallisuuksissa.

Itsenäisen Suomemme symbo-
lilla, siniristilipulla on kristil-
linen tausta.

– Monet suomalaiset eivät 
välttämättä edes tiedosta sitä, et-
tä kyse on kristillisestä rististä. 
Vaaka-asento voi hämätä, arvelee 
Suomen Puolustusvoimien kent-
täpiispa Pekka Särkiö.

Hänen mukaansa risti muis-
tuttaa meitä kristinuskon arvois-
ta, Jumalan rakkaudesta ja Jee-
suksesta, joka on tuonut meille 
pelastuksen.

– Valtio ei voi sitoutua näin 
tunnustukselliseen lipun selityk-
seen. Ristilippu kuitenkin muis-
tuttaa kristinuskon vaikutukses-
ta kulttuuriimme, sekä lähim-
mäisenrakkaudesta ja välittämi-
sestä, hyvistä arvoista, joihin ha-
luamme sitoutua.

värit muistuttavat
suhteesta luontoon
Kun virallista Suomen lippua ke-
hiteltiin Suomen itsenäistymisen 
jälkeen, yhtenä vaihtoehtona oli 
myös punakeltainen leijonalippu.

sinkertaisena ja siksi vaikuttava-
na.

– Nykymaailmassa hallitsevat 
vahvat värit, kuvien paljous sekä 
muotojen runsaus. Sinivalkoisuus 
kuvaa hyvin suomalaisuutta, eikä 
mieleeni tule kovin montaa lip-
pua, joissa olisi sininen kuvio val-
koisella pohjalla.

Suomen leijona
vastuksena karhulle
Liputuspäivinä yleisesti lippu-
tangoissa liehuva siniristilippu 
on Suomen kansallislippu. Sen 
lisäksi lipusta on useita variaati-
oita eri käyttötarkoituksiin. Yk-
si niistä on valtiolippu, jossa ko-
meilee Suomen vaakunasta tut-
tu leijona. Valtiolipussa siniristin 
keskelle on asetettu punainen ne-
liö, jossa on ohuet keltaiset reu-
nat. Neliön sisällä on historiallis-
ten maakuntien tunnuksina he-
raldisia ruusuja ja keskellä seisoo 
Suomen leijona.

– Leijona tulee Uppsalan tuo-
miokirkossa olevasta Kustaa Vaa-
san hautamonumentista, jossa on 
kuvattuna kaikki Ruotsin maa-
kunnat 1500-luvun puolivälin 
tienoilla. Suomen herttuakunta 
oli yksi niistä.

Särkiöllä ei ole varmaa tietoa 
siitä, miksi juuri leijona kuvaa 
Suomea.

– Oman pohdintani on, että 
koska Suomen herttuakunta oli 
Ruotsin itäisin maakunta, ja Nov-
gorodin tunnuksena oli karhu, 
Suomelle piti saada vahva eläin, 
joka pärjää karhulle.

– Ehkä vaakunan tekijän mie-
lessä oli Danielin kirjan kohta 
”leijona nostettiin maasta ja pan-
tiin seisomaan kahdella jalalla 
kuin ihminen, ja sille annettiin 
ihmisen sydän” (Dan 7:4).

Kynttilöitä ikkunoilla
kaksin kappalein
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan li-
puttamisen lisäksi sytyttämäl-
lä kaksi kynttilää ikkunalle. Suo-
malaisuuden liiton tiedotteen 
mukaan tämän perinteen synty-
minen ei ole ollut mitenkään yk-
siselitteistä.

Aluksi kynttilöillä juhlistet-
tiin kuningasperheen merkkipäi-
viä sekä vierailuja Suomeen. Au-
tonomian aikana tapa jatkui kei-
sarillisina merkkipäivinä ja keisa-
rin vierailujen kunniaksi.

– Ortodokseilla nimipäivä on 
syntymäpäivää merkittäväm-
pi, joten kynttilöillä juhlistettiin 
tsaariperheen nimipäiviä, kenttä-
piispa Särkiö kertoo.

Tavallaan juhlistamme edel-
leen entistä keisariamme, sillä it-
senäisyyspäivänä 6.12. muun mu-
assa Nikolai-nimiset viettävät ni-
mipäiväänsä.

Perinteen taustalla
monta teoriaa
Se, että itsenäisyyspäivä vakiin-
tui juuri kyseiselle päivälle, ei ol-
lut mitenkään yksiselitteistä.

Sortovuosina poltettiin kynt-
tilöitä ikkunalla Runebergin päi-
vänä 5.2. mielenilmauksena ve-
näläistämistä vastaan. Tämä va-
kiintunut tapa säilyi pitkään.

Valtioneuvosto päätti vuon-
na 1919 asetuksella, että Suomen 
itsenäisyyspäivää vietetään 6.12. 
Suomen itsenäisyysjulistuksen 
kunniaksi.

Suomalaisuuden liiton mu-
kaan Suomen ylioppilaskunta te-
ki vuonna 1921 päätöksen, että 
Ylioppilastalo olisi itsenäisyys-
päivänä liputettava ja juhlavalais-
tava. Vasta sen jälkeen kynttilöi-
den poltto itsenäisyyspäivänä al-
koi yleistyä kaikkialla.

Syyksi siihen, että kynttilöitä 
on kaksi, arvellaan 1900-luvun 
ikkunoiden keskipuitteita.

– Todennäköisesti syy on käy-

Kun virallista Suomen lippua kehiteltiin, yhtenä vaihtoehtona oli punakeltainen leijonalippu. Nykyinen siniristilippu muistuttaa kristillisistä arvoista ja yhteydestä luontoon.

tännöllisyydessä. Kun oli kak-
si ikkunaruutua vierekkäin, oli 
luontevaa asettaa kaksi kynttilää, 
yksi molempien ruutujen kohdal-
le, pohtii Särkiö.

Kynttiläperinteen syntyteo-
riana on pidetty myös sitä, et-
tä kynttilät olisivat olleet merk-
kinä turvallisesta majapaikasta, 
kun miehet matkasivat Ruotsin 
kautta jääkärikoulutukseen Sak-
saan. Kaksi kynttilää kertoi tur-
vallisesta etappipaikasta, yksi tai 
useampi viestitti jonkin olevan 
vialla, eikä taloon ollut turvallis-
ta mennä.

– Varmasti on joillain merkeil-
lä viestitty, mutta otaksun, et-
tä tämä yhteys itsenäisyyspäivän 
kynttilöihin on syntynyt vasta 
jälkeenpäin, Särkiö arvelee.

KaTJa KiiSKiNeN

– Sinivalkoinen ristitunnus oli 
käytössä jo Venäjän keisarillisen 
armeijan laivastossa, mutta sen 
risti oli andreaan risti, vinoris-
ti. Koska haluttiin tehdä eroa tä-
hän lippuun, otettiin käyttöön la-
tinalainen risti, joka on käytössä 
muissakin Pohjoismaissa.

Väreinä sininen ja valkoinen 
ovat puhtaita ja yksinkertaisia.

– Ensimmäisenä tulevat tie-
tenkin mieleen valkoiset hanget 
ja siniset järvet, Särkiö sanoo.

Hän näkee värien symbolii-
kassa yhteyden nykyaikaan.

– Minusta ne muistuttavat 
tänä päivänä luontosuhteesta 
ja luonnon haavoittuvuudesta. 
Hanget hupenevat ilmaston läm-
metessä ja vedet likaantuvat, el-
lemme kiinnitä huomiota luon-
nonsuojeluun. Tämä ei kyllä var-
masti silloin aikanaan ollut ke-
nelläkään mielessä, kun lippua 
mietittiin, Särkiö toteaa.

Hän pitää Suomen lippua yk-

ensimmäisenä 
tulevat tietenkin 
mieleen valkoiset 
hanget ja siniset 
järvet.

 Pekka Särkiö

W k i p e d ia

Soihtukulkueet valaisevat 
itsenäisyyspäivän iltaa

Partiolaisten soihtu- ja kynttiläkulkueet va-
laisevat itsenäisyyspäivän iltaa ainakin 
Kempeleessä, Kiimingissä ja Haukiputaalla. 

Kuka tahansa on tervetullut seuraamaan 
kulkuetta reitin varrelle.

Haukiputaalla toimiva partiolippukunta Pu-
taan Vilkkaat aloittaa soihtukulkueensa Kyläko-
lolta (Jokelantie 19) kello 16. Kulkue kulkee kolol-
ta kohti Haukiputaan keskustaa ja kirkkoa.

– Paras paikka seurata kulkuetta on keskus-
tan alueella, ennen alikulkua kirjaston lähetty-
villä taikka kirkolle johtavan tien varrella, vink-
kaa Putaan Vilkkaissa seikkailijajohtajien aikui-
sena tukena toimiva Juulia Kehus.

Partiolaiset kantavat hautakynttilöitä parijo-
noon järjestäytyneinä. Kulkueen kärjessä kanne-
taan Suomen ja lippukunnan lippua.

– Kulkue on meille tärkeä perinne, siitä al-
kaa rauhoittuminen joulunajan viettoon. Samal-
la kunnioitamme Suomea ja kiitämme vapaasta 
isänmaasta, Kehus kertoo.

Sankarihaudoilla kulkue on noin kello 16.30. 
Kynttilöiden laskun jälkeen partiolaiset siirtyvät 
kirkkoon lupauksenantojuhlaan ja itsenäisyyspäi-
vän hartauteen. 

Samposten itsenäisyyspäivän soihtukulkue 
starttaa Kempeleen kunnantalolta reittiä kunta-
keskus – Kirkkotie – Hovintie – Kempeleentie – 
Kirkonmäki.

Noin kello 18 saavutaan vanhan kirkon vie-
ressä olevalle sankarihaudalle, missä on vuorossa 
seppeleen lasku ja Isänmaan virsi.

Sankarihaudalta partiolaiset siirtyvät kirk-
koon lupauksenantojuhlaan.

Oulunsalon Norret kokoontuvat kulkuetta 
varten Oulunsalo-talolle. 

Kulkue lähtee liikkeelle noin kello 15.30. Reitti 
kulkee Kauppiaantietä kylän läpi kirkolle, missä 
partiolaiset laskevat sankarihaudoille seppeleen 
yhdessä LC Oulunsalon kanssa kello 15.45. 

– Kulkuetta kannattaa tulla seuraamaan Kaup-
piaantien varteen, sanoo lippukunnanjohtaja 
Sonja Miettinen.

Kulkueessa pienimmät partiolaiset eli suden-
pennut kantavat hautakynttilöitä, isommat soih-
tuja. Hautakynttilät lasketaan sankarihaudoille 
kulkueen jälkeen seppeleenlaskun yhteydessä.

MiNNa KoliSTaJa
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• RT:n 28.11. pääkirjoituksessa 
kannustettiin vanhempia ha-
kemaan apua ja tekemään tar-
vittaessa vaikka lastensuojelu-
ilmoituksen itsestään. 

Ihmettelen, miksi lehtiju-
tuissa ei avun hakemiselle kos-
kaan määritellä muuta osoitet-
ta kuin lastensuojelu. Omal-
la perheelläni ei ole siitä kuin 
huonoja kokemuksia.

Jo sanapari ”varhainen puut-
tuminen” on kauhea ja vasten-
mielinen. Tukea kotiin ja kou-
luun perheet tarvitsevat. Yhden 
ihmisen laitosvuosi maksaa yli 
100 000 euroa. Sillä saisi per-
heelle paljon apua, jos niin ha-
luttaisiin.

Meidän lapsemme ei 18 ikä-
vuoteen mennessä saanut kuin 
toista sataa palaveria ja 500–
600 viranomaiskontaktia. Ei 
neuropsykiatrista tukea, joka 
häntä olisi auttanut. 

Vanhemmat taistelevat lap-
sensa puolesta, mutta päätyvät 
lopulta istumaan palavereis-
sa kuulemassa, millaisia tuki-
muotoja lapsille pitäisi tarjota – 
jos palveluja olisi tarjolla.

Tukea tarvitsevaa perhet-

tä luukutetaan ja kyykytetään. 
Lastensuojelusta on tullut si-
jaisperheille bisnes. Vaitiolo-
velvollisuuden suojissa tehdään 
mitä vain.

• Miksi kirkkomaalla omaisil-
leen kynttilät sytyttävät seura-
kuntalaiset eivät halua laittaa 
jätteitä (metalli-, muovi-, bio-
jäte yms.) oikeisiin, niille tar-
koitettuihin keräysastioihin? 

Kuinka vaikeaa on laittaa 
esimerkiksi hautakynttiläs-
tä irrotettu metalliosa metal-
linkierrätykseen, jos tätä var-
ten tarkoitettu astia on vain 50 
senttimetrin päässä? Miksi se 
pitää heittää kokonaisuudes-
saan biojätteiden joukkoon? 

Havaintoni tästä välinpitä-
mättömyydestä perustuvat vie-

railuihin Ylikiimingin ja Intiön 
hautausmaille.

Kun kunnioitatte poisnuk-
kuneita omaisianne, kunnioit-
takaa myös hautausmaan sään-
töjä, siellä työtätekeviä ihmisiä 
ja samalla luontoa. Korrektisti 
toimimalla kunnioitatte myös 
poisnukkuneita omaisianne.

Joulu lähestyy, kohta taas on 
aika viedä kynttilöitä hautaus-
maalle. Nyt kaikki Oulun srk:n 
jäsenet: ryhtiä kierrätykseen! 

• Kiitos dyykkausjutusta. Voi-
sitte vielä käsitellä kierrätystä 
seurakunnissa enemmänkin ja 
käsitellä esimerkiksi seurakun-
tien energiasäästöä.

Tietääkseni esimerkiksi 
maalämpö on tulossa voimak-
kaasti myös seurakuntaraken-
nusten lämmitysmuodoksi.

• Ainoa oikea päätös Oulun 
seurakuntien kirkkoherroil-
ta, että agnostikkoiltoja ei saa 
järjestää seurakuntien tilois-
sa. Kun vielä saataisiin nämä 
pyhät tanssit pois, eihän tans-
sikaan kuulu seurakunnan ti-
loihin.

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19
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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

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 10, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Hautauspalvelu
sotaniemi

Pakkahuoneenkatu 5, 90100 oulu
P. 044 342 0341 (24h)

kirkkotie 1, haukiPudas
P. 08 547 17 50

www.sotaniemi.fi

-Muutot ja kuljetukset 
-Pakkaustarvikkeet 
-Muuttolaatikot 
-Varastointi 

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi 

Hautauspalveluita

Oulun seurakuntayhty-
män yhteinen kirkko-
neuvosto käsitteli viime 
torstaina vuoden 2014 

talousarviota ja toimintasuunni-
telmaa.

– Talouden epävarmat näky-
mät heijastuvat Oulun seurakun-
tayhtymän talouteen.

Pikaista paranemista ei liene 
odotettavissa, joskin positiivi-
siakin merkkejä on havaittavissa. 
Vuoden 2014 talousarvio on laa-
dittu 1,4 miljoonaa euroa alijää-
mäiseksi. Oman haasteensa tuo-
vat myös investointimenot, joiden 
on arvioitu olevan 15,4 miljoonaa 
euroa vuonna 2014, sanoo Oulun 
seurakuntayhtymän yhtymäjoh-
taja Ilpo Kähkönen.

veroprosentti 
säilynee ennallaan
Oulun seurakuntayhtymän ta-
louden turvaaminen 2014–2017 
-ohjelman mukaisesti seurakun-
tayhtymä säästää pääasiassa luo-
pumalla tiloista ja kiinteistöistä. 
Henkilöstön määrä tulee suun-
nitteluajanjaksolla pysymään ny-
kytasolla.

Talousarvioehdotuksen mu-
kaan tuloveroprosentti pysyy en-
si vuonna ennallaan 1,25 prosen-
tissa. 

Verotuloja on arvioitu ensi 
vuodelle olevan noin 34,4 miljoo-
naa euroa, joista kirkollisverotu-
loa on noin 31,3 miljoonaa euroa 

Oulun seurakuntayhtymän 
talous tiukkenee

ja yhteisöverotuloja noin 3,1 mil-
joonaa euroa. Kirkollisverotulo-
jen määrään vaikuttaa nostavasti 
yleinen tulojen kasvu ja pienen-
tävästi kirkosta eroamisen vai-
kutus.

Toimintakuluja arvioidaan 
olevan ensi vuonna noin 35 mil-
joonaa euroa.

Seurakuntien, palveluyksiköi-
den tai johdon toimintamäärä-
rahoja ei koroteta ensi vuodel-
le. Henkilöstömenot ovat koko-
naisuudessaan vuonna 2014 noin 
18,8 miljoonaa euroa. Uusia vir-
koja ja toimia ei perusteta ensi 
vuonna.

valtuuston käsittely 
ensi viikolla
51-henkinen yhteinen kirkkoval-
tuusto päättää ensi vuoden talou-
desta ja toiminnasta 9. joulukuu-
ta pidettävässä kokouksessa.

Kirkkovaltuustossa ovat edus-
tettuina kaikki Oulun seurakun-
tayhtymän seurakunnat: Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta sekä 
Haukiputaan, Karjasillan, Kii-
mingin, Oulujoen, Oulunsalon 
ja Tuiran seurakunnat. 

Seurakuntien toimintamäärärahoihin ei ole tulossa korotuksia. Kuva on otettu 
Kastellin vauvamuskarista syksyllä 2011.

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n

Yhden ihmisen 
laitosvuosi maksaa 
yli 100 000 euroa. 
Sillä saisi perheelle 
paljon apua, jos niin 
haluttaisiin.
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Suhdeklinikka
auttaa
suhdeasioissa
City.fi:ssa toimiva Kirkon per-
heneuvonnan Suhdeklinikka-
palvelu on osoittautunut suo-
situksi ja tarpeelliseksi. Suhde-
klinikan vastauksia pari- ja ih-
missuhdekysymyksiin on lu-
ettu 140 000 kertaa. Yksittäis-
tä vastausta luetaan noin 1700 
kertaa.

Kysymyksiin vastaavat ja 
asioita yhdessä ihmisten kans-
sa pohtivat kirkon perheneu-
vonnan asiantuntijat eri puo-
lilta Suomea.

– Kirkon läsnäolo vahvistaa 
Cityn moniäänisyyttä ja tarjo-
aa kirkolle kiinnostavan väylän 
tulla esiin asiantuntijaroolissa, 
toteaa Panu Jansson City.fi:sta.

– Suhdeklinikalla kirkon 
perheneuvonta kohtaa ihmisiä 
siellä, missä he jo ovat, sanoo 
Kirkkohallituksen kasvatus- 
ja perheasioiden johtaja Päivi 
Kähkönen.

Suhdeklinikan koordinoin-
nista vastaa kirkkohallituksen 
kasvatus ja perheasiat -yksikkö. 
Palvelussa työtä tekevistä kir-
kon perheneuvojista suurin osa 
on myös laillistettuja psykote-
rapeutteja.

Jeesus on
radikaali
Jeesus ei ole konservatiivi eikä 
liberaali, vaan hän on radikaali, 
saarnasi dogmatiikan professo-
ri Miikka Ruokanen Tuomas-
messussa Helsingin Mikael Ag-
ricolan kirkossa sunnuntaina.

Ruokasen mukaan sana ra-
dikaali tulee latinan sanasta ra-
dix eli juuri, perustus: radikaali 
uppoutuu juureen, perusteisiin.

– Radikaali Jeesus paljastaa 
teeskentelyn ja epäuskon. Hän 
vaatii todellista sydämen muu-
tosta, katumusta, täyttä kään-
tymystä, sydämen antamis-
ta kokonaan Jumalalle: Juma-
lan rakastamista koko sydä-
mellämme, koko sielullamme 
ja koko mielellämme, Ruoka-
nen sanoi.

Hän sanoi pelkäävänsä, että 
Jeesus on vähitellen jättämäs-
sä monet Euroopan ja Pohjois-
Amerikan perinteiset kirkot.

– Kysymys ei ole pelkästään 
jäsenmäärien ja osallistumislu-
kujen jatkuvasta laskusta, vaan 
ennen muuta epäuskon lisään-
tymisestä pappien ja kirkon jä-
senten sydämissä. Jumalan sana 
ei ole enää muuta kuin erilaisia 
mielipiteitä ja tulkintoja.

Maata kiertelemässä

Israelissa meneillään olevat kai-
vaukset ovat paljastaneet raa-
matullisen kaupungin, Ge-
zerin, raunioiden alta toisen 

muinaisen kaupungin rauniot. 
Gezer mainitaan Vanhassa testa-
mentissa sekä Egyptin historian-
kirjoissa pysähdyspaikkana mui-
naisen Egyptin ja Mesopotami-
an välillä.

Israelin museoviraston mu-
kaan nykyisen Tel-Avivin ja Jeru-
salemin alueelle sijoittuvien kai-
vausten parissa on työskennellyt 
kansainvälinen joukko arkeolo-
geja jo useita vuosia.

Kesällä tutkijat tekivät yllättä-
en läpimurron tutkiessaan ajalta 
900 eKr. olevia raunioita. He löy-

sivät merkkejä raunioiden alla si-
jaitsevista toisista, muurien ym-
päröimän kaupungin raunioista. 
Löydetty kaupunki vaikuttaa ol-
leen asuttu 200 vuotta ennen sen 
päälle rakennettua kaupunkia 
noin ajalla 1200–1000 eKr.

– Meillä ei ole todisteita sii-
tä, että Gezer olisi ollut muuri-
en ympäröimä, sanoo kaivausten 
johtaja Steven Ortiz.

– Luonnollisesti muuri mer-
kitsee sitä, että kaupunki on ol-
lut vakaampi ja mahtavampi kuin 
muurittamattomat kaupungit. 
Löytö pistää meidät tutkimaan 
asuinpaikan historiaa ja merki-
tystä. Tämä kaupunki voi olla 
tärkeä kanaanilaisten kaupunki.

