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Kadut täyttyivät
adventin riemusta

Oulun piispa rauhoittelee avioliittokeskustelua. Sivu 3
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Mikä saa 
artistit 
tulemaan 
kirkkoon 
erityisesti 
näin joulun 
aikaan? Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Katekismuksen kahdeksas käsky, älä sano väärää todis-

tusta lähimmäisestäsi, johdattelee meitä pohtimaan 

kielenkäyttöämme. Käskyyn sisältyvä syvä viisaus on 

juuri nyt kristittyjen parissa viiltävän ajankohtainen.

Kun eduskunta päätti perjantaina hyväksyä 

samaa sukupuolta olevien avioliitot, käynnis-

tyi kirkon sisällä murheellinen reaktio: tuhannet 

ihmiset lähtivät kirkosta.

Jos pelkkä eduskunnan päätös ei aiheuttanut 

virtaa kirkosta ulos, koki moni kristitty, että ark-

kipiispa Kari Mäkisen olisi pitänyt kommentoida 

valtiovallan päätöstä aivan toisilla sanoilla kuin 

mitä hän nyt teki suvaitsevaisuutta korostavassa tiedottees-

saan.  

Koska eduskunnan ratkaisun seurauksena monenlaiset 

tunteet ovat pinnalla ja medioiden palstat täyttyvät jopa jon-

kinlaisissa tunnemyrskyissä kirjoitetuista kannanotoista, olisi 

tässä vaiheessa suurinta kristillisyyttä vetää henkeä kahdek-

sannen käskyn parissa ja nähdä, mikä vaara paljossa puhees-

sa vaanii. 

Perjantain jälkeen kristittyjen keskuudessa on sanottu pal-

jon loukkaavia sanoja, eivätkä puhujat edes välttämättä ole 

ymmärtäneet sanomisiensa haavoittavaa sisältöä.

Sanat, kaikkein lyhyimmätkin, vain muutaman kirjaimen 

mittaiset, ovat joskus pitkäksi aikaa kipeää tekeviä. 

Adventtina 2014 kirkko ja koko suomalainen 

yhteiskunta tarvitsevat rauhaa rakentavia puheen-

vuoroja. Efesolaiskirjeessä kehotetaan puheeseen, 

mikä on ”rakentavaista ja tarpeellista”.

Kirkko ei voine estää niiden ihmisten eroamista, 

jotka kokevat kirkon vääränlaiseksi itselleen. Aikam-

me ihmiset haluavat näköjään konkretisoida nope-

asti oman tunteensa ja näkemyksensä ja klikkaavat siksi itsen-

sä ulos ”armahdettujen syntisten yhteisöstä”, kuten kirkosta 

puhutaan sen omilla verkkosivuilla.

Vaikka lähtemistä on vaikea tyrehdyttää, jok`ikinen kristit-

ty voi rakentaa armoa tarvitsevien yhteisöön rakentavan eri-

mielisyyden kulttuuria.

Silloin oman mielipiteen ensisijaisuuden tilalle tulee toi-

sen ihmisen tarina.

– VERHAEGHEN MUKAAN olemme sisäis-
täneet seuraavan ajatuksen: Jos minulla 
menee huonosti, en ole tarpeeksi kaunis 
ja rohkea, henkistynyt ja itseäni kehittä-
nyt. Meidän kaikkien täytyisi muka myy-
dä itseämme paremmin. Jos Verhaeghen 
analyysi on oikea, tämä on inhottava ku-
va yhteiskunnasta.

Kirjailija ja psykologi Jussi Valtonen
Sana-lehdessä 27.11.

MUTTA ONKO kirkon sanoma sen oman 
tunnustuksen mukaista? Entä miten on 
herätysliikkeissä? Niissä on tajuttu, että on 
väärin edellyttää kaikilta juuri tietynlais-
ta kääntymyskokemusta. Mutta jos julis-
tuksesta puuttuu kääntymyksen ja jatku-
vassa parannuksessa elämisen korostus, se 
enteilee hengellisen uneliaisuuden ja kuo-
leman tilaa.

Päätoimittaja Leif Nummela
Uusi tie  -lehdessä 28.11.

TALOUSTIETEILIJÄ Paul Collier on huo-
mauttanut, että isänmaallisuus ei suin-
kaan ole vanhentunut tai edes oikeistolai-
nen ajatus. Päinvastoin se on voima, joka 
pitää ihmisiä yhdessä, että he haluavat ja-
kaa toistensa kanssa asioita, kuten verora-
hoja. Oikeastaan isänmaallisuuden vasta-
kohta ei niinkään ole maailmankansalai-
suus kuin egoismi, jossa kukin pitää huo-
len itsestään tai mistä huvittaa.

Kirjailija Joonas Konstig
Esse-lehdessä 4.12.

ME HELSINGIN filippiiniläiset vietämme 
yhdessä synnyinmaamme juhlapäiviä. 
Juhlimme filippiinien itsenäisyyspäivää 
kesällä isosti tanssien ja syöden.

Suomen itsenäisyyspäivä merkitsee mi-
nulle lepopäivää. On kiinnostavaa katsoa 
televisiosta, kuinka Suomi taisteli sodassa.

Maahanmuuttajan on melko helppo 
päästä sisään suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Auttaa, kun hymyilee paljon ja tekee ko-
vasti töitä.

Suomeen avioitunut Menchel Pullinen
Kirkko ja Kaupunki -lehdessä 1.12.

Onko pakko aina sanoa?

Konserttien 
sesonkiaika 

Joulukuu on kirkoissa sesonkiai-
kaa. Seurakuntien omien tapah-
tumien lisäksi myös monet yh-
distykset järjestävät tilaisuuksia 

kirkoissa. Viime vuosina myös oh-
jelmatoimistot ovat heränneet seu-
rakuntien tilojen käyttöön. Mikä saa 
artistit tulemaan kirkkoon erityisesti 
näin joulun aikaan?

Yhtenä syynä voidaan varmaan 
pitää sitä, että erilaiset kykykilpai-
lut tuottavat joka vuosi lisää esiin-
tyjiä. Esiintymispaikkojen määrässä 
ei ole tapahtunut vastaavaa kasvua. 
Konserttitalojen vuokrat ovat seura-
kuntien tiloihin verrattuna 
myös aivan eri luokassa. 

Seurakuntien tiloissa voi 
vähimmillään riittää hen-
kilökunnaksi se, että sun-
tio on (seurakunnan mak-
samana) paikalla. Konsert-
titaloissa järjestyksenvalvo-
jat ja ääni- ja valomiehistöt 
on aina palkattava erikseen. 

Halvimmillaan seura-
kunta ei peri tilojensa käy-
töstä mitään maksua. Silloin seura-
kunta on yleensä mukana järjeste-
lyissä. 

Toinen vaihtoehto on esimerkik-
si Pudasjärvellä käytetty malli, jossa 
vuokra perustuu myytyjen ohjelmien 
määrään. Tilan voi myös ”ostaa” ko-
konaan omaan käyttöön, jolloin tilai-
suuteen voi myydä pääsylippuja. 

Tunnettu artisti saa myös liikkeel-
le niitä ihmisiä, jotka eivät muuten 
kuluta kirkon penkkiä kovin usein. 
Kiinnostus näkyy myös siinä, että ih-
miset ovat valmiita maksamaan kon-
serttien ohjelmasta suurempia sum-
mia. Seurakuntien omissa konser-
teissa ohjelmamaksu on 2–20 euroa. 

Aatoksia Muut mediat

Poptähtien konserteissa lippujen hin-
nat voivat olla yli 30 euroa ja ihmi-
set ovat valmiita maksamaan pyyde-
tyn hinnan.  

Kirkkojen käytöstä tulee runsaas-
ti kyselyjä seurakuntiin. Konsertteja 

miettiessä tilaa pitää jäädä 
myös seurakunnan omille 
ryhmille. Pienillä paikka-
kunnilla voi tulla eteen se, 
että tapahtumia on liikaa. 
Konsertit kilpailevat ih-
misten vapaa-ajasta kaiken 
muun joulukiireen kanssa. 

Kauneimmat joululaulut 
ovat säilyttäneet suosionsa 
lisääntyneestä konserttitar-
jonnasta huolimatta. Varsi-

nainen ”bisneksen” tekeminen tiloja 
vuokraamalla ei ainakaan maaseu-
tuseurakunnissa ole mahdollista.

Poptähtien joulukonserttiohjel-
misto koostuu oman kokemukseni 
perusteella kahdesta säikeestä: he lau-
lavat perinteisiä joululauluja ja lisänä 
on sitten muutamia artistin omia hit-
tejä. Konserttien ohjelma tulee yleen-
sä hyväksyttää etukäteen joko kirk-
koherralla tai kanttorilla. 

Nautitaan siis monenlaisesta jou-
lumusiikista.

KEIJO PIIRAINEN
Pudasjärven kanttori ja Suomen 

kirkkomusiikkiliiton liittohallituksen jäsen.

Sanat, kaikkein 
lyhyimmätkin, 
ovat joskus 
pitkäksi aikaa 
kipeää tekeviä. 

RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Piispa Samuel Salmi 
pyytää keskinäistä 
kunnioitusta 
puolin ja toisin 
avioliittonäkemyksissä.

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi toivoo, 
ettei eduskunnan äänes-
tystulos avioliittolain-

säädännön muuttamiseksi jaa 
kansaa kahtia.

Hän peräänkuuluttaa nyt yh-
teyden ja yhteisymmärryksen 
säilymistä eri tavoin ajattelevien 
kesken.

– Emme saisi tuijottaa erilai-
siin mielipiteisiin tavalla, joka 
synnyttää kuiluja ihmisten välil-
le. Toivon, ettei tämä kysymys jaa 
kirkon sisällä ihmisiä ”meihin” ja 
”noihin”.

