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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Aika monen joululaulun sanat ovat opettajien tai 

pappien käsialaa.

Esimerkiksi ”Heinillä härkien kaukalon” on 

peräisin lauluvihkosesta, jonka 1926 toimitti jyväskyläläi-

nen opettaja Martti Korpilahti. Savonlinnassa opettajana 

työskennellyt Helmi Auvinen kirjoitti vuonna 1897 laulun 

Joulun kellot (Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa) sanat.

Jyväskyläläinen pappi Gustaf Oskar Schöneman julkaisi 

1870-luvulla Uuden Kuva-Aapisen ja lisäsi loppuun muu-

tamia lastenlauluja. Yksi niistä oli “Joulupuu on raken-

nettu”. 

Vilkku Joukahainen puolestaan toimi kansakoulun-

opettajana Haminassa. Vuonna 1901 julkaistu “On han-

get korkeat, nietokset” on hänen tunnetuin runonsa. 

Eikä tainnut aavistaa Alpo Noponenkaan, rantasalme-

lainen opettaja ja kirjallisuusmies, millaiseen suosioon 

aikanaan yltää kesäasunnolla Inkoossa kesällä 1916 riimi-

telty teksti ”Arkihuolesi kaikki heitä”.

Kauneimmat joululaulut alkoivat soida joulukuun 

alussa ja niitä riittää loppiaisen saakka. Laulutilaisuuk-

sia järjestetään Suomen seurakunnissa kaikkiaan kolmi-

sen tuhatta.

Kauneimmat joululaulut on kivunnut suosituimpien 

joulunajan kirkollisten tapahtumien joukkoon. Suosituin 

joulun ajan kirkossakäyntipäivä on edelleen jouluaatto. 

Vuoden 2011 tilastoitu osallistujamäärä oli 345 000 ihmis-

tä. Ensimmäisestä adventista toiseen joulupäivään juma-

lanpalveluksien kävijämäärä oli noin 726 000 ihmistä. 

Suomen lähetysseuran Kauneimmat joululaulut -tilai-

suudet kokosivat seurakuntien tiloihin noin 480 000 

ihmistä ja samansuuruisen määrän muihin tiloihin laula-

maan yhdessä joululauluja.

Kirkoissa kerättävä kolehti kuljettaa Suomen Lähetys-

seuran kautta apua kehitysmaiden vammaisille lapsille.

Heitä hetkeksi arkihuolet. Malta istahtaa kirkonpenk-

kiin. Hengähdä – joulu on jo lähellä.

Arkihuolesi kaikki heitä – laulaen

SuoMAlAiSillA on lukuisia tapoja ra-
joittaa toistensa ilmaisunvapautta. La-
ki on avara, kaikki ihmiset eivät ole. Ta-
vallista normisuomalaisuutta on olla sitä 
mieltä, että kaikenlainen suora ilmaisu – 
vaikka kuinka tosi ja korrekti – on louk-
kaavaa. Kaikista yhteiskunnan asioista ei 
ole sopivaa puhua ensinkään. Usein saa-
mani palaute on, että etenkin naisten tu-
lisi ilmaista asiansa pehmeästi ja kärjis-
tämättä. Näin meitä kuulemma kuultai-
siin paremmin.

Toimittaja Johanna Korhonen 
Helsingin Sanomissa 4. joulukuuta 2013.

KirjAKAuPPojen hyllyt notkuvat hy-
vän elämän oppaita. Neuvotaan hidasta-
maan vauhtia. Kehotetaan meditoimaan, 
lenkkeilemään ja syömään terveellises-
ti sekä olemaan sosiaalisesti aktiivinen. 
Hyviä reseptejä, mutta ne eivät riitä. On 
katsottava sisäänpäin ja kuljettava pitkä 
tie omaan sisimpäänsä. Vasta kun on si-
nut itsensä kanssa, voi olla sinut muille.

Konsultti Upi Heinonen 
Kirkko & Koti -lehdessä 4. joulukuuta 2013.

lAinASin 16-VuotiAAnA Nobel-kirjai-
lija Harry Martinsonin omaelämäkirjal-
lisen kirjan Nässlorna blomma (Nokko-
set kukkivat). Kirja teki lähtemättömän 
vaikutuksen. Sen viesti oli kirkas. Ihmi-
siä ei saa jättää heitteille vaan heistä tu-
lee pitää huolta.

Martinson edusti hyvinvointivaltion 
arvoja, solidaarisuutta ja tasa-arvoa. Tätä 
näkemystä ovat yrittäneet horjuttaa niin 
moraalisen ja älyllisen haaksirikon kärsi-
neet taistolaiset kuin utopistiset markki-
nafundamentalistitkin.

Professori Sixten Korkman 
Sana-lehdessä 5. joulukuuta 2013.

uSKon VAloSSA tajuamme, ettemme ole 
pelkkää sontaa, vaan itse asiassa melkoi-
sen arvokkaita olentoja, kun kerran itse 
universumin Herra on kutsunut meidät 
rakkaiksi lapsikseen ja valmistanut meil-
le niin hienon tulevaisuuden, ettei hullu-
kaan osaa siitä unelmoida.

Teologi ja opettaja Emil Anton blogissaan 
Kotimaa24-verkkosivustolla 3. joulukuuta 2013.

 
Aatoksia

joulukengät

Sain kerran jouluksi kengät, joita 
en unohda koskaan. Ei niitä ole 
enää olemassa, mutta ne lämmit-
tävät yhä.

Miksi muuten Martti Luther mai-
nitsee erikseen kengät Vähässä Katekis-
muksessa Herran rukouksen neljännen 
pyynnön selityksessä? Jokapäiväiseen 
leipään kuuluu Lutherin mukaan ruo-
ka, juoma, vaatteet, kengät, koti…

On merkillepantavaa, että selittä-
essään ensimmäistä uskonkappaletta 
luomisesta Luther luettelee samoin sa-
noin: ”Hän antaa myös vaatteet, ken-
gät, ruoan, juoman, kodin, konnun… ”

Jumalan luomisen ihmeisiin kuulu-
vat siis erikseen kengät. Kengät eivät ol-
leet Lutherin päivinä itsestäänselvyys. 
Suutari teki ne ja niitä hoidettiin huo-
lella, jotta ne olisivat kestäneet kulu-
tusta kesät, talvet. Kaikil-
la Saksanmaan lapsilla ei 
ollut kenkiä ollenkaan.

Minunkin lapsuudes-
sani oli köyhien mökkien 
lapsia, joilla ei ollut omia 
kenkiä. Kun talvella tuli 
asiaa ulos, kenkiä pidet-
tiin vuorotellen. Kesällä 
juostiin avojaloin. 

Minäkin juoksin avojaloin monena 
kesänä. Jalkapohjat tulivat niin koviksi, 
että sänkipelto ei pistellyt yhtään. Joil-
lakin lapsilla oli loppukesästä varik-
sensaappaat: jalat rohtuivat likaisik-
si nilkasta ylöspäin ja niitä hoidettiin 
rasvaamalla. 

Kevätjuhlaan saatiin joskus uudet 
lipposet, joissa oli kasvunvaraa niin 
että minunkin uutuudet muistuttivat 
kerran Hessu Hopon kenkiä.

Äitini kertoi usein, että sota-aikana 
saatiin paperikenkiä. Ne olivat hyviä 
kuivalla säällä mutta sateen sattuessa 
ne hajosivat jalkaan.

Muistanko kiittää Luojaa luomisen 
ihmeestä ja jokapäiväisestä leivästä, 
kun aukaisen komeron, josta vyöryy 
lattialle kenkiä? Olisiko tänä jouluna 
lähellä ja kaukana kengättömiä lähim-

mäisiä?
Eräänä lukiotalvena jou-

lun alla oli kovat pakkaset. 
Minulla ei ollut rahaa talvi-
kenkiin. Kesäkengissä piti 
juosta kovaa koulusta käm-
pille, jotta varpaat eivät oli-
si paleltuneet. Asuntoni lä-
hellä oli kenkäkauppa, jon-
ka näyteikkunasta katselin 

talvikenkiä. 
Paikalle tuli paras ystäväni, varak-

kaan kodin poika. Säikähdin kun hän 
rupesi itkemään. Hän sanoi: ”Olen 
nähnyt, että sinulla ei ole talvikenkiä. 
Olen säästänyt viikkorahoistani sen 
verran, että voit ostaa uudet kengät.”

Minulla ei ole ollut koskaan niin 
lämpimiä kenkiä.

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on eläkepäiviään 

Oulussa viettävä rovasti

olisiko tänä 
jouluna lähellä 
ja kaukana 
kengättömiä 
lähimmäisiä?
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nuorille aikuisille suunnatut 
Cross Cafe -illat päättyvät 
Keskustan uusi seurakun-

tatalo valmistuu vuoden-
vaihteessa ja Elohuoneen 
vuokrasopimus päättyy. 

Samalla loppuvat Elohuoneella 
järjestetyt Cross Cafe -illat.

– Cross Cafe sellaisenaan päät-
tyy, mutta perjantai-iltojen toi-
minta jatkuu. Se, missä, millaisena 
ja kuinka usein, on vasta suunnit-
teluvaiheessa, sanoo Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan nuoriso-
työntekijä Mari Tuokkola.

– Toivomme, että saamme 
mukaan myös vapaaehtoisia.

Nyt kaivataankin mielipiteitä 
ja ideoita siitä, millaista toimin-
taa nuoret aikuiset itse haluavat.

Vaihtoehtoinen
illanviettopaikka
Cross Cafe sai alkunsa vuonna 
2006, kun Tuiran kirkossa järjes-
tetyille CrossRoads -illoille mie-
tittiin jatkotoimintaa. Kahvilan 
ideana oli tarjota vaihtoehto pe-
rinteisille keskustan perjantai-il-
tojen viettopaikoille.

Alun perin kahvilaa isännöivät 
ja emännöivät lukuisat vapaaeh-
toiset nuoret aikuiset, jotka vasta-
sivat kaikista järjestelyistä.

tuoneet evankeliumin esille vie-
railevien bändien ja artistien joh-
dolla.

– Esiintyjiä on ollut yli sata ja 
kahvila on tarjonnut loistavan 
estradin monille paikallisille gos-
pelyhtyeille ja muusikoille.

Esiintymässä on ollut myös lu-
kuisia tunnettuja artisteja ja yhty-
eitä muun muassa Bass´n Helen ja 
Jukka Poika.

– Molempien keikoilla tupa 
oli niin täynnä, että osa ihmistä 
seurasi niitä ulkona ikkunoista. 

Lukuisat erilaiset artistit ja mo-
nipuoliset illat ovat houkutelleet 
paljon uusia ihmisiä tutustumaan 
seurakunnan toimintaan ja ma-
daltaneet samalla kynnystä astua 
sisään, Kieksi uskoo.

Artistien lisäksi Cross Cafes-

sa on nähty muun muassa imp-
rovisaatioteatteria, tanssiesityksiä 
ja stand up -komiikkaa. Siellä on 
järjestetty myös bingo-, elokuva- 
sekä lautapeli-iltoja.

Perjantaina vietetään
jäähyväisiä
– Seitsemän vuotta on pitkä ajan-
jakso. Nyt on hyvä miettiä jotain 
uutta ja suunnitella toimintaa yh-
dessä nuorten aikuisten kanssa, 
Kieksi toteaa.

Cross Cafen jäähyväisiä vie-
tetään Elohuoneella perjantai-
na 13.12. kello 19. Ohjelma käyn-
nistyy kello 21 ja esiintymässä on 
Varikkobändi Tuomas Keskita-
lon johdolla.

– Toivotamme kaikki tervetul-
leiksi nauttimaan kahvilan tun-
nelmasta. Toivomme erityises-
ti, että Cross Cafen toiminnassa 
vuosien varrella mukana olleet 
vapaaehtoiset tulisivat jäähyväi-
siin, Kieksi toteaa.

Kahvila on tuttuun tapaansa 
auki aina puolille öin. 

KATJA KIISKINEN

17.5. Mika Kalmi (Oulu)
 24.5. Ahava (Oulu)

31.5. VMSix (Windhoek, NAM)

Kevään kolme  
TaivasKlubi-iltaa

Konsertit alkavat klo 21. Kahvila avoinna klo 19-24.  
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa KUA:n työlle.  

Katso lisää elossa.fi.

Laura Närhi aiheutti yleisöryntäyksen 
Pyhän Luukkaan kappeliin

Monet viime lauantaina 
Pyhän Luukkaan kap-
pelissa järjestettyyn 
Laura Närhen Kappe-

Live-konserttiin pyrkineet jäivät 
ovien ulkopuolelle.

– Kirkkosaliin mahtuu 240 
henkilöä, emmekä paloturvalli-
suussyistä pystyneet ottamaan si-
sään enempää. Olin ulkona ker-
tomassa ihmisille näitä surullisia 
uutisia, ja olen iloinen siitä, kuin-
ka hyvin he ottivat tiedon vas-
taan, Tuiran seurakunnan kap-
palainen Päivi Jussila kertoo.

Ensimmäiset jonottivat oven 
takana jo puolitoista tuntia en-
nen konsertin alkua. Ovet avat-
tiin kuudelta ja kirkkosali täyttyi 
ennätysvauhtia.

Jussilan arvion mukaan noin 
100–150 ihmistä jouduttiin kään-

nyttämään ovelta.
– Sanoisin, että 99 prosenttia 

heistä kohtasi pettymyksen hy-
vin. Pahoittelin asiaa, ja kerroin 
heille muista tilaisuuksista, jois-
sa on varmasti paremmin tilaa. 
Esimerkiksi Kauneimmat joulu-
laulut -tilaisuuksiin ovat kaikki 
mahtuneet sisään.

Yleisön määrä
yllätti täysin
– KappeLive-konsertteja on jär-
jestetty viiden vuoden aikana jo 
nelisenkymmentä, ja ainoastaan 
Jippu on tähän mennessä kerän-
nyt lähes yhtä suuren yleisön.

Jussila uskoo Vain elämää -te-
levisiosarjan tuoman julkisuu-
den kasvattaneen ihmisten kiin-
nostusta Laura Närheä kohtaan.

– Oli iloinen yllätys, että 

enemmistö oli eläkeikäisiä. Hei-
tä varmasti kiinnosti kuulla, mi-
ten Närhi tulkitsee joululauluja. 
Omia kappaleitaan hän esitti vain 
kaksi, nekin yllätyksenä.

Vapaa pääsy vaikeutti yleisön 
määrän arviointia ennakkoon.

– Kun ei ollut lipunmyyntiä, 
emme voineet tietää, kuinka mo-
ni on tulossa. Seurakuntasaliin 
olisi ehkä voinut järjestää jonkin-
laisen mahdollisuuden kuunnella 

konserttia, mutta en tiedä, olisiko 
sopimuksemme ohjelmatoimisto 
Warner Music Liven kanssa salli-
nut sellaista vaihtoehtoa.

Jussilan mielestä isompi kon-
serttipaikka, kuten Tuomiokirk-
ko, olisi vienyt konsertista jotain 
pois.

– Pienessä kappelissa syntyy 
aivan erilainen vaikutelma, kun 
esiintyjät tulevat lähelle yleisöä. 
Nytkin kokoonpano oli hyvin 
herkkä. Mukana oli sello, kitara 
ja koskettimet.

– KappeLive on aina järjestet-
ty Pyhällä Luukkaalla, joten sen-
kään takia emme halunneet siir-
tää konserttia muualle.

KATJA KIISKINEN

noin 100–150
ihmistä 
jouduttiin 
käännyttämään 
ovelta.

– Illat olivat moninaisia ja juu-
ri järjestäjiensä näköisiä. Alus-
ta saakka kahvila on tarjonnut 
evankeliumia, elävää musiikkia 
ja elämyksiä rennossa seurassa, 
sanoo toiminnassa mukana ollut 
Karjasillan seurakunnan pastori 
Kimmo Kieksi.

Hän kertoo, että kynnys on ha-
luttu pitää matalana ja sisään on 
voinut piipahtaa nauttimaan ku-
pin kahvia ja lukemaan lehtiä.

– Tapoja tarjoilla evankeliu-
mia on lukuisia ja Cross Cafes-
sa on haluttu kokeilla mahdolli-
simman monia. Illoissa on kuultu 
todistuspuheita, pidetty rukous-
hetkiä, keskusteltu ja laulettu yh-
dessä.

Tupa täynnä ja 
tunnelma korkealla
Elävää musiikkia ja esityksiä si-
sältävät TaivasKlubi -illat ovat 

lukuisat erilaiset 
artistit ja 
monipuoliset illat 
ovat houkutelleet 
paljon uusia ihmisiä 
tutustumaan 
seurakunnan 
toimintaan ja 
madaltaneet 
samalla kynnystä 
astua sisään.

Kimmo Kieksi

K im m o K i e k s i

Ossi Mäki-Reini esiintyi Cross Cafessa syksyllä 2011.

Cross Cafen jäähyväiset 
Elohuoneella pe 13.12. klo 19. 

Klo 21 Varikkobändi 
Tuomas Keskitalon johdolla.
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hyvä ovenavaus: 
papit ulos kirkosta hoosianna-juhlassa

Esitin Kalevan Lukijalta 
osastossa 15. syyskuuta, 
että Tuomiokirkon Kirk-
kokadun puoleiselle osal-

le ja pysäköintipaikalle perus-
tettaisiin Franzenin pienoisau-
kio. Perustelin asiaa muun mu-
assa perinteellisesti arvokkaalla 
juhla- ja seremoniapaikalla sekä 
valmistuvan Kallioparkin kor-
vaavilla pysäköintitiloilla. Olin 
pettynyt, kun kukaan ei esittä-
nyt kommentteja suunnitelman 
puolesta eikä vastaan.

30. marraskuuta sitten rä-
vähti, kun tuhatpäinen ylei-
sö Hoosianna-juhlassa mitta-
si määrällään tarvittavan au-
kion kokoa kirkonmäellä.  Piis-
pa Samuel Salmen, tuomioro-
vasti Matti Pikkaraisen ja kau-
punginjohtaja Matti Pennasen 
esiintyminen kirkon kellojen 
soittamisen, 500 kuorolaulajan 
ja puhallinmusiikin kanssa toi 
mukaan mahtuneille adventin 
sanoman kirkkaasti esille. Kuu-

jäin miettimään, 
olisikohan 
penkkirivejä 
jäänyt kirkossa 
tyhjiksi, jos 
sama olisi 
esitetty sisällä.

lijat olivat kaikenikäisiä ja in-
nostuivat laulamaan. 

Hyvä, että puhujat lupasivat 
lehtitiedon mukaan tehdä juh-
lasta perinteen. Lopulta jäin 
miettimään, olisikohan penk-
kirivejä jäänyt kirkossa tyhjik-
si, jos sama olisi esitetty sisällä. 

Kirkon kannalta uusia ad-
venttijuhlan kaltaisia avauksia 
tarvitaan perinteisen, hyväksi 
koetun, sisätiloissa tapahtuvan 
kirkon toiminnan lisäksi.

Voitaisiin miettiä, miten 
pääsiäisenä toimitaan. Kannat-

taisiko kesäaikaan ehtookello-
jen soiton jälkeen kokeilla jos-
kus, ovatko ihmiset kiinnos-
tuneita kuulemaan lauantain 
ja sunnuntain menotarjonnan 
suullista esittelyä? Innostuisi-
vatko meikäläiset kuulemaan 
kesällä Suomessa vierailevien 
seurakunnan lähetystyönte-
kijöiden tuliaisia kohdemai-
densa olosuhteista ja ongel-
mista? Yhtäläisesti ei-kirkol-
liset taiteilijat ja ryhmät voisi-
vat esiintyä aukiolla. 

Ihmiset haluavat mennä 
esimerkiksi kävelylle ja naut-
tia liikunnasta sekä raikkaas-
ta ilmasta samalla, kun saa-
vat itse osallistua aktiivisesti 
tilaisuuteen. Franzenin auki-
osta kehittyy vuorovaikutuk-
sen paikka, vaikka "tulla puo-
litiehen vastaan" -pysäkille lie-
nee vielä puolin ja toisin pitkä 
matka...

TIMO TIMONEN
Oulu

Lahjoita turhat tavarat
Hyväkuntoisia vaatteita, huonekaluja 

ja muita tavaroita voi lahjoittaa jatkuvasti. 
Vastaanotosta ja noudosta voi sopia Tuiran seurakunnan 

diakoniatyöntekijän Sami Riipisen kanssa, p. 040 5747 149.

Alaston rovasti

Kyseistä otsikkoa käytti 
Mikko Salmi kommen-
toidessaan tuomiosun-
nuntain tekstiä: "Minun 

oli nälkä, ja te annoitte minul-
le ruokaa jne". (Rauhan Terveh-
dys nro 39). 

On mielenkiintoista, että ky-
seinen kappale Raamatussa on 
suora kopio Egyptin Kuolleiden 
kirjan tekstistä tuomion eteen 
joutuneen sielun kohtalosta.

"Osiris menköön, näette et-
tei hänessä ole vikaa...hän eli 
totuudessa, totuudesta hän sai 
ravintonsa... Jumala on ottanut 

Miten egyptin 
pyhissä kirjoissa 
tiedettiin jo 
ennakolta samat 
asia, jotka tullaan 
raamatuun 
kirjoittamaan?

hänet ystävällisesti vastaan, 
kuten hän toivoi. Nälkäisille-
ni hän antoi ruokaa, janoisille 
juomaa, alastomille vaatteita".