Muinaisen kaupungin raunioista 
paljastui yllätys Israelissa

Tämä ensimmäisen rautakau-
den muuri oli noin metrin pak-
suinen, ja siihen liittyi useita huo-
neita. Kaivauksissa löytyi useita 
kanaanilaisten ja filistealaisten 
esineitä. Kanaanilaiset ja filiste-
alaiset mainitaan useissa raama-
tunkertomuksissa, mukaan luki-
en kertomus Daavidin ja filiste-
alaisen Goljatin välisestä taiste-
lusta.

Muurit on ilmeisesti tuhot-
tu väkivalloin, mikä saattaa se-
littää sen, miksi kaupunkia ei ole 
havaittu aihemmin. Tutkijat us-
kovat, että sen tuhosivat egypti-
läiset valloittajat, ja lopulta päälle 
rakennettiin uusi kaupunki.

Se, että Gezerin kaupungil-

la saattaa olla varhaisempia yh-
teyksiä kanaanilaisiin ja filiste-
alaisiin, ei ehkä tule yllätyksenä 
asiantuntijoille, joille alueen his-
toria on tuttu.

– Ei ole yllättävää, että mo-
lemmille raamatullisille kunin-
gaskunnille, Israelille ja Juudalle, 
tärkeällä kaupungilla onkin van-
hempi historia, ja että se on ollut 
aikanaan tärkeässä poliittisessa ja 
sotilaallisessa roolissa. Jos ei hal-
linnut Gezeriä, ei hallinnut itä–
länsi-suuntaista kauppareittiä, 
toteaa raamatuntutkija Andrew 
Vaughn.

KaTJa KiiSKiNeN
Lähde: Worldwide Religious News

lyhyt ja napakka 
Hoosianna-juhla veti väkeä
Viime lauantaina Tuomio-

kirkon edustalla järjes-
tetty Hoosianna-juhla 
onnistui hyvin. Lyhyttä 

ja napakkaa tilaisuutta seurasi il-
lansuussa pikkupakkasesta huoli-
matta tuhatmäärin katsojia. 

Oikeastaan juhla alkoi jo hie-
man aikaisemmin lyhtykulkuee-
na, joka kulki kaupunginteatteril-
ta Kauppurienkatua ja Kirkkoka-
tua tuomiokirkon eteen. Kulku-
eeseen sai osallistua kuka tahan-
sa.

Matkan varrella esiintyi noin 
sadan metrin välein 17 kuoroa eli 
runsaat 500 laulajaa.  Kulkue kas-
voi edetessään, kun kuorot liittyi-
vät siihen mukaan.

Laulajat esiintyivät milloin 
iloisina milloin hartaina ilmei-
sesti musiikin tyylistä riippuen. 
Pian kulkue eteni tuomiokirkolle.

Pyhätön edustalla seisoi myös 
keminmaalainen Heikki Pirnes. 

Mitä te olette lähtenyt tältä ta-
pahtumalta hakemaan?

– En ole tullut hakemaan vaan 
tuomaan, Pirnes myhäili. 

Hän toi vaimonsa Arjan autol-
la Ouluun, sillä siippa laulaa Ke-
min oratoriokuorossa, joka osal-
listui lauantaiseen juhlaan.

Pirnes kehui Oulua. Oli muka-
vaa kävellä kaupungin kaduilla.

– Hieno tunne, Pirnes sum-
masi juhlafiiliksensä. Hyvä mieli 
myös näkyi miehen kasvoilta.

Hoosianna-juhlan juonsi tuo-
miorovasti Matti Pikkarainen. 
Kaupunginjohtaja Matti Penna-
nen ja piispa Samuel Salmi lau-
suivat tervehdyksensä.  

 Juhlassa luettiin Raamattua, 
kuultiin puhallinmusiikkia sekä 

veisattiin Arkihuolesi kaikki heitä 
ja Maa on niin kaunis.

ilo purkautui 
rupatteluun
Sitten veisattiin juhlan ydin: Hoo-
sianna-hymni.

Osallistujat lauloivat rakkaan 
hymnin yllättävän vakavin il-
mein. Ilo purkautui laulun jäl-
keen iloiseksi rupatteluksi.

Oulun tuomiokapitulin hiip-
pakunta-assistentti Hannele Sal-
mi iloitsi juhlan onnistumisesta. 
Napakka juhla keskittyi oleelli-
seen.

Monet sanoivat Salmelle, että 
Hoosianna-juhlasta tulee tehdä 

oululainen perinne. 
Salmen mukaan jouluiset sä-

velet ovat tie ihmisten sydämiin. 
Kun löydetään oikeat sanat, huo-
mataan, että ihmiset ovat lähel-
lä toisiaan. 

– Näin Hoosianna yhdistää, 
Salmi hehkutti.

Päävastuussa Hoosianna-juh-
lasta oli Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli. Järjestelyissä oli-
vat mukana myös Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta sekä Ou-
lun kaupunki.

PeKKa HeliN
 

Heikki Pirnes tuli Keminmaasta asti.

Hoosianna-juhlasta toivotaan uutta perinnettä.

Ku va t :  S a nna K r o o k
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OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Tervetuloa!

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 8.12. klo 14.00 Rovaniemen seurakunta-
kodilla, su 8.12. klo 18.00 Ruukissa Mirjan ja Maunon tuvalla, su 8.12. 
klo 18.30 Paula ja Alpo Salolla, Punaherukkakuja 4, Oulunsalo, ti 10.12. 
klo 18.00 Hanna-Kaisa ja Juha Taanilalla, Ouluntie 45, Kemi, ti 10.12. 
klo 18.30 Soili ja Taisto Kokolla, Kokkotie 6, Utajärvi, to 12.12. klo 18.00 
Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, su 15.12. klo 15.00 Siionin 
jouluvirret Kastellin kirkossa, Töllintie 38, Oulu. Oulun seudun Virsikuoro 
ja Oulun Körttiopiskelijoiden kuoro. Kahvitarjoilu klo 14.30. 
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 5.12. itsenäisyyspäiväseurat  
Körttiksellä, Luokotie 5 A 5, Välivainio, Oulu
”Tulla jo sun valtakuntasi suo”: Miesten adventtitapaaminen Kainuun 
Opistolla Mieslahdessa la 14.12.2013 klo 10.00 alkaen.  
Ilm. ja tied. Kainuun Opisto 0207856830.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 8.12. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
To 12.12. klo 19 Opiskelijailta.
La 14.12. klo 18 Joululauluilta 
Hintan seurakuntatalolla.
Tervetuloa!

Su 8.12. klo 14. Seurat. 
Raili Kempainen, Jussi Lahtinen.
Ma 9.12. klo 14. Raamattupiiri.
Ma 9.12. klo 18.30. 3K, Pikkujoulut.
Ti 10.12. klo 18 Opiskelijaseura-
kunnan yhteinen joulujuhla, 
Pyhän Tuoman Kirkko.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Suojelusenkeli-
laulusta keskustelu 
jatkuu. Sen tekstiä 
muutamat pitävät 
teologisesti 
harhaan johtavana.

Erkki Tuppurainen

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

Muhoksen seurakunnassa on haettavana

KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMI
Kiinteistötyöntekijän tehtäviin kuuluvat seurakuntamestarin sijai-
suudet esim. suntion tehtävät jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa 
tilaisuuksissa sekä kiinteistöjen pienimuotoiset korjaus- ja huoltotyöt 
sekä puutarhatyöt hautausmaalla ja eri kiinteistöissä.
Toimen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ammatillista perustutkintoa 
tai käytännön ammattitehtävissä hankittua kokemusta. Tehtävän 
vaatimusryhmä on 401.  

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, osa-aikainen (tammi-huhti, 
loka-joulukuu, 19 h/viikko) ja koko-aikainen (touko-syyskuu).  
Toimi tulee ottaa vastaan 1.2.2014 tai sopimuksen mukaan.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus. Valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon jäsen. 
Koeaika 4 kuukautta.

Hakuaika 3.1.2014 klo 13 mennessä.
Lähempiä tietoja antaa talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert 
08 533 1174 tai 040 573 3315.
Hakemukset toimitetaan osoitteella: Muhoksen seurakunta,  
Taloustoimisto, Kirkkotie 32, 91500 Muhos.  
Kuoreen merkintä ”kiinteistötyöntekijä”. Hakemuksia ei palauteta.

Kirkkoneuvosto

Paikkoja avoinna

Nykyiseen virsikirjaan on 
puuhattu lisävihkoa jo 
muutaman vuoden ajan.

Kirkolliskokous an-
toi lisävihkon valmistelun kirk-
kohallituksen tehtäväksi vuonna 
2010. Kirkkohallitus asetti suo-
menkielisen virsikirjan lisävih-
kon valmistelua varten ohjaus-
ryhmän ja työryhmän. Vastaavan 
ruotsinkielisen työryhmän asetti 
Porvoon hiippakunnan tuomio-
kapituli. Työryhmät aloittivat 
työnsä loppuvuonna 2011.

– Työryhmä jatkaa laulujen 
tarkastelemista alkuvuoteen 2014 
saakka. Sitten valitaan ehdotuk-
seen otettavat laulut, joiden luku-
määrä tosin on vielä avoin, ker-
too suomenkielisessä työryhmäs-
sä mukava oleva kirkkomusiikin 
emeritusprofessori Erkki Tuppu-
rainen.

Uusia virsiehdotuksia on et-
sitty jo julkaistuista hengellisten 
laulujen kokoelmista sekä työryh-
mälle lähetetystä julkaisematto-
masta materiaalista.

virsiä vai
hengellisiä lauluja?
Monien hengellisiltä vaikuttavi-
en kappaleiden tie virsikirjan lisä-
vihkoon katkeaa sanoitusten lii-
alliseen maallisuuteen.

Tuppurainen kertoo, että työ-
ryhmässä on keskusteltu muun 
muassa lauluista Satumaa ja Suo-
jelusenkeli.

– Todettiin, että Satumaan 
teksti ei ole kristillinen eikä sen 

Perinteisten virsien rinnalle halutaan hengellisiä lauluja

muokkaaminen hävittäisi miel-
leyhtymiä alkuperäiseen tekstiin. 
Suojelusenkeli-laulusta keskuste-
lu jatkuu. Sen tekstiä muutamat 
pitävät teologisesti harhaan joh-
tavana.

Virren tulee perustua Raamat-
tuun ja kirkon uskoon sekä sovel-
tua ensisijaisesti yhteislauluksi.

Tuppuraisen mukaan virsien ja 
hengellisten laulujen raja murtui 
vuoden 1986 virsikirjauudistuk-
sen myötä.

– Edelliseen, vuoden 1938 virsi-
kirjaan helppotajuisina ja teologi-
sesti pinnallisina sekä sävelmiltään 
kevyinä pidettyjä hengellisiä laulu-
ja ei haluttu ottaa mukaan. Vuoden 

Emeritusprofessori Erkki Tuppurainen.

Kanttorit toivovat lisää 
ehtoollisvirsiä sekä lauluja 
kristinopin perusasioista. 
Satumaa ei saa heiltä 
kannatusta.

Kempeleen seurakunnan 
kanttori Eija Savolainen 
toivoo ainakin uusia eh-
toollisvirsiä, sillä ehtool-

lista vietetään nykyisin lähes jo-
ka sunnuntai.

– Myös kouluun lähtevien siu-
naamisesta on tullut jo perinne 
useissa seurakunnissa, joten vir-
sikirjassa voisi olla laulunsa sii-
hen tilanteeseen.

Savolaisen mielestä olisi myös 
hienoa, jos virsikirjassa olisi lau-
luja kristinopin perusasioista, joi-
ta rippikoulussa opetellaan.

– Esimerkiksi laulu kymme-
nestä käskystä. Viime vuosina on 
myös tullut paljon tutkimuksel-
lista tietoa siitä, kuinka laulun 
avulla opitaan ja muistetaan asi-
oita vanhuuteen saakka.

Haukiputaan seurakunnan 
kanttori Hannu Niemelä haluai-
si nähdä virsikirjan lisävihkossa 
Niilo Rauhalan sanoittaman ja 

Arto Turpelan säveltämän lau-
lun Taivaassa minulla on sinut.

– Tästä laulusta on tullut hyvin 
suosittu "ylitse kaikkien rajojen". 
Teksti pohjautuu psalmiin 73, ja 
siitä huokuu luottamus ja turval-
lisuus.

Niemelän mielestä sävelmä on 
onnistunut ja toimii hyvin yhteis-
lauluna, mutta on myös hyvä yk-
sin- ja kuorolaulu.

Satumaa-tango saisi Niemelän 
ja Tuiran seurakunnan kanttori 
Pirjo Mäntyvaaran mielestä py-
syä poissa virsikirjasta.

– Kohtuullisen paljon pitää 
käyttää mielikuvitusta, että "sa-
tumaasta" tulisi taivas ja "oma 
armain" olisi Jeesus., Niemelä pe-
rusteleee.

Hän arvelee, että Satumaasta 
tulisi hyvin suosittu hautajaisvir-
si, jos se pääsisi mukaan.

– Ja jos laulua muokattaisiin 
virsikirjaa varten, niin taas tulisi 
lisää kirkosta eroamisia, Nieme-
lä toteaa.

Mäntyvaaran mielestä iskel-
mät eivät kuulu virsikirjaan.

– Siksi Satumaa ja Syksyn sävel 
saisivat edelleen pysyä pois, Män-
tyvaara linjaa.

Sen sijaan hän toivoisi lisävih-
kossa olevan muutamia paljon 
käytettyjä, kaikille tuttuja hen-
gellisiä lauluja.

– Esimerkiksi Suojelusenkeli-
laulu, Oi katsohan lintua oksalla 
puun ja Olen kuullut on kaupunki 
tuolla, hän luettelee.

Kaiken kaikkiaan hän toivoo 
rikkaampaa tyylilajien kirjoa.

– Nuoren seurakunnan veisu-
kirjasta voisi ottaa suoraan muu-
tamia "vanhoja hittejä". Sieltä löy-
tyisi monta hyvää laulua ehtool-
lisosastoonkin. Lasten virsikirjas-
takin voisi ottaa muutamia laulu-
ja. Tutuimpia negrospirituaalisä-
velmiä voisi ottaa myös mukaan.

Iskelmät eivät sovi virsikirjaan
Kohtuullisen paljon 
pitää käyttää 
mielikuvitusta, 
että "satumaasta" 
tulisi taivas ja 
"oma armain" olisi 
Jeesus.

Hannu Niemelä
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Perinteisten virsien rinnalle halutaan hengellisiä lauluja

1986 kirjaan näitä tuli jo lukuisia.
Tuppurainen kertoo, että vir-

ret ovat liittyneet paljolti tiettyi-
hin tilanteisiin, kuten jumalan-
palveluksen osiin, kirkollisiin toi-
mituksiin ja kirkkovuoden ajan-
kohtiin.

Uuteen lisävihkoon on tilan-
nevirsien sijaan tulossa paljol-

Suomenkieliset virsikirjat ja lisäykset

1583 Jaakko Suomalaisen virsikirja, 101 virttä

1605 Hemminki Maskulaisen virsikirja, 242 virttä

1701 "Vanha virsikirja”, 413 virttä

1886 Virsikirja, 536 virttä

1938 Virsikirja, 633 virttä

1963 Lisävihko, 46 virttä

1986 Virsikirja, 632 virttä

2000 Liturginen liite, mm. 85 laulua, osa ilman sävelmää 

2004 Kirkollisten toimitusten lauluja, 51 laulua

ti tunnevirsiä, joissa painottuvat 
ihmisen kokemukset. Aihepiirei-
nä ovat muun muassa monikult-
tuurisuus ja -kielisyys, pakolais-
uus, muuttuva maailma sekä eri-
laiset perheet.

– Niitä voisi kuvailla oikeas-
taan rytmikkäiksi hengellisiksi 
lauluiksi.

• ”Maan korvessa” saisi tul-
la mukaan. Todella käytetty ja 
kaunis laulu. 

Seija Helomaa

• Lohtajan virsi (Mereen vaipuu 
aurinko) ehdottomasti!

Eero Hanni

• Ruotsin kirkon suomenkieli-
sessä virsikirjassa on hieno ke-
vätvirsi, numero 201, joka alkaa 
sanoilla "Jo tuuli halki laakso-
jen/käy vehryt viitta yllään,/ se 
heinää kukkaniittyjen/keinut-
taa hyväilyllään." 

Virsi on C.D. Wirénin vuon-
na 1889 kirjoittama ja W. Åhlé-
nin säveltämä. Alku kuvaa kau-
niisti luonnon heräämistä ke-
vääseen, mutta jatko muistut-
taa myös elämän kulusta: "kuin 
heinää ihminenkin on,/ kun 
kulkee niittäjämme...". 

Melodia on yksinkertaisen 
kaunis. Virsi sopisi mielestä-
ni hyvin oman Kevätvirtemme 
rinnalle virsikirjaan. 

Virsi veisattiin muun muas-
sa kruununprinsessa Victorian 
vihkiäisissä 2010.

Se, että laulu on alun perin 
tullut tunnetuksi iskelmänä, ei 
sinänsä ole este sen ottamiseksi 
virsikirjaan. Laulun sanojen si-
sältö, henki ja sanoma sekä tie-
tysti melodian laulettavuus rat-
kaisevat. 

Olen sitä mieltä, että esimer-
kiksi Sydämeeni joulun teet voi 
kernaasti jäädä edelleen sin-
ne kauneimpien joululaulujen 
vihkoihin.

Juhani Lares

• ”Tuli kirkkoon mies ja lapsi, 
he eteeni istuivat” sekä ”Oi kat-
soppa lintua oksalla puun, se 
laulaa niin kauniisti aina...”

Eija Nieminen

• Olen Jumalan lapsi (I am a 
Child of God)

Jaakko Rewell

• Suojelusenkeli / Maan korves-
sa kulkevi lapsosen tie.

Teija Ruokamo

• Jukka Leppilammen Minun 
käteni soivat tai Laula ihmisille

Mika Voutila

Miksi tarvitaan
lisävihko?
Virsikirja kaipaa päivittämistä, 
mutta sen täysi uudistaminen ei 
vielä ole tarpeen.

– Kirkolliskokoukselle oli teh-
ty aloite, josta käsikirjavaliokun-
ta antoi lausunnon. Sen mukaan 
virsikirjan rinnalle toivotaan tuo-
reita virsiä, joiden aiheet ja kieli 
nousevat tämän päivän tarpeista, 
Tuppurainen kertoo lähtökohdis-
ta.

Kirkolliskokouksen käsikirja-
valiokunnan näkemys oli, että li-

sävihkon julkaiseminen on hyvä 
väliaskel ennen seuraavaa virsi-
kirjauudistusta.

– Lisävihkotyöryhmässä on 
kaavailtu, että vihko julkaistai-
siin erillisenä vihkona, mutta an-
nettaisiin kustantajille mahdol-
lisuus julkaista myös virsikirjan 
uusia painoksia, joihin lisävihko 
sisältyy.

Näin ollen esimerkiksi seura-
kunnat voivat itse päättää, lait-
tavatko virsikirjat vaihtoon vai 
hankkivatko vain lisävihkon en-
tisten virsikirjojen oheen.

Lisävihkoa valmisteleva työ-
ryhmä antaa esityksensä kirkol-
liskokoukselle ensi vuoden lopus-
sa. Jos kirkolliskokous hyväksyy 
esityksen, uusi lisävihko julkais-
taan mahdollisesti vuonna 2016.

Suomenkielinen työryhmä ta-
voittelee lopulliseen esitykseen-
sä vähintään noin 70:ntä virttä. 
Ruotsinkielisen työryhmän ta-
voitteena on enintään 150 virttä.

virsikirja on
myös netissä
Virsikirja on jo pitkään ollut 
myös netissä osoitteessa evl.fi/
virsikirja.

Nettivirsikirjan julkaisija on 
kirkkohallitus, ja se vastaa ny-
kyistä käytössä olevaa vuoden 
1986 virsikirjaa.

Muutamat sävelmät on jätetty 
pois tekijänoikeussyistä.

Nettivirsikirjasta virsiä voi 
hakea muun muassa numero- 
ja aakkosjärjestyksessä tai vaik-
ka säveltäjän tai sanoittajan mu-
kaan.

Siellä on myös virsikirjan his-
toriaa ja virsien taustatietoja. 

Kastevirsien yhteydessä on 
linkit Oulun ev.lut. seurakuntien 
mediatoimitus Rauhan Aseman 
tuottamiin kastevirsivideoihin, 
jotka löytyvät osoitteesta kaste-
virret.fi.

auKeaMaN TeKSTiT Ja 
KuvaT KaTJa KiiSKiNeN

Kysyimme 
seurakuntalaisilta, 
tarvitaanko heidän 
mielestään virsikirjaan 
lisävihkoa, ja millaisia 
lauluja he toivoisivat 
siihen otettavan tai 
jätettävän pois.

eSKo lauKKanen
Miksipä ettei, mutta mieluiten 
nimenomaan erillisenä vihko-
na. Nykyinen virsikirja on pak-
su ja raskas ilman lisäyksiäkin. 
Iäkkäämpien ihmisten on jo nyt 
hankala selata sitä.

Laulujen suhteen täytyisi huo-

mioida se, etteivät sävelmät olisi 
liian monimutkaisia. Muuten ei 
seurakunta pysty laulamaan mu-
kana.