Eduskunnan äänestys on he-
rättänyt vilkasta keskustelua ja 
kuohuttanut tunteita. Myös kir-
kon sisällä asiasta on erilaisia 
mielipiteitä ja piispan mukaan 
saakin olla.

– Kun tunnekuohu menee ohi, 
meillä on edessä sopeutuminen 
ja yhteistyö. Emme voi rakentaa 
yhteiskunnallista rauhaa muu-
ten kuin sitä kautta, että yritäm-
me kuunnella toinen toisiamme.

Salmi muistuttaa, ettei eri 
mieltä asioista oleminen saa olla 
esteenä yhteydelle.

– Tästä keskinäisestä kunni-
oituksesta meidän täytyy pitää 
kiinni.

Piispa kannattaa
perinteistä liittoa
Samuel Salmi itse on perintei-
sen avioliittokäsityksen kannal-
la. Hän muistuttaa, että asias-

ta on kirkkokuntien laaja yhteis-
ymmärrys.

– Omalla kannanotollani en 
kuitenkaan lähde lyömään lei-
makirveellä ihmisiä, jotka ajatte-
levat toisin.

Eduskunta jakautui äänestyk-
sessä kahtia. Salmi muistuttaa, 
että eduskunnan enemmistö on 
myös kirkon jäseniä.

Piispalle on tullut Oulun hiip-
pakuntaa kierrellessään käsitys, 
että suuri joukko pohjoissuoma-
laisia on perinteisen avioliittokä-
sityksen kannalla.

Tämä tuli ilmi myös edus-

kunnan äänestystuloksessa, jos-
sa pohjoisen kansanedustajien 
enemmistö äänesti perinteisen 
avioliittonäkemyksen puolesta.

– Nyt on demokraattisesti syn-
tynyt enemmistöpäätös, ja tämän 
päätöksen kanssa meidän täytyy 
elää. 

Jokainen voisi toimia
omantunnon mukaan
Eduskunnan päätöksellä ei 
ole suoraan vaikutusta kirkon 
omaan lainsäädäntöön tai avio-
liittokäsitykseen.

Kirkolliskokouksen määritte-

Piispa toivoo keskusteluun malttia

Piispat vetoavat kirkon
yhtenäisyyden puolesta

Mikkelin hiippakunnan 
piispa Seppo Häkkinen 
ja Porvoon hiippakunnan 
piispa Björn Vikström ve-

toavat kirkon yhtenäisyyden puolesta. 
– Kysymys avioliitosta jakaa pait-

si eduskuntaa myös kirkkoa. Me alle-
kirjoittaneet piispat lähestymme tätä 
asiaa eri tavoin. Olemme kuitenkin 
täydellisen samanmielisiä siitä, ettei 
tämän asian vuoksi kenenkään pidä 
erota kirkosta.

– Erimielisyyden keskellä saman-
tahtoisuus on tärkeintä – hyvä tahto 
toisiamme ja kirkkoa kohtaan. Meil-
lä kaikilla on unelmamme kirkosta. 
Mutta meidän tehtävämme on rakas-
taa kirkkoa eikä unelmaamme. Mei-
dän tulee rakastaa kirkkoa sellaisena 
kuin se on eikä sellaisena, mitä se voi-
si olla. Tämä koskee sekä uudistusha-
luisia että perinteisemmin ajattelevia.

– Vetoamme kunnioittavan keskustelun puolesta. Äl-
köön toisen mielipidettä leimattako tyhmäksi tai tyh-
jäksi.

Arkkipiispalta ymmärrystä
sateenkaariperheille

Eduskunnan täysistunto 
päätti viime perjantaina, 
että lakialoite tasa-arvoi-
sesta avioliittolaista ete-

nee suuren valiokunnan käsit-
telyyn.

– Tiedän, miten paljon tä-
mä merkitsee sateenkaariväel-
le, heidän läheisilleen ja monil-
le muille. Iloitsen täydestä sy-
dämestäni heidän puolestaan ja 
heidän kanssaan, arkkipiispa Kari Mäkinen kirjoit-
taa Facebook-päivityksessään.

Avioliittolain mahdollisella muutoksella ei ole 
suoraa vaikutusta kirkon vihkimiskäytäntöihin.

– Avioliittokäsityksemme tarvitsee perusteellista 
tarkastelua. Omasta puolestani ajattelen, että siinä 
on uudelleenarvioinnin paikka.

Mäkinen ymmärtää niitä, joille eduskunnan 
päätös oli pettymys. 

– Heidän kokemustaan tulee kunnioittaa ja hei-
dän pelkonsa kuulla myös jatkossa. Heille haluan 
sanoa: minusta kenenkään avioliitto ei ole menet-
tämässä merkitystään, kirkon usko ei ole uhattuna, 
yhdenkään ihmisen ihmisarvo ei ole vähenemässä.

Kirkon avioliittokäsitys  
ei ole muuttunut

Eduskunnan päätös samaa su-
kupuolta olevien parien avio-
liitto-oikeudesta ei vaikuta 
kirkon opetukseen ja käytän-

töihin. Kirkkohallituksen kanslia-
päällikkö Jukka Keskitalo rauhoit-
telee päätöksestä seuranneita reak-
tioita.

– Kirkon avioliittokäsitys ei ole 
muuttunut eduskunnan äänestyk-
sen perusteella, Keskitalo sanoo Fa-
cebook-päivityksessään.

– Kirkon avioliittokäsitystä ei päätä eduskunta, eivät 
yksittäiset henkilöt, vaan kirkon edustajista koostuva 
109-jäseninen kirkolliskokous.

Avioliittokäsityksen muuttaminen tai vihkioikeudes-
ta luopuminen tarkoittaisi kirkollisten toimitusten kir-
jan muuttamista. Tällaisen asian hyväksyminen edel-
lyttää kirkolliskokouksessa kolmen neljäsosan enem-
mistöä.

Keskitalo toivoo eri näkökantoja edustavilta malttia 
ja kunnioitusta.

– Nyt on toisen kunnioittamisen ja kuuntelemisen 
aika. Toivon ja rukoilen, että keskustelu avioliitosta ei 
kohtuuttomasti revi kirkkoa.

H e l i  Väy r y n e n

lemä kanta kristilliseen avioliit-
tonäkemykseen pysyy voimassa.

– Äänestystulosta on tältä osin 
ylitulkittu, ja se on synnyttänyt 
kirkostaeroamisaallon, joka on 
ilmiönä ikävä ja vaikeasti hallit-
tava. Tapahtuipa ja sanoipa mitä 
tahansa, asia tulkitaan negatiivi-
seksi kirkon suuntaan.

Piispa toivoo nyt malttia ja so-
pua kaikilta. Hän pitää tärkeänä 
myös sitä, että ihmisillä säilyisi 
omantunnonvapaus näissä tilan-
teissa asioiden edetessä lainsää-
dännön tasolla.

– Molemmilla puolilla on ih-
misiä, joille asia on omantunnon 
kysymys.

Ihmisarvo ei riipu
seksuaalisuudesta
Kristillinen avioliittonäkemys ei 
ole piispan mukaan tasa-arvoky-
symys.

– Jokainen ihminen on Juma-
lan luoma. Kaikilla on oikeus ta-
sa-arvoiseen elämään ja kunnioi-
tukseen. Se ei voi perustua ase-
maan, ihonväriin, uskontoon tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen.

Tasa-arvoisuus ja yhdenvertai-
suus ovat myös kristillisen uskon 
valaisemia näkemyksiä.

– Seksuaalisten vähemmistö-
jen oikeudet ovat varmasti olleet 
monella tavalla loukattuja yhteis-
kunnassamme. Asiat ovat korjau-
tuneet paljon viime aikoina.

Kirkkokin on tehnyt asiassa 
korjausliikkeitä.

– Olen ollut kirkolliskokouk-
sessa päättämässä siitä, että pa-
risuhteen solmineiden ihmisten 
kanssa ja heidän puolestaan voi-
daan rukoilla kirkossa.

HELI VÄYRYNEN

Sukupuolineutraali avioliitto jakaa mielipiteitä. – Toivon, ettei tämä kysymys jaa kirkon sisällä ihmisiä ”meihin” ja ”noihin”, 
piispa Samuel Salmi sanoo.

Nyt on 
demokraattisesti 
syntynyt 
enemmistöpäätös, 
ja tämän 
päätöksen kanssa 
meidän täytyy 
elää. 

Samuel Salmi

Jukka Keskitalo Björn Vikström

Seppo Häkkinen

Kari Mäkinen
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”Kirkolla on 
auktoriteetin 
ongelma”
Piispa Matti Revon mukaan 
kirkossa on juuri nyt aukto-
riteetin ongelma.

Revosta vaikuttaa siltä, 
että viime vuosina Suomes-
sa on alettu yhä enemmän 
puhua ”moniäänisestä kir-
kosta” jonkinlaisena ihan-
teena tai ainakin normaali-
mallina.

– Moniäänisyyden ihanne 
ei kuitenkaan kykene vastaa-
maan siihen tarpeeseen, jol-
la kirkkolaivaa purjehditaan. 
Se päinvastoin saa laivaväen 
ensin huutamaan kilpaa ja 
sitten karkaamaan toistensa 
kurkkuun kiinni. 

– Voiko moniäänisyydestä 
seurata muuta kuin puolue-
mieltä, jakaantumista ja rii-
taa? Ikävä kyllä näyttää sil-
tä, että sellaista ei kyetä vält-
tämään. Pitkämielisyys ja 
rakkaus eivät aina soi moni-
äänisyyden kenraalibassona. 
Pikemminkin kuuluu vaati-
muksia laulaa samaa ääntä 
tai pitää suu kiinni.