Miten Egyptin pyhissä kir-

joissa tiedettiin jo ennakolta 
samat asia, jotka tullaan Raa-
matuun kirjoittamaan?

Vai onko asia toisinpäin, 
Raamattuun löydettiin sanat 
Egyptistä, sillä Kuolleiden kir-
jan teksti on paljon vanhem-
paa, kuin Uuden testamentin 
tekstit.

Vastauksen voisi antaa Mik-
ko Salmi tai Haukiputaan seu-
rakunnan kappalainen Martti 
Heinonen.

JuhANI IISAKKA
Oulu

Joulupukin saappaat ovat Koskelaan, taas kulkenut.
Joulupukki konttiin somat lahjansa on sulkenut.

Siksipä taas joulutalo kutsuu kaikki tutkimaan,
onhan nyt jo, lahjain palo tulla niitä kurkkimaan.

Vanhaan tapaan monenlaista lahja tarpeiks' riittää myös,
tontutkin on kaikenlaista ahertaneet päivät yöt.

Kakut monet leivonnaiset kuuluu aina asiaan,
niistä huolii tonttukaiset tuotteet vaikka, rasiaan.

Puuroo lautaselle riittää tule sit nauttimaan,
tonttuparvi, siit kiittää kun tulet vaikka, muuten vaan.

KOSKElAN TONTuT

Kiimingin kulkue helmikuussa

Viime RT:ssä mentiin asioiden edelle väittämällä, 
että Kiimingin partiolaisilla on soihtukulkue it-
senäisyyspäivänä. Kiimingin Virkkujen soihtu-
kulkue on järjestetty vuodesta 1980 lähtien kynt-

tilänpäivänä helmikuussa. 

Lumijoen pappilassa saattoi 
viime lauantaina silmäillä 
Suomen vanhinta Raamat-
tua.

Wanhan ajan jouluraitti -ta-
pahtumassa pöydälle nostet-
tiin Kankaanpääntien vanhim-

man tilan isännän Eero Pehko-
sen omistuksessa oleva Raamat-
tu vuodelta 1642, jolloin Raamat-
tu julkaistiin kokonaisuudessaan 
ensimmäistä kertaa suomeksi ni-
mellä ”Biblia, Se on Coco Pyhä 
Raamattu Suomexi”.

Vanhin Raamattu 
oli nähtävänä Lumijoella
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ehtoollista
festareilla
Kirkon pitäisi tarjota kesän 
rockfestareilla ja Tangomark-
kinoilla kansalle kojuistaan eh-
toollista. Tätä mieltä on Kirkon 
tiedotuskeskuksen verkkovies-
tinnän hankepäällikkö Hannu 
Majamäki.

Ajatus alkoi pyöriä Majamä-
en mielessä viime kesänä.

– Kun jaoin ihmisille kir-
kon paperiesitteitä, en voinut 
olla kysymättä itseltäni, onko 
tämä tosiaankin meidän ydin-
juttu. Törmäsin myös tilastoi-
hin, joiden mukaan hämmen-
tävän harva suomalainen ai-
kuinen on käynyt ehtoollisella 
rippikoulun jälkeen.

Majamäen mielestä kirkon 
pitää olla läsnä oman ytimensä 
kanssa siellä, missä ihmiset ovat.

– Ehtoollinen ilmentää us-
kon ydintä.

Festarialueella voisi olla tar-
jolla ehtoollista kirkon kojulla 
vaikka tasatunnein. Ehtoollis-
hetken kaava voisi olla pelkis-
tetty sovellus esimerkiksi eh-
toollisesta sairaan luona, ja se 
toteutettaisiin yhdessä paikal-
lisseurakuntien kanssa.

– Hetki olisi yhtä aikaa ke-
vyt ja harras. Siihen kuului-
sivat ehtoollisen asetussanat, 
uskontunnustus ja rukous, eh-
toollisen nauttiminen sekä jo-
takin sopivaa musiikkia.

Mitään teologista estettä fes-
tariehtoolliselle ei ole löytynyt.

Kirkko tarvitsee
mediaa
Tutkija Kati Niemelän mu-
kaan uskonnosta on tulos-
sa Suomessa yhä enemmän 
media ilmiö. Niemelä sanoo 
tuoreessa Kotimaassa, että yhä 
useampi saa tietonsa kirkosta 
median kautta.

– Kirkko on riippuvainen 
mediasta. Median kautta nä-
kyminen on kirkon ainoa kei-
no olla päätymättä marginaa-
liin, Niemelä sanoo.

Muutaman viime viikon ai-
kana media kiinnostuikin kol-
mesta jumalanpalveluksesta: 
Kallion kirkossa saarnasivat 
Jari Sarasvuo ja presidentti 
Tarja Halonen, ja Tampereel-
la järjestettiin iltakirkko Juicen 
laulujen ympärille.

Niemelän mukaan ihmiset 
kaipaavat kirkossa henkilöitä, 
joihin samaistua. Sarasvuo ja 
Halonen olivat monille paljon 
tutumpia kuin seurakunnan 
työntekijät.

Maata kiertelemässä

Viikko sitten kuolleel-
la Etelä-Afrikan enti-
sellä presidentillä Nel-
son Mandelalla oli vah-

va yhteys uskonnollisiin instituu-
tioihin. 

Mandela kouluttautui nuorena 
miehenä metodistien sisäoppilai-
toksissa Clarkeburyssä ja Heald-
townissa. 

– Molemmilla kouluilla oli 
suuri vaikutus hänen elämäänsä. 
Hänen mukaansa ne avarsivat hä-
nen näköpiiriään, totesi Etelä-Af-
rikan metodistisen kirkon johta-
va piispa Zipho Siwa muistokir-
joituksessaan. 

Eläkkeellä oleva anglikaanien 
arkkipiispa Desmond Tutu puo-
lestaan totesi, että eteläafrikka-
laiset, afrikkalaiset ja koko kan-
sainvälinen yhteisö surevat Man-
delaa. Tutun mukaan Mandela 
oli suurmies, jota kunnioitettiin 
sanoinkuvaamattoman korkean 
moraalinsa ja suoraselkäisyyten-
sä vuoksi. 

– Hän julisti anteeksiannon ja 
sovinnon ilosanomaa, Tutu kir-
joitti Allafrica.com-sivustolla.

– Omassa olemuksessaan hän 
toi esiin monia Jumalan ominai-
suuksia ja sai niitä esiin myös 
muissa. Näitä ominaisuuksia oli-
vat hyvyys, myötätunto, kaipuu 
oikeuteen, rauhaan, anteeksian-
toon ja sovintoon. 

– Hän ei ollut vain suuri lahja 
ihmiskunnalle, vaan hän sai af-
rikkalaiset myös olemaan ylpeitä 
siitä keitä he ovat. 

Mandela toi esiin yhteyten-
sä uskonnollisiin yhteisöihin ja 
uskonryhmiin vuosien varrella 
useissa tapaamisissa. 

– Olipa kyse kristittyjen, isla-
milaisten, juutalaisten tai hindu-
jen instituutiosta, ihmiset ovat 
niitä, jotka ostavat maata, ra-
kentavat ja varustavat kouluja ja 
palkkaavat opettajia.  Ilman kirk-
koa tai ilman uskonnollisia ins-
tituutioita en olisi ikinä päässyt 
puhumaan teille tänään tänne, 

Mandela antoi kiitosta   
uskonnollisille instituutioille

hän totesi vuonna 1999 Maail-
man uskontojen parlamentissa.

Mandelan mukaan uskonnol-
liset yhteisöt antoivat apartheidin 
aikana hänelle ja muille mielipi-
devangeille toivoa siitä, että joku 
päivä asiat olisivat toisin. 

– Uskonto oli yksi motivoiva 

tekijä kaikessa mitä teimme.
Pian vapautumisensa jälkeen 

Mandela vieraili Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston päämajassa Ge-
nevessä. Maailmanneuvoston 
pääsihteeri Olav Fykse Tveit ku-
vaili Mandelan suhdetta neuvos-
toon erityiseksi. 

– Hän ilmaisi kiitollisuuten-
sa kirkkojen tukeen apartheidin 
vastaisessa taistelussa. 

Tveit kuvasi Mandelaa vapa-
uttajaksi, joka omalla persoonal-
laan nosti afrikkalaisten oman-
arvontuntoa vuosisatojen siirto-
maavallan, alistamisen ja syrjin-
nän jäljiltä.

Piispa Zipho Siwakin päätti 
oman muistokirjoituksensa to-
deten:

– Vaikka suremme isämme, 
esikuvan ja johtajan poismenoa, 
meidän on myös juhlittava hänen 
elämäänsä.

ElSI SAlOVAARA
Lähde: Religion News Service

F l i c k r  /  S o u t h A f r i c a  T h e G o o d N e w s

Nelson Rolihlahla Mandela 1918 –2013.

MuhoKSen KirKKoVAltuuSto
2.12.2013

Muhoksella vuoden viimeises-
sä kokouksessa käsiteltiin seura-
kunnan talousarviota ja toiminta-
suunnitelmaa vuodelle 2014. 

Jatkuvasti kiristyvässä talous-
tilanteessa positiivista on, että 
seurakunta aloittaa tulevan vuo-
den velattomana, sillä se on saa-
nut maksettua pois Koortilaa var-
ten ottamansa korjauslainan. 

Positiivista etumerkkiä näyt-
tää myös ensi vuoden talousar-
vio, jonka mukaan ylijäämää jäisi 
33 140 euroa. Suurin syy tähän on 
kuluvalle vuodelle tehty kirkollis-
veroprosentin nosto 1,5 prosen-
tista 1,6 prosenttiin. Ensi vuonna 
prosentti säilyy ennallaan. 

Vuosi 2012 oli seurakunnal-
le miinusmerkkinen, mutta ku-
luvan vuoden verotulojen arvioi-
daan kasvavan veroprosentin ko-
rotuksen siivittämänä 13,3 pro-
senttia. Vuosiin 2015–2016 yltä-
vässä taloussuunnitelmassa kas-
vun arvioidaan myötäilevän tu-
lotason kasvua ja olevan noin pro-
senttiyksikön verran vuodessa. 

Toimintaa ohjaa seurakunnan 
oma, vuoteen 2015 ulottuva stra-
tegia Alttarilla ja arjessa. Tulevai-
suuteen Muhoksen seurakunta 
varautuu kartoittamalla työnte-
kijätarvettaan. Tätä varten laadi-
taan erillinen henkilöstöstrategia.  

Muhoksella varaudutaan myös 
Uusi seurakuntayhtymä 2015 -ra-
kennemallin käyttöön ottoon ja 

odotetaan Kirkkohallituksen oh-
jeita asiasta. Rakennemallia käsi-
tellään kirkolliskokouksessa tou-
kokuussa 2014.

oulun yhteinen 
KirKKoVAltuuSto 9.12.2013

Myös Oulussa kaikkien seitse-
män seurakunnan päättäjät sai-
vat käsiteltäväkseen talousarvion 
ja toimintasuunnitelman vuodel-
le 2014. 

Ne noudattelivat seurakun-
tayhtymän talouden turvaamis-
ohjelmaa vuosille 2014–2017. Oh-
jelman perusperiaate on, että yh-
tymä pyrkii säästämään pääasias-
sa kiinteistöistä.

Kirkollisveroprosentti pysyy 
ennallaan 1,25 prosentissa ja ta-
lousarvio on 1,4 miljoonaa alijää-

mäinen. 
Investointeihin on varattu 

15,4 miljoonaa euroa. Yleisessä 
keskustelussa pinnalla olleet si-
säilmaongelmat on huomioitu  
700 000 euron yleisvarauksella. 

Sisäilma-asia on parhaillaan 
seurantavaiheessa Yli-Iin seu-
rakuntatalossa ja Haukiputaan 
Vakkurilassa. Tavoitteena on jat-
kaa toimintaa Yli-Iin nykyisissä 
tiloissa vuoteen 2017 ja Vakku-
rilassa vuoteen 2016. Tämän jäl-
keen Vakkurila todennäköisesti 
puretaan.

Oulujoen seurakunnassa 
Heikkilänkankaan ja Saarelan 
seurakuntakoteja korvaavaksi ti-
laksi esitetään Oulujoen pappilan 
pihapiirissä olevaa Kirkkopirttiä, 
josta kehitettäisiin lapsityön oma 
talo.  

Talousarvion käsittely meni 
suurilta osin päätösesitysten mu-
kaisesti. Seurakuntayhtymän lä-
hetysjärjestöille varattu määrära-
ha 376 022 euroa päätettiin jakaa 
kuitenkin toisin kuin oli esitetty. 

Mikäli rahat olisi jaettu vuo-
den 2012 vapaaehtoisen lähetys-
kannatuksen mukaan, lähetysjär-
jestöistä suurimman, eli Suomen 
lähetysseuran osuus olisi tipahta-
nut yli 60 000 euroa. 

Kirkkovaltuusto päätti kui-
tenkin jakaa määrärahat vuo-
den 2011 lähetyskannatuksen 
mukaan. Näin ollen Suomen lä-
hetysseuran osuus määrärahas-
ta on 64,9 prosenttia. Alkuperäi-
sessä esityksessä se olisi ollut 46,6 
prosenttia. 

KOONNuT: ElSI SAlOVAARA

Kokouspostia

Suomen lähetysseura on saanut osakseen kritiikkiä lähetettyään miesparin lähetystyöhön Kambodzhaan viime kesänä. Sley ja 
ruotsinkielinen sisarjärjestönsä Slef, Kansanlähetys, Sanansaattajat ja Kylväjä ovat puolestaan kärsineet viime vuosina varsinkin 
suurten seurakuntayhtymien tuen vähenemisestä. Syynä on niiden vastustus naispappeutta ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.
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yhdistykset

hyppy toimittajasta lähetystyöntekijäksi

Kalevan pääkirjoitustoimit-
taja Pekka Mikkola aloitti 
syyskuussa Suomen Lähe-
tysseuran Viron ja Venä-

jän aluepäällikkönä. Hänen ase-
mapaikkansa on Pietari.

– Kun ikä alkaa vitosella, ny-
ky-Suomessa ei enää tule työn-
tekijälle tarjolle paljon mahdol-
lisuuksia. Kun tilaisuus aukeni, 
ajattelin, että hypätään tähän ja 
katsotaan miten käy. Elämässä 
kannattaa joskus ottaa pieniä ris-
kejä ja sietää epävarmuutta.

Mikkola kävi kirkon kansain-
välisen työn koulutuksen kolme 
talvea sitten. Pitkän linjan toimit-
taja ajatteli, että sopivan paikan 
auetessa hän voisi hakea sitä.

Mikkolan mukaan lopullises-
sa ratkaisussa auttoi ajatus oman 
elämän loppuvaiheesta, jolloin 
tulee ehkä mietittyä miten käyt-
ti elämänsä.

– Lähetystyössä voi tehdä ih-
misille konkreettista hyvää, ku-
ten lehtityössäkin. Lähetysseuran 
toimintaan on aina kuulunut sa-
nanjulistus ja lähimmäistyö. Ha-
luan olla niitä omalla panoksella-
ni tekemässä mahdolliseksi.

Mikkola korostaa etenkin dia-
konian merkitystä lähetystyössä 
Virossa ja Venäjällä.

Hän päätti hakea paikkaa 
myös siksi, että Pietari on lähel-
lä Suomea. Mikkola pystyy käy-
mään usein Oulussa, jossa hänen 
perheensä asuu. Mikkolalle on 
luvattu, että hän saa halutessaan 
palata Kalevaan.

Työtaustasta 
apua lähetyksessä
Mikkola kertoo, että Lähetysseu-
ran kumppanina on Venäjällä In-
kerin evankelisluterilainen kirkko 
ja Virossa evankelisluterilainen 

kirkko.  Nämä kirkot ovat kutsu-
neet Lähetysseuran kumppanik-
seen auttamaan asioissa, joissa 
omat rahkeet eivät vielä riitä.

Lähetysseura ja sen kumppanit 
yrittävät tavoittaa kristinuskosta 
vieraantuneita, joita hengellinen 
sanoma ja sen luterilainen muoto 
kiinnostavat.

Mikkolalla on kosolti toimitta-
jakokemusta molemmista mais-
ta. Hän vieraili usein Virossa 
1980-luvun lopussa, jolloin maas-
sa oli käynnissä laulava vallanku-

mous. Sen jälkeenkin hän on vie-
raillut maassa keskimäärin ker-
ran vuodessa. Venäjääkin on tul-
lut koluttua.

Mikkola osaa venäjää sen ver-
ran, että pystyy hoitamaan joita-
kin arkiasioita. Tulkki on suurena 
apuna, varsinkin kun vain nuo-
ri polvi osaa kunnolla englantia.

Viroa Mikkola ymmärtää hy-
vin, mutta sujuvaan puhumiseen 
jonkin verran ruostunut kielitai-
to ei vielä riitä.

Pelotta 
Venäjälle
– Jos joutuisi kylmiltään me-
nemään Venäjälle, olisi se kor-
kea kynnys. Suomalainen pelkää 
edelleen mennä Venäjälle turis-
tinakin.  Hän otaksuu joutuvan-
sa kenties ryöstetyksi ja kohtaa-
vansa rähjäisyyttä ja hankalia vi-
ranomaisia. 

– Minulla ei ole tällaisia en-
nakkoluuloja. Jos on käynyt 
maassa 10–15 vuotta sitten ja vie-
railee nyt vaikkapa Pietarissa tai 

muuallakin Venäjällä, huomaa, 
että maa on erilainen kuin ennen.

Mikkolan mukaan sosiaali-
lainsäädäntö on kehittynyt maan 
vaurastuttua. Surkeutta ei ole niin 
paljon kuin aikaisemmin, vaikka 
avuntarvitsijoita on yhä paljon 
Pietarin ja Moskovan köyhillä 
alueilla saatikka koko Venäjällä.

Poliittinen puoli on Mikkolan 
mukaan erikseen. Mikkola ei kui-
tenkaan vaivaa sillä päätään niin 
kauan kuin politiikka ei haittaa 
Lähetysseuran työtä.

Inkerin kirkolla 
on perinteitä
Inkerin kirkko ulottuu Venäjän 
federaatiossa Pietarista Baikalil-
le. Sen toiminnan piirissä on noin 
15 000 henkilöä, joista suuri osa 
ei enää ole inkeriläisiä eli etnises-
ti suomalaisia.

Viranomaiset tai Venäjän or-
todoksinen kirkko eivät vastus-
ta korkealla tasolla Lähetysseu-
ran ja Inkerin kirkon yhteistyö-
tä.  Inkerin kirkko on perustet-
tu jo vuonna 1611, ja sitä pidetään 
vanhana venäläisenä kirkkona. Se 
ei ole Neuvostoliiton romahtami-
sen jälkeen maahan ängennyttä 
tuontitavaraa, jollainen herättää 
vastustusta.

Paikallisella tasolla on sen si-
jaan ennakkoluuloja. Monelle lu-
terilaisuus ei merkitse juuri mi-
tään vaan sitä pidetään lahko-
laisuutena.

Monet venäläiset ilmoittavat 
olevansa ortodokseja, vaikka sa-
novatkin olevansa ateisteja. Ak-
tiivisesti ortodoksikirkon toimin-
taan osallistuvia on vain muuta-
ma prosentti väestöstä. 

Myötämieli ortodoksikirk-
koa kohtaan on paljon laajempaa, 
mutta sen imu ei ole valtava. Kult-

Tuu l i k k i  V i l hu n e n

Pekka Mikkola asemapaikassaan Pietarissa taustallaan Gribojedova-kanava.
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turhuuden 
turhuus

Päässäni on jo pitkään soinut korvamatona 
eräs joululaulu, joka kuvaa hyvin tuntemuk-
siani – ja varmasti myös monen muun tunte-
muksia – kaiken hälinän keskellä.

Me käymme joulun viettohon
taas kuusin, kynttilöin.
Puun vihreen oksat kiedomme
me hopein, kultavöin,
vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen tuo kirkkauden?

Kimaltavia joulupalloja, toinen toistaan tuu-
heampia ja komeampia muovisia joulukuusia. Kul-
tanauhoja, tukuittain erilaisia jouluvalosarjoja, joil-
la pitäisi koristaa koti niin hienoksi kuin suinkin.

Tai ainakin hienommaksi kuin naapurilla.
Ja sapuskaa täytyy olla kuin pienen kylän tar-

peiksi: laatikoita, kinkkua, rosollia, pipareita, tort-
tuja ja suklaatakin montaa eri sorttia.

Me käymme joulun viettohon 
niin maisin miettehin, 
nuo rikkaan täyttää aatokset, 
ja mielen köyhänkin: 
Suun ruoka, juoma, meno muu. 
Laps' hankeen hukkuu, unhoittuu.

Joulun todellinen sanoma hukkuu mainoksiin, 
joita tulvii niin postiluukun kuin sähköpostinkin 
kautta. ”Osta, osta, osta!”