Sanoitusten täytyy ehdotto-
masti pysyä Raamatun mukai-
sina. Esimerkiksi Satumaata ei 
missään nimessä pidä ottaa mu-
kaan. Kyllä minäkin voin iskel-
miä laulaa, mutta ne eivät kuulu 
virsikirjaan.

orVoKKI nIeMelä-KärPPä
Olisihan se mukavaa laulaa uu-
siakin virsiä, mutta miten se käy-
tännössä toteutetaan? Virsikirja-
telineet on mitoitettu nykyisel-
le virsikirjalle. Mihin lisävihko 
sitten laitetaan? Jääkö se kirkon-

penkkiin pyörimään vai muista-
vatko seurakuntalaiset lähties-
sään kerätä omansa oikealle pai-
kalleen?

Osaan paljon hengellisiä laulu-
ja, mutta esimerkiksi Sinua siuna-
ta tahdon on kaunis. Se voisi olla 
mukana lisävihkossa.

HeIKKI KaInulaInen
Mikäpä siinä. Ainahan uusia vir-
siä on tullut lisää, ja virsiä on mu-
kava laulaa.  On niin paljon hy-
viä hengellisiä lauluja, etten osaa 
nyt nimetä jotain tiettyä. Lapsuu-
den aikaisia lauluja tai joitain ai-
van uusia myös voisi ottaa mu-
kaan lisävihkoon.

näitä ehdotettiin:

uuteen 
lisävihkoon on 
tilannevirsien 
sijaan tulossa 
paljolti 
tunnevirsiä, 
joissa painottuvat 
ihmisen 
kokemukset. 

Erkki Tuppurainen

Esko Laukkanen Orvokki Niemelä-Kärppä Heikki Kainulainen
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Voit tehdä lahjoituksen  
myös tekstiviestillä. 

Kauneimmat Joululaulut kajahtavat  
vammaisten oikeuksien puolesta. 

Katso, missä voit laulaa ja tehdä hyvää.
www.kauneimmatjoululaulut.fi

JOULU5 
(5 €)

  JOULU10  
(10 €)

numeroon  
16155

Keräyslupa: Manner-Suomi 2020/2012/2695, voimassa 2013–2014, myönnetty 27.9.2012, Poliisihallitus.
Ahvenanmaa 2012/6893, voimassa 2013, myönnetty 27.8.2012, Ahvenanmaan maakuntahallitus. 

Kerätyt varat käytetään vuosien 2013–2015 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

tai

Lähetä viesti

Vuoden varainhankintateko 2012
 Vastuullinen Lahjoittaminen Ry

Paikkoja avoinna

 

 

Suomen Pipliaseura  |   myynti 010 838 6520  |   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi     

www.piplia.fi  ■    LÖYDÄ PIPLIAN 
                    LAHJAT

MISTÄ LÖYDÄT? PIPLIA
Hauskat piirrokset ovat täynnä 
jännittäviä yksityiskohtia, löydätkö ne? 
Isokokoisessa kirjassa on pahviset sivut. 
Soveltuu 2—7 –vuotiaille. ■ 14,90 € / KPL 

SOINNUTETUT TASKUVIRSIKIRJAT
Kaikki virret ovat soinnutettuina 
omalla  sivullaan. Mukana katekismus. 
Neljä  kansivaihtoehtoa. ■ 12,90 € / KPL 

UUSI FARKKURAAMATTU!  
■ 24 € / KPL

Tutustu myös keskikokoisiin ja nahkakan-
tisiin virsikirjoihin www.pipliakauppa.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

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Palveluja tarjotaan

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267 Presidentti Sauli Niinistön 
johtama Tukikummit-sää-
tiö toimii ehkäistääkseen 
hädänalaisten lasten ja 

nuorten syrjäytymistä varoja ke-
räämällä.  

– Kuka tahansa voi ryhtyä tu-
kikummiksi lahjoittamalla sopi-
van summan tai ryhtymällä itse 
toimimaan ja levittämään tietoja 
tukikummien toiminnasta, ker-
too säätiön asiamies Pekka Asi-
kainen. 

Esimerkiksi tarmperelaiset lu-
kiolaiset järjestävät keväällä 2014 
kansainvälisen muotinäytöksen 
yhdessä ammattikorkeakoulu-
opiskelijoiden kanssa. 

Lahjoitettavan summan ei tar-
vitse olla suuri. Kymmenen euroa 
on monelle pikkuraha, mutta sen 
tuoma avustus on taloudellisis-
sa vaikeuksissa eläville ihmisille 
kynnyskysymys.

Lapset, nuoret ja heidän per-
heenä saavat Asikaisen mukaan 
avustuksia esimerkiksi lukiokir-
joina ja harrastusvälineinä, kuten 
luistimina, monoina ja suksina.  

Yleensä avustukset annetaan 
harrastuksiin, sillä ne estävät syr-
jäytymistä. Lukiokirjat puoles-
taan ovat tarpeellisia, sillä mo-

tukikummit avustaa 
harrastusvälinein ja oppikirjoin

nilla yksinhuoltajilla ei ole varaa 
hankkia niitä. Rahana avustuk-
sia ei jaeta.

Vuonna 2012 avustuksia 
myön nettiin 337 kappaletta, joi-
den arvo  oli 422 484 euroa. Kes-
kimääräisen avustuksen arvo oli 
1 254 euroa.  Avustuksista käy-
tettiin 48 prosenttia harrastus-
kustannuksiin, harrastusvälinei-
siin 17 prosenttia, opiskeluun 10 
prosenttia ja muihin avustuksiin 
25 prosenttia.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia 
työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA
sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta

IT-TUKIHENKILÖN TEHTÄVÄ
sijoituspaikkana tietohallintopalvelut

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN 
TEHTÄVÄ

sijoituspaikkana tietohallintopalvelut

Hakuilmoitukset on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

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

To 5.12. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, God’s Bell. Pe 6.12. klo 15 Itse-
näisyyspäivän hyväntekeväisyyskonsertti ruokajakelutyön hyväksi, God`s 
Bell, Duo Marko Tolmunen & Teemu Rönkkö Kajaanista, tarjoilu. La 7.12. klo 
17 & 20 Winter HOPE, Teemu Sormunen Turusta. Su 8.12. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ club, lounas, Henri Tuhkala, Teemu Sormunen. Klo 14 
Ihmisen hinta -seminaari, Anna-Maija Sormunen, Hanna-Leena Manderson. 
Ke 11.12. klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

La 7.12. Jumalanpalvelus klo 11-13 ja Ilta-
päivätilaisuus klo 14-15. Vierailijana pastori 
ja psykologi Kalervo Aromäki. Lämpimästi 
tervetuloa! Luvassa on Raamattutunti, Saarna, 

lastentuokio, koskettavaa musiikkia, yhteislaulua. Yhteinen ruokailu jumalan-
palveluksen jälkeen. 
La 14.12. Joulun perhejumalanpalvelus kaikenikäisille klo 12-13  
Joululauluja, lastentuokio, joulun Sana. Kaikki ikäryhmät tervetulleita, pienetkin 
lapset. Kirkon jälkeen yhteinen ruokailu ja teehetki. Lämpimästi tervetuloa! 
La 21.12. ja la 28.12. Jumalanpalvelus klo 11-13.  
Vierailijana 21.12. Pohjois-Suomen lähetyksen johtaja Kari Nikkarinen.  
Raamattutunti, Saarna, koskettavaa musiikkia, yhteislaulua.  
Yhteinen ruokailu jumalanpalveluksen jälkeen. 
Aamun Sana ja rukous ma-pe klo 11-12 (paitsi itsenäisyyspäivä ja 
joulun- sekä uudenvuoden pyhät). Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ja 
rukoilemaan!
Rukouksen ilta ke 11.12. ja 18.12. klo 18.30. Rukouksen ilta jatkaa joulun 
jälkeen ke 8.1. klo 18.30. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 6.12. klo 14 Itsenäisyyspäivän kahvikonsertti, 
Lassi Makkonen, Jukka Ulkuniemi, Ritva Himanka. 
Käsiohjelma 5€ sisältää tarjoilun. Pe 6.12. klo 19.30 
Lift Up-ilta. Su 8.12. klo 11 Jumalanpalvelus, 
kaste, Mikko Saukkonen, Hannu Orava, Maranatha. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Ke 11.12. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta, Juan Castillo, Hannu Orava, Vesa Asikainen. To 12.12. 
klo 12 Päiväpiirin puurojuhla. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.  
www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Pe 6.12. klo 11.00-14.00 JOULUMYYJÄISET
Su 8.12. Rukouskokus klo 10.30. Jumalanpalvelus klo 11.00.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT !

Su 8.12. klo 11.00  
LÄHETYSJUMALANPALVELUS
Ke 11.12. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
Su 15.12. klo 15.00 JOULUJUHLA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

tukikummit avustaa 
harrastusvälinein ja oppikirjoin

  Sinappia

Kynttilät valaisevat
itsenäisyyspäivän iltaa

Sodan kokenut pappani ei kertoillut 
sotajuttuja.

Toisaalta: olisinko ymmärtänyt-
kään. Olisinko kyennyt täysin käsit-

tämään, millaista on rintamaoloissa – mi-
nä, joka koko elämäni olen saanut elää tur-
vattua ja turvallista elämää rauhan oloissa?

Miten voisinkaan täysin ymmärtää, mil-
tä on esimerkiksi tuntunut olla juoksuhau-
dassa – minä, jolle sota on vuosilukuja kou-
lun historiantunnilta tai tuokiokuvia Tun-
temattomasta sotilaasta.

Sun kätes, Herra, voimakkaan / suo olla 
turva Suomenmaan / niin sodassa kuin rau-
hassa / ja murheen, onnen aikana.

Isänmaan virren sanatkin aukenevat ai-
van eri tavalla heille, joiden elämää sota-ai-
ka mullisti.

Itse olen vuosia virittäytynyt itsenäi-
syyspäivän tunnelmaan partiolaisten soih-
tukulkueessa.

Matkalla kunnantalolta kirkonmäelle 
ehtii katsella ihmisiä, jotka ovat kokoontu-
neet teiden varsille seuraamaan kulkuetta.

Silloin tällöin reitin varrella on iäkkääm-
piä miehiä, jotka ottavat hatun pois päästä. 

Silmäkulmassa häivähtävä liikutus tarttuu 
itseenkin. 

Sankarihaudoilla kirkonmäellä, kulku-
een päätepisteessä, lauletaan virsi 577. 

Soihdut kuljetetaan varastoon, mutta 
pienimpien partiolaisten kantamat hauta-
kynttilät jäävät valaisemaan itsenäisyyspäi-
vän iltaa sankarihautoja reunustavalle ki-
viaidalle.

On isät täällä taistelleet / ja uskoneet ja 
toivoneet. / Me saimme saman asunnon, / ja 
samat vaiheet meidän on.

MiNNa KoliSTaJa

– Arvioni mukaan vuoden 
2013 osalta avustuksien mää-
rä nousee yli 600:n ja käytettävä 
summa yli 700 000:n euron, Asi-
kainen kertoo.

Varoja kerätään muun mu-
assa luennoilla, lounailla ja juh-
laillallisilla tai konserteilla. Nii-
hin myydään ohjelmia tai sitten 
raha kerätään erikseen sovitulla 
tavalla.

Varat ohjataan lyhentämättö-
minä Kirkon diakoniarahaston 

kautta apua tarvitseville. Diako-
niarahasto antaa avustuksensa 
lapsille ja nuorille seurakuntien 
anomuksesta.

Säätiön toiminnan pyörittä-
miseen ei tarvita rahaa, sillä työ-
tä tehdään vapaaehtoisesti. Asia-
mieskään ei saa palkkaa, sillä hän 
on luottamustoiminen. 

Tukikummeilla on parhaillaan 
käynnissä kampanjoita, jotka pai-
nottuvat Etelä-Suomeen. Tuki-
kummitoiminta on alkanut ete-

lässä ja Asikainen aikoo ulottaa 
toimintaa enemmän myös poh-
joiseen.

Pekka Asikainen aloitti Tuki-
kummit-säätiön asiamiehenä  jo-
kin aika sitten. Hän on aiemmin 
toiminut Oulun tuomiokapitulis-
sa hiippakuntasihteerinä. Nykyi-
sin Asikainen työskentelee Kir-
kon kasvatus- ja perheasiat -yksi-
kön vs. johtajana.

Asiamiehenä Asikaisen tehtävä 
on hoitaa säätiön hallintoa ja ta-
loutta sekä toimia yhdyshenkilö-
nä säätiön hallituksen ja Kirkon 
diakoniarahaston välillä.

Pekka Asikainen uskoo, että 
hänellä on annettavaa tukikum-
mityöhön, sillä työssään hän on 
toiminut lasten, nuorten ja per-
heiden parissa. Asikaisella on 
myös hallinto-osaamista. 

Hän aikoo myös verkostoitua 
ja puhua paljon tukikummien 
työstä.

PeKKa HeliN

Tukikummien toiminnasta 
saa lisää tietoa osoitteesta 
www.tukikummit.fi

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Cand le l i gh t  Ca r o l
Nuorisokuoro Oulun Fröökynöiden

Joulukonsertti
Oulun Tuomiokirkossa
To 12.12. 2013 klo 18.00

Johtaa Ahti Sepp

Mukana Lauluflikat, Friidut, Neljä Jätkää

Ohjelma 10€ / 5€

tilaa rauhan tervehdys 
lahjaksi!

Kotimaa Oy tilauspalvelut 
p. 020 7542 333, 
tilauspalvelut@kotimaa.fiSinappia-

palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 8.45. 
itsenäisyyspäivän Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Marja Raa-
tikainen Tuiran seurakunnasta. 
Uusinta.
Klo 10 itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus Oulun tuomiokir-
kosta. 
Klo 11.15 Armonpulla. Tuiran 
seurakunnan vapaaehtoisen Tais-
to Sutinen kertoo elämästään 
omaishoitajana. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa pastori Jukka Joensuu 
Oulunsalon seurakunnasta ker-
too ajatuksiaan itsenäisyyspäiväs-
tä. MP.
Su 8.12. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi Karjasillan seurakun-
nasta. Nyt sytytetään jo toinen ad-
venttikynttilä, ja kuullaan aiheesta 
Kuninkaasi tulee kunniassa.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kii-
mingin kirkosta. Jumalanpalve-
luksen toimittaa Juha Tahkokor-
pi ja häntä avustaa Seija Lomma. 
Musiikista vastaavat kanttori Sari
Wallin ja Lauluryhmä Vanamot.
Klo 11.14 Armonpulla. Kuinka 
Tuiran seurakunnan vapaahtoi-

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

nen Taisto Sutinen aikoinaan se-
lätti "kuningas alkoholin" ja rai-
tistui? MB
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa kerrotaan Kauneimmat 
joululaulut Rotuaarilla tapahtu-
masta. MP.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantaista 
torstaihin kello 16.20.
Pe 6.12. klo 14.40 Päivän valinnas-
sa pastori Jukka Joensuu Oulunsa-
lon seurakunnasta kertoo ajatuk-
siaan itsenäisyyspäivästä. MP.
Ke 11.12. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään. Millaista on varttua van-
hoillislestadiolaisessa kodissa? Se 
vaikuttaa ainakin harrastusten va-
lintaan. Vanhoillislestadiolaiset ei-
vät nimittäin hyväksy kilpaurhei-
lua, mutta musiikkia saa harras-
taa, kunhan se on klassista. Ou-
lulainen Rebekka Naatus kertoo 
millainen oli hänen lapsuutensa 
vanhoillislestadiolaisen yhdeksän-
lapsisen perheen jäsenenä. Uusinta 
kesäkuulta 2012.
Ma 9.12. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan kehollisesta ru-
kouksesta. Vieraina ovat pastori 
Riikka Honkavaara Tuiran seura-
kunnasta ja kappalainen Satu Saa-
rinen Karjasillan seurakunnas-
ta. Ohjelmassa rukoillaan Oulun 
seudun ihmisten lähettämien ai-
heiden puolesta. Lisätietoja oulun-

seurakunnat.fi/rukousradio. Uu-
sinta. Alueellinen lähetys. Ohjel-
maan voi lähettää esirukouspyyn-
nön osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/rukousradio. MP
Klo 21.35 Elämänkoulu. Kempe-
leläisen Tuulikki Tuomisen seit-
semään viimeiseen vuoteen mah-
tuu paljon kärsimystä, mm. ko-
din tulipalo ja yksinhuoltajaksi 
jääminen. Kuinka hän on jaksa-
nut kaiken tämän keskellä, mitä 
hän on oppinut, ja miten Jumala 
ja lähimmäiset ovat on auttaneet 
ja lohduttaneet? MB

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 9.45 
Itsenäisyyspäivän Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Marja Raa-
tikainen Tuiran seurakunnasta. 
Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.
Su 9.12. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassi Karjasillan seura-
kunnasta. Nyt sytytetään jo toi-
nen adventtikynttilä ja kuullaan 
aiheesta Kuninkaasi tulee kunni-
assa.
Klo 10 jumalanpalvelus Saloisten 
kirkosta.

ANNA AVAIN 
AMMATTIIN

Yli 15.000 suomalaista allekirjoitti vetoomuk-
sen nuorten toimeentulon puolesta. Vetoomus 
luovutetaan presidentti Sauli Niinistölle, jotta 
hän Suomen ulkopolitiikan johtajana edistäisi 
kehitysmaiden nuorten mahdollisuuksia saada 
ammattikoulutusta ja päästä irti köyhyyden 
kierteestä.

Tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Kiitos, että allekirjoitit
Avain ammattiin
-vetoomuksen.

Barokkikonsertti 
Muhoksella

Vanhaa musiikkia jou-
lun aikaan -konsertissa 
tiistaina 10.12. kello 19 
Muhoksen kirkossa Ou-

lu Consort esittää tunnelmallis-
ta musiikkia enimmäkseen baro-
kin ajalta. 

Osa musiikista liittyy erityisesti 
jouluun, kuten Vivaldin idyllinen 
joulukonsertto viululle ja jousille. 
Muu ohjelma koostuu J.S.Bachin, 
Henry Purcellin, Georg Muffa-
tin ja Alessandro Stradellan teok-
sista. Mukana on myös Anthony 
Holbornen säveltämää renessans-
sin yhtyemusiikkia, joka on omi-
aan arjen stressin karkoittami-
seen. 

Oulu Consort on vastikään pe-
rustettu oululainen vanhan musii-
kin yhtye, joka esittää 1500–1700 
-lukujen musiikkia vaihteleval-
la kokoonpanolla. Yhtye koostuu 
ammattimuusikoista, jotka halu-
avat esittää vanhaa musiikkia tuo-
reen ilmaisuvoimaisesti ja korkea-
tasoisesti, pyrkien ymmärtämään 
menneiden aikakausien musiikil-
lista kieltä ja eri säveltäjien ilmai-
sukeinoja. 

Yhtyeen taiteellisena johtajana 
ja konserttimestarina toimii viu-
listi Antto Vanhala, joka soittaa 
Suomen johtavissa vanhan musii-
kin yhtyeissä, kuten Suomalaises-
sa barokkiorkesterissa ja Opus X-
yhtyeessä. Oulu Consort esiintyy 
aikalaissoittimin.  

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 
10 sanajumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. 
Su 8.12. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

radio Yle 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 12 
Suomen itsenäisyyspäivän eku-
meeninen juhlajumalanpalve-
lus Helsingin tuomiokirkosta. 
Saarnaajana Oulun piispa Sa-
muel Salmi.
Su 8.12. klo 10 jumalanpalve-
lus Pyhän Ristin kirkosta Rau-
malta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

Palautteet ohjelmista
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 316 1563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä,
Radiostudio, PL 122, 
90101 OULU
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Jes. 35: 3-6
Voimistakaa uupuneet kädet,
vahvistakaa horjuvat polvet,
sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät:
”Olkaa lujat, älkää pelätkö.
Tässä on teidän Jumalanne!
Kosto lähestyy,
tilinteon hetki.
Jumala itse tulee ja pelastaa teidät.”
    Silloin aukenevat sokeiden silmät
ja kuurojen korvat avautuvat,
rampa hyppii silloin kuin kauris,
mykän kieli laulaa riemuaan.
Lähteitä puhkeaa autiomaahan,
vuolaina virtaavat purot arolla.

Hepr. 10: 35-39
Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se 
palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on 
teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään 
Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne 
sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu 
näin:
      - Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa,
      niin tulee se, jonka on määrä tulla,
      eikä hän viivyttele.
      Kun vanhurskas palvelijani uskoo,
      hän saa elää,
      mutta jos hän luopuu,
      en häntä hyväksy.
    Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja 
joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja 
pelastavat sielunsa.

Luuk. 12: 35-40
Jeesus sanoo:
    ”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja 
lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin 
palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä 
valmiina heti avaamaan oven, kun hän 
tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, 
jotka heidän herransa palatessaan tapaa 
valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu 
heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. 
Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät 
näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä 
tai sen jälkeen!
    Ymmärrättehän, että jos talon isäntä 
tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän 
ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin 
valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, 
jota ette aavista.”

Herra, auta meitä 
kiinnittymään Sinuun
Minulla on seinällä joulukalenteri. Avasin siitä viime sunnuntaina ensimmäisen luukun. 
Jumalanpalveluksessa sytytettiin ensimmäinen adventtikynttilä ja laulettiin: ”Nyt syty-
tämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa.” 
Ensi sunnuntaina sytytetään toinen kynttilä ja avataan jo kahdeksas luukku. Luukkuja 
ei avata kaikkia kerralla, niin kuin emme sytytä neljää kynttilääkään kerralla. Adven-
tista alkaa joulun odottaminen ja jouluun valmistautuminen. Maija Paavilainen toteaa 
aforismissaan osuvasti ”Jouluvalmisteluissa tärkeää on, että valmistan itseni jouluun”.