Arkkipiispalle 
oma tukiryhmä 
Facebookiin
Facebookissa perustettiin 
sunnuntaina tukikampan-
ja arkkipiispa Kari Mäki-
selle, joka on saanut osak-
seen voimakasta arvostelua 
perjantaisen avioliittoää-
nestyksen jälkeen. Viikon-
loppuna kiihtyneessä ero-
aallossa arkkipiispaa syy-
tetään liian suopeista kom-
menteista.

”Haluamme tukea arkki-
piispaa, joka on useasti ko-
rostanut, kuinka tärkeää on 
kaikkien ihmisten tasaver-
tainen kohtelu, kunnioitus ja 
rakentava keskustelukulttuu-
ri”, sivuilla kirjoitetaan.

Arkkipiispalle kehote-
taan antamaan tukea erilai-
sin tavoin. Hänelle voi lähet-
tää adventtipostia ja kirjoit-
taa mukaan oman terveh-
dyksen, toinen tapa on tykä-
tä arkkipiispan Facebook-si-
vusta.

Adventtipostia arkkipiis-
palle -kampanjan yhteyteen 
on myös perustettu Kirkon 
Ulkomaanavun Oma kam-
panja -sivulle keräys, jolla 
tuetaan kehitysmaiden lu-
kutaitoa.

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Kilin seurakunta myrskyää 
kerjäläisten vuoksi

Useat ihmiset ovat eron-
neet kirkosta Kilissä Kes-
ki-Ruotsissa,  koska pai-
kallinen seurakunta aut-

taa romanialaisia kerjäläisiä sel-
viytymään talven yli. Kerjäläiset 
nukkuivat pressun alla metsässä, 
ja paleltumisvaara oli ilmeinen. 

Seurakunta järjesti keräyk-
sen kerjäläisten hyväksi. Tuotolla 
kerjäläiset saivat käyttönsä asun-
tovaunun, vessan, jätehuollon ja 
suihkumahdollisuuden, kertoo 
Kilin seurakunnan kirkkoherra 
Olaf Traulsen.

Kirkkoherran mukaan keräys 
oli itsestäänselvyys ja täysin kir-
kon linjan mukainen.  Eräät seu-
rakuntalaiset olivat eri mieltä.

– He uskovat, että tuemme ri-
kollisia. Jotkut seurakuntalaiset 
ovat vakuuttuneita, että kerjäläis-
ten taustalla toimivat järjestäyty-
neet liigat.

Urbaanilegendaa  
rikollisyhteyksistä
Kirkkoherran mukaan kirkon on 
jättänyt 5–10 seurakuntalaista.

– Se on kauhean ikävää.  Olen 
aina surullinen, kun joku eroaa 
kirkosta.

Kirkkoherra Traulsen ei usko 
seurakuntalaisten väitteeseen ri-
kollisten tukemisesta.  Eronnei-
den mukaan on yleisesti tiedossa, 
että rikolliset kuljettavat kerjäläi-
siä mersuilla.

– Se on ur-
baani legen-
da. En ole kos-
kaan tavannut 
ketään, joka oli-
si nähnyt tällaista, 
Traulsen sanoo.

Eroamisista huo-
limatta Traulsenilla ei ole 
pienintäkään aikomusta lopettaa 
auttamista.

– Auttaminen on kirkon tehtä-
vä sekä Ruotsissa että ulkomailla.

Karlstadsin hiippakunnan 
piispa Esbjörn Hagberg antaa Ki-
lin seurakunnalle täyden tukensa.

– Seurakunta toimii juuri niin 
kuten kirkko on linjannut.

Poliisi ei epäile, että Kilin ker-

jäläisten taustalla vaikuttaisi jär-
jestäytynyt rikollisuus. Kerjäläis-
ten ei myöskään epäillä tehneen 
rikoksia.

PEKKA HELIN

Lähteet: Kyrkans Tidning, 
Aftonbladet

Joulu otetaan haltuun 
poikkeuksellisella tavalla 
Tuiran seurakunnassa. 
Adventtina joulun 
kristillinen sanoma 
kerrotaan muun 
muassa avaruuskuvien, 
klassikkorunojen, musiikin 
ja tallin tuoksujen avulla. 

Kirkolla on aivan liian hy-
vä sanoma hallussaan, jot-
ta sitä julistettaisiin pel-
kästään kirkon omien sei-

nien sisällä.
Näin pohtii Tuiran kirkkoher-

ra Niilo Pesonen. 
Joulukuussa sanoma Betlehe-

min tallissa syntyneestä Vapah-
tajasta kuuluu kirkkosalien li-
säksi kauppojen edustoilla, huol-
toasemilla, yliopistolla – ja myös 
Hietasaaren ponipihalla.

Pesosella on paljon kerrottava-
na Tuiran eräänlaisesta superad-
ventista. Satsaus joulun aikaan on 
ollut seurakunnassa poikkeuksel-
lisen suurta.

Syykin tähän on selvä. Kirk-
koherra havahtui tilastoihin, jot-
ka paljastivat muun muassa, et-
tä kirkossa käynti on vähentynyt 
niiden kirkkoon kuuluvien jou-
kossa, jotka aiemmin osallistui-
vat seurakunnan tilaisuuksiin 
1–2 kertaa vuodessa. 

– Kyse on uskollisista jäsenis-
tä, jotka ovat tavanneet käydä kir-
kossa ehkä juuri joulun aikaan, 
mutta eivät enää. Haluamme löy-
tää muun muassa nämä satun-
naiskävijät uudestaan, Pesonen 
kertoo superadventin taustoja.

Musiikki on keino
tavoittaa ihmisiä
Muitakin joukkoja seurakunnan 
runsaalla ohjelmalla pyritään ta-

Tuirassa luotiin superadventti
voittamaan. Niilo Pesosen mukaan Tuirassa kirk-
koon kuulumisprosentti on noin 72. Luku on maan 
keskitasoa alhaisempi, mutta ei poikkeuksellinen 
suurissa seurakunnissa. 

Kirkkoherran mukaan kirkkoon kuulumatto-
mat haastavat työntekijät jalkautumaan kirkon ti-
lojen ulkopuolelle.

Tuiran adventti sisältää paljon musiikillista oh-
jelmaa, mikä ei ole lainkaan sattuma.

– Juuri musiikki on tutkitusti keino tavoittaa ne, 
jotka löytävänsä tien kirkkoon ani harvoin, Peso-
nen sanoo.

Sekään ei ole sattumus, että satsaus löytää kir-
kosta vieraantuneet osuu juuri joulun alle.

– Joulu on edelleen osa suomalaista perinnet-
tä, ja monet etsivät elämyksien kautta aitoa joulun 
tunnelmaa. 

– Valtaosa ihmisistä tuntee yhä joulujuhlan kris-
tillisen alkuperän. Siksi otamme joulun haltuun 
tapahtumien kautta, joissa sanoma ensimmäisestä 
joulusta välittyy kuvien, musiikin, runojen ja ai-
don tallitunnelman avulla, Pesonen valottaa lähi-
viikkojen sisältöä. 

 
Sanomaa ei
tyrkytetä 
Vaikka seurakunta on liikkeellä tavoittaakseen löy-
hästi kirkkoon kuuluvat ja jäsenyytensä jo jättä-
neet, Niilo Pesonen toteaa, ettei adventin ohjelmis-
to ole rynnäkkö ihmisten tykö tyrkyttämään kris-
tillistä sanomaa joulusta.

– Mutta toisaalta Jumala on niin iso ja niin hyvä 
asia, että sanaa Hänestä on kerrottava kaikille. Ju-
mala antaa meille lupauksen iankaikkisuuden ole-
massaolosta, mutta usko antaa merkityksen jo tä-
mänpuoleiseen elämäämme. 

Pesonen painottaa, etteivät adventin ajan tapah-
tumat Tuirassa ole suunnattu pelkästään kirkko-
tiensä kadottaneille.

– Kyllä seurakunnan tilaisuuksiin ovat aina 
kaikki tervetulleita.

Sitäkin Pesonen korostaa, etteivät superadven-
tin taustalla ole pelkästään Tuiran seurakunnan 
työntekijät, vaan ennen kaikkea runsaasti tavalli-
sia seurakuntalaisia, muun muassa ponitallin he-
vosharrastajia ja joukko taiteen ammattilaisia Ou-
lusta ja muualta. 

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Tuiran joulu
Tähdenkantajat
Kaj Chydeniuksen sävelmiin ja klassikkorunoihin – 
muun muassa Eino Leinon ja V.A. Koskennimen tekstei-
hin – perustuvasta Tähdenkantajat-teoksesta 12.–13. jou-
lukuuta kerrotaan tässä lehdessä sivulla 14. Esityksen kä-
sikirjoittajia ovat oululaiset Hannu Sirèn ja Mikko Salmi.   
Teoksen esiintyjät yhteiskuvassa ylimpänä.

Tähtiä ja avaruutta taidekonsertti 
Cappella pro Vocale -lauluyhtyeen (alin kuva) musiikkiin ja 
astrokuvaaja J–P Metsävainion avaruuskuviin perustavassa 
tilaisuudessa 19. joulukuuta katsotaan maailmankaikkeu-
teen harvinaislaatuisten valokuvien avulla. 

Oululainen Metsävainio kertoo ihastelevansa konsertin 
poikkitaiteellista ideaa: ajatusta yhdistää musiikki ja kuvat 
toisiinsa.

– On ilo jakaa omia kuvia tilaisuuteen saapuvien ihmisten 
kanssa, Metsävainio sanoo.

– Kuvillani haluan osaltani paljastaa yötaivaalle kätkeyty-
vää kauneutta, hän lisää. 

Metsävainion kuvat on otettu hänen observatoriostaan, 
joka sijaitsee Oulun keskustassa. 

Vanhaan musiikkiin erikoistunut oululainen Cappella 
pro Vocale laulaa konsertissa perinteisiä joululauluja. 