Pukinkonttiin tulisi hankkia mahdollisimman 
kalliita ja hienoja lahjoja, sillä eihän kukaan halua 
jäädä huonommaksi kuin naapuri tai kaveri. Mil-
tä tuntuisikaan joulun jälkeen kertoa, että sai itse 
vain supertaulutietokoneen mallia 2013, kun kave-
ri saikin superhypertaulutietokoneen mallia 2014?

Sehän suorastaan pilaisi koko joulun ja seuraa-
van vuodenkin.

Turhuuden turhuus kaikki on, 
niin turhaa touhu tää;
me kylmin käymme sydämin, 
laps' sivuun vain jos jää. 
Me lahjat jaamme runsahat, 
Laps' tyhjät kätes ihanat.

Rakas Joulupukki, tänä jouluna toivon... 
Ei kun hups, kukas oikeastaan olikaan joulun 

päähenkilö?

KATJA KIISKINEN

Sinappia

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

Muut seurakunnat

hyppy toimittajasta lähetystyöntekijäksi

Viron ja Venäjän aluepääl-
likkönä Pekka Mikkolan 
tehtävänä on hoitaa ta-
louden ja henkilöstöhal-

linnon rutiineja. Ne tulee tehdä 
niin hyvin, että lähetystyönteki-
jöillä on hyvät mahdollisuudet 
tehdä työtään.

Työn luovaan puoleen kuuluu 
pohdinta strategisista painopis-
teistä Venäjällä ja Virossa: Mitkä 
ovat tärkeimpiä tukikohteita ja 
mitkä vähemmän tärkeitä. Näin 
Mikkola vaikuttaa siihen kuin-
ka Lähetysseura suuntaa apunsa.

Mikkolan tehtäviin kuuluu 
myös suhteiden hoito Inkerin kir-
kon sisällä ja alueen lähetyskoh-
teisiin.

Lähetysseuralla on Venäjällä 
yhdeksän lähettiä, joista Mikko-
la on yksi. Seitsemän työskente-
lee Pietarin seudulla ja kaksi Kar-
jalassa. 

Lisäksi on avustuskohtei-
ta, jotka ovat kaikki Uralin tällä 
puolella. Mikkola muistuttaa, et-
tä Ural ei ole Venäjän keskikoh-
dalla vaan lännempänä. Lento-
matka kaukaisimpaan kohtee-

seen kestää kaksi tuntia ja 40 mi-
nuuttia. Autolla on vielä taivallet-
tava kaksi tuntia ennen kuin ol-
laan perillä.

Lähetysseuran työn piiriin 
kuuluu muun muassa ja Elämän 
siiville -projekti Pietarissa. Se on 
suunnattu lapsille ja nuorille. 
Lapset ja nuoret voivat opetella 
viikonloppuna perheenomaises-
sa ilmapiirissä kodin askareista 
selviämistä. Viikot he asuvat las-
tenkodeissa.

PEKKA hElIN

Strategiaa, taloutta, hallintoa

tuurisesti sitä arvostetaan paljon, 
mutta ryhmä, jota kirkon sanoma 
todella koskettaa, on pieni.

Viro on yksi 
maallistuneimmista
Viro on Mikkolan mukaan aina-
kin yhtä maallistunut maa kuin 
Suomi.  Sen on katsottu jopa kuu-
luvan Euroopan kolmen maallis-
tuneimman maan joukkoon, joi-
hin Viron lisäksi kuuluvat Tsekki 
ja entinen Itä-Saksa.

Kommunistivalta katkaisi 
hengellisen perinnön siirtymi-
sen. Kirkon toimintaa rajoitet-
tiin ja moni katsoi viisaaksi py-
syä poissa sen toiminnasta. Tie-
tämys kristinuskosta ja luterilai-
suudesta on heikolla pohjalla. 

Kun Viro itsenäistyi vuonna 
1991 luterilaiseen kirkkoon tu-
li paljon uutta väkeä, mutta se 
oli Mikkolan mielestä ehkä nos-
talgista paluuta menneisyyteen, 

vanhan tasavallan kauteen.
– Täytyy varmaan sanoa, et-

tä ihmiset eivät saaneet kirkosta 
mitä hakivat tai muut asiat tulivat 
tärkeämmiksi.  Itsenäisyyden al-
kuaika oli materiaalisesti köyhää. 
Materialismi tuli vallitsevaksi ja 
hengelliset asiat jäivät taka-alalle.

Kulttuurisia 
nautintoja
Pietarin kulttuuri- ja urheiluelä-
mä tuo Mikkolalle virkistystä. 
Hän on jo käynyt KHL-liigan ot-
telussa katsomassa miten paikal-
linen jääkiekkoseura pärjää. 

Suurta nautintoa tuottaa kä-
vellä Pietarin kuuluisalla Nevs-
ki prospekti -kadulla ja mennä 
Kazanin tuomiokirkkoon seura-
maan ortodoksista jumalapalve-
lusta ja kuuntelemaan kaunista 
kirkkolaulua.

Inkerin kirkon Pyhän Mari-
an kirkko Pietarissa on kuului-

sa urkukonserteistaan, joihin tu-
lee muitakin kuin Inkerin kirkon 
piiriin kuuluvia ihmisiä.

Pietarin Venäläisen taiteen 
museossa Mikkolalla vierähti 
kolme tuntia.  Eremitaašin tai-
demuseon koluamiseen ei ole ol-
lut vielä aikaa, sillä se vie aina-
kin päivän.

PEKKA hElIN

elämässä 
kannattaa 
joskus ottaa 
pieniä riskejä 
ja sietää 
epävarmuutta.
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esikoululaiset kokosivat jouluseimen 
oulun tuomiokirkkoon

Joka vuosi yksi päiväkoti-
ryhmä pääsee pystyttämään 
Oulun tuomiokirkon sei-
men. Tällä kertaa vuoros-

sa on StarBright-päiväkodin esi-
kouluryhmä.

– Tämä kuusihenkinen ryhmä 
onkin pienin, joka meillä on ol-
lut. Joskus on ollut jopa yli kaksi-
kymmentä lasta kerralla. 

– Silloin piti keksiä lisää hah-
moja ja muita, että kaikille riit-
ti aseteltavaa, kertoo Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan lasteno-
hjaaja Outi Metsikkö.

Ennen seimen kokoamista 
Metsikkö pitää lapsille hartauden 
yhdessä kollegansa Tea Lakkalan 
kanssa. Metsikkö ja Lakkala ovat 
sonnustautuneet teeman mukai-
siin vaatteisiin.

– Hei, oletko sinä pitänyt meil-
le pikkukirkkoa? kuuluu ääni las-
ten joukosta.

– Olenhan minä. Tämä huivi-
ko teitä hämää, Lakkala hymyi-
lee ja raottaa huivia, jolloin lap-
set tunnistavat hänet.

Odotettu kuningas
onkin Vapahtaja
Aluksi Metsikkö kertoo, että sei-
mi, joka tänään kootaan yhdes-
sä, on Oulun kirkkojen ensim-
mäinen seimiasetelma. Silloinen 

vat perillä vasta pari viikkoa jou-
luyön jälkeen.

Kavereiden kanssa
tekeminen on parasta
Sitten päästäänkin kokoamaan 
seimeä.

Kaikille jaetaan kaksi kort-
tia, joissa jokaisessa on yhden 
seimeen tulevan hahmon kuva. 

Koska lapsia on vain kuusi, myös 
lastenhoitajana esikoulussa ole-
va harjoittelija Fougia Hoque saa 
osallistua seimen kokoamiseen.

Lastentarhanopettaja Sari Hil-
tunen saa asettaa kuninkaiden 
käsiin heidän tuomansa lahjat.

Painavimmat hahmot, kuten 
kuninkaiden kameli, kannetaan 
kuvaelmaan yhdessä seurakun-

nan lastenohjaajien kanssa.
Kuusivuotias Viinu saa aset-

taa seimeen toisen paimenista se-
kä yhden kuninkaista.

– Eivät ole yhtään painavia. 
Kivaa, kun saa tehdä tämän yh-
dessä kavereiden kanssa, hän to-
teaa hymyssä suin.

KATJA KIISKINEN

Kamarikuoro Aiolos soi joului-
sin sävelin kolmantena adventti-
sunnuntaina 15.12. kello 19 Kau-
neimmissa joululauluissa Limin-

gan kirkossa.
Neljännen adventin aattona, lauan-

taina 21.12. kello 18 Aiolosta voi kuulla 
jo perinteeksi muodostuneessa joulun 
toivelaulukonsertissa Ylikylän koulul-
la Kempeleessä. 

Konsertin alkupuolella kuullaan 
muun muassa Aioloksen uutta jouluoh-
jelmistoa, vanhoja, englantilaisia joulu-
lauluja. Konsertin toisen osan lauluihin 
pääsee yleisö vaikuttamaan toiveillaan. 
Väliajalla lämmitellään glögin äärellä. 
Kuoroa johtaa Elina Könönen. Liput 10 
euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. 

tuomiorovasti Arvi Seppänen ti-
lasi jouluseimen Münchenistä.

Metsikkö kertaa yhdessä lasten 
kanssa, mikä seimi oikeastaan on 
ja mitä hahmoja siihen kuuluu.

– Seimi on syöttöastia, tietää 
yksi lapsista.

– Aivan oikein. Mutta joulu-
seimellä tarkoitamme tätä ko-
ko asetelmaa, johon kuuluu Jee-
sus-lapsi, Maria ja Joosef, eläimiä, 
paimenia sekä kolme kuningasta, 
jotka saapuivat tuomaan lahjoja 
kauan odottamalleen kuninkaal-
le, Metsikkö kertoo.

Yksi lapsista arvelee, että ku-
ninkaat odottivat uutta kunin-
gasta siksi, etteivät itse jaksaneet 
enää olla kuninkaita.

– Kyllä he jaksoivat olla, Met-
sikkö naurahtaa, ja sanoo, ettei 
Jeesus ollutkaan mikään maalli-
nen kuningas, kuten jotkut silloin 
luulivat.

Metsikkö kertoo lapsille, et-
tä enkeli ilmestyi läheisellä nii-
tyllä olleille paimenille ja kertoi 
Vapahtajan syntyneen. Paimenet 
lähtivät heti kumartamaan Jee-
susta.

– Kolme kuningasta saapuivat 
myöhässä. He olivat niin kauka-
na, että vaikka he lähtivät mat-
kaan heti, kun näkivät kirkkaan 
tähden syttyneen taivaalle, he oli-

Aiolos Kauneimmissa 
joululauluissa

Koitelin joulua vietetään torstaina 
12.12. kello 18–20 Kiimingin Koi-
telinkoskella. Ohjelma on suunnat-
tu erityisesti lapsille ja lapsiperheil-

le, mutta tilaisuuteen toivotetaan tervetul-
leiksi kaikenikäiset.

– Viime vuonna mukana olleet kertoivat, 
että tästä se joulu lähtee käyntiin. Paikalle 
saapuikin silloin ennätysmäärä väkeä, noin 
600 ihmistä, Kiimingin seurakunnan per-
hetyöntekijä Riina Moilanen sanoo.

Tapahtumassa pääsee ihastelemaan Koi-
telin kaunista luontoa, kiertämään tonttu-
polkua, katsomaan joulukuvaelman ja lau-
lamaan joululauluja. Kello 19 järjestetään 
Sahasaaren lavalla eläinten joulurauhan 
julistus. Tapahtumassa on myös mehu- ja 
piparitarjoilu.

Koitelin joulun järjestävät Kiimingin 
seurakunta ja Kiiminki-seura.

Tonttuliikuntaa, joululauluja, jou-
luseimi, joulurunoja, tiernapoi-
kaesityksiä, luontoarvoituksia, 
Lucia-esitys ja lämmintä mehua 

heille, joilla on oma muki matkassa.
Muun muassa tällaisia sisältöjä on 

viidennessä perheiden joulupolussa Hu-
pisaarilla lauantaina 14.12. kello 14–17. 

Polku alkaa Hupisaarten keskusleik-
kipuistosta Kiikkusaarelta. Ulkotulet ja 
lyhdyt johdattelevat osallistujia polkua 
eteenpäin. Tilaisuus on perheille mak-
suton.

Mukana järjestelyissä ovat Oulujoen 
seurakunta, Oulun kaupungin varhais-
kasvatus, Timosenkosken luontokoulu, 
Madekosken tiernapojat, Oulun luon-
nonsuojeluyhdistys ry, Oulun Voimiste-

Perheiden joulupolku hupisaarilla 
tarjoaa tunnelmallisen hetken

Koitelin joulu kutsuu

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

luseura ry, Partiolippukunta Kelopojat 
ry, Oulun Seudun Lausujat ry, Teklin yl-
läpito, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri 
ja Pohjois-Pohjanmaan museo.

Tapahtuman järjestäjät haluavat luo-
da perheille yhteisen tunnelmallisen ul-
koiluhetken talvisessa luonnossa. 

M inna Ko l i s t a ja

Seimi näyttää joka vuosi erilaiselta, kun sitä kokoavat päiväkotiryhmät vaihtuvat.

Hanna, Otava, Viinu, Matilda, Sofia ja Saga kuuntelivat tarkkaavaisesti, kun lastenohjaajat kertoivat, mitä hahmoja seimessä on.

Matilda pääsi asettelemaan seimeen 
paimenten lampaat.

Tea Lakkala auttaa Hannaa, sillä kameli 
osoittautui painavaksi.

Sofia sai asettaa seimeen joulun 
päähenkilön, Jeesus-vauvan.
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Pyhiinvaelluksen keskeisin 
elementti on rukous. 
Vaellusprosessissa 
yhdistyvät kääntymys, 
kaipaus jumalan puoleen 
ja luottava inhimillisten 
tarpeiden anominen. 

Tavoitteena on henkinen ja 
hengellinen kasvu, uskossa 
syveneminen. Eikä haittaa, 
jos vaeltaja kokee matkan-

sa avartavana, sivistävänä ja vir-
kistävänä.

Oulun ekumeeninen ryhmä 
on tehnyt vuodesta 2000 alkaen 
vuosittain pyhiinvaelluksen. Tä-
män vuoden matka suuntautui 
Portugaliin. Ajankohtaan osui 
pyhäinpäivä, joka omalla taval-
laan väritti vaelluksen sisältöä ja 
ohjelmaa. 

ekumeeninen pyhiinvaellus Portugalissa
Pyhiinvaellus aloitettiin pää-

kaupungista, Lissabonista. Monet 
meistä oppivat uutena asiana, että 
luterilaisen kirkkomme virsi 390 
Oi Jeesus, Armon ruhtinas on kir-
joitettu Lissabonin vuoden 1755 
maanjäristyksen vaikuttamana. 

Vierailimme Pyhälle Antoni-
us Padovalaiselle omistetussa kir-
kossa ja saimme kuulla alustuk-
sen hänen elämästään. 

Evoran kaupungissa Capela 
dos ossos -kappelissa hämmäste-
limme kirkkoa, jonka seinät oli-
vat ”koristellut” aidoilla luilla ja 
pääkalloilla. 

Illalla vierailimme Campo 
Maior -luostarissa, jossa osallis-
tuimme nunnien kanssa yhtei-
seen Vesperiin eli iltarukoukseen. 
Vierailun noteerasi myös paikal-
linen poliisilaitos, joka saatteli 
meidät kaupungin kapeiden kuji-

en läpi päätielle illan pimeydessä. 
Kävimme myös Belmontes-

sa, Coimbrassa, Batalhassa ja Na-
zarén kaupungissa. Pyhiinvael-
luksemme pääkohteeseen Fati-
maan teimme ensin iltaretken. 
Fatima on yksi Euroopan merkit-
tävimpiä pyhiinvaelluspaikkoja. 

Kolme paimenessa ollutta las-

ta näkivät toukokuussa 1917 Fati-
man kaupungin lähistöllä ilmes-
tyksen. 

Yksi lapsista kuvaili hahmoa 
sanoin ”kirkkaampi kuin aurin-
ko, levittäen valonsäteitä, jotka 
olivat puhtaampia ja kirkkaampia 
kuin kristallilasi, joka on täytet-
ty kuplivalla vedellä, ja jonka lä-
päisevät palavat auringonsäteet”. 
Ilmestys tulkittiin myöhemmin 
Neitsyt Mariaksi. 

Osallistuimme pyhiinvaelta-
jien messuun ja soihtukulkuee-
seen. Oli vaikuttavaa olla mu-
kana yhdessä erimaalaisten kris-
tittyjen kanssa. Erityisen hyväl-
tä tuntui rukoilla maailman rau-
han puolesta.

Maanantaina menimme Fati-
maan uudestaan, olihan se mat-
kamme keskeisin kohde. Saim-
me tutustua kaupungin histori-

aan. Paikan merkittävyydestä to-
distaa sekin, että pyhiinvaeltajille 
on rakennettu uusi kirkko, johon 
mahtuu useita tuhansia ihmisiä. 

Paluumatkalla bussissa Lissa-
boniin opiskelimme Marian seit-
semän surun rukousta ruusukko-
nauhan kanssa. Lissabonin lähel-
lä vierailimme ortodoksisessa Ju-
malanäidin syntymälle pyhitetys-
sä luostarissa, jota meille esitteli 
piispa Damasceno.

Yhteisellä pyhiinvaelluksella 
on tärkeää rukoilla yhdessä. Eku-
meenisella vaelluksella on luon-
nollista oppia tuntemaan toisen 
kirkon kristittyjä ja heidän us-
konsa perusteita ja käytäntöjä. 
Kaikkea tätä saimme kokea run-
saasti viikon tiiviin yhdessäolon 
aikana.

VEIJO KOIVulA 

Pyhän Kolminaisuuden kirkko Fatimassa.Hieronymoksen kirkko Lissabonissa.

oulun ekumeeninen 
ryhmä on tehnyt 
vuodesta 2000 
alkaen vuosittain 
pyhiinvaelluksen. 
tämän vuoden 
matka suuntautui 
Portugaliin.

Kiimingin kirkkoherra, teol. tri 
ja fil. maist. Pauli M. K. Nieme-
lä on saanut suururakkansa val-
miiksi julkaisemalla kirkkovuo-

den Vanhan testamentin lukukappalei-
den toisen vuosikerran laajan kommen-
taarin Siunauksen sade. 

Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet 
teokset Maitoa ja hunajaa (1. vuosiker-
ta 2007) ja Mannaa taivaasta (3. vuosi-
kerta 2011). 

Teos on erityisen verraton apu kaikil-
le saarnaajille, mutta myös Vanhan tes-
tamentin maailmasta kiinnostuneille. 

Niemelä on tehnyt jälleen perusteel-
lista ja huolellista työtä. Teos avautuu 
täysin, vaikka ei osaisi sanakaan hepre-
aa, sillä Niemelän teksti on soljuvaa ja 
sujuvaa; ei mitään hepreaa.

Niemelä käsittelee tekstejä ensin 
yleisluontoisesti ja johdanto-opillisesti. 
Hän sijoittaa tekstikatkelman laajem-
paan kokonaisuuteen niin kirjassa kuin 
historiallisessa tilanteessa. Sen jälkeen 
hän käy läpi tekstiä kommentaarimai-
sesti pohtien sanojen ja sanoman taus-
toja liittäen niitä myös muihin tekstei-
hin. 

Näitä osioita täydentää lukukappa-
leen merkitys vuosisataisen matkan 
kautta tähän päivään ja tämän ajan ih-
misten elämään.

Heprean harrastajia ilahduttaa myös 
se, että Niemelä on sisällyttänyt jon-
kin verran hepreankielisiä sanoja heil-
le, jotka haluavat paneutua alkukieli-
siin ilmaisuihin. Joku heprean sana voi 
avautua monimerkityksellisesti ja tuo-

da mielenkiintoisen lisän koko tekstiin. 
Uskon, että koko kirkossa saarnataan 

paljon nykyistä enemmän myös Vanhan 
testamentin lukukappaleista, kun nii-
den avaamiseen on olemassa pätevä, 
analyyttinen ja inspiroiva kommentaa-
rikokonaisuus. Niemelän äänenpainot 
kaikuvat muuallakin Suomen Siionissa 
kuin vain Oulun seudulla. 

Teoksessa on paljon tuttuja tekstejä, 
mutta myös harvinaisia ja vähän seli-
tettyjä. 

Niemelän kirja on suuri palvelus kai-
kille Raamattua käyttäville ja sitä selit-
täville. Niemelä on tehnyt kommentaa-
rikokonaisuudellaan palveluksen kris-
tikansalle.

RISTO KORMIlAINEN

Vanha testamentti tuoreella tavalla selitettynä

Pauli M. K. Niemelä: Siunauksen sade. 
Evankeliumikirjan Vanhan testamentin lukukappa-
leiden kommentaari 2. vuosikerta. Kirjapaja.

lukunurkka

Ku va t :  Ve i j o  Ko i v u la
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Radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz, 
www.radiodei.fi
Su 15.12. klo 8.45 Kolmannen ad-
venttisunnuntain Radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Kirsi 
Isola. Aiheena on Tehkää tie Ku-
ninkaalle.

Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Tuiran kirkos-
ta. Messun toimittaa Anu Oja-
la, ja häntä avustaa Petteri Tuu-
los. Kanttorina on Tommi Hek-
kala. Virret: 7, 704, 12, 9, 228, 815, 
228, 3:4-6.
Klo 11.14 Armonpulla-ohjelmas-
sa kuullaan Karjasillan kanttorin 
Riitta Piipon joulumuistoja. MB
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan tunnelmia 
Kauneimmat joululaulut Rotuaa-
rilla -tapahtumasta. MP.

Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantaista 
torstaihin kello 16.20.
Pe 13.12. klo 14.40 Päivän va-
linnassa kerrotaan Kauneimmat 
joululaulut Rotuaarilla -tapahtu-
masta. Haastattelussa on tapah-
tuman juontaja pastori Kimmo 
Kieksi. MP.

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ma–pe 16.–20.12. klo 15.20 Ra-
dio Dein Viikon vieraana on Ou-
lujoen seurakunnan tuleva kirk-
koherra Satu Saarinen. MB.
Ke 18.12. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. Kuinka paljon ympä-
röivä yhteisö vaikuttaa siihen mi-
ten yksilö elää elämäänsä? Moni
vanhoillislestadiolainen nuori 
aikuinen kokee olevansa törmä-
yskurssilla yhteisönsä ja muun 
maailman välissä. Tästä puhuu 
oululainen vanhoillislestadio-
laisen perheen kasvatti Rebekka 
Naatus. Uusinta kesäkuulta 2012. 
MP.
Ma 16.12. klo 21.35 Elämänkoulu. 
Mitä useat vuodet Saksassa lähe-
tystyössä opettivat elämästä ja us-
kosta Oulun seurakuntien lähe-
tystyön koordinaattori Ulla Mä-
kiselle? Yllättikö koti-ikävä? En-
täpä paikallinen jouluperinne? 
Tarttuiko siitä jotakin mukaan 
Suomeen? MB

Radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz, 
www.radiopooki.fi
Su 15.12. klo 9.45 Kolmannen ad-
venttisunnuntain Radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Kirsi 
Isola. Aiheena on Tehkää tie Ku-

ninkaalle.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 15.12. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toimit-
taa Matti Pikkarainen, ja häntä 
avustaa Ari-Pekka Metso. Kant-
torina on Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Elias Niemelä.

Radio YlE 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 15.12. klo 10 jumalanpalvelus 
Äänekosken kirkosta. Virret: 7, 
12, 185, 266.
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

Satu Saarinen radio Dein 
Viikon vieraana

Maanantaista perjantaihin 16.–20. joulukuuta kello 15.20 Ra-
dio Dein Viikon vieraana on Karjasillan seurakunnan kap-
palainen ja Oulujoen seurakunnan tuleva kirkkoherra Sa-
tu Saarinen.

Tammikuun alussa kirkkoherran tehtävään astuva Satu Saarinen 
sai vaalissa annetuista äänistä peräti 48,3 prosenttia. Laajalla Oulu-

joen seurakunnan alueella asuu runsaat 23 000 seurakuntalaista.
Millä mielin Satu Saarinen lähtee vuodenvaih-

teessa laumaansa kaitsemaan? Entä kuin-
ka hän tuli alun perin lähteneeksi 

seurakuntatyöhön? 
Millaista on jakaa aikansa 

vaativan työn ja perheen kes-
ken? Ja miten Satu Saarisen 
monikulttuurisessa perhees-
sä vietetään joulua?

Muun muassa näihin ky-
symyksiin saadaan vastaus 
Marja Blomsterin toi-
mittamissa Viikon vie-
ras -haastatteluissa, jot-
ka julkaistaan myös Ra-
dio Dein arkistossa Toi-
von päivän ohjelmissa. 
Suora linkki osoittees-
sa www.oulunseura-
kunnat.fi/kuuntele-
ohjelmia.
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Mal. 3: 23-24
Kuulkaa!
Ennen kuin tulee Herran päivä,
suuri ja pelottava,
minä lähetän teille
profeetta Elian.
Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen
ja lasten sydämet isien puoleen.
Silloin en tuomitse maata perikatoon,
kun tulen.

2. Piet. 1: 19-21
Me voimme entistä lujemmin luottaa 
profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette 
tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin 
pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes 
päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän 
sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava 
selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten 
ennustukset ole kenenkään omin neuvoin 
selitettävissä. Yksikään profeetallinen 
sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, 
vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen 
johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.

Matt. 11: 11-19
Jeesus sanoi:
    ”Totisesti: yksikään naisesta syntynyt 
ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, 
mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten 
valtakunnassa, on suurempi kuin hän. 
Johannes Kastajan päivistä asti taivasten 
valtakunta on ollut murtautumassa esiin, 
ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata 
sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat 
Johannekseen asti olleet ennustusta, ja 
uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli 
määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon!
    Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se 
on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat 
toisilleen: ’Me soitimme teille huilua, mutta 
te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, 
mutta te ette itkeneet mukana.’ Johannes 
tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat: 
’Hänessä on paha henki.’ Ihmisen Poika tuli, 
hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: ’Mikä 
syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden 
syntisten ystävä!’ Mutta Viisauden teoista 
Viisaus tunnetaan!”

Joh. 1: 35–37
Seuraavana päivänä Johannes oli Betaniassa, 
ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. 
Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä 
Johannes sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa!” 
Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he 
lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Tehkää tietä
Kun raskaustesti näyttää positiivista, mielen täyttävät monenlaiset ajatukset. Kun lap-
sen odotus alkaa näkyä kehossa ja tuntua oikeasti todelta, täytyy miettiä myös käytän-
nön kysymyksiä. Nainen ehkä katselee lastenvaatteita ja mies saattaa perehtyä vaunujen 
teknisiin tietoihin. Joku innostuu sisustamaan hempein värein, toinen kaivaa kätköis-
tään vanhan nallensa valmiiksi.

Hetken moni haluaa pitää uutisen itsellään. Kohta tulee tarve puhua, jakaa ilo ja huo-
let. Lähipiirikin osallistuu iloon ja valmistautumiseen. Tavarat, vinkit, asiat vilisevät 
päässä, mutta keskeisin pysyy: syntyvä lapsi. Valmistautuminen tähtää siihen, että lap-
sen on hyvä.

Myös joulun odotukseen liittyy monenlaisia tunteita. Joku odottaa ensimmäistä joulua 
ilman puolisoaan. Lapsi saattaa jännittää punanutun vierailua. Ilon ja lämmön tunteita 
herättää ajatus rauhallisesta hetkestä lähisuvun kesken yhdessä. Ja jouluunkin valmis-
taudutaan suurella huolella. Tehdään ruokaa, sisustetaan, hankitaan tarvikkeita, nosta-
tetaan tunnelmaa ja iloista mieltä.

Joulussakaan ei ole olennaisinta tavaran paljous tai valmistautumisen hulina, vaikka 
se voi joskus näyttää siltä. Myös jouluun valmistautumisessa keskipisteessä on Lapsi. 
Vauvaa odottaessa voi joskus kyllästyä vieraiden ihmisten massuntaputteluihin tai väsyä 
lukemaan vauva-foorumeita netistä. Samoin voi joskus joulua odottaessa kyllästyminen 
iskeä piparintuoksun tai joulumainosten keskellä. Hetkelliset tunteemme eivät kuiten-
kaan vähennä arvoa siltä, jota odotamme.

Kolmannen adventtisunnuntain viesti on: Tehkää tietä Kuninkaalle. Johannes Kastaja 
kulki erämaan rauhassa, kehotti kääntymään ja tekemään parannuksen. Joulupaaston 
keskellä ja juhlaan valmistautuessa me teemme tilaa ja tietä, rakennamme itsellemme 
ja läheisillemme mahdollisuutta hiljentyä olennaisen äärelle sitten, kun on juhlan hetki. 
Mutta jo tänään ja joka päivä me tiedämme myös sen, että tuo lapsi, jonka syntymäjuh-
laa me odotamme, ei jäänyt seimeen nukkumaan, vaan kasvoi suureksi ja täytti tehtä-
vänsä: lahjoitti meille elämän, armon ja anteeksiannon. Samalla, kun valmistaudumme 
juhlaan, saa sydämissämme jo asua Joulun Lapsi, Kuningas, jonka syntymä muutti maa-
ilman. Hänen siunaukseensa ja rauhaansa me saamme sulkeutua jo odotuksen aikana.

SEIJA hElOMAA
Kiimingin seurakunnan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 15.12.2013
Psalmi: Ps. 85: 9-14
1. lukukappale: Mal. 3:23-24
2. lukukappale: 2. Piet. 1:19-21
Evankeliumi: Matt. 11: 11-19 tai Joh. 1: 35–37  
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Perinteinen joulumusiikki ja 
uudemmat joululaulut ovat 
uudistaneet Radio Dein lä-
hetyksen ensimmäisestä 

adventista alkaen. Valtakunnal-
lisen radiokanavan musiikkitar-
jonta keskittyy joulumusiikkiin.

Radio Deissä joulunodotuksen 
tunnelmia on jakamassa joukko 
suomalaisille tuttuja kasvoja. Ar-
kiaamuisin yhdeksän sähkeuu-
tisten jälkeen studiossa vieraile-
vat vuorollaan muun muassa Eija 
Vilpas, Eija-Riitta Korhola, Ti-
mo Laaninen, Heikki Silvennoi-
nen, Kyösti Mäki-Mattila, Jukka 
Perko, Jason Lepojärvi sekä jou-
lumusiikkia esittävä Club for Fi-
ve -yhtye. 

Kotimaisten naislaulajien kär-
kikaartista joulunviettotavois-
taan ja kristillisen juhlan merki-
tyksestä tulevat ajatuksiaan jaka-
maan muun muassa Paula Koi-
vuniemi ja Johanna Iivanainen. 
Kirkollista väriä vieraiden jouk-

Paula ja piispat 
johdattavat jouluun

Paula Koivuniemi on yksi joulumusiikkia 
soittavan Radio Dein studiovieraista.

koon tuovat katolisen kirkon piis-
pa Teemu Sippo ja Espoon piispa 
Tapio Luoma.

Luomaa kuullaan Radio Dein 
jouluaaton aamulähetyksessä. 
Riisipuuron keittoon ja joulurau-
han julistukseen kuulijoita joh-

”Usko ja elämä, kristinuskon pää-
kohdat selkokielellä” on uusi jul-
kaisu, joka muistuttaa sisällöl-
tään katekismusta.

Se on Kirkon saavutettavuus-
ohjelman mukainen selkokieli-
nen teos kristinuskon peruskoh-
dista, jota voidaan käyttää muun 
muassa kehitysvammaisten, 
maahanmuuttajien ja vanhusten 
parissa tehtävässä kirkon työssä. 

Selkokielisyydestä hyötyvät 
myös esimerkiksi mielenterveys-

kuntoutujat, syrjäytyneet, ulko-
maalaiset ja koululaiset.

Kristillisen uskon ydin voi-
daan tiivistää muutamaan kes-
keiseen asiaan. Uskontunnustus, 
kymmenen käskyä ja Isä meidän 
-rukous ovat niistä tärkeimmät. 
Usko ja elämä -teos seuraa perin-
teisen katekismuksen järjestystä.

Selkokieli on suomen kielen 
muoto, joka on mukautettu si-
sällöltään, sanastoltaan ja raken-
teeltaan yleiskieltä luettavam-

maksi ja ymmärrettävämmäksi. 
Se on suunnattu ihmisille, joilla 
on vaikeuksia lukea tai ymmär-
tää yleiskieltä.

Teoksen kielessä, kuvissa ja 
taitossa on huomioitu yksinker-
taisuus ja ymmärrettävyys. Jul-
kaisulle haetaan myös Selkokes-
kuksen selkomerkkiä.

Teosta voi tilata Kirkkohalli-
tuksen julkaisumyynnistä.

Kristinuskon perusteet 
julkaistaan selkokielellä

Oulu on jakanut viime ke-
väänä 210 euron koti-
palvelusetelin niille rin-
tamalisää saaville rinta-

maveteraaneille, jotka asuvat ko-
tona tai palvelutalossa. Määrära-
haa on vielä runsaasti käyttämät-
tä, joten Oulun kaupunki toivoo 
rintamaveteraanien käyttävän 
saamansa setelin 31.3.2014 men-
nessä.

Setelistä kertova kirje ja palau-
tettava asiakastietolomake posti-
tettiin jokaiselle rintamalisää saa-
valle rintamaveteraanille. Kir-
jeessä oli mukana tarkemmat oh-
jeet setelin hakemiseksi. Setelin 
mukana lähetettiin lista hyväk-

sytyistä palveluyrittäjistä, joista 
veteraani voi valita haluamansa 
yrittäjän.

Kotipalvelusetelillä voi hank-
kia valintansa mukaan esimer-
kiksi siivousta, saattaja- tai asi-
ointiapua, vaatehuoltoa, avusta-
mista kotitöissä ja kylvetysapua.

Palvelun voi maksaa kokonaan 
kotipalvelusetelillä eikä omaa ra-
haa tarvitse käyttää lainkaan. Ko-
tipalveluseteliä ei tarvitse käyttää 
yhdellä kerralla kokonaan. 

Palveluseteliin oikeutettu-
ja veteraaneja on Oulussa noin 
940. Sitä eivät saa pitkäaikaises-
ti tehostetussa palveluasumisyk-
sikössä tai laitoshoidossa asuvat 

eivätkä sotainvalidit, joiden soti-
lasvammalain mukainen työky-
vyttömyysaste on vähintään 10 
prosenttia.

Kaupunki rahoittaa setelin 
Valtionkonttorin Oulun kau-
pungille myöntämällä rintama-
veteraanien kotiin vietäviin kun-
nallisiin avopalveluihin annetul-
la määrärahalla.

Lisätietoa ja tarvittaessa uu-
sia lomakkeita saa Aino-neu-
vontapalvelusta numerosta 044 
703 4973 tai 044 703 5120 sekä 
Oulu10:n ja Aleksinkulman pal-
velupisteistä.

Rintamaveteraaneille jaossa 
palveluseteleitä

Palveluja tarjotaan

dattaa suorassa aattolähetykses-
sä päätoimittaja Kirsi Rostamo. 

Jouluinen ja talvinen musiikki 
on soinut Radio Deissä joulukuun 
ensimmäisestä päivästä alkaen.  
Perinteiset ja hartaammat jou-
lulaulut kuten En etsi valtaa lois-
toa ja Sylvian joululaulu kuuluvat 
soittolistalla jouluviikolla. Klas-
sikoiden lisäksi jouluinen Radio 
Dei tarjoaa kuulijoille runsaas-
ti uutta kotimaista ja ulkomaista 
joulumusiikkia uudenvuodenaat-
toon saakka.

Radio Dein kuuluvuusalueella 
asuu neljä miljoonaa suomalais-
ta. Kanava on kuunneltavissa se-
kä FM-taajuuksilla että interne-
tin kautta osoitteessa www.radi-
odei.fi. 

Samasta osoitteesta löytyvät 
myös tarkat ohjelmatiedot ja si-
vujen kautta kuuntelijat voivat 
esittää myös omia joulumusiik-
kitoiveitaan.
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Voimavaroja pimeyteen

Rintamaveteraaneille jaossa 
palveluseteleitä

joulun alla pitäisi olla 
iloinen ja täynnä intoa 
kodin koristeluun, lahjojen
ostoon ja joulukorttien 
askarteluun. Pimeä 
vuodenaika vie 
kuitenkin voimat jopa
kolmasosalta 
suomalaisia. 

Kello soi liian aikaisin. Huo-
nosti nukutun yön jälkeen 
ei huvita nousta pimeään 
aamuun. Töihin ei jaksa 

lähteä, työkaverit ärsyttävät. Ys-
täviä ei tule tavattua. 

Nälkä vaivaa alati, pitsa ja pas-
ta maistuvat. Painokin pääsee 
nousemaan. Koko päivä menee 
väsymyksen vallassa, iltapäiväl-
lä rasittaa, masentaa ja vähän ah-
distaakin. Mikään ei tahdo kiin-
nostaa. 

Illalla ei tule uni, vaikka aja-
tus talviunesta, josta heräisi vas-
ta kevään kirkkaina päivinä, kuu-
lostaa houkuttelevalta. Tiedossa 
kuitenkin on, ettei ihminen pys-
ty talviunta nukkumaan.

Valottomuuden 
aika ahdistaa
Valoa talven pimeyteen tuovan 
Lucia-neidon juhlan aikaan jou-
lukuussa moni suomalainen kär-

sii jo pimeän talviajan aiheutta-
mista oireista. Kaamosmasen-
nuksesta kärsii noin prosentti 
suomalaisista. 

Kaamosmasennus on masen-
nukseen rinnastettava häiriötila, 
jonka oireita ovat surullisuus, ah-
distuneisuus, ärtyneisyys ja mie-
lenkiinnon menetyksen tunne. 
Muita oireita ovat muun muassa 
väsymys, lisääntynyt unentarve 
sekä hiilihydraattipitoisen ruoan 
himo ja sen myötä painonnousu.

Kaamosmasennuksen lievem-
pi tila, kaamosrasitus, aiheut-
taa oireita noin 10–30 prosentil-
le suomalaisista. Kaamosrasituk-
seen ei kuulu masennus, mutta 
muuten oireet vastaavat kaamos-
masennuksen oireita.

Molemmissa tapauksissa oirei-
lun alkaminen on suorassa suh-
teessa valon vähenemiseen. Kaa-
mosmasennusta ja -rasitusta po-
detaan lokakuusta helmikuuhun. 

Maaliskuussa, päivän piden-
tyessä oireet helpottavat. Pahim-
millaan ne ovat marras–tammi-
kuussa. Osa kaamosmasennusta 
sairastavista tosin sanoo, että pa-
hinta pimeyttä taittava lumen tu-
lo helpottaa oireita hieman.

liikunta tuo 
hyvinvointia
Loppukevääseen mennessä kaa-
mosmasennuksesta kärsivien oi-

reet ovat käytännössä lakanneet. 
Ei ole tutkittu tarkasti, miten va-
lon puute vaikuttaa mielialaan. 
Kolme neljäsosaa kaamosmasen-
nuksesta kärsivistä on kuitenkin 
saanut apua valohoidosta.

”Annoksittain” käytettävä va-
lohoito toteutetaan tavallises-
ti kirkasvalolampulla. Päivittäin 
otetun valoannoksen kesto mää-
räytyy lampun tehon mukaan. 
Tarve määräytyy myös yksilön ja 
vuodenajan valoisuuden mukaan.

masennuksen torjunnassa. Sään-
nöllinen liikunta aktivoi keskus-
hermostoa, lievittää masennusta 
ja saa aikaan mielihyvää.

Sytytä 
sisäinen valo
Yhä pidemmälle venyvä märkä, 
synkeä syksy ei houkuttele kaa-
mosmasentunutta ylös, ulos, len-
kille tai edes kilauttamaan kave-
rille. Mielialan ylläpitäminen on 
kuitenkin tärkeä tekijä niin kaa-
mosmasennuksessa kuin nor-
maalissakin elämäntilanteessa. 

Sosiaalisia aktiviteetteja ei 
suositella unohdettavaksi, vaikka 
olotila olisikin täysin päinvastai-
nen. Perhe, ystävät, harrastukset 
ja kerhot tukevat kaamosmasen-
tunutta selviämään pimeän ajan 
paremmalle puolelle. Iloinen ei 
tarvitse olla, mutta yksin ei pidä 
jäädä. 

Pelkästä kaamosrasituksesta-
kaan kärsivän ei kannata vaipua 
tilanteeseen, jossa väsymyksen 
takia itselle tärkeät tapahtumat 
ja harrastukset jäävät taka-alalle. 
Lähteminen on usein suurin kyn-
nys. Tärkeintä onkin pysyä aktii-
visena, vaikka ei aina huvittaisi. 

Olotila helpottuu myös, jos 
tunnustaa itselleen kärsivänsä 
kaamosmasennuksesta tai -rasi-
tuksesta. Valintojen tekeminen 
helpottuu. Vaikka liikunta aut-

taakin, kirjan lukeminen kotona 
kynttilänvalossa aerobic-tunnin 
sijaan on täysin sallittua, jos se 
tuntuu mielekkäämmältä.

Mielekästä tekemistä kannat-
taa myös ajatella etukäteen. Ka-
lenteriin on hyvä merkitä kon-
sertit tai tapahtumat, joissa halu-
at käydä. 

Kynttilöitä kannattaa vara-
ta kotiin pimeiden iltojen varal-
le. Vaikka kynttilöiden valoteho 
ei kirkasvalolampun tasolle yllä-
kään, on niiden henkinen vaiku-
tus ainutlaatuinen. 

Kevättä 
kohti
Kaikissa masennukseen liittyvis-
sä tapauksissa on keskusteltava 
lääkärin kanssa ennen hoitojen 
aloittamista. Kaamosmasennus 
voi myös vaatia lääkehoitoa ja te-
rapiaa vaikeiden oireidensa vuok-
si. Masennukseen voi olla muita-
kin syitä pimeyden lisäksi.

Kuvaannollista on, että ylös-
nousemuksen juhlan, pääsiäi-
sen aikaan kaamoksesta kärsijät 
ovat saaneet taas uutta virtaa elä-
määnsä. Samoihin aikoihin kun 
karhut heräävät talviuniltaan, 
kaamosmasentuneen henkinen 
horros väistyy ja sisäinen valo 
kirkastuu. 