Jokaisella kynttilällä on oma merkityksensä. Tuo ensimmäinen adventtikynttilä kertoi 
toivosta. Toinen kynttilä kertoo puolestaan rauhasta. Rukoilemme rauhaa maailmaan, 
rukoilemme väkivallan loppumista. Adventinaikaan liittyy odotuksen aika, Jumalan 
tuleminen ihmiseksi Jeesus-lapsessa, Jeesuksen tuleminen lupausten täyttäjänä kansansa 
keskelle, Kristuksen tuleminen sanassa ja pyhissä sakramenteissa seurakunnan keskelle 
ja ihmisten sydämiin sekä Kristuksen tuleminen kaikkeuden Herrana aikojen lopulla.

Olemme siirtyneet nyt myös pieneen paastoon. Se näkyy jumalanpalveluksessa vio-
lettina värinä eli katumuksen värinä. Adventtipaasto kutsuu luopumaan omasta tois-
ten hyväksi. Minkä varaan rakennan elämäni? Mitä minun sydämeni silmä heijastaa? 
Viime päivinä olen taas saanut kohdata miten äkkiä voivat vastoinkäymiset muuttaa elä-
mänmenoa. Olen saanut opetuksen ja huomautuksen. Eräässä rukouksessa pyydetään-
kin: ”Vahvista luottamustani”. Aina tarvitaan vastoinkäymisiä, että tuo rukouspyyntö 
voi toteutua.

Olemme matkalla jouluun. Me olemme aloittaneet valmistautumisen jouluun, Jeesuk-
sen saapumiseen. Jeesus on Rauhan ruhtinas, joka tulee meidän keskellemme, tuo rau-
han ihmisten ja Jumalan välille. Me emme yksin jaksa taistella matkalla, vaan saamme 
siihen onneksi tukea ja apua. Eräässä siunauksessa todetaan: ”Olkoon Kristus kanssasi. 
Hän on vastaus kaipaukseesi, rauha levottomuuteesi ja valo pimeyteesi, kun kuljet kohti 
joulua.”

JuHa väHäKaNgaS
pastori, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 8.12.2013
Psalmi: Ps. 80: 15-20
1. lukukappale: Jes. 35:3-6
2. lukukappale: Hepr. 10:35-39
Evankeliumi: Luuk. 12:35-40
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H
ailuoto on noin 990 
asukkaallaan papin työn 
kannalta ihanteellisen 
kokoinen seurakunta.

Polkupyörä riittää useimpiin 
työmatkoihin ja aika nopeasti op-
pii tietämään jotakin olennaista 
luotolaisten elämästä, suvusta ja 
historiasta.

– Aika nopeasti muistaa, kei-
den haudalle seurakuntalaiset 
käyvät sytyttämässä kynttilän, 
kuvailee Hailuodon kirkkoherra 
Timo Juntunen.

Kyläjoulukalenterin merkitys 
luotolaisille on Juntusen mukaan 
yhteisöllinen.

– Täällä yhteisöllisyyttä vie-
lä on ja siihen kasvetaan. Myös 
muualta muuttavat alkavat pian 
tervehtiä vastaantulijoita kylän-
raitilla.

Kyläjoulukalenteri on mahdol-
lisuus valmistautua yhdessä jou-
luun.

– Joulua odottava porukka 
siirtyy 24 päivän ajan luukusta 
toiseen, kulkee yhdessä kohti jou-
lua. Kuten Vesa-Matti Loirin lau-
lussa sanotaan: sydämeenhän sitä 
joulua tehdään.

Pappila varaa 
ohrapuuroa 200:lle
Juntunen itsekin on puolison-
sa Anne-Maria Haapalan kans-
sa toteuttamassa yhtä luukuista. 
Joulukuun 7. päivänä pariskun-
nan yksityiskodin – entisen pap-
pilan – saliin kokoonnutaan syö-
mään puuroa sekä nauttimaan 
musiikkiesityksistä ja ohjelmasta.

– Puuroa varataan kahdelle 
sadalle. Ohrapuuro valmistetaan 
paikallisten tuottajien lahjoitta-
mista aineksista, kirkkoherra va-
lottaa.

Puuron tarjoilevat pappilan 
emäntä ja kaksi piikaa. Heille on 
lainattu tilaisuuden henkeen so-
pivat asut teatterilta. Kirkkoher-

J
oku viisas on sanonut että me hailuotolai-
set nukumme aina sekä pää että jalat merelle 
päin. Meren läsnäolo tuntuu. Meri tuo kalaa. 
Meri on lumoava. Joskus se on myös pelot-

tava. Monesta kodista meri on vienyt jonkun rak-
kaan ihmisen iäksi.

Meren ympäröiminä tunnemme olevamme sa-
massa veneessä. Se ei tarkoita, että tuntisimme 
kaikki toisemme – tai että olisimme asioista samaa 
mieltä. Eikä se tarkoita, että meillä olisi samanlai-
nen usko. Silti meillä on paljon yhteistä.

Olen ollut kaksi ja puoli vuotta kirkkoherrana 
Hailuodossa – ja olen tykännyt olla täällä. Aika 
kauan kuljin maailmalla isommissa seurakunnissa. 
Isossa metropolissa erilaisuus erottaa ihmisiä. Siel-
lä hakeudutaan herkästi vain samanlaisiksi koettu-
jen seuraan. Tuntemattomille ei sanota päivää, eikä 
käsi nouse tervehdykseen vastaan tulevassa autossa.

Hailuodossa eletään läheisemmässä yhteydessä 
hyvin erilaisiin ihmisiin. Sellainen asia opettaa ja 
kasvattaa. 

Erääksi yhteyden merkiksi tuntuu viime vuosi-
na tulleen kyläjoulukalenteri. Adventtiajan kalen-
teriluukkuihin on osallistunut pari tuhatta ihmis-
tä. Se on tuplasti saaren väkimäärä. Jälleen tänä-
kin vuonna kalenteri avautuu. Ryhdymme laula-
maan, tapaamme toisiamme, kohotamme tunnel-
maa – kuljemme kuin saattona joulua kohti, lau-
laen: ”Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas.”

Toivon, että Hailuodon kyläjoulukalenteri voi-
si inspiroida seurakuntia myös mantereen puolella 
tekemään omia joulukalentereita ja kannustamaan 
ihmisiä yhteisöllisyyteen. Olemmehan samassa ve-
neessä, vai mitä?

Hyvää adventin aikaa, jokaiseen sydämeen!
 

TiMo JuNTuNeN
Hailuodon rovasti

Hailuodon kyläkalenteri 
johdattaa jouluun

Kyläjoulukalenteri on mahdollisuus valmistautua yhdessä jouluun, sanoo kirkkoherra 
Timo Juntunen. Hailuodon vanhassa pappilassa aukeaa lauantaina kalenterin 
seitsemäs luukku.

ra sonnustautuu virkapukuun ja 
laittaa liperit kaulaan.

Viime vuonna vanhan pappi-
lan kalenteriluukku keräsi noin 
150 kävijää.

– Luukun syntyyn on osallise-
na niin iso joukko ihmisiä, että 
kyllä sitä voi kutsua koko kylän 
luukuksi.

Vanhassa pappilassa on luvassa 
myös tonttuleikkiä, tiernapoikien 
vierailu, yhteislaulua ja erityyppi-
siä musiikkiesityksiä.

Joulun alku
on salaisuus
Juntunen toivoo ehtivänsä vi-
rittäytyä joulumielelle käymällä 

Yhdessäolon aika

Amilla Sauvola ja Hugo Ronkainen dippaa-
vat kynttilän sydänlankoja sulaan steariiniin 
Kaisamarja Stöckellin opastuksella.

Eveliina Ronkainen, Ulpu Holmi, Siiri Ran-
tasuomela ja Siiri Vähämetsä tutkivat 
myyjäisin pakattuja metallilankaenkeleitä.

reki- tai kärryajelua. 
Heinän tuoksua ja 
hevosten rapsuttelua. 
lyhtyjä ja roihuja. 
Glögiä ja piparia. 
näistä on Hailuodon 
kyläjoulukalenterin 
kahdeskymmenes 
luukku tehty.

– Meidän tapahtumaamme ei 
ole pukukoodia. Tänne saa tul-
la pipo päässä ja ulkovaatteis-
sa, määrittelevät Miia Paaso ja 
Leena Luoma-aho.

He järjestävät Leenan tallil-
la Hailuodon Ojakylässä kylä-
joulukalenterin luukun teemal-
la Tallin joulu.

Lennin kyydissä kohti joulua
– Luotolaiset odottavat joulu-

kalenteria aina kovasti. Joka vuosi 
odotetaan myös, mitä uutta joku 
on keksinyt, Paaso tietää.

Päätähtenä pieni
pyylevähkö lenni
Naiset ovat mukana luukun ra-
kentajina nyt ensimmäistä ker-
taa. Luukkuvuoron Miia vara-
si jo syyskuussa, ensimmäisten 
joukossa.

– Ainakaan meille ei ollut mi-
kään kynnys ilmoittautua mu-
kaan. Meistä parhaita ovat maan-
läheiset, helposti lähestyttävät 
luukut. Liikaa ei kannata ruveta 
puuhaamaan.

– Itselle saamme tästä hirveän 
hyvän mielen. 

– Mietimme osallistumista jo 

Kyläjoulukalenterin 20:s luukku lupaa reki- tai kärrykyytiä. Nyt kyytiin pääsivät Sini ja Enna Paaso. Lenniä ohjastaa Miia Paaso.

mahdollisimman monessa kylä-
joulukalenterin luukussa.

Entä mistä alkaa kirkkoherran 
varsinainen joulu?

– Se on aika lailla salaisuus. 
Yhtä yksiselitteistä hetkeä ei ole. 

– Joskus joulun tuloon havah-
tuu jo ensi kertaa adventtikynt-
telikköä sytyttäessä ja Hoosian-
naa laulaessa. Joskus joululta al-
kaa tuntua jo itsenäisyyspäivän 
tienoolla. Toisinaan se menee ai-
ka lähelle aattoa. 

Juntunen kokee, että joulua 
odotetaan yhdessä toisten kanssa. 

– Siinä mielessä pappi saa työs-
tään itsekin paljon joulun alla, 
vaikka joulun seutuun osuu pal-
jon työtehtäviä.

Lopullisen joulun tunnun tuo-
vat läheiset, maailmalta jouluksi 
vanhaan pappilaan saapuva jäl-
kikasvu.

Kaksi ja puoli vuotta luodossa 
on ehtinyt synnyttää myös uusia 
jouluperinteitä. Sellainen on esi-
merkiksi itse kasvatettu kesälam-
mas, joka joulupöydässä kiitolli-
sella hartaudella yhdessä nauti-
taan.

täällä yhteisöllisyyttä 
vielä on ja siihen 
kasvetaan. Myös 
muualta muuttavat 
alkavat pian tervehtiä 
vastaantulijoita 
kylänraitilla.
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S
eurakuntasalin muovein 
peitellylle lattialle on kan-
nettu kahden levyn mi-
niliesi. Liedellä on katti-

la, kattilan sisällä jättikokoinen 
metallinen säilykekurkkupurk-
ki. Tässä jalostuvat seurakunnan 
kynttilänjämät myyjäistuotteiksi.

– Kastakaa nopeasti, ettei kynt-
tilä jo ehdi toisesta päästään su-
laa, opastaa kanttori Kaisamarja 
Stöckell.

Hän on yhdessä diakonis-
sa Marja Rantasuomelan kanssa 

ohjannut syksyn ajan koululais-
ten kummikerhoa, joka kerää ra-
haa Tansaniaan. 

Mafingan orpokotia tuetaan 
Suomen Lähetysseuran kummi-
toiminnan kautta.  

Hailuodossa rahaa on kerätty 
käsitöitä valmistamalla ja myy-
mällä. Alun perin kerho oli ai-
kuisten ja lasten yhteinen. Nyt 
syksyn ajan aikuiset jatkavat 
Tuunaten Tansaniaan -kerhos-
sa ja lapset ovat olleet koolla sa-
malla teemalla Mafinga-kummi-

kerhona.
Myyjäisiin lapset valmistivat 

muun muassa itse valettuja kynt-
tilöitä, pitsikoristeita, metallilan-
kaenkeleitä ja pelejä.

Pieniä käyttö- ja koriste-esi-
neitä on saatavissa muulloinkin 
kuin myyjäisistä Hailuodon kir-
kon eteistilassa toimivasta kum-
mikioskista. 

Esillä on monenlaista pientä 
kivaa. Pöydältä voi valita halu-
amansa tuotteen, jonka voi mak-
saa keräyslippaaseen.

Käsitöillä apua Tansanian orvoille

Näin hienoja niistä tuli, näyttävät Mafinga-kerholainen Enna Rantasuomela ja 
diakonissa Marja Rantasuomela tärkättyjä pitsikoristeita.

Lennin kyydissä kohti joulua
viime vuonna, mutta nyt on pa-
rempi ajankohta senkin takia, 
että talliin muutti kesällä tämä 
Lenni, sanoo Miia Paaso ja sukii 
samalla pientä, hellyttävän pyyle-
vää ponia kuvauskuntoon.

Jos joulukuun 20. päivänä on 
lunta, luukuun tutustuvat pääse-
vät poniajelulle reessä.

Vauhdikasta menoa on luvas-
sa joka tapauksessa, vaikkei lunta 
olisikaan: silloin Lenni painelee 
tallin pihapiirissä kärryä vetäen.

Tallikin koristellaan 
jouluun
Leenasta ja Miiasta on mukava 
tarjota mahdollisuus kurkistaa 
tallielämään niillekin, joille se ei 
muutoin ole tuttua.

– Pitää tehdä tallissa joulusii-

Kyläjoulukalenterin 20:s luukku lupaa reki- tai kärrykyytiä. Nyt kyytiin pääsivät Sini ja Enna Paaso. Lenniä ohjastaa Miia Paaso.

H
ailuodossa nyt viidettä 
kertaa järjestettävän ky-
läjoulukalenterin idea 
on, että yksityiset, yh-

teisöt ja yritykset voivat varata 
joulukuun päivän, johon halua-
vat järjestää jouluisen ”luukun”. 

Luukku voi olla jouluista teke-
mistä, katsottavaa, kuultavaa tai 
koettavaa. 

Esimerkiksi päiväkerhon jär-
jestämään luukkuun pyydetään 
viemään syötäviä koristeita met-
sän eläimille. Merisilta-lautalla 
aamu- tai iltahämärissä 12. jou-
lukuuta matkaava saattaa puoles-
taan nähdä tontun hiippailemas-
sa. Aatonaattoiltaa luotolaiset va-
laisevat yhdessä sytyttämällä pi-
hoille ja teiden varsiin ulkotulia 
ja lyhtyjä.

Seurakunnalla on merkittävä 
rooli kyläjoulukalenterin toteut-
tajana.

Tapahtuman äitinä voi pitää 
kanttori Kaisamarja Stöckelliä, 
joka toi idean matkaltaan Sveit-
sistä.

Seurakunta myös toteuttaa 
luukuista useita, muun muas-
sa Kauneimmat joululaulut -ti-
laisuuden ja joulukonsertin kir-
kossa. 

Luukuista viimeinen raken-
tuu aina hautausmaalle. Jouluaa-
ton luukku on seimiasetelma, jo-
hon Stöckell valmistaa joka vuo-
si uuden hahmon huovuttamalla.

Seimessä on jo Joosef, Maria, 
Jeesus-lapsi, paimenia, lampaita, 
enkeleitä, aasi, härkä, lintu sekä 
jänis.

– Tämänvuotinen hahmo jää-
köön salaisuudeksi, Kaisamarja 
hymyilee.

Joulukalenterista on muodos-
tunut odotettu joulunalusperin-
ne monille.

– Esimerkiksi monet yksin 
asuvat ovat kiitelleet, kuinka luu-
kut antavat joka päivälle tekemis-
tä nyt, kun kyläily muutoin on 
vähentynyt, Stöckell sanoo.

Merisilta-lautalla   
voi nähdä tontun

vous ja koristella kuusi ja täytyypä 
muuten pyytää hevosten omista-
jiakin koristelemaan karsinoiden 
ovet jouluisesti, naiset huomaavat.

Leenan tallissa Heikkalan ti-
lalla on asukkaita kuusi: osa 
omia, osa vuokrapaikalla.

Joulu laitetaan myös tallin 
asukkaille. Hevoset saavat jou-
luomenat ja joulupiparit. 

–Ja joulun jälkeen ne saavat 
syödä tuon kuusen, naiset nau-
ravat.

Omien kotiensakaan joulua 
naiset eivät puurra otsa rypyssä.

– Joulu tulee joka vuosi, teet 
sen hyväksi jotakin tai et. Jos jo-
nakin vuonna ei jaksa leipoa niin 
kaupasta saa kyllä kaikkea.

– Tykkäämme laittaa joulua, 
mutta joka vuosi valmisteluita ei 

HailuoTo-auKeaMaN TeKSTiT 
Ja KuvaT MiNNa KoliSTaJa

Vauhdikasta menoa 
on luvassa, vaikka 
20. joulukuuta ei 
lunta olisikaan: 
silloin lenni-poni 
painelee tallin 
pihapiirissä kärryä 
vetäen.

Joulu laitetaan myös tallin asukkaille. 
Leena Luoma-aho vie hevosille ainakin 
jouluomenat ja joulupiparit. 

ehdi tai jaksa tehdä yhtä perus-
teellisesti. Joskus mennään löy-
sin rantein eikä haittaa, vaikka 
kaikki ei olisi kuin Strömsössä, 
naiset hymyilevät.

– Mutta oikea joulukuusi pi-
tää olla, siitä en tingi, Miia tar-
kentaa.

Perämeren suurimmalla saa-
rella on ympärivuotisia asuk-
kaita alle tuhat.

– Paljonkohan uskaltaisi ar-
vioida, että meidän luukussam-
me on kävijöitä? Sata ei taida 
mennä paljoa pieleen. Ja olisi-
han se jo yli 10 prosenttia väki-
määrästä, Miia laskee.

– Tämä on perinne jonka 
soisi säilyvän, Leena ja Miia tii-
vistävät.
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Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.12.2013

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
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) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi
Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116
Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 
Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563
Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Jouluostosten lomas-
sa voi pysähtyä tuoki-
oksi evankeliumin ää-
relle Rotuaarilla. Rotu-

aarin näytöllä pyörii joulu-
aattoon saakka moderni 
jouluevankeliumi, joka on 
nykyaikaan ja Ouluun si-
joitettu kuvaus Jeesus-lap-
sen syntymästä. Kyseessä 
on kahden minuutin mit-
tainen valokuvateos, jossa 
kuvat kertovat ilman sano-
ja. Kuvateos pyörii näytöl-
lä tunnin välein, aina puo-
lelta.

– Moderni jouluevan-
keliumi esittää näkemyk-
sen siitä, minkälainen Jee-
suksen syntymätarina voisi 
olla nyky-yhteiskunnassa. 
Joosef ja Maria kohtaavat 
Oulussa vastaavia vaikeuk-
sia ja ilon hetkiä kuin 2013 
vuotta sitten Betlehemissä, 
kuvailee Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan nuo-
risotyöntekijä Mari Tuok-
kola. 

– Pyrimme luomaan 
katsojalle aidon kokemuk-
sen ja läsnäolon tunteen. 
Esimerkiksi erillisiä valo-
ja ei käytetty lainkaan vaan 
värit ja sävyt ovat todel-

Oululainen jouluevankeliumi 
Rotuaarin näytöllä

lisia. Kaupungin kolkko-
us ja kirkkaus näyttäyty-
vät aitoina, kertoo teoksen 
kuvannut valokuvaaja Jus-
si Tuokkola.

rooleissa 
tuttuja oululaisia
Kuvateoksen rooleista löy-
tyy tunnettuja oululai-
sia, kuten Oulun kaupun-
ginjohtaja Matti Penna-
nen keisari Augustuksena 
ja oululainen mieskuoro 

Huutajat taivaallisena so-
tajoukkona. Marian roo-
lissa on Anniina Roininen 
ja Joosefin roolissa Kalle 
Wirkkala. Lisäksi rooleis-
sa nähdään muun muassa 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan nuoria aikuisia.

Kuvaevankeliumin on 
tuottanut Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta. Suun-
nittelusta ja toteutuksesta 
on vastannut Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan 

nuorisotyö, Tuomionuoret 
ja Nuoret tuomioaikuiset. 
Kuvaajana oli valokuvaaja 
Jussi Tuokkola Studio Uk-
koshuoneelta.

Moderni jouluevanke-
liumi on Rotuaarin näy-
tön lisäksi nähtävissä myös 
Oulun seurakuntien sivul-
la www.oulunseurakunnat.
fi sekä Youtubessa osoit-
teessa www.youtube.com/
user/RauhanAsema.

Oulun tuomiokir-
kossa järjestetään 
seuraava vihki-
hetki perjantai-

na 27.12. kello 17–19. Vih-
kihetkeen ei ilmoittaudu-
ta etukäteen vaan parit vi-
hitään saapumisjärjestyk-
sessä. 

Mukaan tarvitaan es-
teettömyystodistus, joka 
on hankittu viimeistään 
viikkoa ennen vihkimistä 
jommankumman vihittä-
vän kotiseurakunnan kirk-
koherranvirastosta. 

Vihkipari voi kutsua 
mukaan läheisensä, mut-
ta tarvittavat todistajat voi-
vat tulla myös seurakunnan 
puolesta. 

Vihkimisen jälkeen on 
tarjolla hääkakkua ja kah-
vit hääväelle tuomiokirkon 
kryptassa. 

Vihkitoimitus ja juhla-
kahvit ovat maksuttomia.

Oulun tuomiokirkon ai-
emmissa vihkihetkissä tänä 
vuonna on vihitty tai siu-

nattu avioliittoon yhteensä 
36 paria.