Joulussa tuoksuu talli 
Hietasaaren ponipihalla, aidon tallin tuoksun keskellä esi-
tettävä joulunäytelmä on oululaisen Terttu Aakon kirjoit-
tama. Esityksen ohjaa liminkalainen Helena Tornberg. 
Elämyksellinen näytelmä esitetään juuri joulunpyhien 
alla, 21. joulukuuta.

Helena Tornberg uskoo, etteivät perinteisten joulu-
näytelmien täytetyt lampaat välttämättä enää riitä elä-
myshakuisille nykyihmisille, vaan jouluna halutaan 
aistia oikean, ensimmäisen joulun tunnelmaa tallissa. 

Esityksessä kuljetaan ponipihalla kertomuksen mu-
kana.  

Seuraa joulun staraa
Seuraa joulun staraa -tapahtumia viedään joulun alla 
useina päivinä eri puolille seurakuntaa, esimerkik-
si huoltoasemille, alueen laitoksiin sekä kauppoihin.  

Musiikkia esittävät muun muassa lähetyskuoro 
Amani sekä Tuiran seurakunnan omat, musisoivat 
työntekijät.

Kaikista tilaisuuksista kerrotaan lisää seuraavis-
sa Rauhan Tervehdyksissä.

Näiden neljän kokonaisuuden lisäksi Tuiran seurakunnassa 
on lukuisia muita jouluaiheisia tapahtumia, kuten perinteisiä 
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia.

Ortodoksisen kirkon kir-
kolliskokous valitsi vii-
me viikolla Oulun hiip-
pakunnan piispan eli 

metropoliitan tehtävään Vaa-
san kirkkoherran, pastori Mat-
ti Wallgrénin.

Ehdolla oli myös Joensuun 
piispa Arseni. Wallgrén sai 17 
ja piispa Arseni 16 ääntä. Yksi 
kirkolliskokousedustaja äänes-
ti tyhjää. 

Wallgrén on todellinen yllä-
tysnimi. Häntä kysyttiin vaaliin 
vain pari viikkoa ennen kirkol-
liskokousta. Hän suostui ehdok-
kaaksi päivää ennen vaalia.

Vaalissa toiseksi jäänyt Ar-
seni on apulaispiispa, eli hänel-
lä ei ole kaitsettavanaan omaa 
hiippakuntaa. Arseni on hoita-
nut Oulun piispan tehtäviä met-

Kirkkoherra Matti Wallgrén 
Oulun metropoliitaksi

Vielä ehtii antaa 
jouluapua 

Joululta moni toivoo mah-
dollisuutta rauhoittua, syö-
dä hyvin ja muistaa lähei-
siään. Osalla taloudellinen 

tilanne on kuitenkin niin tiuk-
ka, että näiden toteuttaminen on 
vaikeaa.  

Seurakunnat jakavat konk-
reettista apua niin perheille 
kuin yhden hengen talouksille 
diakoniatyön kautta. Myös useat 
järjestöt antavat tukea seurakun-
tien kautta. Yritysten ja yksityis-
ten henkilöiden on myös mah-
dollista tehdä lahjoituksia.

Esimerkiksi Limingan seura-
kunta ilmoitti Rauhan Terveh-
dyksessä jo kuukausi sitten mah-
dollisuudesta antaa jouluavus-
tuksia. Samalla pyydettiin avun 
tarvitsijoita ottamaan yhteyttä.

– Usein lahjoittajat herää-

vät vasta niin lähellä joulua, et-
tä avustuspäätökset on jo tehty. 
Ilmoituksella halusimme hok-
sauttaa heitä hyvissä ajoin, ker-
too diakonissa Sinikka Ilmonen 
Limingasta.

Hänen mukaansa niiden ja 
seurakunnan omien avustusva-
rojen myötä kaikkia avuntarvit-
sijoita pystytään varmasti autta-
maan.

Kiimingin seurakunta on mu-
kana Joulupuu-keräyksessä, joka 
jatkuu 12. joulukuuta asti. Tyr-
nävän seurakunnassa järjestetään 
ensi viikolla jo perinteeksi muo-
dostunut elintarvikkeiden keräys 
taloudellista hätää kärsiville tyr-
näväläisille. Lisätietoja molem-
mista lehden seurakuntapalstoilta.

ELSI SALOVAARA

M
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Ponipihan joulunäytelmässä tuoksuu talli heinineen ja eläimineen. Näytelmän ohjaamista käsikirjoituksen mukaan hankaloittaa 
muun muassa itsepäinen aasi. Paimenia ja enkeleitä näyttelevät tytöt selviävät hyvin rooleistaan.

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

Wallgrén sai 17 
ja piispa Arseni 
16 ääntä.

ropoliitta Panteleimonin jäätyä 
eläkkeelle viime vuonna. Apu-
laispiispaksi Arseni valittiin 
vuonna 2004.

Pastori Matti Wallgrén on 
valmistunut luokanopettajak-
si Tukholmassa vuonna 1986. 
Ortodoksisen teologian Master 
of Divinity -tutkinnon hän sai 
Pyhän Vladimirin teologisessa 
koulussa Yhdysvalloissa vuon-
na 2003.  

Verbaalisesti hyvin lahjakkaa-
na Wallgrén puhuu useita kieliä. 
Häntä luonnehditaan myös seu-

ralliseksi ja musikaaliseksi.
Munkkitaustaa hänellä ei 

ole, kuten piispoilla tavallises-
ti. Wallgrén kuuluukin niin sa-
nottuihin selibaattipappeihin. 
He eivät ole naimisissa eikä heil-
lä ole munkkitaustaa.

Wallgrénin puuttuva munk-
kitausta saattaa joidenkin arve-
lujen mukaan olla etu. Hän on 
ollut mukana käytännön seura-
kuntatyössä, toisin kuin useim-
mat luostaritaustaiset piispat ja 
tuntee seurakuntatyön arkito-
dellisuuden.

Wallgrén vihitään piispak-
si ja asetetaan Oulun metropo-
liitan tehtävään 11. tammikuu-
ta 2015 Oulun Pyhän Kolminai-
suuden katedraalissa. 

PEKKA HELIN
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Hinnat ovat alkaen-hintoja/hlö. Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä. Palvelumaksu 10 €/varaus, netistä 0€. Puhelut  8,35 snt/puh + 3,2 snt/min /matkapuhelimesta 19,2 snt/min.  

Vaasa

Seinäjoki

Jyväskylä

Mikkeli

Tampere

Hamina

Imatra

Lappeenranta

Turku

Rauma

Pori

Noormarkku

Ähtäri

KotkaPorvoo

Ikaalinen

Loviisa

Joutsa

Juva
Keuruu

Kiikka

Lahti

Forssa

Eura

Kerimäki

Savonlinna

Huittinen
Kouvola

Heinola
Hämeenlinna

Sastamala

Mäntsälä

HelsinkiLohja

Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma–ke 8–19, to–pe 8–17, su 10–14.30  •  matkapojat.fi/kylpylalomat 

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET

Baltian matkoillemme 
edulliset liityntäkuljetukset 

satamaan yli 400:lta
 paikkakunnalta! 

Kysy lisää!

LAULASMAA: 

varaukset 10.2. 

mennessä!

Mitä jos lähtisit

KYLPYLÄLOMALLE?
Katso kaikki

tarjouksemme
matkapojat.fi

LAULASMAA, Laulasmaa Spa, ph

154€ su-ti, 3 pv (14.-28.2.)

209€ to-su, 4 pv (13.-27.2.)

249€ su-to, 5 pv (16.2., 23.2.)

TALLINNA, Meriton Spa, ak
(hoidot lisämaksusta)

104€ su-ti, 3 pv (16.2.-30.3.)

159€ to-su, 4 pv (13.2.-27.3.)

TALLINNA, Pirita Spa Hotel

199€ to-su, 4 pv, ph (13.-27.2.)

219€ su-to, 5 pv, th (16.-23.2.)

TALLINNA, Tallink Spa, ak 
(hoidot lisämaksusta)

164€ to-su, 4 pv (13.2.-10.4.)

184€ su-to, 5 pv (16.2.-6.4.)

HAAPSALU, Fra Mare, th

224€ su-to, 5 pv (16.2., 2.3., 16.3., 30.3.)

PÄRNU, Viiking, Econony-lk, ph

189€ to-su, 4 pv (13.2.-13.3.)

219€ su-to, 5 pv (23.2.-9.3.)

PÄRNU, Tervis 1./2.-talo, ph

184€ to-su, 4 pv (13.2.)

PÄRNU, Hotelli Wasa, ph

294€ su-su/to-to, 8 pv (16.2., 23.2.)

Hinnat alkan/henkilö sis. laivamatkat, majoitus 2hh 

aamiaisin (+puoli-/täysihoito)

matkapojat.fi/kylpylalomat
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Martti 
Ahtisaari – 
ikuinen evakko

Amos Ozin  
traumat  
ja rakkaudet

Kurdiprinsessan 
huikea tarina

Krista Kosonen 
tosissaan

Arkkiatrin  
hyvä elämä

Askel amorinaPRESIDENTTI  
SAULI  
NIINISTÖ:

KAVERIA EI JÄTETÄ!

kansi2_01.indd   1

23.1.2014   20.32Tilauskortti
ASKEL

MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia 
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2014 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA joulu14

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi   Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 8 kk hintaan 30 € (norm. 60 e).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Voit tilata

  Soittamalla 
  020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

  Sähköpostilla 
 asiakaspalvelu@kotimaa.fi

  Internetistä 
 www.askellehti.fi/tarjous

josta on iloa pitkään!