RIKu SEIlONEN

iloinen ei 
tarvitse 
olla, mutta 
yksin ei pidä 
jäädä.

Osa kaamosmasennuksesta kärsivistä kokee keskellä talvea tehdyn ulkomaanmatkan lämpimään ja aurinkoiseen maahan auttavan oireisiin.

w w w.sxc . hu /  Em r e N ac ig i l

Hoitoa jatketaan koko talvi-
kauden ajan. Osa oirehtijoista 
kokee myös keskellä talvea teh-
dyn viikon tai kahden mittaisen 
ulkomaanmatkan lämpimään ja 
aurinkoiseen maahan auttavan 
oireisiin.

Ulkona käyminen talvella va-
loisaan päiväsaikaan auttaa valon 
saannissa. Moni yhdistää myös 
liikunnan ulkoiluun, ja liikunta 
onkin yksi tärkeä tekijä kaamos-
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Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.12.2013

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

esityksellä jatkoa 
viime vuoden 
oratoriolle.

J. S. Bachin Jouluorato-
rio BWV 248 esitetään 
perjantaina 20.12. ja 
sunnuntaina 22.12. 

kello 20 Oulun tuomio-
kirkossa. Satapäinen esiin-
tyjäkokoonpano tulkitsee 
teoksesta neljännen, vii-
dennen ja kuudennen kan-
taatin. Konsertteihin on 
vapaa pääsy. Käsiohjelma 
maksaa 10 euroa. Sunnun-
tain konserttia voi seurata 
myös Virtuaalikirkosta os-
oitteesta virtuaalikirkko.fi.

– Jouluoratorion mu-
siikki on kokonaisuudes-
saan varsin erilaista kuin 
Bachin tummanpuhuvis-
sa passioissa: riemullista 
ja kuninkaallisen arvokas-
ta, mutta toisaalta pehme-
ää ja kaunista – kaikki jou-
lun tunnelmat tavoittavaa. 
Konsertissa pääsee valmis-
tautumaan jouluun ja sa-
malla tutustumaan varsi-
naisten joulupäivien jäl-
keisten evankeliumien ta-
pahtumiin, esitykset johta-
va Olli Heikkilä kuvaa.

Solisteina teoksessa toi-
mivat Gabriella Jani (sop-

Vaivaton ja juhlava kastehetki

Bachin Jouluoratoriossa  
välittyy riemullisuus ja pehmeys

raano), Annastiina Tah-
kola (altto), Péter Maros-
vári (tenori) ja Aarne Pel-
konen (baritoni).  Kuoroi-
na mukana ovat Oulun Ka-
tedraalikuoro, Cantio Lau-
dis -kuoro ja OAMK:n ka-

marikuoro sekä orkesteri-
na Sinikka Ala-Leppilam-
men vetämä Oulunsalo En-
semble.

– Viime vuonna Bach-
in Jouluoratoriosta kuul-
tiin kolme ensimmäistä 

kantaattia, ja nyt vuorossa 
ovat kolme viimeistä. Teok-
sen loppuosaa ei ole aina-
kaan viimeisen viidentois-
ta vuoden aikana esitetty 
Oulussa. Toiveena on, et-
tä ensi vuonna Jouluorato-
rio päästäisiin esittämään 
täällä kokonaisuudessaan, 
Heikkilä jatkaa.

Musiikkia päivittäin 
aattoon saakka
Oulun ev.lut. seurakunnis-
sa päästään joulun tunnel-
maan myös monissa muis-
sa musiikkitilaisuuksissa. 
Kauneimpia joululauluja 
tai joulukonsertteja järjes-
tetään joka päivä jouluaat-
toon saakka. 

Joulun jälkeen myös esi-
merkiksi loppiaisena on 
musiikkitilaisuuksia. Kaik-
ki joulunajan tapahtumat 
ovat osoitteessa oulunseu-
rakunnat.fi/joulu.

Johann Sebastian Bach-
in (1685–1750) Jouluora-
torio (Weihnachts-Orato-
rium BWV 248) koostuu 
yhteensä kuudesta kantaa-
tista, joita on alun perin esi-
tetty joulun eri pyhien ju-
malanpalveluksissa. Bach 
on itse kuitenkin käsitellyt 
kaikkia kantaatteja yhtenä 
suurena kokonaisuutena.

Ve s a R a n t a

Oulussa järjestetään 
kastepäivä lauan-
taina 1. helmikuu-
ta. Kastehetket pi-

detään Heinätorin seura-
kuntatalossa kello 13 ja kel-
lo 15. Paikalla on useampi 
pappi, jolloin lapsia voi-
daan kastaa samanaikai-
sesti. Kastettavaksi voi tuo-
da isommankin lapsen, sil-
lä kasteella ei ole ikärajaa. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan pastori An-
na-Mari Heikkisen mu-
kaan kastepäivä on help-
po ja arvokas tapa järjestää 
kastejuhla. 

– Vauvan kastemekkoa-
kaan ei tarvita omasta ta-
kaa, sillä seurakunnasta voi 
saada lainaksi kauniin kas-
temekon. 

Juhlaan voi myös kutsua 
lapsen lähipiirin juhlista-
maan pienen suurta päi-
vää. Kasteen jälkeen nau-
titaan seurakunnan tarjo-
amat kakkukahvit.

Ilmoittautuminen 
on jo auki
Kastepäivään voi ilmoittau-
tua jo nyt, mutta kuitenkin 
viimeistään perjantaihin 
24.1. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
tuomiokirkko/kastehetki. 
Ilmoittautumisen jälkeen 
perheisiin otetaan yhteyttä 
ja sovitaan kastetilaisuuden 
yksityiskohdista. Kastetoi-
mitus ja juhla ovat perheil-
le maksuttomia.

Kastettavan vähintään 
toisen huoltajan on oltava 
evankelisluterilaisen kir-
kon jäsen. Kastettavalla on 
oltava pääsääntöisesti kak-
si kummia, ja heidän tulee 
olla rippikoulun käyneitä ja 
konfirmoituja kirkon jäse-
niä. Seurakunta voi myös 
auttaa kummin etsinnässä. 

Kastepäivän järjestää 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta, mutta sinne ovat 
tervetulleita kaikkien seu-

rakuntien jäsenet, myös 
Oulun ulkopuolelta. Seu-
raavan kerran Oulussa jär-
jestetään kastepäivä äitien-
päivän aattona, lauantaina 
10.5.2014.

Kastenäyttelyyn 
etsitään kastepukuja
Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa järjestetään tammi-
kuussa 2014 kastenäyttely, 
johon etsitään parhaillaan 
kastepukuja, kasteliinoja ja 
muuta aiheeseen liittyvää 
aineistoa näytteille asetet-
tavaksi. Jos omassa suvus-
sa on esimerkiksi kastepu-
ku, jonka toivoo pääsevän 
esille näyttelyyn, voi ottaa 
yhteyttä Anna-Mari Heik-
kiseen puhelimitse nume-
roon 040 5752 718, tai säh-
köpostitse osoitteeseen an-
na.mari.heikkinen@evl.fi.
Myös kasteeseen liitty-
viä tarinoita, sattumuksia, 
muistoja ja kuvia otetaan 
mielellään vastaan.

S a nna K r o o k
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Erityisdiakonia
Erityisdiakonian joulukahvit ma 16.12. klo 9, Diakoni-
set erityispalvelut. Erityisdiakonian asiakkaat ja yhteis-
työkumppanit! Tule piipahtamaan kahville kanssam-
me. Tarjolla jouluista maisteltavaa ja lauleltavaa. Ter-
vetuloa! 

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 12.12. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Varttuneiden porinapiiri ti 17.12. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
Keskustelukerho ti 17.12. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

Joulujuhla 
lauantaina 21.12. klo 13 Tahkokankaalla.

KUULOVAMMAISET

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

Viittomakielisten joulujuhla 
lauantaina 14.12. Tuiran kirkolla kello 12 ehtoollis-
kirkko ja jouluhartaus kirkkosalissa ja klo 13 tarjoi-
lu ja ohjelmaosuus seurakuntasalin puolella.

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
Aamukahvihetki pe 13.12. klo 9–10.10, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seu-
ran lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää. jogurttia, tuore-
mehua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kian-
to, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 13.12. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 16.12. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.
Päihdetyön päivystys tiistaisin klo 9–11, Diakoniset eri-
tyispalvelut.

English Service on Sunday 15th of December at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel.
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
15.12. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Christmas Carols su 15.12. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kauneimmat joululaulut englanniksi. Jou-
luevankeliumi eri kielillä. Mukana ovat Árpád Kovács 
ja Taina Voutilainen.
Christmas Carols on Sunday 15.12. at 6 pm, in St. 
Luke's chapel.

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. 044 316 1720. 
Huom. avoinna myös lauantaina 14.12.!
Siipi joululomalla 15.12.2013–6.1.2014. Tervetuloa jäl-
leen ti 7.1.2014 klo 10 alkaen.
Adventtijuhla pe 13.12. klo 12, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja.
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.
Joulumyyjäiset lähetystyön hyväksi pe 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 kä-
sitöitä, uusiotuotteita, kortteja ym.
Lähetysmyyjäisistä ilmoitetaan seurakuntien omilla si-
vuilla.

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
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. Lue juttu sivulta 3.
Yliopiston ekumeeninen jouluhartaus to 19.12. klo 15 
Pyhän Luukkaan kappeli, toimittavat kirkkoherra Tapio 
Kortesluoma, kirkkoherra Marko Patronen ja yliopis-
topastori Ari Savuoja, avustavat kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen ja kanttori Reijo Kinnunen. Joulutorttuglö-
git, -teet ja -kahvit. Kaikki ovat tervetulleita, erityisesti 
opiskelijat ja henkilökunta!
Nuorten aikuisten ilta to 19.12. klo 18, Vakkurila, Hauki-
pudas. Tervetuloa nauttimaan kauden viimeisen nuorten 
aikuisten illan jouluisesta tunnelmasta! Lisätiedot: Eli-
sa Manninen: p. 050 5133 225 tai elisa.manninen@evl.fi.

järjestöt
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 12.12. klo 19, 
Teemu ja Mari Lindelä, Hiidentie 2 G 91, Puolivälinkan-
gas. Joulun odotus nyyttärit, alustus Pekka ja Leena Sil-
jander.
Changemaker-ilta: Pikkujoulut la 14.12. klo 15–19.30, 
Elohuone. Oletko kiinnostunut toimimaan globaalin oi-
keudenmukaisuuden puolesta ja tapamaan muita sa-
manhenkisiä?

Leikkaa talteen!

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. 
Pyhän Tuomaan nuorisokuoro.
klo 15 oulujoen kirkko. 
Lyhtykulkue 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. 
Tilaisuus on samalla myös päivä-
ja perhekerhojen päätösjuhla.
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. 
Kirkkokuoro, lapsikuoro, 
miesten lauluryhmä.
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 
-jumalanpalvelus.
klo 10 oulujoen kirkko. 
Kauneimmat joululaulut -messu.
klo 10 Kaukovainion kappeli. 
Kauneimmat joululaulut 
-perhemessu.
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. 
Duurisiskot.
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. 

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.

Kauneimmat joululaulut 
Rotuaarilla 

lauantaina 14.12. klo 14–15. 

Lauletaan yhdessä joulu sydämiin Oulun Rotuaarilla. 
Tapahtuman juontaa pastori Kimmo Kieksi. 
Mukana laulamassa ovat Hanna Toivoniemi, 
Antti Annola ja Pyhän Tuomaan lapsikuoro. 

Glögitarjoilusta vastaavat Tuiran seurakunnan 
Missionuoret. Tapahtumassa on myös lipaskeräys, 

jonka tuotto menee Suomen Lähetysseuran
 joulukeräykseen kehitysmaiden

 vammaisten lasten hyväksi. 
Tapahtuman järjestävät Oulun ev.lut. seurakunnat.
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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
Messu su 15.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Elias Niemelä. Kolehti 
lasten musiikkikasvatukseen. 
Lähetys myös www.virtuaali-
kirkko.fi.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 12.12. klo 14, 
Vanha pappila. Joulujuhla: 
puhe Juha Kyllönen ja elo-
kuva Pertti Heikinheimo.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 14.12. klo 18, Vanha pap-
pila. Jeremian kirjan 19 luku.
Elämän Lähteellä – Sanan- ja 
rukouksen ilta su 15.12. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Rovasti Ari Juntunen pu-
huu aiheesta: "Jeesus pelas-
taa ja parantaa". Ilta koostuu 
Sanan julistuksesta – ope-
tuksesta, puheista, laulusta 
ja ylistyksestä. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen rukous-
palveluun ja keskusteluun 
sielunhoitoterapeutin kanssa.
Keskiviikkoseurat ke 18.12. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Salakka.
Aamupiiri la 14.12. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ke 18.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Raamattupiiri to 19.12. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut pe 
13.12. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. 
Joulun valoa -joulukon-
sertti.  la 14.12. klo 20, Ou-
lun tuomiokirkko. Henna-
Mari Sivula, sopraano, Laura 
Heikkilä, piano ja Elias Nie-
melä, urut. Vapaa pääsy, ter-
vetuloa!
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja kanttorina Eli-
as Niemelä.
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 17, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Matti Pik-
karainen ja kanttorina Elias 
Niemelä.
Jouluinen konsertti ke 
18.12. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Péter Marosvári (urut) 
ja Gabriella Jani (sopraano/
Unkari) esittää konsertissaan 
jouluista musiikkia. 

J. S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 (1. esitys) pe 20.12. 
ja su 22.12. klo 20, Oulun tuo-
miokirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 17.12. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 12.12. 
ja 19.12. klo 9–11, Elohuone. 

Lapset ja lapsiperheet
Intiön perhekerho to 12.12. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 12.12. klo 
15, Heinätorin seurakuntatalo. 
Laulupuu on taaperoikäisten 
(n. 1–3-vuotiaiden) maksuton 
musiikkikerho, joka kokoontuu 
joka toinen torstai Heinätorin 
seurakuntatalolla. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen: lastenoh-
jaaja Tea Lakkala, p. 050 5207 
757, tea.lakkala@evl.fi. 

Nuoret
Yläkoululaisten pelikahvila 
pe 13.12. klo 18, Seurakuntien 

erityisnuorisotyön tilat. Illan 
vetäjinä ovat nuorisotyönoh-
jaajat Käkkärä ja Mari, sekä 
runsas joukko muita vapaa-
ehtoisia vetäjiä. Nähdään!
Pienoismallikerho su 15.12. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Avoimet ovet ke 18.12. klo 
18, Elohuone. Suoritusvapaa-
alue eli kuppi teetä/kahvia, 
ihmisiä, pelejä, mahdolli-
suus jutella tai olla vain hil-
jaa. Lisätietoja: Käkkärä, p. 
040 5747 183 ja Mono, p. 040 
5747 124.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Taideryhmä pe 13.12. klo 
16.30–18, Heinätorin seura-
kuntatalo.

seniorit
Tarinatupa ke 18.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Kryptan joulu ma–la 16.–
21.12. klo 10–16, Oulun tuo-
miokirkon krypta.
Kaatuneitten omaiset ma 
16.12. klo 12, Teatteriravin-
tola. 
Virsilauluillat ti 17.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jouluvirsiä, Esko Laukkanen.
Matalan kynnyksen raamis 
to 19.12. klo 18, Jössensali. 
Matalan kynnyksen raamis 
kokoontuu klo 18 osoittees-
sa Asemakatu 6, tervetuloa 
lukemaan ja ihmettelemään 
Raamattua yhdessä! Lisätie-
toja: Jouko Lankinen, p. 044 
3161 577.

jumalanpalvelukset
Gospelmessu pe 13.12. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Tar-
ja Kainulainen, Sami Puoli-
taival, gospelbändi. Tilaisuu-
dessa lauletaan Kauneimpia 
Joululauluja. 
Messu su 15.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jari Flink, kant-
torina Laura Räihä. 

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 18.12. klo 
18 Puttaan Tuvassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvassa. Syyskauden 
viimeinen kokoontuminen to 
19.12.

Musiikki ja kulttuuri
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron joulumusiikkia 
kynttilänvalossa ke 18.12. 
klo 20 Karjasillan kirkossa. 
Johtaa Hannu Niemelä, yk-
sinlaulu Henna-Mari Sivula, 
urut Elias Niemelä, raama-
tunluku Esa Nevala. Ohjelma 
5 euroa. 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron joulumusiikkia 
kynttilänvalossa to 19.12. 
klo 20 Haukiputaan srk-kes-
kuksessa. Johtaa Hannu Nie-
melä, yksinlaulu Maija Lau-
ri, urut Lauri-Kalle Kallunki, 
raamatunluku Jaakko Kalta-
kari. Liput 5 euroa tuntia en-
nen konserttia ovelta.
Haukiputaan Mieskuoron 
joulukonsertti la 21.12. klo 
18 kirkossa, johtaa Mihkel 
Koldits.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhojen puurojuhlat 
pe 13.12. klo 10 Kellon srk-
kodissa, Vakkurilassa 
sekä srk-keskukses-
sa (Jokelan perhe-
kerho).
Päivä- ja perhe-
kerhojen syys-
kauden päätös-
juhla Kauneim-
mat Joululaulut -ti-
laisuutena su 15.12. klo 
17 kirkossa, lapsikuoro, Lee-
na Brockman, Outi Palokan-
gas, Laura Räihä. Tilaisuuden 
jälkeen avautuu joulupolku. 
Joulupolun voi kulkea oma-
na aikana ja omaan tahtiin. 
Joulupolku on rakennettu jo-
kivarteen Vakkurilan taakse. 
Lähtöpiste Vakkurilan vieres-
sä olevan parkkipaikan oikea 
kulma.

Nuoret
Gospelmessu ja nuorten il-
ta pe 13.12. klo 18 kirkossa. 
Messun jälkeen Vakkurilas-
sa nuorten ilta. Rippikoulu-
laiset saavat molemmista ti-
laisuuksista merkinnän kort-
tiinsa.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat 

Nuorten aikuisten ilta to 
19.12. klo 18 Vakkurilassa. 
Tervetuloa nauttimaan syys-
kauden viimeisen nuorten ai-
kuisten illan jouluisesta tun-
nelmasta! Lisätiedot: Elisa 
Manninen, p. 050 5133 225 
tai elisa.manninen@evl.fi.

Lähetys
Joulumyyjäiset lähetys-
työn hyväksi pe 13.12. klo 

12 Puttaan Tuvassa, 
Kirkkotie 10 C. Hy-

vistä raaka-aineis-
ta tehtyjä laati-
koita (tilaa en-
nakkoon, p. 040 
5014 764) ja lei-

vonnaisia sekä laa-
dukkaista materiaa-

leista tehtyjä käsitöitä, 
uusiotuotteita, kortteja ym.

Muut menot
Joulupolku avautuu su 
15.12. Kauneimmat Joululau-
lut -tilaisuuden jälkeen n. klo 
18 ja on avoinna to 19.12. il-
taan saakka. Tule eläyty-
mään ja hiljentymään jou-
lusanoman äärelle. Joulupo-
lun voi kulkea omana aika-
na ja omaan tahtiin. Joulu-
polku on rakennettu jokivar-
teen Vakkurilan taakse. Läh-
töpiste Vakkurilan vieressä 
olevan parkkipaikan oikea 
kulma.
Haukiputaan kirkon 250- 
vuotisjuhlakirjoja saatava-
na kirkkoherranvirastosta 
aukioloaikoina 15 €/ kpl.
Lukupiiri ma 13.1. klo 18 Put-
taan Tuvassa. Kirjana Ulla-
Leena Lundbergin Jää. Piiri 
kokoontuu kerran kuukau-
dessa.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: joulujuhla su 15.12. klo 
15 ry:llä, Jokikylä: joululau-
lu- ja julkaisuilta pe 13.12. 
klo 18.30 ry:llä, joulujuhla 
su 15.12. klo 14 ry:llä.

Kirkko-
herranvirasto 

avoinna 
torstaina 12.12. 

klo 9–12.

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.
Jälkimmäinen esitys näkyy myös
netissä, www.virtuaalikirkko.fi.

Kryptan joulu 
maanantaista–lauantaihin 16.–21.12. klo 10–16 

Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Vietä rauhallinen hetki tunnelmallisessa kahvilassa. 

Riisipuuro ja soppa 5 €. Torttukahvit 3 €. 
Myytävänä lahjaksi sopivia silmukkalaisten ja muiden 

vapaaehtoisten tekemiä käsitöitä. 
Tuotto Riitta ja Olavi Heinon työlle Malawissa.

Taideryhmä 
perjantaina 13.12. klo 16.30–18, 

Heinätorin seurakuntatalossa. Tule rohkeasti mukaan! 
Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.