– Monet parit ovat olleet 
vaikuttuneita vihkihetken 
tunnelmasta, se on tun-
tunut yksilölliseltä ja juh-
lavalta, sanoo Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan 
pastori Anna-Mari Heik-
kinen.

Seuraavat vihkihetket 
järjestetään tammikuus-
sa ja toukokuussa: tiistaina 
1.4.2014 kello 16–19 ja tors-
taina 29.5.2014 kello 15–19. 

Kirkollinen vihkiminen 
on mahdollista, kun vähin-
tään toinen vihittävistä on 
ev.lut. kirkon jäsen. Lisäk-
si toisen on kuuluttava joko 
ev.lut. kirkkoon tai johon-
kin muuhun kristilliseen 
uskontokuntaan. 

Ev.lut. kirkon jäsenil-
lä tulee olla käytynä rippi-
koulu. 

Vihkihetkessä voidaan 
myös siunata jo solmittu 
avioliitto.

J u s s i  Tu o k ko la

Sanajumalanpalvelus: klo 10 Oulun tuomiokirkossa  
(Matti Pikkarainen, Radio Dei, www.virtuaalikirkko.fi), 
Haukiputaan kirkossa (Arto Nevala, saarna Martti 
Heinonen), Kiimingin kirkossa (Pauli Niemelä), Ou-
lunsalon kirkossa (Jukka Joensuu), Oulujoen kirkossa 
(Pentti Kortesluoma), Yli-Iin kirkossa (Pertti Lahti-
nen), Ylikiimingin kirkossa (Olavi Isokoski).
Messu klo 19 Oulujoen kirkossa (viikkomessu, Petri 
Satomaa, saarna Pekka Kyllönen).

Kunnianosoitukset
Klo 9.45 Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapa-
ussodan sankarimuistomerkillä ja Oulujoen hautaus-
maalla 
sankarimuistomerkillä.
Klo 11.30 Oulun hautausmaalla Intiössä sankarimuis-
tomerkillä ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
muistomerkillä. 

Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Oulunsalon sanka-
rihaudoilla sekä Ylikiimingissä sotien muistomerkillä 
kunnianosoitukset heti jumalanpalvelusten jälkeen. 

Itsenäisyyspäivän juhla haudoilla käynnin jälkeen 
Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin seurakuntataloilla.

juhlistamaan itsenäisyyspäivää pe 6.12.

www.oulunseurakunnat . f i

Avioliittoon joulun 
tunnelmassa
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KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit ma 9.12. klo 13, Tahkokangas. Musiik-
kia, virsiä ja hartaus kanttori Taina Voutilaisen johdolla.
Keskustelukerho ti 10.12. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille
Nuorten aikuisten Olkkari-ilta ke 11.12. klo 17. Kehitys-
vammaisille nuorille aikuisille (18–40-v.) Elokuvailta. Li-
sätiedot Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935.
Perhepiiri to 12.12. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 5.12. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Vie-
tämme itsenäisyyspäiväjuhlaa.

Kuulovammaisten joulujuhla 
torstaina 12.12. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Juhla on yhteinen Oulun seudun kuulovammaiset 
ry:n ja Meniereyhdistyksen kanssa. Tuo tullessasi 
pieni lahja pukin konttiin.

NÄKÖVAMMAISET

Näkövammaisten ja läheisten joulujuhla 
lauantaina 14.12. klo 13–15 Kastellin kirkossa. 
Monipuolista ohjelmaa, joululauluja ja yhdessä-
oloa. Tarjolla riisipuuroa, kinkkuvoileipiä ja tort-
tukahvit. Opasystäviä on vastassa kirkon ovella ja 
parkkipaikalla klo 12.30 alkaen. Huom. kirkon ovel-
le pääsee taksilla.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 9.12. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa ki-
puileville miehille ja naisille.
Päihdetyön päivystys tiistaisin klo 9–11, Diakoniset eri-
tyispalvelut.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 8th of December at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 8.12. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa huolletaan pyöriä, tehdään kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Nokelantie 
48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 044 3161 720.

Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lu-
kemaan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.

Vartti Oulu-opiston runoryhmän lyriikkaa 
ti 10.12. klo 12–12.15, 

Siipi – Lähetyksen puoti ja paja. 
Lukijana Juha Vähäkangas. Vapaa pääsy! 

Tervetuloa!

Oulun ev.lut. seurakuntien 
Diakonian ajanvaraus:
Vuoden 2013 viimeinen diakonian ajanvaraus 
talousasioissa on maanantaina 16.12. klo 9–11.

Vuoden 2014 ensimmäinen ajanvaraus on 
maanantaina 13.1. klo 9–11.

Karjasillan seurakunnan diakoniatyö, p. 044 3161 579.
Oulujoen seurakunnan diakoniatyö, p. 040 7033 690.
Tuiran seurakunnan diakoniatyö, p. 044 3161 412.
Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö, p. 044 3161 419.
Haukiputaan seurakunnan diakoniatyö, p. 044 7310 232.
Kiimingin seurakunnan diakoniatyö, p. 040 7008 151.
Oulunsalon seurakunnan diakoniatyö, 
p. 044 7453 853 tai 044 7453 848.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä ke 11.12. klo 18, Heinätorin seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan; ulkoilua, 
hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan kruunaa 
hartaus. Lämpimästi tervetuloa!
Taideryhmä pe 13.12. klo 16.30, Heinätorin seurakunta-
talo. Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Cross cafe 13.12. klo 19. Varikkobändi esittää jouluisia 
lauluja. Kauden päätös.

Opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten joulujuhla 
tiistaina 10.12. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Glögiä, paljon joululauluja, mukavaa ohjelmaa, 
jouluhartaus, joulutorttutarjoilu.

järjestöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
5.12. klo 19, Körttiksellä, Välivainiolla, Luokotie 5 A 5. 
Itsenäisyyspäivänseurat.
OPKOn opiskelijailta la 7.12. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Jeesus syömäri ja juomari, Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 9.12. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. 3K:n pikkujoulut.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 11.12. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Kurkistamme seimel-
le, Samuel Korhonen & eolaiset.
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 12.12. klo 19, 
Teemu ja Mari Lindelä, Hiidentie 2 G 91, Puolivälinkan-
gas. Joulun odotusnyyttärit, alustus Pekka ja Leena Sil-
jander.

Leikkaa talteen!

Sunnuntaina 8.12.
klo 12 Hintan kirkko. Lapsikuo-
ro aCorde, joht. Anna Haanpää-
Vesenterä.
klo 14 Pyhän luukkaan kap-
peli. Pyhän Tuomaan lapsikuoro.
klo 15 Intiön seurakuntakoti. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15 Sanginsuun seurakun-
takoti.
klo 15 Pyhän andreaan kirk-
ko. Pyhän Andreaan lapsikuoro.
klo 16 tuiran kirkko.
klo 17 Kastellin kirkko. Kappe-
lin laulu.
klo 18 tuiran kirkko. Oulun Ka-
marikuoro.
klo 18 oulujoen kirkko. Meri-
kosken laulu.
klo 19 Pyhän luukkaan kap-
peli. Konsonanssi-kuoro joht. 
Virve Karén.
klo 19 Kiimingin kirkko.
Maanantaina 9.12.
klo 14 Myllyojan seurakunta-
talo.
klo 18 Huonesuon seurakun-
takoti. Madetojan koulun laulu-
ryhmä.
klo 19 tannilan koulu.
Tiistaina 10.12.
klo 13 Karjasillan kirkko.
klo 15 Caritas-koti.
klo 18 Kiimingin seurakunta-
keskus. Poikakuoron junnut ja 
lasten laulukouluryhmät, joht. 
Ulla Metsänheimo. 
Keskiviikkona 11.12.
klo 18 Pikkaralan koulu.
klo 18.30 Juopulin kylätalo.
Torstaina 12.12.
klo 18 rajakylän seurakun-
takoti. Pohjankartanon tyttö-
kuoro.
klo 18 Korvenkylän nuoriso-
seura, Madetojan koulun laulu-
ryhmä.
Perjantaina 13.12.
klo 13 oulun tuomiokirkko.
klo 20 Isonniemen leirikeskus. 
Trio MeLeKo.
Lauantaina 14.12.
klo 14 Kauneimmat joululau-
lut rotuaarilla.
Sunnuntaina 15.12.
klo 15 oulun tuomiokirkko.
klo 15 Pateniemen kirkko. Py-
hän Tuomaan nuorisokuoro.
klo 15 oulujoen kirkko. Lyhty-
kulkue ja glögitarjoilu.
klo 16 oulunsalon kirkko. Uusi 
Ääni -kuoro ja gospelryhmä.
klo 17 Maikkulan kappeli. 
Kappelin laulu.
klo 17 oulun tuomiokirkko.
klo 17 Ylikiimingin kirkko.
klo 17 Haukiputaan kirkko. 
Lapsikuoro, joht. Laura Räihä. 

klo 17 Jäälin kappeli.
klo 18 oulunsalon kirkko.
klo 18 Pateniemen kirkko. 
Ossi Vuorre, viulu.
klo 18 Pyhän luukkaan kappe-
li. Kauneimmat joululaulut englan-
niksi. Jouluevankeliumi eri kielillä.
klo 19 Haukiputaan kirkko. 
Mukana Oamk:n kirkkomuusik-
kojen lauluryhmä.
klo 19 Kastellin kirkko.
klo 19 Kiimingin kirkko. 
klo 19 Ylikiimingin kirkko.
klo 19 Yli-Iin kirkko. Kirkko-
kuoro, lapsikuoro, miesten lau-
luryhmä.
klo 22 Karjasillan kirkko.
klo 22 Pyhän tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike.
Maanantaina 16.12. 
klo 19 Kellon seurakuntakoti. 
Haukiputaan Seniorikuoro.
Tiistaina 17.12.
klo 19 Martinniemen seura-
kuntakoti. Haukiputaan Mies-
kuoro.
Keskiviikkona 18.12.
klo 18 Sanginjoen nuorisoseu-
rantalo. Kirkkokuoro.
klo 18 oulunsalon kirkko. Lau-
luyhtye Heliä.
Torstaina 19.12.
klo 15 tuiran kirkko. Seniorei-
den laulupiiri.
klo 18 lämsänjärven leirikes-
kus.
Sunnuntaina 22.12.
klo 10 Haukiputaan kirkko. 
Kauneimmat joululaulut -juma-
lanpalvelus.
klo 10 oulujoen kirkko. Kau-
neimmat joululaulut -messu.
klo 10 Kaukovainion kappe-
li. Kauneimmat joululaulut -per-
hemessu.
klo 12  Pyhän tuomaan kirk-
ko. D’amen-kuoro, kauneimmat 
joululaulut -messu.
klo 15 oulun tuomiokirkko.
klo 15  Koskelan seurakunta-
koti.
klo 17  oulun tuomiokirkko.
klo 17 Kiimingin kirkko.
klo 19 Kiimingin kirkko. Duu-
risiskot.
klo 17 Haukiputaan kirkko. 
Naiskuoro Viihdepiikkarit, joht. 
Jaana Raivio. 
klo 20 Pyhän andreaan kirkko.
Torstaina 26.12.
klo 15 Pyhän tuomaan kirkko.
Maanantaina 6.1.
klo 17 ja 19 Koskelan seura-
kuntakoti.
www.virtuaalikirkko.fi
Su 22.12. klo 17 kauneimmat 
joululaulut oulun tuomiokir-
kosta. 

Jouluhartaus virittää  
työyhteisön  

joulutunnelmaan 

Hartauksia ja joululauluhetkiä järjestetään työ- 
paikoilla tai seurakuntien tiloissa. Tilaisuuden  

järjestämistä varten voitte ottaa yhteyttä Oulun ev.-lut. 
seurakuntien pappeihin. Yhteystiedot löytyvät  

osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/papit.

Jouluinen ilta äideille ja tytöille 
torstaina 12.12. klo 18 
Koskelan seurakuntatalossa. 

Äitien ja tyttöjen yhteinen jouluinen ilta. Illassa hil-
jentymistä joulun sanoman äärellä, askartelupaja ja 
karkkipaja. Tarjolla pientä iltapalaa. 
Lisätietoja: sanna.parkkinen@evl.fi, p. 050 3408 982 
ja sanna.karjalainen@evl.fi, p. 040 7186 925.
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Vanhemman väen joulujuhla 
sunnuntaina 15.12. alkaen klo 10 messulla kirkossa. 

Messun jälkeen ohjelmallinen puurojuhla 
seurakuntakeskuksessa. 
Lions Club tarjoaa ilmaista kuljetusta juhlaan. 
Kyytitilaukset 9.12. mennessä diakoniatoimistoon ma 
klo 9–11, p. 044 7310 232.

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.12.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus pe 
6.12. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Matti Pikka-
rainen ja avustaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttorina Elias Nieme-
lä, Pohjan Laulu. Kolehti ve-
teraanien keskuudessa teh-
tävään hengelliseen työhön. 
Lähetys myös Radio Dei ja 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 8.12. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Sofia 
Margadalena -kamarikuoro, 
johtaa Raimo Paaso. Koleh-
ti Suomen Kristilliselle Yli-
oppilasliitolle. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
5.12. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Lähetyspiiri to 5.12. klo 14–
15.30, Vanha pappila. 
Raamattupiiri to 5.12. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti.
Kunniakäynti sankarihau-
doilla pe 6.12. klo 11.30, Ou-
lun hautausmaa, sankarihau-
dat. Puhe Jouko Lankinen.
Aamupiiri la 7.12. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Opettajien raamattupiiri 
ma 9.12. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 10.12. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Erkki Piri, Ola-

vi Koivukangas.
Raamattupiiri ke 11.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 11.12. 
klo 18, Vanha pappila. Paa-
vo Moilanen.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
11.12. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 12.12. klo 14, 
Vanha pappila. Joulujuhla: 
puhe Juha Kyllönen ja eloku-
va Pertti Heikinheimo.

Musiikki ja kulttuuri
Joulukonsertti la 14.12. klo 
20, Oulun tuomiokirkko. 
Jouluinen konsertti ke 18.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 

Diakonia
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 5.12. 
ja 12.12. klo 9–11, Elohuone. 
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 10.12. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 
11.12. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 11.12. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 8.12. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Intiön perhekerho to 5.12.  
ja 12.12. klo 10, Intiön seura-

kuntakoti. 
Intiön perhekerho ti 10.12. 
klo 10.30, Intiön seurakun-
takoti. Jouluvaellus Heinäto-
rin seurakuntatalolla yhdes-
sä Heinätorin perhekerhon 
kanssa. Kerho jatkuu nor-
maalisti vaelluksen jälkeen. 
Heinätorin perhekerho ti 
10.12. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Jouluvaellus 
Heinätorin seurakuntatalolla 
yhdessä Intiön perhekerhon 
kanssa. Kerho jatkuu nor-
maalisti vaelluksen jälkeen.
Laulupuu Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 12.12. klo 
15, Heinätorin seurakuntata-
lo. Laulupuu on taaperoikäis-
ten (n. 1–3-vuotiaiden) mak-
suton musiikkikerho. Laulu-
puussa elävöitetään laulu-
ja, loruja ja satuja käyttäen 
apuna esimerkiksi soittimia 
ja lapsen omia aisteja. Lisäk-
si liikutaan ja rauhoitutaan 
yhdessä. Ohjelmassa on niin 
hengellistä kuin muutakin 
lastenmusiikkia. Lapsi tulee 
kerhoon aikuisen seurassa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: lastenohjaaja Tea Lak-
kala, p. 050 5207 757, tea.lak-
kala@evl.fi.

Nuoret
Yläkoululaisten pelikahvila 
pe 13.12. klo 18, Vanha pap-
pila, erityisnuorisotyön ti-
lat. Biljardipöytä ja muut pe-
lit odottavat sinua yläkou-
luikäinen nuori! Tule viettä-
mään mukavaa perjantai-il-
taa yhdessä muiden nuorten 
kanssa. Illan vetäjinä ovat 
nuorisotyönohjaajat Käkkä-

rä ja Mari, sekä runsas jouk-
ko muita vapaaehtoisia vetä-
jiä. Nähdään!
Avoimet ovet ke 11.12. klo 
18, Elohuone. Suoritusva-
paa-alue eli kuppi teetä/kah-
via, ihmisiä, pelejä, mahdol-
lisuus jutella tai olla vain hil-
jaa. Iltojen sisältöjä rakenne-
taan nuorten toiveiden mu-
kaan mahdollisuuksien mu-
kaan. Lisätietoja: Käkkärä, p. 

040 5747 183 ja Mono, p. 040 
5747 124.

seniorit
Eläkeläisten kerho to 5.12. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.12. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Tarinatupa ke 11.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus itse-
näisyyspäivänä pe 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Arto 
Nevala, saarna Martti Hei-
nonen, kanttorina Laura Räi-
hä. Haukiputaan mieskuoro. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
käynti sankarihaudoilla ja 
seppeleenlasku sekä kirkko-
kahvit srk-keskuksessa. 
Messu su 8.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Martti Hei-
nonen, saarna Leena Brock-
man. Kanttorina Hannu Nie-
melä. 

Hartauselämä
Kellonhovin hartaushetki 
ke 11.12. klo 13.30 Kellonho-
vin kerhohuoneessa. Muka-
na Johanna Kerola ja opiske-
lija Riina.
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 11.12. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. Luku 22: Minä tulen pi-
an. Luennoitsijana kappalai-
nen Martti Heinonen.  
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 5.12. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 11.12. klo 18 Mar-
tinniemen srk-kodissa.
Perhekerhojen puurojuhlat 
pe 13.12. klo 10 Kellon srk-ko-
dissa ja Vakkurilassa. Jokelan 
perhekerhon puurojuhla srk-

keskuksessa.

Diakonia
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 10.12. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. 
Mielekästä vapaaehtois-
toimintaa tarjolla! Etsim-
me kevätkaudelle eläkeläis-
ten seurakuntakerhoihin oh-
jaajia, avustajia ja kahvitar-
joilun järjestäjiä. Kerhot ko-
koontuvat päiväsaikaan jo-
ka toinen viikko. Kysy lisää 
ja ilmoittaudu mukaan 9.12. 
mennessä Johanna Kerolalle, 
p. 045 1393 993. Koulutuspäi-
vä pidetään 8.1.2014.

Muut menot
AdventtiTupa to 5.12. klo 11–
14 Puttaan Tuvalla, valmis-

taudutaan jouluun. Askar-
telua, ohrapuurolounas 5 €. 
Lauluhetki klo 13. Puttaan 
Tupa jää joulutauolle, seu-
raavan kerran avoimet ovet 
to 9.1.2014.
Partiolaisten lupaustenan-
to itsenäisyyspäivänä 6.12. 
kirkossa. Soihtukulkue läh-
tee klo 16 partiolaisten ko-
lolta, jonka jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoilla ja lu-
paustenanto kirkossa. 
Puuroilta ti 10.12. klo 17 
Martinniemen srk-kodilla. 
Ohjelmassa joulupuuro ja 
torttukahvit, hartaus Jaak-
ko Kaltakari, joululauluja ja 
ulkona toteutettava Tähti-
polku.
Kirkkoherranvirasto avoin-
na to 12.12. klo 9–12.
Haukiputaan kirkon 250- 

Joulun valoa -joulukonsertti 
lauantaina 14.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Henna-Mari Sivula, sopraano, 
Laura Heikkilä, piano ja Elias Niemelä, urut. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Jouluinen konsertti 
keskiviikkona 18.12. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.
Péter Marosvári (urut) ja Gabriella Jani (sopraano/

Unkari) esittävät jouluista musiikkia. 

J. S. Bachin Jouluoratorio BWV 248 
perjantaina 20.12. ja sunnuntaina 22.12. klo 20 

Oulun tuomiokirkossa.
Teoksesta esitetään kantaatit IV–VI. 

Kuorot: Katedraalikuoro, Cantio Laudis ja 
Oamk:n kamarikuoro. 

Solistit: Gabriella Jani sopraano, 
Annastiina Tahkola altto, Péter Marosvári tenori 

ja Aarne Pelkonen baritoni.
Orkesterina Oulunsalo Ensemble, 

Sinikka Ala-Leppilampi. Teoksen johtaa Olli Heikkilä.
Käsiohjelma 10 €. Vapaa pääsy.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n

Joulumyyjäiset lähetystyön hyväksi 
perjantaina 13.12. klo 12 
Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 10 C. 

Hyvistä raaka-aineista tehtyjä laatikoita 
(tilaa ennakkoon, p. 040 5014 764) 
ja leivonnaisia sekä laadukkaista materiaaleista 
tehtyjä käsitöitä, uusiotuotteita, kortteja ym.

Joulupolku
Tule eläytymään ja hiljentymään joulusanoman 

äärelle. Joulupolun voi kulkea omana aikana
ja omaan tahtiin.

Joulupolku avautuu su 15.12. Kauneimmat Joululaulut 
-tilaisuuden jälkeen n. klo 18 ja on avoinna to 19.12. 
iltaan saakka. Joulupolku on rakennettu jokivarteen 

Vakkurilan taakse. Lähtöpiste Vakkurilan vieressä 
olevan parkkipaikan oikea kulma. 

vuotisjuhlakirjoja saatavana 
kirkkoherranvirastosta auki-
oloaikoina 15 €/kpl.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: itsenäisyyspäiväseu-

rat pe 6.12. klo 15 ry:llä, seu-
rat su 8.12. klo 17 ry:llä. Jo-
kikylä: seurat su 8.12. klo 17 
ry:llä. 

Itsenäisyyspäivän 
seppeleiden laskutilaisuus

6.12. klo 9.45 Kunnianosoitus Vapaussodan 
muistomerkillä, Oulun Tuomiokirkon kirkkotarhassa.
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Tervetuloa!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 8.12. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Riitta Piip-
po. Jaakko Kuusela laulu. 
Messu su 8.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Nina Nieme-
lä, kanttorina Eeva Holappa. 
Messu su 8.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Nina 
Niemelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Jaakko Kuusela laulu.
Messu su 8.12. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Eeva 
Holappa.
Varikkomessu su 8.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. ilmoitus.