3 | m
a

a
lisku

u
 2014

u
s

k
o

s
t

a
,  

t
o

i v
o

s
t

a
 j

a
 r

a
k

k
a

u
d

e
s

t
a

3
 | 

 m
a

a
li

sk
u

u
 2

01
4 

  7
.5

0
 €

salainen ase

Teemu  
selänne &

Rakkaus  
kulki  
kirjeissä
Ruudolf  
räppää  
uskosta
Unelmoi 
& uskalla

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

MYYMÄLÄ:
HIETALAHDENRANTA 13,  

HELSINKI
AVOINNA:

ma–pe 9–17,
puh. 020 754 2350

www.sacrum.fi 
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5002954

KOTIMAA OY
PL 21
76103 PIEKSÄMÄKI

SACRUM
MAKSAA

POSTIMAKSUN

TILAAJAN ALLEKIRJOITUS

TILAAJAN NIMI

OSOITE

POSTINUMERO         POSTITOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO

Lähetykset vain kotimaahan. Tilauksiin lisätään postimaksu 5 €. Tuotteita rajoitetut erät.

Tilauksen voi tehdä myös sähköpostilla: tilaus@sacrum.fi 

Tilauskuponki
Minun aarteeni cd 18,90 € kplPyhän Henrikin legenda cd 15,00 € kplViisikielinen 18,00 € kplPyhän kanssa piilosilla 18,90 € kplToivon veisukirja 15,20 € kplUusi ilo 

28,90 € kpl

Laajan valikoiman ja hyvän palvelunkristillinen kirjakauppa, josta löydätkaikkien kustantajien kristilliset kirjat,hengelliset äänitteet ja lahjatavaraa.Tervetuloa ostoksille myymälään javerkkokauppaan!

Nina Åström
Minun aarteeni
– lauluja Hilja Aaltosen sydämeltä cdLaulut johdattavat kuulijansa todellisen aarteen, Vapahtajan, läheisyyteen. 

Nina Åström
1890

Schola Sancti Henrici
Pyhän Henrikin legenda cdKertomus Lallin surmaamasta piispasta. Suomen suojeluspyhimyksenä pidetynPyhän Henrikin kunniaksi sepitettyjä laulu-ja ja keskiaikaisia hymnejä. 

1500

Viisikielinen
Viisikielinen on viidesläisten herätysliikkeiden yhteinen laulu-
kirja. Laulukirjaan on koottu yli 400 rakastettua ja koskettaa 
laulua. Kaikkiin lauluihin on nuotit ja sointumerkit.18,00 (20,00)

1800
Toivon veisukirja116 rakastettua laulua Suojelusenkelistä Nälkä maan 
lauluun ja Kahden maan  kansalaisesta Rosvo-Roopeen.
Laulujen sanojen lisäksi jokaisesta kappaleesta on sointumerkein varustetut nuotit. Kotien ja seurakuntien 
laulukirja niin arkeen kuin  juhlaankin. 15,20 (16,90)

1520

Eero Huovinen
Uusi ilo
– Pääsiäisen evankeliumiEmerituspiispan kirjan mietteet ovat syntyneet pääsiäisyön messuissa, joissa pimeys vaihtuu valoksi 

ja vanha uudeksi. Kristuksen ylösnousemus ylittää vanhan maailman rajat. Kuvitettu maalaustaiteen mestareiden teoksilla.
WSOY
28,90 (34,90)

Irja Askola
Pyhän kanssa piilosillaProosarunoja ja suorasanaisia pohdintoja. Piispa Askola 
avaa tuoreesti kirkon uskon sisältöä ja puhuu avarasta 
armosta: Jumala toivottaa jokaisen ihmisen tervetulleeksi. 
Kirjan äänenpainot kehottavat työhön tasa-arvon ja lähim-
mäisenrakkauden puolesta. Christer Åbergin kuvitus. 

IRJA ASKOLA

Pyhän kanssa piilosilla

1890
2890

askel_kansi.indd   1

21.2.2014   11:19:46
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Papista  
tuli lammas - 
 paimen

Irja Askolan 
pääsiäiskirje

Auta tyttöjä 
Etiopiassa!

4 majapaikkaa 
Jerusalemissa

muuTTaa RuoTsiinmaRia Ylipää

Ilmassa on suuren 

musiikkijuhlan tuntua!

CL SSIC

V

TILAA JO TÄNÄÄN 

osoitteesta www.rondoclassic.  tai asiakaspalvelustamme 03-225 1948

Kun tilaat nyt Rondo Classicin, saat mahdollisuuden toteuttaa villitkin 

musiikkihaaveesi. Jokainen 9.5. voimassa oleva Rondo Classicin tilaus 

ja näytenumeron tilaaja osallistuu arvontaan, jossa on palkintona 

1500 euron matkalahjakortti. Vapaasti käytettäväksi minne ikinä haluat!

tai

Rondo on musiikinystävän maistuva must:

•  syväsukelluksia musiikin maailmaan meillä ja muualla

•  tähtihaastatteluja pintaa syvemmältä

•  debattia ajan ilmiöistä, keskustelua ja kannanottoja

•  uunituoreiden levyjen arviot

•  konserttikalenteri koko kuukaudelle

•  musiikilliset radio- ja tv-ohjelmatiedot 

Älä jää ilman!

Arvonnan säännöt:

1.  Arvonnan järjestäjä: Classicus Oy.

2.  Vastuullinen matkanjärjestäjä: OK-matkat.

3.  Arvontaan osallistuvat kaikki 9.5. voimassa olevat 

    Rondo Classic-lehden tilaukset ja ilmaisen näytenumeron tilanneet.

4.  Arvonta suoritetaan 16.5.  Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Juhlatilaus:

4 kk nyt vain 39 euroa

+ tilaajalahjana Jorma Hynnisen

cd Rondon omasta levysarjasta

Ilmainen näytenumero

(5/2014: teemana oopperajuhlat)

arvo 9,90

askel_kansi0414.indd   1

20.3.2014   12:30:16
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Masennukseen  löytyy apu
3 rakkaus- tarinaa

Uutta virtaa  senioriseksiin
Arto Antturi,  Seija Paasonen,  Aino-Kaisa Saarinen, Kari Väänänen  & RAKAS ISänI

Johanna KuRKelanöYRä eTsiJä

KLASSISTA MODERNILLEYLEISÖLLE

M U S I I K K I  –  I H M I S E N  –  A S I A L L A .

• tähtihaastatteluja pintaa syvemmältä• debattia ja keskustelua ajan ilmiöistä• uunituoreiden levyjen arviot
• konserttikalenteri koko kuukaudelle• musiikilliset radio- ja tv-ohjelmatiedot• ja paljon muuta...

SUKELLUKSIA MUSIIKIN 
MAAILMAAN

TUTUSTU. IHASTU. TILAA.
www.rondoclassic.fi tai asiakaspalvelustamme 03-225 1948

HYÖDYNNÄ SYKSYN 
TARJOUKSEMME:
4 LEHTEÄ 19,00 €

askelkansi1114.indd   1

23.10.2014   12:21:27

Tilaa  
Askel juhlavuoden  
erikoishintaan 8 kk

30€
(norm. 60 €)

Anna lahja, 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Joululaulujen ilta 8.12. klo 19
KARJASILLAN KIRKOSSA
YHTEISLAULUJA ja ESIINTYJIÄ: 

Aino Morko, Julia Väyrynen, Juho Schroderus ja Sekakuoro 
Lakeuden Laulu, joht. Ahti Sepp 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €

Kansalaisaloite terveyden-
huollon henkilökunnan 
lakisääteisestä oikeudes-
ta kieltäytyä raskauden-

keskeytyksestä uskonnollisen tai 
eettisen vakaumuksen perusteella 
on menossa eduskunnan käsitel-
täväksi. Lakialoitteen tavoittee-
na ei ole rajoittaa aborttien saa-
tavuutta.

Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon piispainkokouksen teolo-
ginen sihteeri Anna-Kaisa Inka-
la kertoo, että kyseessä on kansa-
laisten tekemä aloite eikä kirkolla 
ole asiaan valmista kannanottoa.

– Kyse on monimutkaises-
ta eettisestä ongelmasta. Asias-
ta keskustelu on tärkeää. Monet 
eettiset kysymykset ovat sellaisia, 
ettei niihin ole suoria vastauksia. 

– Luterilaisuudessa katsotaan, 
että yhteiskunnan velvollisuu-
tena on suojella elämää, ja siksi 
raskaudenkeskeytyksistä on sää-
detty lailla. Jos terveydenhuollon 
henkilökunnalle annetaan oikeus 
kieltäytyä abortista vakaumuksen 
vuoksi, tulisi sen perustua laajan 
yhteisen ymmärryksen kautta 
syntyneeseen lakiin, hän sanoo.

Suomen Gynekologiyhdistys 
ry:n (SGY) puheenjohtaja, synny-
tys- ja naistentautiopin professo-
ri Juha Räsänen kertoo, että yh-
distys on antanut asiasta sosiaa-
li- ja terveysministeriölle lausun-
non. SGY katsoo, että tarvetta la-
kimuutokselle ei ole. 

Kansalaisaloitteen mukaan 
lakimuutos poistaisi vakaumuk-
seen perustuvan syrjinnän ja ta-
kaisi tasavertaiset oikeudet opis-
keluun ja ammatin harjoittami-
seen gynekologeille ja kätilöille.

– Itse voin puhua synnytysten 
ja naistentautien erikoislääkäri-
nä, mutta emme voi lähteä raken-
tamaan koulutussysteemiä, jossa 
osa opiskelijoista ei käy kaikkia 
asioita läpi. 

– Koulutusohjelma on sen kal-
tainen, että kaikkea pitää pystyä 
tekemään. Näin on myös työelä-
mässä; muutoin potilasturvalli-
suus voi vaarantua. 