Kauneimmat 
joululaulut 
Kirkossa pe 13.12. klo 18 gospelmessuna.
Tarja Kainulainen, Sami Puolitaival, gospelbändi. 
Isoniemen leirikeskuksen kotakirkossa pe 13.12. klo 
20, Trio MeLeKo, Jaakko Kaltakari, Hannu Niemelä. 
Kirkossa su 15.12. klo 17, lapsikuoro, Leena Brockman, 
Outi Palokangas, Laura Räihä. Tilaisuus on myös päivä- 
ja perhekerhojen syyskauden päätösjuhla. 
Kirkossa su 15.12. klo 19, Oamk:n kirkkomuusikkojen 
lauluryhmä, Martti Heinonen, Hannu Niemelä. 
Kellon srk-kodissa ma 16.12. klo 19, Haukiputaan 
Seniorikuoro, Arto Nevala, Else Sassi. Kellon Martat 
tarjoavat kahvit ennen tilaisuutta. 
Martinniemen srk-kodissa ti 17.12. klo 19, 
Haukiputaan Mieskuoro, Helena Ylimaula, Else Sassi. 
Seon kahviossa pe 20.12. klo 8 Kauneimmat 
Joululaulut -tuokio, Hannu Niemelä. 
Kirkossa su 22.12. klo 10 sanajumalanpalvelus, Jari 
Flink, Arto Nevala, Hannu Niemelä, Laura Räihä, heti 
jumalanpalveluksen jälkeen pidetään Kauneimmat 
Joululaulut -tuokio.  
Kirkossa su 22.12. klo 17, Viihdepiikkarit, Jari Flink, 
Hannu Niemelä.
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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 15.12. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 15.12. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Janne Honka-
nen, kanttorina Riitta Piippo.
Messu su 15.12. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Pau-
la Rosbacka, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 15.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Anna-
Leena Ylänne, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 15.12. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Janne Hon-
kanen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti Karjasillan seu-
rakunnan nimikkokohteel-
le, Radiolähetystyö Intiassa, 
Medialähetys Sanansaattajat 
ry:n kautta.
Perhemessu su 22.12. klo 10 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus. 

Hartauselämä
Adventin ajan aamuhiljen-
tyminen to 12.12., 13.12., 
16.12., 17.12., 18.12. ja 19.12. 
klo 8.15, Karjasillan kirk-
ko. Hetki kestää noin 15 mi-
nuuuttia. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka to 12.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 12.12. klo 18, 
Kastellin kirkko
Miesten raamattupiiri ke 
18.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 19.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 12.12. klo 18, 
Kaukovainion kappeli ja klo 
19, Maikkulan kappeli.

Musiikki ja kulttuuri
Mieskuoro Weljien joulu-
konsertti pe 13.12. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Siionin jouluvirret su 15.12. 
klo 14.30, Kastellin kirkko. 
Esiintyjinä Oulun seudun vir-
sikuoro, Oulun körttiopiske-
lijoiden kuoro, yhteisvirsiä. 
Puhe Niilo Pesonen. Kahvi-
tarjoilu klo. 14.30.
Oulun sotaveteraanien kuo-
ron joulukonsertti su 15.12. 
klo 16, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 19.
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 17, Maikkulan kap-
peli. Paula Rosbacka, Riitta 
Piippo. Kappelin laulu.
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 19, Kastellin kirk-
ko. Juha Vähäkangas ja Ilk-
ka Järviö.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 22, Karjasillan 
kirkko. Kimmo KIeksi, Janne 
Honkanen, Juha Soranta.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron joulumusiikkia 
kynttilänvalossa ke 18.12. 
klo 20 Karjasillan kirkossa. 
Ks. ilmoitus. 
Kauneimmat joululaulut to 
19.12. klo 18, Lämsänjärven 
leirikeskus. Erja Järvi, Paula 
Rosbacka ja Ilkka Järviö.
Konsertti pe 20.12. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Hengitä jo joulua! -jouluru-
noilta ma 16.12. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Puuroaamu to 12.12. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
16.12. klo 9, Karjasillan kirk-
ko. Ajan voi varata maanan-
taisin klo 9–11 joko p. 044 
3161 579 tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Lähetys
Joulumyyjäiset la 14.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappe-
li. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden jouluvaellus ma 
16.12. klo 18, Lämsänjärven 
Kaupunkileirikeskuksessa. 
Ks. ilmoitus.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
13.12. klo 17.30, Maikkulan 
kappeli. Ks. ilmoitus.

seniorit
Eläkeläiskerho to 12.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Eläkeläisten kerho to 12.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 12.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätieto-
ja www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Muut menot
Maikkulan alueen päiväko-
tien joulukirkko pe 13.12. 
klo 9, Maikkulan kappeli. 
Mukana pastori Esa Nevala, 
lastenohjaaja Riitta Yliluoma 
ja kanttori Riitta Piippo. 
Maikkulan alueen päiväko-
tien joulukirkko pe 13.12. 
klo 10, Maikkulan kappeli. 
Mukana pastori Esa Nevala, 
lastenohjaaja Riitta Yliluoma 
ja kanttori Riitta Piippo. 

Hengitä jo joulua! 
-joulurunoilta 
maanantaina 16.12. klo 18 
Kastellin kirkossa. 
Me käymme joulun viettohon myös 
runojen kautta. Jouluisia runoja esit-
tävät Saara Juntumaa, Pirjo Kauppi-
nen, Aino Ylifrantti, Sari Nivala, Hilja 
Alasuvanto, Hilkka Patja, Eeva-Kaari-
na Sarastamo, Maija Karppinen, Ee-
va Holma, Eliina Kajula-Lämsä ja Ju-
ha Vähäkangas. 

Sairaalakoulun joulukirkko 
ti 17.12. klo 9, Kastellin kirk-
ko. Mukana pastori Marja-
Leena Tahkola.
Healing Rooms -rukouskli-
nikka ti 17.12. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. Tu-
le, Sinun puolestasi ru-
koillaan! Kaikki 
ovat tervetullei-
ta. Jumalalta 
saa anoa us-
koa, toivoa, 
rakkautta ja 
parantumis-
ta sairauden ja 
muiden haastei-
den keskellä.
Karjasillan alueen 
päiväkotien joulukirkko ke 
18.12. klo 9, Karjasillan kirk-
ko. 
Maikkulan alueen päiväko-
tien joulukirkko ke 18.12. 
klo 9, Maikkulan kappeli. 

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.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
joulumusiikkia kynttilänvalossa 
keskiviikkona 18.12. klo 20 Karjasillan kirkossa. Johtaa 
Hannu Niemelä, yksinlaulu Henna-Mari Sivula, urut 
Elias Niemelä, raamatunluku Esa Nevala. Ohjelma 5 €. 

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

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 

Messu 
sunnuntaina 15.12. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Satu Saarinen, avustavat Juhani Lavanko, 
Anna-Leena Ylänne, kanttorina Ilkka Järviö. 
Satu Saarisen lähtösaarna. Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.

Perheiden jouluvaellus 
maanantaina 16.12. klo 18 

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 
Tule kokemaan joulun rauha ja ilosanoma! 
Varaa ulkovaatetus. Pipari ja glögitarjoilu. 

Metsälinnan päiväkodin 
joulukirkko ke 18.12. klo 
9.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Touhulan, Tähtivekaran ja 
Kaakonpojan päiväkotien 
joulukirkko  ke 18.12. klo 
10.30, Pyhän Andreaan kirk-

ko. 
Kaukovainion 

alueen päivä-
kotien jou-
lukirkko to 
19.12. klo 9, 
Kaukovainion 
kappeli. 

Metsokan-
kaan koulun 

joulukirkko to 
19.12. klo 9, Pyhän 

Andreaan kirkko. 
Oulunlahden päiväkodin 
joulukirkko  to 19.12. klo 15, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Donkkis Big Night 
-toimintailta 6–13-vuotiaille 
perjantaina 13.12. klo 17.30 
Maikkulan kappelissa. 
Ohjelmassa raamattuopetus, nukketeatteria, 
musiikkia, toimintapisteitä, kilpailuja ja kisai-
luja sekä nyyttärit, joihin jokainen voi halu-
tessaan tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi ar-
votaan palkintoja. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Illan järjes-
täjä on Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansan lähetys.  Li-
sätietoja: elina.vidgren@sekl.fi. 

Perinteiset joulumyyjäiset 
lauantaina 14.12. klo 10 
Kaukovainion kappelissa. 
Tarjolla muun muassa leivonnaisia, porkka-
na- ja lanttulaatikoita, käsitöitä, puurolou-
nas, kahvia ja arpajaisia, joissa hyviä palkin-
toja.  Tervetuloa nauttimaaan myyjäistun-
nelmasta ja tekemään hyviä löytöjä. 
Voit myös olla mukana myyjäisten to-
teuttamisessa. Voit leipoa kotona ja tuo-
da valmiit kakut ynnä muut leivonnaiset 
lauantai-aamuna kappelille. Leivonnaisis-
sa tulee olla lista käytetyistä raaka-aineista 
ja valmistuspäivämäärä. Myyjäisiin voi myös 
tulla vapaehtoiseksi erilaisiin
tehtäviin. Lisätietoa Paula Rosbacka, p. 040 5752 
714. Myyjäisten tuotto ohjataan lähetystyöhön, 
diakoniatyölle ja nuorten lähetysryhmille. 

Vuoden 
2013 viimeinen 

diakonian ajanvaraus
talousasioissa 

maanantaina 16.12. 
klo 9–11.

Perhemessu 
sunnuntaina 22.12. klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Maija Konttinen, avustavat Juha Vähäkangas, 
Anu Kontio, Juha Kivirasi ja Katja Ylitalo, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Messun jälkeen vietämme vanhanajan joulu-
juhlaa, jossa on monenlaista mukavaa ohjelmaa, musiik-
kia ja puurotarjoilu. 
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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 12.–19.12.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 15.12. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, avustaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
15.12. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.12. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 18, Korvenkylän 
nuorisoseura. Madetojan 
koulun lauluryhmä.
Oulun Rauhan Sanan järjes-
tämä joululauluilta la 14.12. 
klo 18, Hintan seurakuntata-
lo. Ohjelmassa joululauluja, 
hartaus ja jouluiset kahvit.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 15.12. klo 15, Ou-
lujoen kirkko. Tervetuloa ko-
ko perheellä Oulujoen kirk-
koon sunnuntaina 15.12. klo 
15, jolloin kirkossa raikaa las-
ten kauneimmat joululaulut. 
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 17, Ylikiimingin 
kirkko. 
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 19, Ylikiimingin 
kirkko. 
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 19, Yli-Iin kirk-
ko. Kirkkokuoro, lapsikuoro, 
miesten lauluryhmä.
Kauneimmat joululaulut 
ke 18.12. klo 18, Sanginjoen 
nuorisoseurantalo. Kirkko-

kuoro.
Raimo Niemikorven laulu-
oppilaiden joulukonsert-
ti to 19.12. klo 20, Oulujoen 
kirkko.

Diakonia
Vuoden 2013 viimeinen dia-
konian ajanvaraus talousasi-
oissa on maanantaina 16.12. 
klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 

jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
15.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ulla Mitrunen-Nyyssö-
nen, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Lasten joulu-
kirkko ti 17.12. 
klo 9 ja 10 Jäälin 
kappelissa. Toi-
mittaa Miia Sep-
pänen, kanttori-
na Jarkko Metsän-
heimo.
Lasten joulukirkko ke 18.12. 
klo 9.30 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Sari Wallin.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 

asioissa vain maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 

7008 151 tai säh-
köpostilla. Jou-
lukuun viimei-
nen ajanvaraus 
on ma 16.12. ja 
tammikuun en-

simmäinen ajan-
varaus on ma 13.1. 

Eläkeläisten perin-
teinen joulujuhla to 12.12. 
klo 13 Seurakuntakeskukses-
sa. Juhla alkaa joulupuurol-
la. Juhlan järjestää Kiimin-
gin seurakunta, Eläkeliiton 
Kiimingin yhdistys ja Kiimin-
gin Eläkeläiset.
Juttunurkka ma 16.12. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. Jäämme joulutauolle, 
seuraavan kerran ovet avoi-
mena 13.1.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 16.12. klo 
11–12 Jäälin kappelilla.  Aloi-
tamme jouluhartaudella. 
Jouluruokailun kustannuk-

siin osallistuu myös Oulun 
kaupunki.  Seuraava ruokai-
lu 13.1.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 16.12. klo 
11 Kolamäen kerhohuoneel-
la. Aloitamme jouluhartau-
della. Jouluruokailun kustan-
nuksiin osallistuu myös Ou-
lun kaupunki. 

Kuorot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 17 Jäälin Kappelil-
la ja klo 19 kirkossa.
Kiimingin kiurujen konsert-

alueen diakoniatyönteki-
jään.
Vuoden 2014 ensimmäinen 
ajanvaraus on maanantai-
na 13.1. klo 9–11. Oulujoen 
seurakunnan diakoniatyö, p. 
040 7033 690.

Varhaisnuoret
Kokkauskerho 3.–6.-luokka-

Virasto 
kiinni ke 18.12 

klo 12–16 
työntekijä-
kokouksen 

vuoksi.

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! 
Lue juttu s.8.

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. Lue juttu s.8.

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!

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

Joulumyyjäisiä
A r k i s t o

”Nyt sytytämme kynttilän, 
se liekkiin leimahtaa, 

me odotamme Jeesusta, 
seimessä nukkuvaa.”

Tervetuloa lapset hoitajineen, vanhempineen, 
isovanhempineen ja läheisineen 

lasten joulukirkkoon. 

Joulukirkkoja järjestetään seuraavasti: 
Jäälin kappelissa 17.12. klo 9 ja 10 

sekä Kiimingin kirkossa 18.12. klo 9.30. 
Lämpimästi tervetuloa! 

YV-lentopalloturnaus
Kiimingin seurakunnassa järjestetään 
Yhteisvastuun hyväksi lentopalloturnaus la 1.2.2014. 
Turnaus pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 miestä. 
Turnauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimintaa 
ja mahdollisesti myös kirpputori. 
Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan 10.1.2014 
saakka erja.haho@evl.fi / 0400 775 164. 
Osallistumismaksu 10 €/ pelaaja.

ti: Valoa kaikille, vanhainko-
tikierroksen päätöskonsertti 
la 14.12. klo 19 Jäälin kappe-
lilla. Vapaa pääsy.

Lapset ja perheet
Joulujuhla la 14.12. klo 9 Lai-
vakankaan koululla. Kaikille 
avoin.
Perhekerhot, perhekahvi-
lat, päiväkerhot ja lasten-
parkki ovat joululomalla.
Esikkoryhmät ovat joululo-
malla.

Nuoret
Nuorten joulukirkko pe 
13.12. klo 18 Jäälin kappelilla.
Seuraava yökahvila ja vartti-
kirkko pe 10.1.2014 klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: Pe 13.12. 
klo 19 Oulun seudun nuor-
ten lauluilta Kiimingin kir-
kossa. Su 15.12. klo 17 joulu-
juhla ry:llä, Kauko Säkkinen.

Joulumusiikkia 
keskiviikkona 18.12. klo 19 
Ylikiimingin kirkossa. 

Ylikiimingin kirkkokuoro, 
Mieskvartetti ja Lauluryhmä 
Sela johtaa Leo Rahko, 
Ylikiimingin puhaltajat, 
johtaa Tuomo Rahko.

laisille tytöille ja pojille alkaa 
ke 8.1.2014 klo 17–18.30, Hin-
tan seurakuntakoti. Kokki-
kerhoon täytyy ilmoittautua 
ja siihen otetaan enintään 
kymmenen lasta ilmoittau-
tumisjärjestyksessä pe 13.12. 
klo 9 alkaen osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Lisätietoja kerhosta nuo-
risotyönohjaaja Sanna Karja-
laiselta, p. 040 7186 925.

seniorit
Eläkeläisten kerho to 19.12. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Lähetys
Joulumyyjäiset la 14.12. klo 
10–13, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Myynnissä: Arpo-
ja, leivonnaisia ja käsitöitä. 
Torttukahvit. Tervetuloa! 

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. 

Joulu 
on 

jo ovella
-konsertti 

torstaina 19.12. klo 19  
Kiimingin 

seurakuntakeskuksessa.

Poikakuoro 
Pohjantähdet, 

tyttökuoro Satakielet ja 
Kamarikuoro laulavat 

Ulla ja Jarkko 
Metsänheimon 

johdolla. 
Ohjelma 5 €. 

Myytävänä myös 
tyttökuoron arpoja ja 

konsertin jälkeen tarjolla 
kahvit: kahvi+kahvileipä 

hintaan 3 € 
poikakuorotyön hyväksi.
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Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Lassi Eeme-
li Mäki, Sulo Eetu Mikael Sa-
volampi.
Haukipudas: Eino Antero 
Takkinen, Topi Markus Käh-
könen, Santtu Jalmari Korho-
nen, Miko Eemeli Seppänen, 
Silja Lahja Annikki Sarvanko, 
Jenny Ellen Kosunen, Lenni 
Juhani Gabriel Uusitalo, Joo-
na Veli Olavi Seppänen.
Karjasilta: Joona Antero Ap-
pel, Matti Oskari Arola, Miia 
Maria Henriikka Heikkinen, 
Eino Timo Antton Hietanen, 
Tuure Veikko Aukusti Kari-
vuo, Aava Marikki Kauppi, Ak-
seli Eelis Juhani Keskitalo, Joo-
natan Julius Juhana Kylli, Da-
vid Olivier Jonathan Lehtola, 
Veeti Eemeli Näyhä, Vilja Va-
namo Pulkkinen, Antti Eemeli 
Sepänniemi, Leevi Daniel Tuo-
himaa, Veikka Otava Vilppola.
Oulujoki: Aslak Eelis Ala-
kärppä, Olavi Aatos Alakärp-

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
Messu su 15.12. klo 10  kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, kanttori Taru Pisto.

Hartauselämä
Hartaus  18.12. klo 12.30 Ca-
ritas-talossa, Jukka Joensuu
Hartaus 18.12. klo 13,30 Sa-
lonkartano,  Tapio Kortes-
luoma.
Hartaus 19.12. klo 11.30 Tep-
pola, Jukka Joensuu.

Musiikki ja kulttuuri
Joulukonsertti to 12.12. klo 
19–20, Oulunsalon kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 16–17, Oulunsalon 
kirkko. Tapio Kortesluoma, 
lähetyssihteeri Kirsi Paavola, 
kanttori Taru Pisto, mukana 
Uusi Ääni ja gospelryhmä. 

Outi Kiiveri, viulu.
Kauneimmat joululaulut ke 
18.12. klo 18–19, Oulunsalon 
kirkko. Kirsi Paavola, kantto-
ri Taru Pisto, mukana laulu-
yhtye Heliä.
Joulusävelhartaus su 22.12. 
klo 20–21.10, Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus.

seniorit
Vanhemman väen Joulu-
laulutilaisuus to 12.12. klo 
11, Oulunsalon seurakunnan 
toimitalo. Vanhemman väen 
joululaulutilaisuus, puuron ja 
torttukahvin kera. 

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 18.12. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäistenkuoro voi tulla 
myös esikouluikäisiä. Tiedus-
telut Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 18.12. klo 18–

Sotaveteraanikuoron

joulukonsertti
Su 15.12. klo 16 Karjasillan kirkossa.

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

solistina Aarno Taskila.
Vapaa pääsy.

Joulunajan tapahtumia 
Oulunsalon seurakunnassa
12.12. klo 11 Vanhemman väen joululaulutilaisuus toimitalolla.
12.12. klo 19 Jouluisia säveliä kirkossa.
13.12. klo 16–19 Joulupolku Ks. ilmoitus.
15.12. klo 10 Messu kirkossa, Tapio Kortesluoma, kanttori Taru Pisto. 
15.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut kirkossa, Tapio Kortesluoma, lähetyssihteeri 
Kirsi Paavola, kanttori Taru Pisto, mukana Uusi Ääni ja gospelryhmä.
15.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa, Tapio Kortesluoma, lähetyssihteeri 
Kirsi Paavola, kanttori Tuomo Kangas.
18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa, kanttori Taru Pisto. 
Mukana lauluyhtye Heliä.
22.12. klo 10 Messu kirkossa, Jukka Joensuu, kanttori Tuomo Kangas.
22.12. klo 20 Joulunajan sävelhartaus kirkossa. Naiskuoro Aava, nuorten kuoro, 
seurakunnan lapsikuoro ja mieskuoro. Johtaa Eeva Maija Sorvari ja Tuomo Kangas. 
Puhe Pekka Kinnunen.
24.12. klo 13 Perheiden jouluhartaus kirkossa, Satu Kreivi-Palosaari, kanttori Taru Pisto.
24.12. klo 15 Aattohartaus Salonkartanossa, Tapio Kortesluoma, Taru Pisto.
24.12. klo 16 Aattohartaus kirkossa, Tapio Kortesluoma, kanttori Taru Pisto, Uusi Ääni.
24.12. klo 23 Yömessu kirkossa, Satu Kreivi-Palosaari, avustaa nuorisotyönohjaaja 
Sanna Korhonen, kanttori Tuomo Kangas.
25.12. klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa, Tapio Kortesluoma, 
kanttori Taru Pisto.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 12.12. klo 19

Katolisessa kirkossa, Liisantie 2.
Toimittaa isä Donbosco Thomas ja 

ekumeeninen työryhmä. Kirkkokahvit.