Hartauselämä

Adventin ajan aamu-
hiljentyminen to 5.12., 
9.12., 10.12., 11.12. ja 
12.12. klo 8.15, Karjasil-
lan kirkko. 

Raamattupiiri to 5.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 10.12. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
11.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 12.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka to 12.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 12.12. klo 18, 
Kaukovainion kappeli ja klo 
19, Maikkulan kappeli.

Musiikki ja kulttuuri
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 8.12. klo 15, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 17, Kastellin kirkko. 
Gaudiate-kuoron joulukon-
sertti ma 9.12. klo 20, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Kauneimmat joululaulut ti 
10.12. klo 13, Karjasillan kirk-
ko. 
Kauneimmat joululaulut ti 
10.12. klo 15, Caritas. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 11.12. klo 18, 
Kastellin kirkon pappila. Syk-
syn viimeiset kirjat ovat Ja-
mes Herriot: Kaikenkarvai-
set ystävämme sekä Jennifer 
Worth: Hakekaa kätilö! Ke-
väällä jatkuu.
Mieskuoro Weljien joulu-
konsertti pe 13.12. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Joulurunoilta Kastellin kir-
kossa ma 16.12. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Ks. ilmoitus. 
Konsertti pe 20.12. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Timo Pik-
karainen, laulu, sekä Inke-
ri Rantanen, flyygeli ja urut. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
9.12. klo 9, Karjasillan kirkko. 
Ajan voi varata puhelimitse 
p. 044 3161 579 tai paikan 
päältä Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kä-

det ma 9.12. klo 12.30, Kar-
jasillan kirkko. Käymme ter-
vehdyskäynnillä Validia-Sää-
tiön palvelutalossa Lintulas-
sa. Huom! aloitusaika jo klo 
12.30. Lisätietoja: Marjukka 
Hamari, p. 040 575 2710.
Diakoniapiiri ma 9.12. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 10.12. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Puuroaamu to 12.12. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
10.12. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden puuhaillat ke 
11.12. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Tarjolla mukavaa 
tekemistä ja yhdessäoloa 
lapsille, vanhemmille, mum-
moille, papoille ja kummeil-
le. Illan aluksi kokoonnum-
me yhteiseen hartauteen ja 
illan päätteeksi yhteiselle il-
tapalalle. Tule puuhailemaan 
ja tutustumaan tuleviin per-
hetuttuihin!

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 5.12. klo 17, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Karjasillan seurakunnan en-
simmäisen ja toisen vuoden 
isosten yhteinen koulutus-
leiri pe–su 6.–8.12. Juuman 
leirikeskus. Mukaan mahtuu 
max. 35 ja varalle 5 ensim-

mäisen vuoden isosta, ja toi-
sen vuoden isosia 20, joten 
ole nopea! Lisätietoja voit 
rohkeasti kysellä Annalta, p. 
040 5747 167 tai Jenniltä, p. 
044 3161 452, jenni.kosken-
korva@evl.fi.

seniorit
Eläkeläisten kerho ma 9.12. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ti 10.12. 
klo 14, Höyhtyän palvelukes-
kus. 
Eläkeläisten kerho to 12.12. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 12.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Joulurunoilta 
maanantaina 16.12. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Me käymme joulun viettohon myös runojen kautta. 
Jouluisia runoja esittävät Saara Juntumaa, Pirjo Kauppi-
nen, Aino Ylifrantti, Sari Nivala, Hilja Alasuvanto, Hilk-
ka Patja, Eeva-Kaarina Sarastamo, Maija Karppinen, Ee-
va Holma, Eliina Kajula-Lämsä ja Juha Vähäkangas. 

Muut menot
Oulunlahden ja Sarasuon 
koulun adventti- ja itsenäi-
syyspäiväkirkko to 5.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Lämsänjärven ja Kastellin 
päiväkotien joulukirkko ti 
10.12. klo 9, Kastellin kirkko. 
Värtön ja Tenavalinnan 
päiväkotien joulukirkko ti 
10.12. klo 10, Kastellin kirkko. 

sunnuntaina 8.12. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Kimmo Kieksi, saarna Raili Kemppainen. 
Kolehti Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, 

diakonia- ja lähetystyössä.

Gaudiate-kuoron joulukonsertti 
maanantaina 9.12. klo 20 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Johtaa Lauri Nurkkala. Jouluisia säveliä, kuoromusiik-
kia, yksinlauluja, viulu- ja urkumusiikkia. Vapaa pääsy.

Mieskuoro Weljien joulukonsertti 
perjantaina 13.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Mieskuoro Weljet, johtaa Jussi Linnanmäki. Solistina 
baritoni Aarne Pelkonen, uruissa Juha Soranta. 
Ohjelma 10 / 5 €. Konsertin yhteydessä mahdollisuus 
ostaa Weljien uutta jouluäänitettä.

Konsertti 
perjantaina 20.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Timo Pikkarainen, laulu, sekä Inkeri Rantanen, 
flyygeli ja urut. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Lasten kauneimmat 
joululaulut 

sunnuntaina 8.12. 
klo 15 Pyhän Andreaan 

kirkossa.
 

Kauneimmat 
joululaulut 

sunnuntaina 8.12. klo 17 
Kastellin kirkossa.

 
Kauneimmat 
joululaulut 

tiistaina 10.12. klo 13 
Karjasillan kirkossa.

 
Kauneimmat 
joululaulut 

tiistaina 10.12. klo 15 
Caritaksessa. 

K i r ko n ku va p a n k k i /  J u h o A la t a l o ,  S t u d io  I l p o  O k ko n e n 

Perinteiset joulumyyjäiset 
lauantaina 14.12. klo 10 Kaukovainion kappelissa. 
Tarjolla mm. leivonnaisia, porkkana- ja lanttulaatikoita, 
käsitöitä, puurolounas, kahvia ja arpajaisia, joissa hyviä 
palkintoja. Tervetuloa nauttimaaan myyjäistunnelmasta 
ja tekemään hyviä löytöjä. Voit myös olla mukana myy-
jäisten toteuttamisessa. Voit leipoa kotona ja tuoda val-
miit kakut ym. leivonnaiset lauantaiaamuna kappelille. 
Leivonnaisissa tulee olla lista käytetyistä raaka-aineis-
ta ja valmistuspäivämäärä. Muitakin lahjoituksia, käsi-
töitä ym. otamme mielellämme vastaan. Myyjäisiin voi 
myös tulla vapaehtoiseksi – erilaisista tehtävistä lisätie-
toa lähetyssihteeri Paula Rosbacka, p. 040 5752 714. Myy-
jäisten tuotto ohjataan lähetystyöhön, diakoniatyölle ja 
nuorten lähetysryhmille.

Itsenäisyys-
päivän 

Sävelhartaus 
perjantaina 6.12. 

klo 16.30 
Karjasillan kirkossa. 
Puhe Petri Satomaa. 

Esiintyjät Oulun 
fröökynät, Ynnin Pojat, 
ONMKY:n mieslaulajat

ja Vaskiveikot. 5 € 
ohjelman tuotto 

NMKY:n 
kehitysyhteistyöhön.
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Diakoniatyön 
joulumyyjäiset 
keskiviikkona 11.12. klo 10–14 
Jäälin kappelilla. 

Myytävänä jouluisia laatikoita, 
leivonnaisia ja käsitöitä. 
Tuotto oman seurakunnan 
diakoniatyölle. 
Tervetuloa! 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.12.2013

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus pe 
6.12. klo 10, Oulujoen kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Klo 9.45 kunnian-
osoitus sankarihaudalla, pu-
he Pentti Kortesluoma.  
Sanajumalanpalvelus pe 
6.12. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Kirkkokuoro. Kunnianosoitus 
sankarihaudalla. Itsenäisyys-
juhla ja kahvit seurakuntata-
lossa. Miesten lauluryhmä.
Sanajumalanpalvelus pe 
6.12. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. Kun-
nianosoitus sotien muisto-
merkillä. Juhla ja kahvit seu-
rakuntatalossa. 
Viikkomessu pe 6.12. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, saarna Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Messu su 8.12. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Messu su 8.12. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.
Messu su 8.12. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Leo 
Rahko. 

Hartauselämä
Itsenäisyyspäivän virsi-il-
ta pe 6.12. klo 19, Ylikiimin-

gin kirkko. Hartaus Olavi Iso-
koski.
Adventtihartaus su 8.12. klo 
12, Turkansaaren kirkko. Toi-
mittaa Juha Sarkkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. 

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 12, Hintan kirkko. 
Lapsikuoro aCorde, johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä.
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 15, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 18, Oulujoen kirkko. 
Merikosken laulu.
Kauneimmat joululaulut ma 
9.12. klo 14, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Kauneimmat joululaulut ma 
9.12. klo 18, Huonesuon seu-

jumalanpalvelukset
Juhlajumalanpalvelus pe 
6.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, kanttori-
na Sari Wallin. Muka-
na kirkkokuoro. 
Kunniakäynti 
sankarihau-
doilla, pu-
he Leena 
Mikkonen. 
Juhlakah-
vit ja juh-
la seurakun-
takeskukses-
sa, juhlapuhe 
tuomiorovasti, TT 
Matti Pikkarainen. Mu-
siikkia, mm. Ruskakööri.
Sanajumalanpalvelus su 
8.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Seija Lomma, kanttorina 
Sari Wallin. Lauluryhmä Va-
namot. Kuunneltavissa Ra-
dio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
8.12. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustaa Seija Lomma, 
kanttorina Sari Wallin. Lau-
luryhmä Vanamot.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 5.12. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa diakonian vas-
taanotolle ajanvaraus vain 
maanantaisin klo 9–11 pu-
helimitse tai sähköpostilla. 
Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.

Juttunurkka ma 9.12. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-

ten ruokailu ma 9.12. klo 
11–12 Jäälin kappe-

lilla. Aterian hin-
ta 3 €.

Diakonia-
työn myy-
jäisten tal-
koot ma 
9.12. ja 10.12. 
alk. klo 8 Jää-

lin kappelin 
keittiö. Tervetu-

loa mukaan talkoi-
lemaan.

Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 12.12. klo 13 
Seurakuntakeskuksessa. Juh-
la alkaa joulupuurolla. Juh-
lan järjestää Kiimingin seu-
rakunta, Eläkeliiton Kiimin-
gin yhdistys ja Kiimingin Elä-
keläiset.

Kuorot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla. 5.12. 
poikkeuksellisesti klo 18.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 19 kirkossa.
Kiimingin Kiurujen konsert-
ti la 14.12. klo 19 Jäälin kap-
pelissa. Valoa kaikille, van-
hainkotikierroksen päätös-
konsertti.

Lapset ja perheet
Perhekerho Jäälin kappelissa 
to 5.12. klo 9.30–11. 
Pyhäkoulu Kirkkopirtissä su 
8.12. klo 12.

Perhekahvilat ovat joululo-
malla.
Esikkoryhmä ti 10.12. klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Joulukalenteri-kuvaelma 
to 12.12. klo 9.15 ja klo 10.15 
Jäälin koulu (Rivitie 11). Liit-
tyy Jäälin joulupolun tapah-
tumiin.
Joulujuhla la 14.12. klo 9 Lai-
vakankaan koulussa. Kaikille 
avoin tapahtuma. Liittyy Jää-
lin joulupolun tapahtumiin.

Nuoret
Nuorten joulukirkko perjan-
taina 13.12. klo 18 Jäälin kap-
pelilla.
Seuraava yökahvila ja vart-
tikirkko 10.1.2014 klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.

Lähetys
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 19 kirkossa.

Muut menot
Koko perheen joulujuhla su 
8.12. klo 15 Huttukylän nuo-
risoseuran talolla. Rauhan-
yhdistys: su 8.12. klo 17 seu-
rat ja uusien Siioninlaulujen 
lauluilta ry:llä, Kari Kainua.

rakuntakoti. Madetojan kou-
lun lauluryhmä.
Kauneimmat joululaulut ma 
9.12. klo 19, Tannilan koulu. 
Kauneimmat joululaulut ke 
11.12. klo 18, Pikkaralan kou-
lu. 
Kauneimmat joululaulut ke 
11.12. klo 18.30, Juopulin ky-
lätalo. 
Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 18, Korvenkylän 
nuorisoseura. Madetojan 
koulun lauluryhmä.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
9.12. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa p. 040 
7033 690. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.

Juhla-
jumalanpalvelus 

itsenäisyyspäivänä 
6.12. klo 10 kirkossa, 

kunniakäynti sankari-
haudoilla. Juhlakahvit 
ja juhla seurakunta-

keskuksessa.

Työttömien ja vähävarais-
ten jouluaruokailu: 11.12. 
klo 11 Ylikiimingin seurakun-
tatalolla, Harjutie 5. 16.12. 
klo 11 Yli-Iin seurakuntata-
lolla, Kirkkokuja 4. 16.12. klo 
12–14 Myllyojan seurakunta-
talolla, Koivumaantie 2.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset_ja_
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot, musiikki-
leikkikoulu. 

seniorit
Seurakuntakerho to 5.12. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Torstaikerho to 5.12. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.12. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.12. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Porinakerho ma 9.12. klo 10, 
Vanhusten talon kerhohuo-
ne. 

Muut menot
Fransupiiri ti 10.12. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata-
lo.

Lasten Kauneimmat joululaulut 
tiistaina 10.12. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. 

Miia Seppänen, 
Riina Moilanen, 
Jarkko Metsänheimo. 
Poikakuoron junnut 
ja lasten 
laulukouluryhmät
johtajana 
Ulla Metsänheimo.

Koko perheen 
Koitelin joulu 
torstaina 12.12. klo 18–20 Koitelissa, Sahasaaressa

• Tonttupolku pitkospuureiteillä
• Joulukuvaelma nuotiopaikoilla
• Eläinten joulurauhan julistus lavalla klo 19
• Joululaulutilaisuus sekä mehu- ja piparitarjoilu 
   Tunnelmatuvalla

Joulunodotus alkaa luonnonkauniista Koitelista!

Joulua ootellessa 
lauantaina 14.12. klo 14–17 Hupisaarilla. 

Perheiden joulupolku Hupisaarten hämärtyvässä 
illassa on maksuton tunnelmallinen joulutapahtuma. 
Ulkotulet ja lyhdyt johdattelevat polkua 
eteenpäin toiminnasta toiseen.

Avoimien ovien 
päivä kirkko-

herranvirastossa 
torstaina 12.12. 
Glögitarjoilu.

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

Tonttupolku 
keskiviikkona 11.12. klo 18 

Vesalan koululla, Ylikiimingissä. 

Luvassa monenlaista touhua 
ja tekemistä koulun ympäristössä, 

Tiernapoika-esitys sekä 
pipari- ja glögitarjoilu. 

Joulupukkikin on luvannut 
Tonttupolulla näyttäytyä. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Hintan Marttojen joulumyyjäiset
lauantaina 14.12. klo 10–13 Myllyojan seurakunta-
talossa. Myytävänä jouluisia laatikoita, leivonnaisia, 
joulu koristeita ja käsitöitä. Marttakahviossa riisipuuroa. 
Arpajaiset.

Joulumyyjäisiä
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Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Hilda Josefii-
na Hautala, Aino Ilona Hei-
kinheimo, Pauli Olavi Kisko, 
Noel Luka Sakari Ollila.
Haukipudas: Väinö Ilmari 
Soini, Hilla Maija Annukka 
Kärkkäinen, Iita Sisko Joke-
la, Kasper Aarne Samuli Vi-
helä, Jooa Lauri Wilhelm Pe-
sonen.
Karjasilta: Väinö Kalevi Hir-
vasniemi, Alma Johanna Ho-
sio, Joel Jaako Juhani Kanto-
la, Juho Matti Wiljam Karja-
lainen, Senja Sara Sofia Kor-
tetmaa, Iida Elviira Kärkkäi-
nen, Lauri Johannes Nieme-
lä, Julius Jiri Henrik Pekkari-

nen, Luka Daniel Puominen, 
Elina Aino Hannele Simuna, 
Aatos Samuel Veteläinen.
Kiiminki: Eelis Alvari Luok-
kanen, Jere Benjamin Niko-
lai Heikkilä, Onni Iivari Koi-
vukangas.
Oulujoki: Alisa Ilona Kaup-
pila, Atte Matias Keränen, 
Noel Sebastian Kolehmai-
nen, Alma Amanda Kouri, 
Elisa Amanda Niemelä, Alvar 
Eemi Niskanen, Miina Aliida 
Pulkkinen, Sanni Ilona Säk-
kinen.
Oulunsalo: Roosa Emilia Kitti.
Tuira: Arttu Väinö Vilja-
mi Kenakkala, Topias Vilja-
mi Mourujärvi, Otto Juhani 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
Kirkkoherranvirasto 
suljettu to 5.12.

p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus pe 6.12. klo 
10  Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, kant-
tori Taru Pisto, avustaa Jus-
si Linnanmäki, trumpetti. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarimuis-
tomerkille.
Messu su 8.12. klo 10  Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa nuorisotyönohjaaja San-
na Korhonen, kanttori Tuo-
mo Kangas.
Lapsityön kerhojen ja per-
heiden joulukirkko ke 11.12. 
klo 10.15, Oulunsalon kirk-
ko.  Toimittaa Satu Kreivi-
Palosaari, kanttori Taru Pis-
to. Kirkon jälkeen kirkkokah-
vit Toimitalolla.
Hartaus ke 11.12. klo 13.30, 
Salonkartano. Kirsi Paavola

Musiikki ja kulttuuri
Joulukonsertti Jouluisia sä-
veliä to 12.12. klo 19–20, Ou-
lunsalon kirkko. Oulun ka-
marikuoron (joht. Marja Er-
vasti) ja musiikkikerholaisten 
sekä Uuden Äänen (joht. Ta-
ru Pisto) esittämänä. Konser-
tin jälkeen Toimitalolla riisi-
puuro kaikille vuoden aika-
na vapaaehtoistyössä muka-
na olleille.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolap-
silleen to 5.12. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 

Varhaisnuoret
Varkkarien kokki- ja puuha-
kerho pe 13.12. klo 15–16.30 
Oulunsalon seurakunnan Re-
pussa. Kokki- ja puuhakerho 
4.–6.-luokkalaisille tytöille ja 
pojille. Kerho on ilmainen ei-
kä sinne ole ennakkoilmoit-
tautumista. Lisätietoja Anne-
lilta, p. 044 7453 852.

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 11.12. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäisten kuoroon voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus-

Sotaveteraanikuoron

joulukonsertti
Su 15.12. klo 16 Karjasillan kirkossa.

Johtajana Mihkel Koldits, urut Rauno Rännäli.
Vaskiveikot: johtajana Mauri Kinnunen, 

solistina Aarno Taskila.

Vapaa pääsy.

Itsenäisyyspäivä-
Oulunsalossa 

Partiolaisten 
soihtukulkue 
kylän halki 

klo 15.30

Seppeleenlasku 
sankarimuistomerkille 

klo 15.45

Juhla kirkossa
n. klo 16–17.

• Hartaus, 
seurakuntapastori 
Jukka Joensuu ja 

kanttori Tuomo Kangas
• Musiikkia, 
Oulunsalon 
taidekoulun 
oppilaat ja 

Sinikka 
Ala-Leppilampi

telut Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 11.12. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Tiedustelut Tuomo Kangas.

seniorit
Perinteinen Kyläkamarin 
joulupuuro ma 9.12. klo 13, 
Oulunsalon seurakunnan toi-
mitalo. Tervetuloa! 
Vanhemman väen Joululau-
lutilaisuus to 12.12. klo 11, 
Oulunsalon seurakunnan toi-
mitalo. Puuro- ja torttukahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

Suomalaisen musiikin päivä

Soi, Suomeni mun!
Puhallinorkesteri Viventi

 sunnuntaina 8.12. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Johtaa Markku Korhonen ja 
Sauli Orbinski

 

Vapaa pääsy – ohjelma 5 euroa.
Yhteistyössä: Oulun ev.lut. seurakunnat, 

Oulun Konservatorio, Kiiminkijoen opisto ja 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Kaapelitaajuudet 91,6 MHz (Telia Sonera), 101,9 MHz (DNA)

Muut menot
Kirkonkylän ry:  Nuorten it-
senäisyysjuhla to 5.12. klo 19. 
Salonpään ry.  Itsenäisyyspäi-
vän juhla pe 6.12. klo 14. Seu-
rat su 8.12. klo 16 Eero Hyy-
tinen, Esa Kurkela. Varttu-
neiden kerhon joulujuhla ke 
11.12.  klo 12  ja miesten ne-
liön jouluruokailu klo 18:30. 
To 12.12. klo 18.30 erityisryh-
män pikkujoulu. Joulujuhla 
su 15.12. klo 14 Matti Lääkkö.
Salonpään ry: Seurat su 8.12. 
klo 16. Joulujuhla su 15.12. 
klo 14.