– Vaikka gynekologeil-
la on omat erityisalueensa, jois-
sa aborttikysymys ei välttämättä 
tule vastaan, jokainen lääkäri on 
velvollinen päivystämään. Silloin 
voi tulla vastaan mitä vaan, yli-
opistosairaalassa työskentelevä 
Räsänen toteaa.

Päivystystilanteet
ovat asia erikseen
– Vakaumus voisi olla perustelu 
kieltäytymiselle, mutta onko kyse 
syrjinnästä, se on hyvä selvittää. 
Asiaan liittyy lainopillinen ky-
symys siitä, mitä terveydenhuol-

Aborttiasia herättää 
erilaisia tulkintoja
Lakialoitteen tavoitteena 
ei ole rajoittaa aborttien saatavuutta

lon henkilökunnan tehtäväksi on 
määritelty, Inkala sanoo. 
– Hoitohenkilökunnan vakau-
mukselliset syyt kieltäytyä ras-
kaudenkeskeytyksestä eivät saisi 
heikentää raskaana olevan naisen 
oikeutta päättää sikiön elämästä, 
hän jatkaa.

– Mielestäni tässä on kysymys 
tasa-arvosta, sanoo oululaislää-
käri Juha Richter.

Lääkärin erikoistumiseen 
kuuluu muun muassa pakolli-
nen terveyskeskuspalvelu. Ras-
kaudenkeskeytykseen liittyvät 
toimenpiteet koskevat terveys-
keskuslääkäreitä, jotka kirjoitta-
vat lähetteen raskaudenkeskey-
tyksestä.

– Lääkärin päätyö on autta-
minen ja elämän suojeleminen, 
ei sen lopettaminen. Siitä, mistä 
elämä alkaa, on tietysti erilaisia 
näkemyksiä. Joillekin lääkäreille 

voi kuitenkin olla hyvin vaikeaa 
kirjoittaa lähete aborttiin, Rich-
ter jatkaa. 

– Kansalaisaloite ei ota kan-
taa siihen, onko abortti oikeutet-
tu vai ei. 

– Henkilökohtaisesti ajatte-
len, että joskus abortti on tar-
peen, esimerkiksi lääketieteelli-
sistä syistä.

Richter muistuttaa, että päi-
vystystilanteet ovat asia erikseen. 

– Jos äidin elämä on uhattuna, 
elämän indikaatio on olemassa ja 
lääkärin velvollisuus on auttaa.

Kansalaisaloitteessa todetaan, 
että lääkärillä on oikeus vakau-
muksen perusteella kieltäytyä 
suorittamasta raskaudenkeskey-
tystä, ellei naisen henki ole vaa-
rassa.

Osassa Euroopan maita val-
litsee omantunnonvapaus, jol-
loin lääkäri tai terveydenhuollon 
henkilökuntaan kuuluva voi kiel-
täytyä raskaudenkeskeytyksestä 
ja siihen liittyvistä toimenpiteis-
tä. Inkala ei pidä mahdottomana, 
että Suomessakin tähän voitaisiin 
päätyä.

– Maissa, joissa omantunnon 
vapaus on voimassa, ei pääsään-
töisesti ole havaittu ongelmia, 
Richter lisää. 

JAANA SKYTTÄ

Lääkäri Juha Richterin mielestä lakimuutos olisi paikallaan.

NUORISOKUORO

OULUN FRÖÖKYNÖIDEN

JOULUKONSERTTI

OULUJOEN KIRKOSSA

TO 11.12. 2014 KLO 18.00

JOHTAA AHTI SEPP

ELSA EFFE (oboe), ELARI SEPP (kitara) ja ESA KANTOLA (kitara)

OHJELMA 10€ / 5€

Kuulutus

KUULUTUS

Haukiputaan seurakunnassa toimitetaan 15.2.2015 
kirkkoherranvaali.
 
Kirkkoherranvaalin äänioikeutettujen luettelo pidetään val-
vonnan alaisena nähtävänä 16.12.2014 kello 9–13 ja 17.12.2014 
kello 15–19 Haukiputaan seurakunnan kirkkoherranvirastos-
sa, osoite Kirkkotie 10.

Äänioikeutetuksi äänioikeutettujen luetteloon on merkitty 
kaikki viimeistään vaalipäivänä 15.2.2015 18 vuotta täyttä-
neet henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi 
jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäi-
vää, siis viimeistään 5.12.2014.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen saa tehdä äänioikeutettu-
jen luetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti:
Oikaisuvaatimuksen kirkkoherran välittömän vaalin äänioi-
keutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on 
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai 
että häntä koskeva merkintä on siinä virheellinen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeis-
tään 19.12.2014 ennen kello 16 Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotie 10, 90830 Haukipu-
das.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään mahdollisia oikai-
suvaatimuksia 2.1.2015 kello 16 pidettävässä kokouksessa.

Oulussa 19.11.2014
Haukiputaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

puheenjohtaja Jaakko Kaltakari

Kuulutus on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 
5.12.–17.12.2014 ja Rauhan Tervehdys-lehdessä 4.12.2014

Kyse on 
monimutkaisesta 
eettisestä 
ongelmasta. 
Asiasta keskustelu 
on tärkeää.

Anna-Kaisa Inkala

Adventtitapahtumat kerä-
sivät väkeä sankoin jou-
koin viime viikonloppu-
na Oulussa.

Lauantaina toista kertaa jär-
jestetty Hoosianna-juhla lyhty-
kulkueineen kiinnosti oululai-
sia viime vuoden lailla. Kulkuee-
seen osallistuneet saivat kuulla eri 
kuorojen esityksiä reitin varrella. 
Tilaisuus huipentui Oulun tuo-
miokirkolla pidettyyn juhlaan, 
jonka lopuksi laulettiin Hoosian-
na-hymni.

Tuiran kirkolla pidettiin viime 
lauantaina myyjäiset tansanialai-
sen Ilembulan sairaalan hyväksi. 
Ilembulan pitkäaikainen tukija 
Eeva-Liisa Siltala myi käsitöitä 
yhdessä pienten ilembulaystävien 
Iidan ja Annin kanssa.

Sunnuntaina vietettiin pe-
rinteistä piispan adventtivasta-
anottoa Piispantalossa. Samuel 
ja Hannele Salmi olivat saaneet 
vieraikseen satoja ihmisiä lähel-
tä ja kaukaa. 

Tilaisuuden avasi Ynnin poi-
kien musiikkitervehdys Mihkel 
Kolditsin johdolla.

1. adventtisunnuntai on kirk-
kovuoden toiseksi suosituin kir-
kossakäyntipyhä koko maassa.

Adventti sai väkeä liikkeelle

Hoosianna-juhlassa lauloivat kuorot.

Myyjäiset tuottivat rahaa tansanialaiselle sairaalalle.

Ynnin pojat lauloi piispan adventtivastaanotolla.

R i i t t a  H i r vo n e n S a nna K r o o k

H e l i  Väy r y n e n
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JOHANNA KURKELA

Lumijoelta kotoisin oleva Johanna Kurkela viihtyy vanhoissa kirkoissa.  
– Ne ovat satumaisia ja tunnelmallisia paikkoja. Tosin, olen minäkin 

kohdannut kirkkoja, joiden vartijat ovat pitäneet musiikkiamme liian 
maallisena. Näkemyksiä on taatusti yhtä monia kuin jalkaparejakin, hän 

toteaa. 
Johanna aloittaa joulunsa kaivamalla heti ensilumen laskeuduttua esiin 

Enyan And Winter Came -levyn. 
– Siitä alkaa minun jouluni, matka koh-

ti uutta vuotta, täynnä odotusta ja kiitos-
ta elämääni koskettaneista ihmisistä ja tapah-
tumista. 

Rakkaita joululauluja Johannalla on 
paljon; Tonttu, Avaruus ja Varpunen jou-
luaamuna. 

– On kuitenkin yksi melodia, joka yksin-
kertaisuudessaan on mielestäni onnistunut 
vangitsemaan koko keskitalven juhlan syvim-
män olemuksen. Se on Jouluyö, Juhlayö. 

Puolisonsa Tuomas Holopaisen kanssa Ki-
teellä asuva Johanna toteaa, että paras lahja 
vuodesta toiseen on saada viettää jou-
lu pienessä piirissä, maailmalta pii-
lossa. 

– Jos ulkona sattuu olemaan vielä 
luntakin, on kaikki täydellistä!

Ensi keväänä Johannalla on tavoit-
teena julkaista uusi levy. 

– Se on varmasti kutkuttavin toiveeni, 
samoin ensi kesän puutarhasato. Odotan 
pääseväni ensimmäistä kertaa poimi-
maan kirsikkatomaatteja omasta kas-
vihuoneesta.

Johanna Kurkelan Joulun Lauluja 
-konsertti torstaina 11.12. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa. 
Liput 30 euroa.

LAURI TÄHKÄ

Muutama viikko sitten joululevyn julkaissut Lauri Tähkä kertoo kirkkojen olevan 
hänelle levyn myötä luontevin paikka konsertoida. 

– Täytyy olla kiitollinen, että voin esiintyä niin klubeilla, kirkoissa, konsert-
tisaleissa kuin festivaaleilla. Saan tavata ihmisiä eri ympyröissä. 

Kirkon Ulkomaanavun lähettinä toimiva Tähkä näkee esiintymispaikoissa eroa. 
– Ihmiset ovat ihan eri tunnelmassa tullessaan kirkkoon kuin festivaaleille. Joulukonser-

teissa ihmiset käyvät läpi tunteitaan tuttujen laulujen avulla. 
Se, että kirkot täyttyvät artistien keikoista, on hänes-

tä hyvä suunta. 
– Ihmiset voisivat käydä kirkoissa useamminkin kuin 

kerran vuodessa.
Omiksi jouluperinteikseen Lauri nimeää saunan ja 

joulurauhan julistamisen seuraamisen Turun keskus-
tassa. 