Kiiminki: Esa Matias Seppä-
nen ja Jenna Leena Melissa 
Tuohino.
Tuira: Arttu Johannes Sääs-
kilahti ja Satu-Maaret Turti-
nen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Vieno Rau-
ha Maria Heikkinen 98, Ee-
va Maria Annikki Koivumaa 
88, Esko Valdemar Pyykkö 
83, Aino Emilia Ruonakangas 
78, Helka Maria Virtanen 80.
Haukipudas: Elsa Gunilla Ju-

kuri 87, Henry Taisto Hell-
man 82, Risto Jaakko Kaaki-
nen 63.
Karjasilta: Eila Helena Ortia 
85, Mikko Veli Paavola 
82, Alma Esteri Pietilä 86, Pet-
ri Kalle Yrjö Sääskilahti 46.
Oulujoki: Martti Eemeli Mart-
tila 83, Eino Moilanen 78.
Tuira: Sirkka-Liisa Hämäläi-
nen 61, Kauko Veli Eino Kivis-
tö 80, Hilkka Mirjam Annik-
ki Kukkonen 89, Rauha Esteri 
Typpö 84, Kimmo Henrik Vii-
tanen 29.

Yliopiston ekumeeninen 
jouluhartaus 

torstaina 19.12. klo 15–16 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Toimittavat kirkkoherra Tapio Kortesluoma, 
kirkkoherra Marko Patronen ja yliopistopastori 

Ari Savuoja, avustavat kirkkomuusikko 
Taina Voutilainen ja kanttori Reijo Kinnunen.

Joulutorttuglögit, -teet ja -kahvit. 
Kaikki ovat tervetulleita, 

erityisesti opiskelijat ja henkilökunta!

Vihkihetki 
27.12. klo 17–19 Oulun tuomiokirkossa.

Meillä on ilo kutsua teidät omiin häihinne Oulun 
tuomiokirkkoon. Mukaan tarvitsette vain toisenne 

ja esteettömyystodistuksen. Todistajiakaan ette tarvitse, 
mutta halutessanne voitte kutsua juhlaan omat 

läheisenne. Vihkimisen jälkeen tarjolla on hääkakkua 
ja kahvit tuomiokirkon kryptassa. 

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Joulunajan sävelhartaus 
sunnuntaina 22.12. klo 20 kirkossa. 
Naiskuoro Aava, nuorten kuoro, seurakunnan 
lapsikuoro ja mieskuoro. Johtaa Eeva Maija Sorvari ja 
Tuomo Kangas. Puhe Pekka Kinnunen. 

Joulukonsertti 
torstaina 12.12. klo 19–20 kirkossa. 
Jouluisia säveliä Oulun kamarikuoron (joht. Marja Ervas-
ti) ja musiikkikerholaisten sekä Uuden Äänen (joht. Taru 
Pisto) esittämänä. Konsertin jälkeen Toimitalolla riisipuuro 
kaikille vuoden aikana vapaaehtoistyössä mukana olleille.

19.30, Oulunsalon kirkko. 
Tiedustelut Tuomo Kangas.

Muut menot
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 18, Oulunsalon 
kirkko. Tapio Kortesluoma, 
lähetyssihteeri Kirsi Paavola, 
kanttori Tuomo Kangas.
Messupyhäkoulu lapsille 
saarnan aikana su 15.12. klo 
10–11.30. Kirkon morsius-
huoneessa on mukava pie-
ni pyhäkouluhetki perheen 
pienimmille saarnan aikana.
Kirkonkylän ry: To erityis-
ryhmän pikkujoulu to 12.12. 
klo 18.30 ry. Joulujuhla su 

15.12. klo 14 Matti Lääkkö. 
Su 22.12. klo 16 seurat Pertti 
Lahtinen, juhani Lepistö.

Salonpään ry: Joulujuhla su 
15.12. klo 14 ry.

Joulupolku 
13.12. klo 16–19 leirikeskus Umpimähkässä. 

Koko perheen jouluinen polku (sisällä ja ulkona), jos-
sa voit mm. hiljentyä joulun sanoman äärellä, tehdä 
pienen joulumuiston, nauttia riisipuurosta ja tunnel-
moida ulkotulien loisteessa tähtikirkkaan taivaan al-
la. Paikalla myös hevosrekiajelua. Polku kierretään 
omaan tahtiin eli voit tulla silloin kuin sinulle sopii ja 
olla sen aikaa kuin haluat. Tapahtuma on ilmainen.

pä, Alise Elisabeth Haipus, 
Eeli Lauri Johannes Hertte-
li, Niila Eero Matias Hertteli, 
Topi Ville Olavi Kamula, Topi-
as Onni Henrik Kokko, Sami 
Joonas Mehtälä, Pekka Mat-
ti Johannes Ohenoja, Aman-
da Emilia Raunio.
Oulunsalo: Helmi Hilkka 
Haikola, Laura Elsa Karoliina 
Rautio, Nooa Edvin Tuomela, 
Vivian Alexandra Leinonen.
Tuira: Joel Oliver Huovinen, 
Tami Antero Jolkin, Evelii-
na Aleksandra Kajaus, Jasu 
Ensio Antero Lepistö, Lenni 
Hermanni Leviäkangas, Lii-
nu Aava Lyydia Moilanen, Ii-
ris Aino Sofia Pietarinen, Art-
tu Johannes Riepula.

Vihityt
Haukipudas: Pasi Pekka Kur-
kela ja Katja Pauliina Tom-
peri.
Karjasilta: Esa Juhani Kont-
kanen ja Silja Marika Tuulia 
Holm.
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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
Viikkomessu ja työttömien 
jouluateria to 12.12. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Toimit-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara.
Viikkomessu ja työttömien 
jouluateria to 12.12. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Viittomakielinen messu  
14.12. klo 12, Tuiran kirk-
ko. Toimittaa Urpo Luokka-
la, kanttorina Taina Voutilai-
nen. Messun jälkeen kuuro-
jen joulujuhla.
Messu su 15.12. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Petteri Tuulos, kant-
torina Tommi Hekkala. Radi-
ointi Radio Dei.
Meditatiivinen messu su 
15.12. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttoreina 
Maija Tynkkynen, virginaali 
ja Raakel Pöyhtäri. Laulam-
me Taizé-lauluja. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Messu su 15.12. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Sa-
mi Riipinen ja Aino-Liisa Ilk-
ko, kanttorina Tommi Hekka-
la. Messun jälkeen eläkeläis-
ten joulujuhla.
Messu su 15.12. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Anu Ojala, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Englanninkielinen messu 
su 15.12. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja.
Iltamessu su 15.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 18.12. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 12.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri pe 
13.12. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Kanttori Pirjo 
Mäntyvaara, juontaa Riitta 
Louhelainen. 
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 15.12. klo 15, Pate-
niemen kirkko. Juontaa Riik-
ka Honkavaara, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. Pyhän 
Tuomaan nuorisokuoro.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Kanttorina Pirjo Män-
tyvaara, viulu Ossi Vuorre, 
juontaa Tarja Oja-Viirret.
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 22, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kanttorina Raakel 
Pöyhtäri, sekakuoro Tuike, 
juontaa Liisa Lääveri.
Kauneimmat joululaulut to 
19.12. klo 15, Tuiran kirkko. 
Kanttorina Pirjo Mäntyvaara, 
Senioreiden laulupiiri, juon-
taa Irma-Elina Mukari.

Diakonia
Pateniemen diakoniapiiri 
to 19.12. klo 13–14.30, Pate-
niemen kirkko. Paikalla Tui-
ran seurakunnan kappalai-
nen Juha Valppu ja diakoni 
Heli Mattila.
Tuiran seurakunnan dia-
konian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taina 16.12. klo 9–11, p. 044 
3161 412. Seuraava ajanva-
raus maanantaina 13.1.2014. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään. 

Lähetys
Puutyökerho ma 16.12. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhojen ja rytmitas-
sujen joulukirkko ke 18.12. 
klo 9.30, Tuiran kirkko. Toi-
mittaa Jonna Piirainen, avus-
taa Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää.
Perheiden joulupolku ke 
18.12. klo 17.30–19. Hieta-
saaren leirikeskuksessa.Ks. 
ilmoitus.

Menot Oulun seurakunnissa 12.–19.12.2013

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.

seniorit
Tuiran seurakunnan eläke-
läisten joulujuhla su 15.12. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Katso ilmoitus. 
Eläkeläisten kerho ti 17.12. 
klo 14, Tuiran Palveluta-
lo. Kerhossa laulamme kau-
neimpia joululauluja ja kah-
vittelemme. Mukana seura-
kunnan vapaaehtoisia ja Pau-
la Kyllönen.

Muut menot
Koskelan Joulutalo la 14.12. 
klo 10–15, Koskelan seura-
kuntakoti. Katso ilmoitus.
Joulutapahtuma su 15.12., 
Pateniemen kirkko. Ks. il-
moitus. 
Pyhä Tanssi ma 16.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Rauhoitu jou-
lun odotukseen Pyhän Tans-
sin askelin Tuiran kirkolla 
maanantai-iltana klo 18–19.

Pyhä Tanssi
maanantaina 16.12. klo 18 Tuiran kirkossa. 

Rauhoitu joulun odotukseen Pyhän Tanssin askelin 
Tuiran kirkolla maanantai-iltana klo 18–19.

Joulutalossa hartauden pitää 
Stiven Naatus klo 12. 

Jouluista musiikkia Paula 
Kyllönen. Lapsille tonttupolku 
pihalla ja aitassa  jouluseimi. 
Joulutalo avoinna klo 10–15. 

Myyjäisissä käsitöitä ja 
leivonnaisia. Joulupuuro 2 €, 
tarjolla myös torttukahvit. 

Tervetuloa! 

Järjestää Tuiran seurakunnan 
diakonia-, lähetys- ja lapsityö.

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.

Joulutapahtuma 
sunnuntaina 15.12. klo 15 Pateniemen kirkossa.
 
Kello 15 Lasten Kauneimmat joululaulut.
Missionuorten järjestämät leivonnais- ja 
käsityömyyjäiset n. klo 16–18.
Kello 18 Kauneimmat joululaulut.

Tilaisuuksien jälkeen glögitarjoilu.

Tiedossa on hyvää musiikkia, entistä parempaa 
ohjelmaa ja parasta sanomaa =) 

Tervetulleita ovat kaikki nuoremmat, 
kuin vanhemmatkin tutut ja tuntemattomat! 
Isoskoulutuksessa olevat saavat joulujuhlasta 

koulutusmerkinnän! 
Lisätietoa tapahtumasta saa vs. nuorisotyönohjaaja 

Marja Maneliukselta, marja.manelius@evl.fi.

JOU-JOU-JOULU! 
Eli perinteinen Tuiran nuorten OMG -joulujuhla 
Tuiran kirkossa sunnuntaina 15.12. klo 14 alkaen. 
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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

3. adventtisunnuntain 
messu 15.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Tee-
mu Riihimäki, diakoni Ar-
to Pisilä, kanttori Marjo 
Irjala. Musiikissa Ahavah-
yhtye. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Messun jäl-
keen messuvapaaehtois-
ten kokoontumiset ja ke-
vään työvuorojen jako.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Virasto suljettu pe 13.12.
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Askeleet pe 13.12. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa.
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 12.12. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Varhaisnuorten kuorojen 
yhteisharjoitus ja joulupuu-
ro pe 13.12. klo 15 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Kuorot 
jäävät joulutauolle. 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 16.12. klo 18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 

Messu su 15.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku 
Tölli ja kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.  

Lasten päiväkerhot normaa-
listi, lisätietoja Siljalta, p. 044 
7750 601. To 19.12. on viimei-
nen kerhopäivä syyskaudel-
la. 
Pikkukirkko to 12.12. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki.
Perhekerho to 12.12. klo 10 
srk-talossa. Aloittelemme 
kerhon pikkukirkolla. Perhe-
kerhon syyskausi päättyy tä-
hän kerhokertaan.
Ystävyyden talo pe 13.12. 
klo 10 srk-talossa. 

Kempeleen rauhanyh-
distys: Raamattu-

luokat pe 13.12. 
klo 18. Oulun 
seudun nuor-
ten lauluilta pe 
13.12. klo 19 

Kiimingin kirk-
ko. Joulujuhla su 

15.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdis-

tys: Joulujuhla su 15.12. klo 
14 ry:llä.

Sanajumalanpalvelus 
su 15.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Jouluinen 
gospelhartaus 
torstaina 12.12. 

klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden 

kirkossa.

10–13. Kirpputori jää joulu-
tauolle to 12.12. jälkeen.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Aa-
mukahvila jää joulutauolle 
16.12. jälkeen. 16.12. joulu-
puuro.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappi-
lassa. Jouluinen gos-
pelhartaus 
to 12.12. klo 18 
Pyhän Kolminai-
suuden kirkos-
sa. Yöpappila pe 
13.12. klo 20 Van-
hassa pappilassa. 
Raamis ke 18.12. klo 
18 Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Luukas Tapio Ter-
vahauta, Ellen Inkeri Rautio.
Kuollut: Aarne Olavi Aho 84.

A a r o Ku k ko h ov i

Kyläjoulukalenteri 2013 
Pe 13.12. Joulutunnelmia Saarenkartanon puutarhassa 
klo 9 alkaen, Kaunakaupungintie 1.
La 14.12. Café Purseri. Joulumuori vierailee klo 13 – 16 ja 
joululauluja säestää Terhi Martín. Glögiä ja piparia tarjol-
la. Luovontie 150.
Su 15.12. Luovon Puikkari Marjaniemessä, torttukahvit klo 
11–15. Marjaniementie 794.
Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18. Luovontie 50.
Ma 16.12. JouluLuukku; avoimet ovet  nuorille (7. lk ->) ja 
heidän vanhemmilleen nuorisotila Luukulla klo 16-19. Luo-
vontie 139.
Ti 17.12. Hailuodon Kirjasto ja kansalaisopisto. Tämän jou-
lurunon haluaisin kuulla ja joulumusiikkia klo 18 kirjastossa. 
Ke 18.12. Kauneimmat joululaulut ja jouluhartaus Saaren-
kartanossa klo 14, Kaunakaupungintie 1.
To 19.12. Koko perheen liikuntatapahtuma koulun pihalla 
klo 18-20 (järj.kunnan vapaa-aikatoimi). Luovontie 61.

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.
Musiikkiavustus Outi Äärelä, laulu ja Risto Jyrkkä, kitara.
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, 
Hilla Karppinen, 
viulu, Pietu 
Halonen, piano.

Lasten 
joulukirkot 
torstaina 19.12. klo 9.15 ja 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa ja  
perjantaina 20.12. klo 9.15 
ja 10 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.

Lähetystyön 

joulumyyjäiset 
lauantaina 14.12. klo 10–14 
Kirkonkylän seurakuntatalolla. 

Tuotto seurakunnan lähetystyön hyväksi. 
Myynnissä käsitöitä ja leivonnaisia.

Friday club pe 13.12. klo 18 
srk-talossa pikkujoulua vie-
tellen, joka lahjan tuo se lah-
jan myös saa (3–4 euroa).

Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 15 kirkossa.
Kauneimmat joululaulut 
Lumilyhdyssä ke 18.12. 
klo 14.

Kuoroharjoitukset ke 18.12. 
klo 18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 13.12. 
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk T&I Kämäräinen ja 7.–
8.-lk P&J Jussila. Su 15.12. klo 
13 joulujuhla ry:llä.

Kastettu: Julius Lauri 
Johannes Laurila.
Kuollut: Kaarina Eliisa 
Laurila 92.

Pietun pianokoulun joulukonsertti
maanantaina 16.12. klo 18 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Avoin keskustelupiiri kristinuskosta
torstaina 12.12. klo 18 keskustan 
seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa.
Paikka, jossa kukin saa puhua omasta puolestaan eikä 
toisten sanomisia tyrmätä. 
Keskustelua johdattelemassa Juha Maalismaa.
Osallistujien odotetaan sitoutuvan vaitioloon keskuste-
lupiirissä kuulemistaan toisten asioista.

Yksinasuvien 
jouluateria 
perjantaina 
20.12. klo 13 

seurakuntasalissa.

Kauneimmat joululau-
lut kirkossa sunnuntaina 
15.12. klo 18. Torttukah-
vit lähetystyön hyväksi 
klo 17.30. srk-salissa.
Kauneimmat joululau-
lut ja jouluhartaus Saa-
renkartanossa keskiviik-
kona 18.12. klo 14.

Viikoittaiset 
kerhot päättävät 
toimintakauden 
yhteiseen joulukirk-

koon ja juhlaan torstaina 
19.12. klo 10 kirkossa.

Kastettu: Roni Aleksi Henttu.
Kuollut: Laura Kristiina 
Hiekkapelto, 92.
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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

3. adventtisunnuntain 
sanajumalanpalvelus su 
15.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy,  kantto-
rina Ossi Kajava.

Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 14 Helmin kodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut to 
12.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Jouni Heikkinen.
Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto suljettuna pe 
13.12.
Joulukonsertti la 14.12. klo 
18 kirkossa, Jenni Jaakkola 
sekä muita esiintyjiä ja kuo-
roja.
Perhepyhäkoulu su 15.12. 
klo 11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa.
Kauneimmat joululaulut su 
15.12. klo 16 kirkossa, puhe 
Tarja Pyy, kanttori Ossi Kaja-
va, Airi Kukkonen, laulu.
Aikuisten raamattupiiri su 
15.12. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 

Messu su 15.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Messun 
jälkeen ehtoollinen Niit-
typirtillä.

Lucian päivän aamutilaisuus 
kahveineen työhön menevil-
le ja muille aamuvirkuille per-
jantaina   13.12. klo 7–9 LUCIA 
paikalla noin klo 7.20, ja  klo 
8.20 Pappilan pihapiirissä Ko-
tikololla   Pappilantie 6.
Nuorten kuoro Celeste ke 
18.12. klo 17–18.15 seurakun-
tatalolla.
Joulukuvaelma lapsiperheil-
le to 19.12. klo 18 kirkossa, 
mukana lastenohjaajat, lapsi-
työn pappi ja vapaaehtoisia.
Partio: Pe 13.12. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Samowaarit Liisanlinnassa 
klo 18–21. 13.–15.12. Tarpoji-
en joululeiri Partiokämpällä. 
Pe 20.12. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17. Pe 20.12. 
Partiopiirin jouluhartaus par-
tiojohtajille Oulunsalon kir-
kossa. Lähdemme Kotikolol-
ta klo 18.15. Ilmoita lähdös-
täsi Makelle, jotta voidaan 
järjestää kyytejä. Tarkemmat 

tiedot toiminnasta löydät  
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuorten lauluilta pe 
13.12. klo 19 Kiimingin kir-
kossa ja raamattuluokka (7.–

Kastettu: 
Joni Veikko Pyykkö.
Kuollut: 
Hulda Maria Qvist 91, 
Esko Mikael Patala 83.

8.) klo 18.30 kodeissa. Ai-
kuisten Jouluateria la 14.12. 
ry:llä.
Pyhäkoulut su 15.12. klo 
11.30 ja seurat klo 16 ja 17.30 
ry:llä.

Kastettu: Isla Josefii-
na Ahola, Aliide Elmiina 
Eberhardt, Valtti Artturi 
Karhumaa, Eelis Aukusti 
Vuorma.
Kuollut: Seija Liisa Kanto-
la, 83, Kyllikki Mirjam Hy-
rynkangas 89.

Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 19 kirkossa, pu-
he Jouni Heikkinen, kanttori 
Ossi Kajava, Eläkeliiton lau-
luryhmä.
Sanginjoen seurakuntapii-
rin joulujuhla ma 16.12. klo 
12 Taimi Lohelalla, Leena Les-
kelä, Jouni Heikkinen. Pikku-
paketti mukaan!
Työttömien ja vähävarais-
ten joulujuhla ti 17.12. klo 
12 seurakuntatalossa.
Kauneimmat joululaulut ti 
17.12. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Jouni Heikkinen.
Kauneimmat joululaulut ti 
17.12.  klo 15 ryhmäkodissa, 
Jouni Heikkinen. 
Kauneimmat joululaulut ke 
18.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Tarja Pyy.
Niittypirtin seurakuntapii-
rin joulujuhla ke 18.12. klo 
13, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut ke 
18.12. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Kauneimmat joululaulut ke 

Diakoniatyö 
kiittää 

kaikkia yksityisiä, 
yrityksiä ja järjestöjä 

joululahjasta 
vähävaraisille.

Mieskuoro Pohjan Laulun joulukonsertti Li-
mingan kirkossa ma 16.12. klo 19. 
Johtaa Mihkel Koldits, solisti Anna-Leena Kol-
dits, säestää Kristian Heberg.
Ohjelma 10e, vapaa pääsy. Tervetuloa!

Kauneimmat joululaulut
Rantakylän kappelilla pe 13.12. klo 18.
Kirkossa su 15.12. klo 16.
Kirkossa su 15.12. klo 19.
Ketunmaan koululla 
pe 20.12. klo 18.30.
Tupoksen Vanamossa 
su 22.12. klo 15.

Lähetystyö kiittää 
Wanhan Ajan Joulun 

puurokahvilan ja 
lähetysvintin järjestelyihin 

eri tavoin osallistuneita 
vapaaehtoisia.

Luovuuden lähteellä

Cross-kahvila
Vanamossa 13.12. klo 18.

Teemana Jumalan lahjat ja Jumalan johdatus elämässä. 
Musiikkia Mika Kalmi Duo – Awakenings.

Piia Rantakokko kertoo esikoisrunokokoelmansa 
Toinen viiva synnystä. 