Joulunajan tapahtumia 
Oulunsalon seurakunnassa
6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus.
6.12. klo 16 Itsenäisyyspäivän kirkkojuhla, Jukka Joensuu, kanttori Tuomo Kangas.
9.12. klo 13 Kyläkamarin joulupuuro toimitalolla. 
11.12. klo 10.15 Lapsityön kerhojen ja perheiden joulukirkko.
11.12. klo 15 Työttömien ja vähävaraisten jouluateria toimitalolla. 
12.12. klo 11 Vanhemman väen joululaulutilaisuus toimitalolla.
12.12. klo 19 Jouluisia säveliä kirkossa.
13.12. klo 16–19 Joulupolku 
leirikeskus Umpimähkässä. Ko-
ko perheen jouluinen polku (si-
sällä ja ulkona), jossa voit mm. 
hiljentyä joulun sanoman äärel-
lä, tehdä pienen joulumuiston, 
nauttia riisipuurosta ja tunnel-
moida ulkotulien loisteessa täh-
tikirkkaan taivaan alla. Paikal-
la myös hevosrekiajelua. Pol-
ku kierretään omaan tahtiin eli 
voit tulla silloin kuin sinulle so-
pii ja olla sen aikaa kuin haluat. 
Tapahtuma on ilmainen.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 12.12. klo 19

Katolisessa kirkossa, Liisantie 2
Toimittaa isä Donbosco Thomas ja 

ekumeeninen työryhmä. Kirkkokahvit.

Mäkinen, Viljo Matti Aukus-
ti Puhakka, Eeli Matti Jalma-
ri Romppainen, Veikko Ante-
ro Sassi, Alva Helmi Ilana Sil-
vennoinen, Iivo Edvin Taski-
la, Vilma Emmi Katariina To-
lonen, Mila Katriina Villenty-
tär Vakkuri.

Vihityt
Oulujoki: Ari Juhani Heikka-
la ja Merja Orvokki Lampela.
Tuira: Ville Kalervo Silven-
noinen ja Minna Marketta 
Kaunisvaara.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anna Loviisa 
Hosio 98, Veikko Aukusti Ke-

mi 89, Irja Aliina Klasila 93, 
Eeva Eufrosyne Pehkonen 93, 
Raili Eliina Puuperä 84, Eero 
Sakari Tuhkanen 66.
Karjasilta: Matti Anttila 82, 
Aino Lahja Mariola 86, Eila 
Aulikki Pulkkinen 78.
Oulujoki: Tauno Armas Koti-
lainen 76, Lilja Annikki Tiiri-
kainen 97.
Tuira: Seppo Juhani Huota-
ri 61, Maili Sanni Inkeri Kan-
gas 98, Sirkka Liisa Raatikai-
nen 65, Eero Johannes Ran-
tala 86, Markus Kalevi Rautio 
37, Väinö Antero Ruonala 71, 
Tauno Olavi Valle 67.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 8.12. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä. 
Psalmikvartetti.
Messu su 8.12. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Kirkkokahvit.
Messu su 8.12. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Pekka Jarkko, kanttorina 
Tommi Hekkala. Cassiopeia, 
johtaa Kristian Heberg. Mu-
kana rippikouluryhmät Pyhä 
Tuomas 1 ja 2.
Messu su 8.12. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Heikki Jämsä. Pyhäkoulu
saarnan aikana.
Su 8.12. Tuiran kirkossa ei
ole iltamessua, Kauneim-
mat joululaulut.
Viikkomessu ke 11.12. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu ke 11.12. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.
Viikkomessu ja työttömien 
jouluateria to 12.12. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Viikkomessu ja työttömien 
jouluateria to 12.12. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Toimit-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 5.12. ja 
12.12. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjänä Riitta Louhelai-
nen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Petri Sato-
maa, Matti Pennanen.
Tule lukemaan Raamattua 
ke 11.12. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua.
Raamattupiiri to 12.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 

Musiikki ja kulttuuri
Rajakylän laulupiiri to 5.12. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tervetuloa laula-
maan yhdessä lauluja ja vir-
siä! Laulattamassa kanttori 
Pirjo Mäntyvaara ja diakoni 
Sami Riipinen.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 8.12. klo 14, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kanttori-
na Anu Arvola-Greus, Pyhän 
Tuomaan lapsikuoro, juon-
taa Anu Ojala.
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 16, Tuiran kirkko. 
Kanttorina Anu Arvola-Gre-
us, juontaa Pasi Kurikka.
Kauneimmat joululaulut 
su 8.12. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Kanttorina Anu Arvola-
Greus, Oulun Kamarikuoro, 
juontaa Terhi-Liisa Sutinen.
Kauneimmat joululaulut su 
8.12. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kanttorina Tommi 
Hekkala, Konsonanssi-kuo-
ro, johtaa Virve Karén, juon-

taa Elina Saine.
Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara, juontaa Riit-
ta Louhelainen. 

Diakonia
Työttömien ateria to 5.12. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Diakoniatyön ajanvaraus  
taloudellisissa asioissa on 
maanantaisin klo 9–11, p. 
044 3161 412. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään. 

Lähetys
Käsityökahvila ti 10.12. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 
otetaan myös vastaan.

Lapset ja lapsiperheet
Osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri/lapset 
ja lapsiperheet, löytyvät päi-
väkerhot, pyhäkoulut, per-
hekerhot, varhaiskasvatuk-
sen musiikkiryhmät ja nuor-
ten kerhot.

Nuoret
Nuortenilta to 5.12. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuorisotila. 
Teemallinen ilta nuorille. Ilta 
alkaa varttikirkolla kirkossa. 
Lisätietoja vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982, sanna.parkki-
nen@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-

Menot Oulun seurakunnissa 5.–12.12.2013

koulutus su 8.12. klo 15–18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ih-
metellään mitä on olla iso-
nen. Luvassa tiukkaa asiaa 
isosuudesta hauskanpitoa 
unohtamatta. Joulukuun 
koulutuskerta Pyhän Tuo-
maan kirkolla. Lisätietoja an-
taa nuorisotyönohjaaja Mar-
ja Manelius, p. 040 5245 944 
tai marja.manelius@evl.fi.

seniorit
Eläkeläisten kerho to 5.12. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 5.12. 
klo 13.30, Palokan Palvelu-
keskus. Tervetuloa advent-
tiajan ehtoollishartauteen. 
Paikalla pastori Pasi Kurikka 
ja diakoni Heli Mattila.
Itsenäisyyspäiväjuhla pe 
6.12. klo 13, Koskelan pal-
velukeskus. Puhe Pasi Kurik-
ka. Musiikista vastaa kant-
tori Anu Arvola-Greus. Mu-
kana Koskelan diakonian va-
paaehtoiset.
Tuiran seurakunnan eläke-
läisten joulujuhla su 15.12. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Pyhä Tanssi ma 9.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Rauhoitu jou-
lun odotukseen Pyhän Tans-
sin askelin Tuiran kirkolla. 
Viimeinen tanssikerta 16.12.
Myyjäiset ke 11.12. klo 10, 
Kaupungin sairaalan aula. 
Käsitöitä ja leivonnaisia lä-
hetystyön hyväksi.

Pyhä Tanssi
Rauhoitu joulun odotukseen Pyhän Tanssin askelin

Tuiran kirkolla maanantai-iltana
9.12. ja 16.12. klo 18–19.

Laura Närhi 
KappeLive-sarja viettää 5-vuotisjuhlaansa laulaja
Laura Närhen joulukonsertin merkeissä lauantaina
7.12. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Laura Närhi ja yhtye tulkitsevat joululauluja. Lau-
ra ei juuri esittelyjä kaipaa. Hän on julkaissut kaksi 
suuren suosion saavuttanutta sooloalbumia. Hänen 
tunnetuimpia hittejään ovat Tämä on totta, Mä an-
nan sut pois, Hetken tie on kevyt ja Siskoni. Laura 
on yksi huippusuositun Vain elämää -sarjan 2. tuo-
tantokauden artisteista. Konserttiin on vapaa pääsy.

Rajakylän laulupiiri
torstaina 5.12. klo 14.30 Rajakylän seurakuntakodissa, 
Tervakukkatie 2.
Laulamme yhdessä adventtivirsiä sekä isänmaallisia 
virsiä ja lauluja. Sydämellisesti tervetuloa! 
Laulattamassa kanttori Pirjo Mäntyvaara ja 
diakoni Sami Riipinen.

Hartauden pitää Stiven Naatus 
klo 12. Jouluista musiikkia, 

Paula Kyllönen. 
Lapsille tonttupolku pihalla ja 
aitassa lähetyksen jouluseimi.  

Myyjäisissä käsitöitä 
ja leivonnaisia. 

Joulupuuro 2 €, tarjolla 
myös torttukahvit.

Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho 

torstaina 5.12. klo 13.30–15 Palokan palvelukeskukses-
sa. Tervetuloa adventtiajan ehtoollishartauteen. Paikal-
la pastori Pasi Kurikka ja diakoni Heli Mattila.

Perheiden 
joulupolku 
Hietasaaren leirikeskuksessa 
18.12 klo 17.30–19.

Joulupolku alkaa yhteisellä 
hiljentymisellä joulun sanoman 
äärelle klo 17.30. 
Sen jälkeen perheet voivat kulkea 
oman aikataulunsa mukaan rasteilla. 
Ohjelmassa mm. joululaululeikkejä, 
taskulamppurata, glögiä ja piparia nuotion ääressä. 
Oma taskulamppu mukaan! 

Tervetuloa!

Järjestää Tuiran seurakunnan lapsi- ja perhetyö.

Tuiran seurakunnan  
eläkeläisten joulujuhla 
sunnuntaina 15.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.
 
Messun jälkeen ohjelmaa puuroineen 
seurakuntasalissa. Linja-autokyyditys on ilmainen. 

Linja-auto 1: 
klo 11.10 Tuiran palvelukeskus, Kangastie
klo 11.20 Tuiran kirkko, 
klo 11.30 Alppilan pysäkki, Kaarnatie, 
klo 11.40 Hiidentien päätepysäkki ja sieltä Pyhän 
Tuomaan kirkolle. 

Linja-auto 2: 
klo 10.50 Koskelan palvelukeskus, Tuulaakitie, 
Koskelan seurakuntakodin pysäkki, 
klo 11.00 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 11.10 Palokan palvelukeskus, 
klo 11.20 Pateniemen kirkko, 
klo 11. 30 Kuivasjärvi, Karjakentän pysäkki, 
Kaitoväylä, Yliopistonkatu, 
klo 11.40 Pyhän Luukkaan pysäkki ja sieltä 
Pyhän Tuomaan kirkolle. 

Paluu juhlasta n. klo 14.45.
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Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 
9–17. 
Virasto suljettu 
pe 13.12.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus 6.12. klo 12 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Kempeleen seu-
rakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä Itsenäisyyspäi-
vän juhlajumalanpalveluksen siten, että juhlan runkona 
toimii sanajumalanpalvelus. Juhlassa avustaa Sofia Mag-
dalena -kuoro, joht. Raimo Paaso. Hilla Karppinen, viu-
lu. Johdantosanat, nuoren kempeleläisen Juuso Maalis-
maan tervehdys. Juhlapuhe ensimmäisen raamatunluku-
kappaleen jälkeen, kunnanjohtaja Tuomas Lohi. Liturgina 
kappalainen Teemu Riihimäki. Saarna, vs. khra Vesa Ääre-
lä. Lähettämissanat seppelpartiolle, kunnallisneuvos Kari 
Ahokas. Lopuksi itsenäisyyspäivän kakkukahvit.
2. adventtisunnuntain messu 8.12. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimittaa Paulus Pikkarainen, avustaa 
Olli Seikkula, diakoni Soile Pakkanen, kanttori Eija Savolai-
nen. Musiikkiavustus Versot. Pyhäkoulu saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi

Virasto suljettu pe 13.12.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Syksyn 
viimeinen nuttukerho on ma 
9.12.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Partiolaisten soih-
tukulkue ja lupa-
uksenanto 6.12. 
klo 17.30 soih-
tukulkue läh-
tee kunnanta-
lon parkkipaikal-
ta, klo 18 seppe-
leen lasku sankari-
haudoille, jonka jälkeen 
kirkossa lupauksenanto.
Versojen harjoitukset su 
8.12. klo 9 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot.

Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus pe 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen, kuoro.  Jumalan-
palveluksen jälkeen kun-
niakäynti sankarihaudoil-
la sekä itsenäisyyspäivän 
juhla srk-talossa.
Sanajumalanpalvelus su 
8.12. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.  

Lasten päiväkerhot nor-
maalisti, paitsi pe 6.12 ei ole 
kerhoja, lisätietoja Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 5.12. klo 10 
srk-talossa. 
Leiri 4.–6.-luokkalaisille 6.–
8.12. Siikajoen vanhassa pap-
pilassa. Lisätietoa Pekalta,  
p. 040 5357 567. 
Limingan seudun musiik-

kiopiston oppilaiden jou-
lukonsertti ma 9.12. klo 18 
srk-talossa.
Päivähoidon joulujuhla ti 
10.12. klo 18 kirkossa. 
Lapsiparkki ke 11.12. klo 
12–14.30. Ilmoittaudu kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 
Kuoroharjoitukset ke 11.12. 
klo 18.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 12.12. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki.
Ystävyyden talo pe 13.12. 
klo 10 srk-talossa. 
Tulossa: Friday club pe 
13.12. klo 18 srk-talossa. Vie-
tämme pikkujoulua ja joka 
lahjan tuo se lahjan myös saa 
(3–4 euroa).
Tulossa: Kauneimmat jou-
lulaulut  su 15.12. klo 15 kir-
kossa.
Rauhanyhdistys: Pe 6.12. klo 
19 joululauluilta kirkossa. Su 
8.12. klo 12 pyhäkoulu I Per-
nulla II Holmilla ja III Töllillä.

kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. Varhaisnuorten ker-
hot jäävät joulutauolle vkn 
49 jälkeen ja starttaavat ke-
väällä viikolla 3.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Jouluinen gospelhartaus 
to 12.12. klo 19 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.
Kastetut: Lili Matilda Mäki.
Kuollut: Elma Maria Väisä-
nen s. Ämmänpää 88. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Oulun seudun nuorten 
lauluilta to 5.12. klo 19 Hau-
kiputaan kirkko. Itsenäisyys-
päiväjuhla ja seurat pe 6.12. 
klo 16 ry:llä. Laulupyhäkou-
lu su 8.12. klo 12 ry:llä kaik-
ki ryhmät. Seurat su 8.12. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerhon jou-
lujuhla ti 10.12. klo 12 ry:llä. 
Perhekerho ke 11.12. klo 10–
12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aikuisten jouluruokailu pe 
6.12. klo 18 ry:llä. Seurat su 
8.12. klo 16 ry:llä.

Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus pe 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell ja avus-
taa mieskuoro Sirkuttajat.
Sanajumalanpalvelus su 
8.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell.

Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla ja seurat su 8.12. klo 
13 Metsästysmajalla, Kot-
taintie 87.
Raamattu- ja rukousilta ti 
10.12. kello 18, Raili Haapa-
lalla, Rantatie 64.
Lähetyskahvit ke 11.12. klo 
13 srk-salissa. Vieraana Ne-
palin lähetti Hanna-Leena 
Pölkki.
Viikoittaiset kerhot: 
Päiväpiiri maanantaisin klo 

13–14.30 palvelukoti Saaren-
kartanossa.
Aamukahvila keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 nuorisotila Luu-
kulla.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) 
keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 
kirkon kerhotilassa. 
Kaikenikäisten kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 kir-
kolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18–19.30 kirkolla. 

Jouluinen 
gospelhartaus 
torstaina 12.12. 

klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden 

kirkossa.

Kirkkokuoro ke 11.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 11.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.

Kehitysvammais-
ten joulukirkko ja 

kirkkokahvit to 
12.12. klo 13 Py-
hän Kolminai-
suuden kirkos-
sa. Toimittaa Eli-

na Hyvönen.
Naisten raamattu- 

ja keskustelupiiri to 
12.12. klo 18.30 Kirkonky-

län srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.

Kyläjoulukalenteri 2013 
• Pe 6.12. Vasken Tupa tutuksi joulupuuhien merkeissä klo 
12–18. Vaskentie 17. • La 7.12. Vanha Pappila. Joulupuu-
roa ja joulumusiikkia klo 15–18. Vanhanpappilantie 41. • Su 
8.12. Hyvän Tuulen Mylly klo 14–17. Myllytie, Ojakylä • Ma 
9.12. Lokki-baari – kansalaisopiston kutojat klo 15–20. Jou-
lutunnelmaa perinteisissä ja uusissa kudonnaisissa. Luovon-
tie 119. • Ti 10.12. Anna lahja -päivä ja pientä neulahuovu-
tusta joulukoristeiksi srk-salissa klo 16–19. Voit tuoda jon-
kun lahjan lapsiperheelle/yksinäiselle vanhukselle jne. Dia-
koniatyö toimittaa lahjat tarvitseville vastaanottajille jou-
luksi. Luovontie 50. • Ke 11.12. Metsäneläinten joulupuu 
päiväkoti OnnenSaaren Laavun tuntumassa klo 10 alkaen. 
Tuo mukanasi sopiva syötävä koriste metsäneläimille – tas-
kulamppu mukaan.  Kenttäläntie 8. • To 12.12. Merisilta 
-lautta. Tontut matkustelevat lautalla aamu- ja iltahämä-
rissä. Matkustamossa voi kuulla tonttujen soittoa ja saada 
lämmintä juomaa.

Kauneimmat joululaulut
Su 8.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkko. 
Musiikkiavustus Melodiset-kuoro, joht. Sanna Jaako
Ti 10.12. klo 14 Vanhemman väen Kauneimmat 
joululaulut, Pyhän Kolminaisuuden kirkko.
Musiikkiavustus Vuokot ja Veikot
Su 15.12. klo 14 Kauneimmat joululaulut lapsiperheille,
Pyhän Kolminaisuuden kirkko. Musiikkiavustus 
Varhaisnuorten kuoro ja Erja Anttila marimba
Su 15.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskus.
To 19.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkko. 
Musiikkiavustus Erja Anttila marimba
Su 22.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkko. 
Musiikkiavustus Maria Mannermaa, laulu
Lisäksi:
Su 22.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu, 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Musiikkiavustus Askeleet

Diakonia-
perheiden 
jouluateria 

tiistaina 17.12. klo 17 
Kokkokankaan 

seurakuntakeskuksessa.
Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset 
10.12. mennessä 
Arvo Yrjölälle, 

p. 040 7707 431.

Eläkeläisten ja omaishoitajien joulujuhla 
torstaina 12.12. klo 12 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Linja-autokuljetus lähtee klo 11.15 Caritas-koti, klo 11.25 
Palvelukoti Hovila, klo 11.30 Kirkonkylän srk-koti, klo 11.40 
Honkasen monitoimitalo. Myös matkan varrelta pääsee 
kyytiin. Muuta kuljetusta tarvitsevat voivat soittaa Jaana 
Helisten-Heikkilälle, p. 040 7790 368.

Vanhan ajan jouluraitti -tapahtuma 
lauantaina 7.12. klo 16–20, vapaa pääsy. 

Luvassa muun muassa vanhojen pihojen joulupolku 
Kankaanpääntien varrella, pappilassa jouluseimi 
sekä pihalla paimenten glögitarjoilua. 
Sisällä pappilassa musiikkipainotteista 
ohjelmaa, yllätyksiä ja joulupuoti. 
Pappilasta kulku suuntaa 
lyhtykujaa pitkin Nuorisoseuralle 
kunnon vanhan ajan 
joulumyyjäisiin 
ohrapuuron kera.

K
irko

n ku
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Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 9.45 lipunnosto 

kirkon edessä ja
 kunniakäynti 

sankarihaudoille.
Klo 10 jumalanpalvelus,
juhlakahvit srk-salissa.
Klo 11.30 päiväjuhla 

kirkkosalissa. 
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Seurakunnissa tapahtuu 5.–12.12.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus pe 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Tarja Pyy, saarnaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava, kirkkokuo-
ro, Muhoksen torvipojat. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla. Partiolaisten lupa-
uksenanto jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Sanajumalanpalvelus su 
8.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava.
Nuorten jouluinen ilta-
kirkko ke 11.12. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Timo Ustjugov.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 5.12. klo 11 kappelis-
sa. Aiheena itsenäisyys. 
Iltakirkko to 5.12. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava.
Itsenäisyyspäivän juhla pe 
6.12. klo 11.30 seurakuntata-
lossa, juhlapuhe opetuspal-
velujohtaja Juha Valta, pää-
tössanat Tarja Pyy, musiikkia 
Muhoksen torvipojat ja kirk-
kokuoro.
Kauneimmat joululaulut ti 
10.12. klo 13 Muhoksen pal-
velukodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Kauneimmat joululaulut ti 
10.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut ti 

Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus pe 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Marja-Liisa Hautamä-
ki, kanttorina Mika Kotka-
ranta.  Ks. ilmoitus.
Kauneimmat joululau-
lut-messu su 8.12 klo 10 
kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, avustaa Marja-Lii-
sa Hautamäki, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Kirkko-
laulajat ja Paula Ylikulju 
avustavat.