– Jouluna en tee mitään, en suorita, vaikka 
lanttulaatikko jäisi uuniin. Tärkeintä on 
rauhoittuminen ja läheiset.

Joululauluista tällä hetkellä kos-
kettavimmilta tuntuu Jouluyö, juh-
layö. 

– Sen myötä ajatukset vievät 
ala-asteen jumppasaleissa vie-
tettyihin joulujuhliin, joissa ve-
dettiin tätä täysillä. 

Kirkkokonsertit tulevat hä-
nen mukaansa hyvään saumaan, sil-
lä vuoden loppua kohti kaipaa rau-
hoittumista. Alkuvuoden kalenteri 
on aivan tyhjä. 

– Jään tekemään lauluja, saa näh-
dä, mitä syntyy. 

Lauri Tähkän Jouluni Laulut -konsertti 
perjantaina 5.12. klo 19 Karjasillan 
kirkossa Oulussa. Liput 27,50 euroa. 
Osa lipputuloista ohjautuu Naisten 
Pankille.

Katso lähin laulupaikkasi  
www.kauneimmatjoululaulut.fi  
ja anna lahjasi kolehtihaaviin tai  

vaikka tekstarilla. 

Tänä jouluna Kauneimmat Joululaulut 
soivat kehitysmaiden äideille. 

Lähetä viesti  
JOULU5 (5 €) tai 
JOULU10 (10 €)  
numeroon 16155

Keräysluvat: Manner-Suomi 2020/2012/2695, voimassa 2013-2014, myönnetty 27.9.2012, Poliisihallitus. Ahvenanmaa 2013/8433, voimassa 2014, 
myönnetty 10.10.2013, Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2014-2016 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Tervetuloa laulamaan!  

Muut seurakunnat

Su 7.12. klo 11.00 
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS, 

Hannu Murhu
Ke 10.12. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 5.12. klo 19.30 Nuorten ilta. La 6.12. klo 12 
Itsenäisyyspäivän juhla, Lassi Makkonen, Jukka 
Ulkuniemi, Seurakuntakuoro. Käsiohjelma 5€  
sisältää tarjoilun. La 6.12. klo 13 Itsenäisyyspäivän 
juhla Kiimingissä, Senioritalo, Terveystie 3. Juhla-
puhe pastori Hannu Orava, musiikkia, soppatykki, 

kakkukahvit. Su 7.12. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Jukka Klapuri, Reijo 
Komu, Seurakuntakuoro. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 7.12. klo 17 
International Service (in Russian and English). Ke 10.12. klo 19 Jumalan koh-
taamisen ilta, Jari Mykkänen, Pirjo Orava, Pasi & co. To 11.12. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11.   www.uskotv.fi TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Vielä ehtii! Nimittäin Joulupadalle patavahdiksi. 
Ilmoittaudu: oulu.osasto@pelastusarmeija.fi  tai 044-7577 879/ Kaisa, 
044-7577 886/Markku 

Joulupadat ajalla 15.-23.12. klo 10-18 
La 6.12. klo 11-14 perinteiset Joulumyyjäiset, tervetuloa ostoksille! 
Su 7.12.11. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, 
kirkkokahvit

To 4.12. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Maria & Mats Sundfors, God`s Bell. 
Pe 5.12. klo 19 Helmi-nuortenillan pikkujoulu, Manuel Rautalahti. La 6.12. klo 16 
Itsenäisyyspäivän PaloPuhe, Seppo Kolehmainen, Manuel Rautalahti, Palo-
yhtye. Su 7.12. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto Wotschke, 
Manuel Rautalahti, musiikki: Saara Komulainen & Co. Ti 9.12. klo 10 Äitimiitti & 
taaperotapaaminen. Ke 10.12. klo 18 Varkkien pikkujoulu (11-14 -vuotiaille). 
Tervetuloa!

Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. 
Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Israel-tilaisuus su 7.12. Klo 16.00
Sanaa, musiikkia, karkeloryhmä
Ja myyjäiset Israel-työn hyväksi.
Olet sydämellisesti tervetullut! 

OULUN ILMESTYSMAJA 
- YHTEISKRISTILLINEN

KOHTAAMISPAIKKA 
Siljonkatu 70

Tiistaisin klo 10 PÄIVÄRUKOUS 
ja perjantaisin klo 18 PYHÄN 
HENGEN ILTA (ei vk 52 ja 1 eikä 6.1.).
USKONHENKINEN VIIKONLOPPU 
pe 12.12. klo 18 ja la 13.12. 
klo 12, 15 ja 18: OPETUS JA 
RUKOUSPALVELU PETER HOPÉN 
Mark.16:20 pohjalta.
JOULUINEN PYHÄN HENGEN 
ILTA pe 19.12. klo 18, UUDEN 
VUODEN JUHLA JA NYYTTÄRIT 
ke 31.12. klo 20.
YLISTYSHENKINEN VIIKONLOPPU 
pe-la 30.-31.1.2015 RAUNO JA 
SALME HELPIN kanssa
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
SIUNAAMAAN KAUPUNKIAMME 
JA KAIKKIA SEURAKUNTIA!

Perinteeksi muodostunut 
Aapon joulukonsertti jär-
jestetään sunnuntaina 21. 
joulukuuta kello 20 Limin-

gan kirkossa. Joulukonsertti jär-
jestetään tänä vuonna 20:ta ker-
taa. Juhlan kunniaksi kuulijat 
pääsevät toivomaan illan aikana 
kuultavaa musiikkia.

Konserttiin valitaan toivo-
tuimpia tai muuten toivojilleen 
merkittäviä lauluja.

Toiveita voi esittää sähköpos-
tilla osoitteeseen yksinlaulajat@

gmail.com tai tekstiviestillä nu-
meroon 0400 569 417. Lähetä toi-
veesi 5. joulukuuta mennessä.

Konserttiin on vapaa pääsy, 
käsiohjelma maksaa 8 euroa. Tuo-
toilla tuetaan vähävaraisten lapsi-
perheiden joulua Limingan seu-
rakunnan diakoniatyön kautta. 

Perinteiseen tapaan konsert-
ti alkaa ja loppuu yhteislaululla.

Konsertin järjestävät Limin-
gan seudun yksinlaulajat ja Li-
mingan seurakunta.

Aapona lauletaan 
toivelauluja Limingassa 

SAARA AALTO 
JA TEEMU ROIVAINEN

Tämän vuoden tangokuningas Teemu Roivainen 
tunnistaa eron kirkon ja tanssilavojen välillä.

– Ihmiset ovat tottuneet kuuntelemaan kir-
koissa keskittyneesti. Sanoilla on siellä enem-

män merkitystä. Laulajalle se on unelmatilanne. 
Laulaja Saara Aalto on esiintynyt aina paljon kir-

koissa. 
– Ohjelmistoni sopii hyvin kirkkoihin, se on niin 

positiivista ja rakkaudellista.
Haukiputaalta kotoisin oleva Teemu Roivainen ja 

Oulunsalon kasvatti Saara Aalto ovat tunteneet toi-
sensa 12 vuotta. Laulukilpailuista kannuksensa saa-
neet ystävät kokevat helpoksi esiintyä yhdessä. 

– Odotan aina joulukonserttien alkamista. Niissä 
on myös suuri vastuu, koska ihmiset odottavat niiltä 
paljon ja haluavat liikuttua, Saara kuvailee. 

Me käymme joulun viettohon teki Saaraan vaiku-
tuksen jo lapsuudessa, ja Oi Jouluyö on kappale, jota 
hän ei voi kuunnella liikuttumatta. 

Teemun suosikkeja ovat Varpunen jouluaamuna ja 
Sylvian joululaulu. 

– Ilman niitä ei ole joulua, hän toteaa, ja kertoo lau-
lujen löytyvän myös kirkkokonserttien ohjelmistosta. 

Molemmille joulussa on tärkeintä perheen ja lä-
heisten kanssa oleminen. 

– Menen aina kotiin jouluksi. Koko suku kokoon-
tuu meille isovanhempia myöten. Se on oikeastaan 
ainoa aika vuodesta, kun näen heidät kaikki samalla 

kertaa, Saara kertoo. 
Tangokuninkaan velvollisuudet tekevät Teemun 

joulusta erilaisen.
 – Äidin jouluruokapöytään en nyt pääse, sillä olen 

keikoilla laivalla. Pyhien jälkeen syön sitten kinkunjä-
miä. Silloin on onneksi muutama päivä vapaata.

Lahjat eivät ole joulussa tärkeintä, mutta niihin-
kin liittyy muistoja. Saara sai viime jouluna lahjaksi 
kauan toivomansa romanttisen vaaleanpunaisen päi-
väpeiton.

– Olin juuri muuttanut uuteen kotiin, ja peitto an-
toi sinne viimeisen silauksen. Se tuo turvaa, ja siitä on 
tullut minulle todella tärkeä.

Tulevalle vuodelle nuorilla esiintyjillä on paljon haa-
veita. Yhteistä levyä aletaan tehdä heti alkuvuodesta. 

– Hiljainen toiveeni on, että pystyisin vakiinnut-
tamaan paikkani artistina, myös soololevyn julkaise-
va Teemu kertoo.

Saara toivoo itselleen mielenrauhaa, mutta myös 
rohkeutta. 

– Olen menossa Kiinaan ensi vuonna työn mer-
keissä. Toivon, että uskallan tehdä rohkeita päätöksiä.

Yhden päätöksen Saara ja Teemu ovat jo tehneet: 
kirkkokonsertit jatkuvat myös ensi vuonna.

Saara Aallon ja Teemu Roivaisen Joulun enkelit -konsertit: 
keskiviikkona 10.12. Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, mukana Musarit-kuoro ja
torstaina 11.12. Haukiputaan kirkossa, mukana 
Teuvo Pakkalan ala-asteen kuoro. Ohjelma 18/16 euroa 
ovelta tai ennakkoon www.blessedwithlove.net.