Hartaus: Luovuuden lähteellä, KM Päivi Niemi.
Taidenäyttelyitä, käsityömyyntiä/ mm. Teija Estabrook, 

Piia Pengerkoski, Susanna Puhakka. 
Lasten puuhapolku ja Raamattu Experience.

Kaikenikäiset tervetuloa!

Lähetysvintillä avoimet ovet
keskiviikkona 18.12. klo 17–20. 

Tule tutustumaan Lähetysvintin (Pappilantie 6) 
tarjontaan ja tekemään jouluostoksia 

lähetystyön hyväksi! Tervetuloa!

18.12. klo 15 Rantakodissa, 
Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 18.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Joulukonsertti ke 18.12. klo 
19 kirkossa, baritoni Juhani 
Alakärppä laulu, Ossi Kajava 
urut/piano.
Kauneimmat joululaulut to 
19.12. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, puhe Tarja Pyy, 
kanttori  Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut to 
19.12. klo 18.30 Mäntyran-
nan koulun salissa, puhe Tar-
ja Pyy, kanttori Ossi Kajava.
Lapset ja perheet: Päivä-, 
perhe- ja varhaisnuorten 
kerhot loppuvat jouluvael-
lukseen viikolla 50. Perhepy-
häkoulu su 15.12. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.
Nuoret/rippikoulut: Yökah-
vila Valopilikku la 14.12. klo 
19–24 Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 

Juhani Alakärpän joulukonsertti
keskiviikkona 18.12. klo 19 kirkossa.

Baritoni Juhani Alakärppä tuli suuren yleisön tietoisuuteen 
voittaessaan ensimmäisen Toivo Kuula -laulukilpailun 
Alavudella vuonna 2012. 
Alakärpän musiikkiperhe on julkaissut seitsemän 
omakustannetta. Tämän joulun uutuus on tunnelmallinen 
Juhla-albumi “Alakärpän perheen joulu”.

Joulukonsertti
lauantaina14.12. klo 18 kirkossa

Konsertissa esiintyy Jenni Jaakkola, joka valittiin 
maailman ensimmäiseksi KIDSing-voittajaksi 
toukokuussa sekä muita esiintyjiä ja kuoroja.

Konsertti on hyväntekeväisyyskonsertti muhoslaisten 
vähävaraisten perheiden hyväksi.

Liput 5 € / hlö. Perhelippu 10 €/ perhe.
Lippuja myydään ennakkoon kirjastokahvilasta, 

mikäli lippuja jää, myös kirkon ovelta ennen konserttia 
alkaen klo 17! TERVETULOA

toivottaa Muhoksen seurakunnan perhetyö.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 15.12. klo 12 pyhäkoulut: 
Kk-Anttila Lehtola, Korivaa-
ra Ylimartimo, Pälli Lyytikäi-
nen, Suokylä Tiirola. Klo 18 
joulujuhla ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 12.12. klo 18.30 sisar-
piirin pikkujoulu. Pe 13.12. 
klo 18.30 veljesiltojen pik-
kujoulu. La 14.12. klo 10 päi-
väkerho ry:llä. Su 15.12. klo 

16 joulujuhla Muhoksen seu-
rakuntatalolla. To 19.12. klo 
10–12 perhekerhon joulu-
puuro ry:llä. 
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Tyrnävän seurakunnan 

tarinakirjahanke
Helmikuun 20. päivänä vuonna 2014 tulee kuluneeksi 
125 vuotta siitä, kun Tyrnävän seurakunta on erotettu 
itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Limingasta. Juhlavuo-
teen liittyen seurakunnassa on käynnistetty tarinakir-
jan kokoamishanke.

Kutsumme avustajiksi hankkeeseen kaikkia asiasta 
kiinnostuneita seurakuntalaisia, jotka asuvat Tyrnä-
vällä tai ovat jo muuttaneet muualle.

Toivomme muisteluksia ja kuva-aineistoa esimerkik-
si papeista ja kanttoreista, erilaisista kirkollisista toi-
mituksista, jumalanpalveluksista, rippikoulusta, kin-
kereiltä ja leireiltä sekä muusta seurakunnan toimin-
nasta.

Tarinoita ja muisteluksia sekä kuva-aineistoa voi toi-
mittaa kirkkoherranvirastoon tai lähettää sähköpostil-
la osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi 20.1.2014 mennessä.

Valmisteilla oleva tarinakirja muodostaa kuudennen 
osan Tyrnävää koskettavassa Muistojen tulva -kirjasar-
jassa. Sitä ovat toimittaneet Tyrnävällä lapsuutensa ja 
nuoruutensa viettäneet Alasaarelan veljekset avusta-
jinaan lukuisa joukko entisiä ja nykyisiä tyrnäväläisiä.

w
w

w
.sxc.h
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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
Lasten joulukirkko to 12.12. klo 9.30 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, avustaa Sirkku Palola. Kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Messu su 15.12. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, avustaa Pirkko Jarva. Kanttorina Unto Määt-
tä. Adventtijuhla seurakuntatalossa. Juhlaan kutsutaan 
veteraanit, seurakuntakerholaiset, omaishoitajat ja kaik-
ki ryhmät. 
Messu su 15.12. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 15.12. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Veijo Kinnunen.

Koulujen joulukirkot
•	ke	18.12.	klo	10	Piippolan	kirkossa,		 	 	

Perttu Kyllönen ja Unto Määttä.
•	to	19.12.	klo	9.15	Kestilän	kirkossa,		 	 	

Saila Karppinen ja Veijo Kinnunen.
•	pe	20.12.	klo	10	Pulkkilan	kirkossa alakoululaisille,   

Saila Karppinen ja Veijo Kinnunen.
•	pe	20.12.	klo	21.30	Pulkkilan	kirkossa		 	 	

joululauluhartaus yläkoululaisille ja lukiolaisille,   
Merja Jyrkkä ja Unto Määttä – myös vanhemmat  
ovat tervetulleita. 

•	la	21.12.	klo	8.20	Pyhännän	kirkossa,		 	
Perttu Kyllönen ja Unto Määttä.

Hartaus pe 13.12. Eläkeliiton 
joulujuhlassa Temmeksellä.
Yläkouluikäisten liikunta-
vuoro pe 13.12. klo 15–16 
Kuulammen koululla. Osallis-
tujat päättävät liikuntalajin.
Nuortenilta la 14.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.

tähdessä.  
Rauhanyhdistys: Joulumyy-
jäiset pe 13.12. klo 10–12 
Kestilän vanhalla srk-kodilla. 
Ompeluseurat pe 13.12. klo 
19 ja joulujuhla su 15.12. klo 
12 Kestilän ry:llä. Raamattu-

Pyhännän kappelin joulu-
juhla to 12.12. klo 11 Pyhän-
nän srk-talossa.
Seurakuntakerho pe 13.12. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.

Sanajumalanpalvelus su 
15.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Heikki Lu-
miaho.

• Su 15.12. klo 19 Piip-
polan kirkossa, Unto 
Määttä sekä Piippolan 
mieskuoro ja Violakuo-
ro johtaa Kaisu Bou-
tellier.  Juonto Tuulikki 
Tuovinen. Hartaus Jo-
hannes Hyytinen. Jou-
lupuuro ja torttukahvit 
ennen kauneimpia jou-
lulauluja alkaen klo 18 
seurakuntakodissa. Tar-
joilusta vastaa Piippo-
lan kappelineuvosto. 

• Su 15.12. klo 19 Pyhän-
nän kirkossa, Veijo Kin-
nunen. Juonto Sirkku 
Palola.

• Ti 17.12. klo 19 Kairan-
maantalossa Leske-
lässä, Unto Määttä ja 
Merja Jyrkkä.

Joulumyyjäiset
Lauantaina 14.12

 klo 10–12 
Tyrnävän 

seurakuntatalolla. 
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! 
Jos haluat lahjoittaa

arpajaispalkintoja 
seurakunnan 
lähetys- tai 

diakoniatyölle, 
voit tuoda

lahjoituksen 
myyjäispäivänä 
klo 9–10 välillä 

seurakuntatalolle.

Isoskoulutus la 14.12. klo 
10–16 Kestilän srk-kodissa.
Jouluinen ilta ti 17.12. klo 18 
Väinölässä, järjestää naisten 
piiri. Torttukahvit.
Eläinten joulurauhan julis-
tus la 21.12. klo 19 Kurunne-
valla Rantsilassa. 
Laitoshartaudet: Jouluhar-
taus pe 13.12. klo 13 Koivu-
lehdossa. Ehtoollishartaus 
su 15.12. klo 14 Pihlajistossa 
ja klo 14 Siikalatvan vuode-
osastolla sekä pe 20.12. klo 
13.15 Nestorissa, klo 14 Vaa-
rintalossa ja klo 14 Pohjan-

Kastettu: Sylvia Aino 
Wilhelmiina Tornberg 
(Rantsila), Jukka Tatu 
Tapani Uhre (Rantsila), 
Aino Nella Aleksandra 
Koskela (Pulkkila)
Kuollut: Vappu Vuokko 
Paakki e Aamuvuori 92 
(Pulkkila).

Kastettu: Sofia Adalmii-
na Matero, Kaisla Emilia 
Nabb, Vieno Aile Inkeri 
Rajander.
Avioliittoon vihitty: Jussi 
Oskari Manninen ja Mer-
ja-Liisa Korkala, Jukka Ta-
pio Kukkohovi ja Maria 
Helena Karppinen, Onni 
Aarne Topias Hyry ja Broo-
ke Ashley Riitta Tölli.

Oulun Laulun konsertti "Nyt syttyy valot tuhannet"
perjantaina 13.12. klo 19 Piippolan kirkossa.

Johtaa Kristian Heberg. Solisti Jenni Kinnunen.Hartaus 
Merja Jyrkkä. Käsiohjelma 5 €.

Adventin ja joulunajan lauluja 
tiistaina 17.12. klo 13 Kestilän kirkossa, Merja

Jyrkkä ja Unto Määttä. Kyydistä ja avustajan tarpeesta 
ilmoitukset, p. 0207109 860 kirkkoherranvirasto tai p. 
044 518 1171 diakonissa. Tarjoilua seurakuntakodissa.

Limingan musiikkiopiston joulukonsertti
tiistaina 17.12. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa.

Jokihelmen kansalaisopiston 
jouluinen kantelekonsertti

perjantaina 20.12. klo 19 Rantsilan kirkossa.

Joulukonsertti "Joulun aatto nyt saa"
sunnuntaina 22.12. klo 15 Pulkkilan kirkossa

Baritoni Juhani Alakärppä (laulu), Pekka Luukkonen, 
(urut). Merja Jyrkkä, hartaus.

luokka pe 13.12. klo 19 ja jou-
lujuhla su 15.12. klo 13 Pulk-
kilan ry:llä. Hartaus su 15.12. 
klo 13 Nestorissa. Joulujuhla 
su 15.12. klo 16 Pyhännän kir-
kossa. Joulujuhla la 14.12. klo 
18.30 Rantsilan ry:llä.

Lähetystyön 
myyjäiset

lauantaina 14.12. 
klo 12–14 Piippolan 
seurakuntakodissa.

Myytävänä leivonnai-
sia, käsitöitä, arvontaa ja 
kahvia. Karjalanpiirakoi-
ta voi tilata etukäteen, 

p. 044 763 119 tai 
p. 040 7522 165. 

Toivotaan lahjoituksia!

Isille / papoille / sedille / enoille ja lapsille 

KUUSENHAKUREISSU
lauantaina 21.12. Lähtö klo 12 Pulkkilan seurakuntata-
lolta. Tarkemmat tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeis-
tään ke 18.12. p. 040 583 6278 Perttu Kyllönen tai p. 040 
191 2238 Matti Saaranen. Kuusesta 15 € maksu diako-
niarahastoon. Mehu- ja makkaratarjoilu. Järj. Siikalatvan 
seurakunta ja Pyhännän vapaa-ajantoimi. 

Jouluista musiikkia

Kauneimmat
joululaulut
Vanhusten Kauneimmat 
joululaulut to 12.12. klo 
14 Tyrnävän srk-talolla.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 17 Temmek-
sen kirkossa.
Kauneimmat joululaulut 
su 15.12. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa.
Kauneimmat joululaulut 
to 19.12. klo 18 Kristiina 
ja Pentti Aholalla Hau-
rukylässä.
Kauneimmat joululaulut 
pe 20.12. klo 19 Murron 
rukoushuoneella, pakka-
sella koululla.
Lasten Kauneimmat 
joululaulut su 22.12. 
klo 15 Tyrnävän kirkossa.
Lasten Kauneimmat 
joululaulut su 22.12. 
klo 17 Temmeksen kir-
kossa.

Jouluaskarteluilta ti 17.12. 
klo 15.30–18 Tyrnävän srk-
talon salissa.
Puurojuhla ti 17.12. klo 18 
Temmeksen koululla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 15.12. klo 15 
Tyrnävän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 15.12. klo 14 
ry:llä.

Yksineläjien 
ja työttömien

joulujuhla
perjantaina 20.12. klo 12 

Tyrnävän srk-talolla. 
Ohjelmassa mm. 
lauluesityksiä/ 
yhteislaulua. 
Joulupuuro + 
torttukahvit

Ilm. 18.12. mennessä 
khranvirastoon,
p. (08) 5640 600.
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J u t t u s a r j a s s a 

käs i t e l l ää n 

a ih e i t a ,  j o i l l a  vo i 

o l l a  m e r k i t y s t ä 

a i ku i s e n e lä mäs s ä .

jeesuksen opetus 
avioerosta on ankaraa
Päteekö jeesuksen 
opetus avioerosta yhä? 
Miksi Vapahtaja puhui 
niin kuin puhui? 

Jeesus opettaa Matteuksen 
evankeliumissa avioerosta. 

Matteus 19:3-9. Kun Jee-
sus oli puhunut kaiken tä-

män, hän lähti Galileasta ja tu-
li sitten Jordanin itäpuolta kulki-
en Juudeaan. Häntä seurasi suuri 
joukko ihmisiä, ja hän paransi hei-
tä. Hänen luokseen tuli myös fari-
seuksia, jotka halusivat panna hä-
net koetukselle ja kysyivät: "Saako 
mies hylätä vaimonsa mistä syystä 
tahansa?" Hän vastasi heille: "Et-
tekö ole lukeneet, että Luoja alun 
perin teki ihmisen mieheksi ja nai-
seksi?" Ja hän jatkoi: "Sen täh-
den mies jättää isänsä ja äitinsä ja 
liittyy vaimoonsa, niin että nämä 
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.

He eivät siis enää ole kaksi, he 
ovat yksi. Ja minkä Jumala on yh-
distänyt, sitä älköön ihminen erot-
tako."

Fariseukset kysyivät häneltä: 
"Miksi sitten Mooses on säätänyt, 
että jos mies hylkää vaimonsa, hä-
nen on annettava tälle erokirja?" 
Hän vastasi:"Mooses antoi teille 
luvan hylätä vaimonne, koska te 
olette niin kovasydämisiä. Mutta 
alun perin ei ollut niin. Minä sa-
non teille: se, joka hylkää vaimonsa 
muun syyn kuin haureuden tähden 
ja menee naimisiin toisen kanssa, 
tekee aviorikoksen. Aviorikoksen 
tekee myös se, joka nai miehensä 
hylkäämän naisen.

Markus poikkeaa 
Matteuksesta
Myös Markus kertoo Jeesuksen 
avioero-opetuksesta, mutta tässä 
jutussa Markusta käsitellään siltä 
osin kuin hänen tekstinsä poikke-
aa olennaisesti Matteuksesta.

– Markuksen evankeliumi 
on Matteusta ankarampi, sanoo 
gnostilaisuuden tutkimuksen ja 
varhaiskristillisen kirjallisuuden 
professori Antti Marjanen Hel-
singin yliopistosta. 

Markuksen mukaan ero ei ole 
sallittu missään oloissa, ei edes 
haureuden tähden. 

Marjanen toteaa, että Jeesus 
asettuu vastustamaan Moosek-
sen miehelle sallimaa avioeroa 
viittaamalla siihen, miten asiat 
olivat alussa Jumalan säätäminä. 
Tutkijat ajattelevat usein, että Jee-
sus asettuu puolustamaan naista 
tilanteessa, jossa mies mielivaltai-
sesti ottaa eron vaimostaan.

Markuksen evankeliumissa ja 
Paavalin ensimmäisen korintto-
laiskirjeen mukaan Jeesus koh-
distaa  avioerokiellon sekä mie-
helle että naiselle toisin kuin Mat-

teus, joka puhuu vain miehen oi-
keudesta avioeroon.

Marjanen kysyy, johtuuko tä-
mä siitä, että Markuksen evanke-
liumi on kirjoitettu olosuhteissa, 
joissa naisenkin on ollut mahdol-
lista ottaa avioero vai onko Jeesus 
todella itse ollut näin "tasa-arvoi-
nen" omassa ajattelussaan. Asiaa 
on joka tapauksessa vaikea tietää. 

Matteuksen evankeliumis-
sa ero on siis sallittu haureuden 
tähden.  

– Tämä lienee Matteuksen 
oma tulkitseva lisäys Jeesuksen 
sanaan, jonka hän on kokenut lii-
an jyrkkänä.

Päteekö 
eroamiskielto?
Marjanen pohtii, päteekö Jeesuk-
sen avioero-ohje tänäkin päivänä. 
Jos lähdetään siitä, että Raama-

tun sanaa on noudatettava sellai-
senaan ottamatta huomioon sitä, 
että nykyään eletään erilaisessa 
kulttuurissa kuin Jeesus ja evan-
keliumien kirjoittajat, on vain 
yritettävä elää tekstien mukaan. 

Silloinkin lukijan on päätettä-
vä, hyväksytäänkö mitään syy-
tä avioerolle (Markus), hyväk-
sytäänkö se haureuden vuoksi 
(Matteus) vai hyväksytäänkö se 
silloin, jos ei-uskovainen puoliso 
haluaa sitä, kuten Paavali neuvoo.

– On myös mietittävä, onko 
avioero puhtaasti miehen oikeus 
haureuden vuoksi vai myös nai-
sen mahdollisuus, jos ei-uskovai-
nen mies ei halua jatkaa aviolii-

toa? Marjanen jatkaa.

Avioliitto on 
nykyään erilainen
Avioliitto instituutiona on nyky-
ään hyvin erilainen kuin se oli 
Jeesuksen aikana. Enää avioliit-
toa ei solmita kahden perheen-
isän päätöksellä, jonka seurauk-
sena kaksi hyvin nuorta ihmistä 
liitettiin yhteen turvaamaan per-
heiden jatkuvuus ja taloudellinen 
hyvinvointi. 

Jos avioliitto ei tuottanut jälke-
läistä, kiusaus avioeroon oli suu-
ri, vaikka puolisot olisivatkin ra-
kastaneet toisiaan. Syyn lapset-
tomuuteen kantoi ajan ajattelun 

mukaan nainen, josta saatettiin 
ottaa ero, jos lapsia ei tullut. 

– Onko Jeesuksen motiivina 
avioerokiellossa ollut naisen suo-
jeleminen, koska erotetun naisen 
asema ei ollut kovin hyvä tuona 
aikana? Marjanen pohtii jälleen.

Tosin juutalainen myötäjäis-
käytäntö teki avioerot melko vai-
keiksi, koska vaimolleen erokir-
jan kirjoittanut mies joutui pa-
lauttamaan huomattavan sum-
man rahaa vaimonsa perheelle 
erotapauksessa.

Nykyään avioliitto on kahden 
itsenäisen aikuisen päätös ja hei-
dän rakkaussuhteensa vahvistus. 
Ihmisten välinen rakkaus ei kui-
tenkaan aina kestä. 

– Onko ihmisten evankeliumi-
en avioerokieltoon vedoten jat-
kettava suhdetta, josta rakkaus 
on kadonnut vai voivatko he asi-
aa vakavasti harkittuaan erota? 
Enää ei kumpikaan osapuoli, ei 
edes nainen, tarvitse välttämättä 
avioliittoa "suojakseen" niin kuin 
ehkä oli tarpeen Jeesuksen aika-
na, Marjanen tähdentää.

Jeesuksen nimissä 
puhunut opettaja
Matteuksen evankeliumissa avi-
oituminen miehensä hylkäämän 
naisen kanssa samaistetaan avio-
rikokseen. 

– Avioituessaan toisen miehen 
hylkäämän naisen kanssa mies 
voi saada perheeseensä vieraan 
miehen siittämän lapsen, jos nai-
nen onkin avioitumisen hetkellä 
raskaana. Tämä on tosin puhdas 
arvaus, Marjanen sanoo.

Markuksella Jeesuksen sana 
on Marjasen mukaan vielä ra-
dikaalimpi. Uusi avioliitto avio-
eron jälkeen kenen kanssa tahan-
sa merkitsee aviorikosta sekä mie-
helle että naiselle. 

–  Näyttää siltä, että joku myö-
häisempi Jeesuksen nimissä pu-
hunut opettaja on ottanut kantaa 
uudelleen avioitumiseen.

PEKKA hElIN

onko 
evankeliumien 
avioerokieltoon 
vedoten ihmisten 
jatkettava 
suhdetta, josta 
rakkaus on 
kadonnut vai 
voivatko he 
asiaa vakavasti 
harkittuaan 
erota? 
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