Lähetysvintti ma 9.12. klo 
12–14 Lähetysvintillä.
Seurat Niittypirtillä ma 9.12. 
klo 13–14.
Perhekerho ti 10.12. klo 9.30 
–11 seurakuntatalolla. Puu-
rojuhla kaikille syksyn aika-
na kerhossa käyneille. Mika-
kanttori säestää joululauluja. 
Siionin jouluvirret ti 10.12. 
klo 18 Inkeri ja Lauri Aholalla 
(Linnakuja 9).
Perhekerho ke 11.12. klo 9.30 
–11 Vanamon Olohuoneessa. 
Joulukerho kaikille syksyn ai-
kana kerhossa käyneille. Per-
hetyön diakoni Ritva Sassali 
mukana kerhossa. 
Seurakunnan joulujuhla 
ke 11.12. klo 12 ikäihmisille, 

omaishoitajille, ystävären-
kaalle ja muille halukkaille. 
Joulupuuro ja -kahvit sekä 
jouluista ohjelmaa.
Nuorten kuoro Celeste ke 
11.12. klo 17 seurakuntata-
lolla.
Neulekahvila ke 11.12. klo 
17.30–19 Lähetysvintillä jou-
lun tunnelmissa.
Partio: To 5.12. klo 18–20.30 
Linnanvalloitusta ja lättyjä 
Liisanlinnassa 13-v. / 2013 ja 
sitä vanhemmille nuorille. Pe 
6.12. Itsenäisyyspäivä, partio-
laiset kokoontuvat seurakun-
tatalolle klo 8.45. Ma 9.12. 
klo 18 Sudenpentujen joulu-
tapahtuma seurakuntatalol-
la. Perhepartiolaiset osallis-
tuvat sudenpentujen joulu-
tapahtumaan. Ilmoittautu-
minen viimeistään 6.12. Oh-

Kuollut: Liisa Katariina 
Huhtala s. Hannila 85.

je netissä. Ti 10.12. klo 18–
20 Jouluoperaatio seikkaili-
joille. Ke 11.12. klo 18–20.30 
Mafeking 4. 13–14 Kotiko-
lolla. Pe 13.12. klo 15–17 Päi-
vystys Partiotoimistossa. Klo 
18–21 Samowaarit Partio-
kämpällä. 13.–15.12. Tarpo-
jien joululeiri Partiokämpäl-
lä. Tarkemmat tiedot toimin-
nasta: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Itsenäi-
syyspäiväseurat pe 6.12. klo 
17 ry:llä ja Lumijoen Joulu-
lauluilta klo 19 Lumijoen kir-
kossa. Raamattuluokka (5.–
6.) la 7.12. klo 18.30 kodeissa. 
Pyhäkoulut su 8.12. klo 11.30 
ja seurat klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla sekä klo 
16 ja 17.30 seurat ry:llä. Vart-
tuneiden kerho to 12.12. klo 
12 ry:llä.

Kastettu: 
Louna Lyydia Louhisalmi,
Konsta Mikael Määttä, 
Fanni Lyydia Puhakka,
Mandi Adelia Sorvari.
Kuollut: Kyllikki Mirjam 
Hyrynkangas, 89.

10.12. klo 13.30 Puhakan pal-
veluasunnoilla, Jouni Heikki-
nen. 
Jouluinen barokkikonsertti 
ti 10.12. klo 18 kirkossa.
Kauneimmat joululaulut ti 
10.12. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella, puhe Jouni 
Heikkinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Ikäihmisten kerhojen yhtei-
nen joulujuhla ke 11.12. klo 
11.30 seurakuntatalossa.
Rukouspiiri ke 11.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kaikille avoin jouluvaellus 
ke 11.12. klo 18 Koortilassa. 
Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Jouni Heikkinen.
Kuorot: Ke 11.12. klo 10.30 
päiväkuoro ja klo 18.30 kirk-
kokuoro srk-talossa. Lapsi-
kuorolaiset osallistuvat jou-
luvaellukseen klo 17 Koorti-
lassa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot srk-talossa ti klo 9.30–
11.30, Päivärinteen srk-salissa 
ti klo 10–12 ja ke klo 12.30–
14.30, Kylmälänkylän kap-
pelissa ke klo 9.30–11.30 ja 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la to klo 10–12. Lasten kau-
neimmat joululaulut su 8.12. 
klo 16 kirkossa, tarjolla glö-
giä ja pipareita. Lasten jou-
luvaellukset 9.–12.12. Koorti-
lassa, katso tarkemmat aika-

JOULUJUHLA
    Työttömille ja vähävaraisille 
17.12. klo 12 alkaen Muhoksen seurakuntatalolla.
Tarjolla jouluista ohjelmaa ja jouluruoka!
Ilmoittautuminen tiistaihin 10.12. mennessä 
kirkkoherranvirastoon,  p. (08) 5331 284
Olet lämpimästi tervetullut!
t. Muhoksen seurakunnan  diakoniatyö

taulut kotisivuiltamme. 
Nuoret/rippikoulut: Nuor-
ten jouluinen iltakirkko ke 
11.12. klo 18 kirkossa. 
Partio: Lupauksenanto itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10 
jumalanpalveluksen alussa. 
Joulujuhla ke 11.12. klo 17 
Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Kauneimmat joulu-
laulut ti 10.12. klo 19. Ompe-
luseuroja ei ti 10.12., laulam-
me kauneimpia joululauluja 
klo 19.  
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 6.12. klo 18 itsenäisyyspäi-
vän seurat ja laulutuokio kir-
kossa, kahvit srk-talossa. Su 
8.12. klo 14 seurat ja joulu-
laulutuokio ry:llä. Ma 9.12. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
10.12. klo 13 lauluseurakerho 
Heikkilällä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 6.12. klo 18 itsenäi-
syyspäivän seurat ja laulu-
tuokio kirkossa, kahvit srk-
talossa. La 7.12. klo 10 päi-
väkerho ry:llä. Su 8.12. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Luok-
kanen, Laitasaari Carlson, 
Huovila Pöykkö. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 10.12. klo 13 lau-
luseurakerho Heikkilällä. To 
12.12. klo 18.30 sisarpiirin 
pikkujoulu. 

Itsenäisyyspäivä Limingassa
perjantaina 6.12. klo 10 alkaen kirkossa 

partiolaisten lupauksenanto, 
juhlajumalanpalvelus ja 

kunnianosoitus sankarivainajille, 
klo 12.30 kahvit ja juhla seurakuntatalolla

Lucian päivän aamutilaisuus 
kahveineen työhön meneville ja muille aamuvirkuille 

perjantaina 13.12. klo 7–9 
Pappilan pihapiirissä Kotikololla,  Pappilantie 6. 

LUCIA paikalla noin klo 7.20 ja  klo 8.20. 
Lämpimästi tervetuloa!  

Limingan kirkossa sunnuntaina 8.12. klo 10. 
Tervetuloa!

Kauneimmat joululaulut
su 8.12. klo 16  lasten Kauneimmat Joululaulut kirkossa
ti 10.12. klo 19  Laitasaaren rukoushuoneella 
to 12.12. klo 19  Kylmälänkylän kappelissa 
su 15.12. klo 16  kirkossa
su 15.12. klo 19  kirkossa
su 22.12. klo 10 Kauneimmat Joululaulut -messu 
 kirkossa
su 22.12. klo 16 Päivärinteen ry:llä
su 22.12. klo 19 kirkossa

Tervetuloa!
Laulutilaisuuksissa kerätään kolehti 
Suomen Lähetysseuran 
työn hyväksi.
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Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17

p. (08) 5640 600
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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
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 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Rantsilan koulun adventtikirkko to 5.12. klo 9.15 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa Sirkku Pa-
lola. Kanttorina Arja Leinonen, avustaa Rantsilan Stellat.
Messu su 8.12. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Ismo Saaranen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen. Eläkeliitto tarjoaa kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 8.12. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Unto Määttä.

Lasten joulukirkot
•	 Ma	9.12.	 klo	10	Rantsilan	kirkossa.	Toimittaa Merja 
Jyrkkä, avustaa Johanna Hietala ja Eeva-Liisa Kekkonen. 
Kanttorina Arja Leinonen, avustaa Kirkkomuskarit.
•	 Ma	9.12.	 klo	10	Pulkkilan	kirkossa.	Toimittaa Perttu 
Kyllönen, avustaa Kirsti Hakkarainen ja Marketta Taipa-
leenmäki. Kanttorina Veijo Kinnunen.
•	 Ti	10.12.	klo	9.30	Piippolan	kirkossa.	Toimittaa Perttu 
Kyllönen, avustaa avustaa Sirkku Palola ja Marketta Tai-
paleenmäki. Kanttorina Unto Määttä.
•	 Ke	11.12.	klo	10	Kestilän	kirkossa.	Toimittaa Saila Karp-
pinen, avustaa Johanna Hietala ja Eeva-Liisa Kekkonen. 
Kanttorina Arja Leinonen.
•	 To	12.12.	klo	9.30	Pyhännän	kirkossa.	Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Veijo Kin-
nunen.

Nuortenilta to 5.12. klo 18 
Murron kerhotilassa. Eloku-
vailta! Voit ottaa mukaasi 
omia herkkuja. Nuortenilta 
on poikkeuksellisesti klo 20 
saakka!
Jouluaskartelu ti 10.12. klo 
16.30 Mäntyrinteellä.
Lasten jouluhartaudet to 
12.12. klo 9.30 ja 10.15 Tyrnä-
vän kirkossa.

sitöitä, arvontaa ja kahvia. 
Karjalanpiirakoita voi tilata 
etukäteen, p. 044 763 119 tai 
040 7522 165. Toivotaan lah-
joituksia!
Rauhanyhdistys: Seurat su 
8.12. klo 19 Kestilän ry:llä. 
Seurat su 8.12. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 Pulkkilan 
ry:llä, Markku Veteläinen. 
Seurat su 8.12. klo 16 Pyhän-
nän ry:llä, Eero Pisilä ja Jou-
ko Piilola. Seurat pe 6.12. klo 
18.30 ja su 8.12. klo 13 Rant-
silan ry:llä.
Seurakuntakerho to 5.12. 
klo 13 hirvipeijaisissa Rantsi-
lan srk-talossa ja pe 13.12. klo 
10 Kestilän srk-talossa.

A-killan ja seurakunnan yh-
teinen joulujuhla maanan-
taina 9.12. klo 14 Pulkkilan 
seurakuntatalossa.
Rantsilan kappelin ja Rant-
silan eläkeliiton yhteinen 
joulujuhla ti 10.12. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.

Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus 6.12. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Aino Juntunen. 
Musiikkiavustus Keijo Nis-
silä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen seppeleen lasku 
sankarihaudalle. Kirkko-
kahvi klo 11.30 ja pääjuh-
la klo 12 Kirkkomännikön 
koululla.
Itsenäisyyspäivän har-
taushetki 6.12. klo 16 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, 
kanttori Aino Juntunen. 
Hartauden jälkeen sep-
peleen lasku sankarihau-
dalle.
Sanajumalanpalvelus su 
8.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Aino Jun-
tunen.
Messu su 8.12. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Aino Juntunen.

• Su 8.12. klo 19 Kestilän 
kirkossa, Unto Määttä 
ja kirkkokuoro. Juonto 
Elma Kesti.

• Su 8.12. klo 19 Pulkkilan 
kirkossa, Veijo Kinnu-
nen, Perttu Kyllönen ja 
kirkkokuoro.

• Su 8.12. klo 19 Rantsi-
lan kirkossa, Arja Lei-
nonen, Saila Karppi-
nen, kappelikuoro ja 
Rantsilan Stellat.

• Ma 9.12. klo 19 Tavast-
kengän koululla, Veijo 
Kinnunen ja Perttu 

 Kyllönen.

Vanhusten Kauneimmat 
joululaulut to 12.12. klo 14 
Tyrnävän srk-talolla. Lopuksi 
glögi- ja torttutarjoilu.
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 17 Temmeksen kir-
kossa ja klo 19 Tyrnävän kir-
kossa.
Nuorten adventtivalvojai-
set 14.–15.12. Tyrnävän srk-
talolla. Adventtivalvojaiset 
alkavat nuortenillalla klo 18. 
Valvomme adventin sanoman 
äärellä askarrellen, nauttien 
hyvästä seurasta, rentoutu-
misesta ja yllätysohjelmasta. 
Sunnuntaina osallistumme 
jumalanpalvelukseen. Ilmoit-
tautumiset ke 11.12. mennes-
sä Jossulle, p. 044 7372 632, 
johanna.rantala@evl.fi.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joululauluilta ja suurarvonta 
pe 6.12. klo 18 ry:llä. Su 8.12. 
hartaus klo 14.30 VillaTyrnis-
sä ja seurat klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aikuisten jouluruokailu pe 
6.12. klo 18 ry:llä. Seurat su 
8.12. klo 16 ry:llä.

Hei sinä villasukkien kutoja!
Haluaisitko valjastaa taitosi lähetystyön hyväksi? 

Kaipaatko tekemistä vapaahetkiin? 
Seurakunnan lähetystyö kaipaa sukkien kutojaa! 

Valmiita sukkia myydään eri tapahtumissa, 
kuten perunamarkkinoilla ja joulumyyjäisissä. 

Sukkalangat saisit seurakunnalta. 
Tuloilla tuetaan lähetystyön kohteita. 

Yhteydenotot: 
lähetyssihteeri Johanna Rantala,  p. 044 7372 632.

Joulumyyjäiset
La 7.12. klo 10 

Temmeksen srk-talolla. 
Myytävänä

arpoja, käsitöitä, 
leivonnaisia, kahvia 

yms. Diakonia- ja 
lähetystyön lisäksi 
mukana Lakeuden 
kehitysvammaisten 

tuki ry.

La 14.12 klo 10–12 
Tyrnävän srk-talolla. 

Myytävänä on 
monenlaista mukavaa, 

kuten leivonnaisia, 
käsitöitä, joululaatikoita 

ja arpoja. Nälkä ei 
pääse vaivaamaan, kun 

myytävänä on myös 
riisipiirakoita. Lisäksi voi 

nauttia torttukahvit. 
Diakonia- ja lähetystyön 

lisäksi mukana 
Eläkeliiton Tyrnävän 

yhdistys ry. 
Tervetuloa 

herättelemään 
joulumieltä ja tekemään 

hyviä ostoksia!

tiistaina 10.12. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. Ohjelma 5 € ovelta.

Järjestää Tyrnävän seurakunta 
ja Tyrnävän kunta.

Piippolan kappelin joulu-
juhla ti 10.12. klo 12 Piippo-
lan srk-kodissa. 
Ystävänkammari ke 11.12. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Kirkkovaltuusto ke 11.12. klo 
18 Rantsilan srk-talossa.
Pyhännän kappelin joulu-
juhla to 12.12. klo 11 Pyhän-
nän srk-talossa.
Jouluhartaus pe 13.12. klo 13 
Koivulehdossa.
Lähetystyön myyjäiset lau-
antaina 14.12. klo 12–14 Piip-
polan seurakuntakodissa. 
Myytävänä leivonnaisia, kä-

Kastettu: Sulo Eetu Mi-
kael Savolampi (Rantsila) 
ja Alma Inkeri Ohenoja 
(Piippola).
Kuollut: Antti Johannes 
Tuohimaa 67 (Rantsila).

Joululauluilta
Junnonojan Rukoushuoneella tiistaina 10.12. klo 18.30, 
Samuel Korhonen evankeliumiyhdistyksestä, 
Timo Hakkarainen ja Unto Määttä. Kyläyhdistyksen 
järjestämät kahvit ja myyjäiset Laakkolan kylätalolla. 
Mankilan Rukoushuoneella torstaina 12.12. klo 19, 
Arja Leinonen, Saila Karppinen ja kappelikuoro. 
Torttukahvit. 

Oulun Laulun joulukonsertti 
Nyt syttyy valot tuhannet
perjantaina 13.12. klo 19 Piippolan kirkossa.
Johtaa Kristian Heberg. Solisti Jenni Kinnunen. 
Hartaus Merja Jyrkkä. Käsiohjelma 5 €.

Itsenäisyyspäivä 6.12. 
Siikalatvan seurakunnassa
Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa veteraanikuoro.
Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Itsenäisyyspäiväjuhla ja Palvelukeskus Nestorin 
30-vuotisjuhla Nestorissa, mukana veteraanikuoro.

Siikalatvan kunta
Kokoontuminen klo 10 Kestilän, Piippolan ja Rantsilan 
sankarihaudoille. Kunniavartio. Seppeleenlasku. Kesti-
lässä mukana mieskuoro ja Rantsilassa veteraanikuoro. 
Kunniakäynnin jälkeen kuljetus Pulkkilaan itsenäisyys-
päivän jumalanpalvelukseen ja juhlaan. 
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä. Urkurina Arja Leinonen ja kanttorina 
Unto Määttä. Pulkkilan ja Kestilän kirkkokuorot avusta-
vat. Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Kirkkokahvit ja juhla Pulkkilan peruskoululla.

Juhlan jälkeen kuljetus takaisin kappeliseurakuntiin. 
Avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä 
seurakunnan kirkkoherranvirastoon, p. 0207 109 860.

Kastettu: Joosua Toivo 
Koskela, Onni Aappo Os-
kari Mäenpää, Aada Erika 
Niskasaari.
Avioliittoon vihitty: Jan-
ne Samuli Mattila ja Ja-
nita Elisabeth Isopahka-
la, Aimo Juhani Karjalai-
nen ja Lotta Mikaela Lu-
mijärvi.
Kuollut: Aino Henna Pir-
kola s. Niemelä 93.
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Suosikkisananlaskuni ESA RÄTTYÄ
Nuorisomuusikko, Kasvatustyön erityispalvelut

Sananl. 16:3
Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi me-
nestyvät.

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Ajattelen, että kaikki on lahjaa Jumalalta, kaikki mitä teen, 
pienimmätkin asiat. Jos pyytää siunausta Jumalalta, asiat me-
nevät kuten ne on tarkoitettu, ja silloin ei tule tarvetta valit-
taa. Minulle sananlasku on hyvin voimallinen, muistutus sii-
tä, että kaikki on Jumalan siunauksen alla. 
Totta kai välillä ottaa lujasti päähän, kun asiat eivät mene niin 
kuin itse on halunnut, mutta toisaalta voi kysyä, onko se hy-
väksi niin. Myöhempinä vuosina se on myös lohdullinen nä-
kökulma.
 
Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Olen käyttänyt sitä esimerkiksi jonkun musiikkiesityksen en-
si-illan alla. Välillä on itseäkin sapettanut, kun kellopelistä lyö 
vääriä ääniä. Vaikka on tietenkin tehty töitä ja harjoiteltu sen 
eteen, esitys menee niin hyvin kuin se on tarkoitettu. 
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Palstalla rauhan 
tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät kertovat, 
mikä raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Kansanedustaja pyytää voimia 
yhteisten asioiden hoitajille

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Haluan joka aamu pyytää 
Herralta voimia yhteis-
ten asioiden hoitajille, sa-
noo kansanedustaja Juha 

Sipilä.
Piispan adventtivastaanotolle 

tervehdyksen tuonut Sipilä sivu-
si puheenvuorossaan myös muun 
muassa luottamusta, ahneutta ja 
poliittista päätöksentekoa.

– Ihmisten luottamus poliitti-
seen päätöksentekoon on romah-
tanut: vain prosentti suomalaisis-
ta kokee enää suurta luottamusta 
poliittiseen päätöksentekoon.

– Kasvava ahneus lisää epäta-
sa-arvoa ja luottamuspulaa ih-

misten välillä.
Sipilä muistuttikin, että yh-

teisten asioiden hoitajan ei tule 
edistää omaa vaan yhteistä etua.

Adventtivastaanoton ohjel-
massa oli myös huomionosoituk-
sia. 

Hallinto-oikeuden tuomari 
Pirjo Pyhäjärvi ja rovasti Han-
nu Ojalehto ottivat vastaan Kirk-
kohallituksen myöntämät seura-
kuntatyön kunniamerkit.

Ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina monen mieli oli jo jou-
lussa. 

Pyhäjärvi vertasi kiitospu-
heenvuorossaan joulua kesälo-

Uudet rovastit Kari Tiirola, Tapani Ruotsalainen, Liisa Karkulehto ja Juha Karhulahti 
sekä piispa Samuel Salmea kättelevä Seppo Viljamaa saivat adventtivastaanotolla 
nimityskirjansa.

Adventtivastaanotto oli monien kohtaamisten tapahtumapaikka. Oululaiset Esteri ja Pentti Kopperoinen jututtivat Ivalosta 
saakka adventtivastaanotolle tulleita Vilho ja Rauni Mannermaata.

Kansanedustaja, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä oli haluttua juttuseuraa 
Piispantalolla.

maan: sitä kaikki odottavat ja sii-
hen liittyy suuria toiveita.

– Ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa 
tapaa viettää joulua. Toivon, että 
joulusi on Taivaan Isän siunaama 
ja sellainen joulu, jota juuri sinä 
tarvitset.

Viidelle uudelle rovastille luo-
vutettiin nimityskirjat. Nimitys-
kirjansa piispa Samuel Salmelta 

saivat Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Liisa Karkulehto, 
Oulun seurakuntayhtymän joh-
tava perheneuvoja Seppo Vilja-
maa, Haapajärven seurakunnan 
kirkkoherra Kari Tiirola, Iin 
seurakunnan kirkkoherra Tapa-
ni Ruotsalainen sekä Perhon seu-
rakunnan kirkkoherra Juha Kar-
hulahti.

Vastaanotolle toivotettiin ter-
vetulleiksi hiippakuntalaiset lä-
heltä ja kaukaa. Vilho ja Rau-
ni Mannermaa ottivat kutsunsa 
vastaan Ivalossa:

– Olen palvellut seurakuntaa-
ni laulun lahjalla esiintyen muun 
muassa saamelaisten kansallis-
päivän juhlissa. Piispa on vie-
raillut niissä useamman kerran. 
Meille lähetetty kutsu liittyy var-
maankin tähän, Rauni Manner-
maa arveli.

Mannermaat osallistuivat 
edellisiltana Oulun tuomiokir-
kossa pidettyyn Hoosianna-juh-
laan.

– Oli aivan ihanaa, kun kirk-
ko täyttyi ääriään myöten ja nuo-
retkin hakivat virsikirjoja virsiä 
laulaakseen.

Myös oululaiset Esteri ja Pent-
ti Kopperoinen pitivät  Hoosian-
na-juhlaa puhuttelevana tapahtu-
mana.

Heistä joulun kristillistä sano-
maa kannattaa tuoda tällaisella 
juhlalla esille jatkossakin.

– On oikeastaan ihme, ettei 
vastaavaa ole keksitty jo aiem-
min. Juhlasta kannattaa tehdä 
perinne.

MiNNa KoliSTaJa

Kasvava ahneus 
lisää epätasa-
arvoa ja 
luottamuspulaa 
ihmisten välillä.

Juha Sipilä