Tähdet kirkossa
Onko kirkossa esiintymisellä erityistä arvoa artisteille? 
Mikä joululaulu saa ammattilaulajat kyyneliin? Mitä he toivovat ensi vuodelta? 
Nämä kysymykset esitimme neljälle Oulun seudulla konsertoivalle tähdelle.

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
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Itsenäisyyspäivä 6.12. alkaa Ou-
lussa kunnialaukkauksin ja li-
punostolla Linnansaaressa kel-
lo 9, kunnianosoituksilla tuo-

miokirkon kirkkotarhassa kello 
9.45 ja Oulun hautausmaan muis-
tomerkeillä kello 11.30 sekä itse-
näisyyspäivän jumalanpalveluk-
silla kello 10. 

Oulun kaupungin kaikille 
avoin itsenäisyyspäivän kansa-
laisjuhla alkaa Madetojan salissa 
kello 13. Ennen juhlan alkua juh-
lapaikalla on kahvitarjoilu.

Kansalaisjuhlan juhlapuheen 
pitää kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari-Leena Talvitie 
ja musiikista vastaa Oulu Sinfo-
nia johtajanaan Johannes Gus-
tavsson. Ohjelmassa kuullaan 
Jean Sibeliuksen orkesteriteosten 
Finlandia ja Karelia-sarjan lisäk-
si myös Sibeliuksen lauluja. Ou-
lu Sinfonian solistina on baritoni 
Juhani Alakärppä. 

Kansalaisjuhlaan yleisöllä on 
vapaa pääsy. Tuntia ennen kan-
salaisjuhlaa on ravintolatilan ka-
binetissa juhlatilaisuus Suomen 
kansalaisuuden saaneille.         

Oulun kaupungin itsenäisyys-
päivän ohjelmassa on myös sä-

velhartaus tuomiokirkossa kello 
16.30, Rauhalan edestä kello 17.30 
lähtevä soihtukulkue Oulun hau-
tausmaan sankarimuistomerkil-
le ja Cassiopeian laulutervehdys 
kaupungintalon portailla kello 
17.45. 

PS: Presidentinlinnan perintei-
sen itsenäisyyspäivän vastaan-
oton teemana on tänä vuonna va-
paaehtoistyö. Paikalle on kutsut-
tu myös vapaaehtoistyötä paljon 
erilaisissa kokoonpanoissa teh-
nyt oululainen muusikko, rum-
pali Pekka Lukkarila, joka tuli 
monille tutuksi seurakuntavaa-
likampanjan 2014 videopersoo-
nana.

– Kutsu juhliin on ollut elämä-
ni suurin yllätys. Tuntui muka-
valta saada se näin pitkän uran 
jälkeen, 86-vuotias Lukkarila to-
teaa.

Itsenäisyyspäivää juhlitaan 
Oulussa Madetojan salissa

w w w.yo u t u b e . f i

Hyvää 
itsenäisyyspäivää

 toivottaa
Rauhan Tervehdyksen toimitus

K
irko

n ku
vap

an
kki

Pekka Lukkarila
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

vieskan kirkosta
Su 7.12. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Pet-
ra Kalapudas. Hän pohtii, mi-
kä toinen adventtikynttilä meil-
le viestittää.
Klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 7.12. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
La 6.12. klo 12 Suomen itsenäi-
syyspäivän ekumeeninen juhla-
jumalanpalvelus Helsingin tuo-
miokirkossa. 
Su 7.12. klo 10 jumalanpalvelus 
Helsingin tuomiokirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
La 6.12. klo 12 Suomen itsenäi-
syyspäivän ekumeeninen juhla-
jumalanpalvelus Helsingin tuo-
miokirkosta.

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12
Klo 10 jumalanpalvelus Kii-
mingin kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Hannu Sirén ja Kaj 
Chydenius kertovat Tähden-
kantajat -musiikkidraamasta.
Ke 10.12. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa vierail-
laan Hietasaaren Ponipihalla 
21.12. järjestettävän jouluku-
vaelman harjoituksissa.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Itsenäisyyspäivänä lauantai-
na 6.12. klo 9.45. Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Kir-
si Isola Oulujoen seurakunnas-
ta. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Itsenäisyyspäivänä, lauantai-
na 6.12.  klo 7.45. Itsenäisyys-
päivän Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Kirsi Isola Oulu-
joen seurakunnasta. Uusinta.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12
Klo 10 itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus Oulunsalon 
kirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Haukiputaan 
kirkkoherra Jaakko Kaltakari 
kertoo ajatuksiaan itsenäisyys-
päivästä.
Su 7.12. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Pet-
ra Kalapudas. Hän pohtii, mikä 
toinen adventtikynttilä meille 
viestittää.

Jes. 44: 6-8
Näin sanoo Herra, Israelin kuningas
ja sen lunastaja, Herra Sebaot:
- Minä olen ensimmäinen ja minä olen 
viimeinen,
ei ole muuta Jumalaa kuin minä.
Kuka on minun kaltaiseni? Antakoon äänensä 
kuulua
ja kertokoon minulle, mitä on tapahtunut
siitä alkaen kun asetin paikalleen 
ikimuinaisen kansan!
Hän esittäköön myös tulevat tapahtumat,
tulevaiset hän kertokoon meille!
Älkää säikähtäkö, älkää jääkö kauhun 
valtaan!
Enkö ole jo aikoja sitten
kertonut ja ilmoittanut näitä teille?
Te olette minun todistajani:
onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota 
kuin minä?
Minä en toista tunne!

Jaak. 5: 7-11
Olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon 
asti. Niin maamieskin: kärsivällisesti hän 
odottaa maan kallista hedelmää kevään 
ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa 
tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, 
sillä Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö 
toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi. 
Tuomari seisoo jo ovella. Veljet, ottakaa 
vastoinkäymisten kestämisessä ja 
kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, 
jotka ovat puhuneet Herran nimessä. 
Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me 
ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin 
kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen 
Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja 
anteeksiantava.

Luuk. 17: 20-24
Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin 
Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: 
"Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen 
tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida 
sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' 
Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän 
keskellänne."
    Opetuslapsilleen hän sanoi:
    ”Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne 
edes yhden Ihmisen Pojan päivän mutta 
ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin: ’Hän 
on tuolla’, ja: ’Hän on täällä’, mutta älkää 
lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. 
Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee 
taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika 
oleva ilmestymisensä päivänä.”

Onko rakkautta näkyvissä?
Hän lupasi palata. Pyyhkiä kyyneleet ja oikaista vääryydet. Kaikki ei ole lopussa, vaikka 
miltä tuntuisi. Vaikka maailma tuntuisi miten pimeältä paikalta, valo kajastaa. Se 
lähestyy.

Hän kulki täällä 2000 vuotta sitten. Maailma oli silloin aika erilainen. Hän joutui 
puhumaan sen ajan ihmisille, sen ajan kielellä. Hän jätti meille Sanansa, ystäviensä kir-
joittaman. Silti joudun kyselemään, tunnistaisinko Hänet nyt, jos Hän palaisi tänne.

Olisiko Hän kuningas, joka voimallaan alistaa kaikki valtaansa? Rankaisee pahan-
tekijöitä, laatii lait ja valvoo, että kaikki niitä noudattavat. 

Vai olisiko Hän hiljainen, vaatimaton vierellä kulkija? Sydämellinen, ystävistä huolta 
pitävä ja vihollisiaankin ymmärtävä.

Missä Hän viettäisi aikansa? Kulkisiko Hän moitteettomien ja menestyneiden, itse-
ään kilpaa kehuvien joukossa? Vai liikkuisiko Hän siellä, missä on syntiä ja sairautta, 
hätää ja kärsimystä? Kumman puolelle Hän asettuisi, kiusaajan vai kiusatun?

Kysymykset ovat vaikeita. Olisiko vain parempi odottaa, että lumi laskeutuu maa-
han ja peittää valkoisella vaipallaan kaiken ruman ja likaisen? 

Tiellä kulkee joku. Oivallan äkkiä, että olipa hän kuka hyvänsä, hän on kaltaiseni, 
lähimmäiseni. Minun on opeteltava sietämään ja rakastamaan häntä, vaikka se on 
kovin vaikeaa. Sillä jossain syvällä sydämessäni kuulen kysymyksen, muita kysymyk-
siä suuremman:

”Rakastitko Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi?”

TIMO JUNTUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 7.12.2014
Psalmi: Ps. 80: 15-20
1. lukukappale: Jes. 44:6-8
2. lukukappale: Jaak. 5:7-11
Evankeliumi: Luuk. 17:20-24

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Yhdistykset

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

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

Tervetuloa!

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 4.12. klo 18.30 Väinölässä, Piippola, 
su 7.12. klo 14.00 Juntusella, Kallioniementie 8, Rovaniemi, su 7.12. 
klo 18.00 Mirjan ja Maunon tuvalla, Ruukissa, ti 9.12. klo 18.30 Kokoilla, 
Kokkotie 6, Utajärvi, to 11.12. klo 18.00 Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa
Miesten adventtitapaaminen: la 13.12. klo 10.00-18.00 Kainuun Opistol-
la, Paltamon Mieslahdessa. Mukana mm. piispa Jari Jolkkonen, Anssi Jout-
senlahti ja Jaakko Löytty. Tule – ja kokoa porukkaa mukaasi – ilmoittaudu 
viim. 8.12. mennessä Kainuun Opistolle p. 020 785 6833 kurssisihteeri@
kainuunopisto.fi 
Siionin jouluvirret: su 14.12. klo 17.00 Siionin jouluvirret Keskustan 
seurakuntatalolla, Isokatu 17, Oulu. Mukana Oulun seudun virsikuoro.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Bible Power -kerho pe 5.12. klo 18. 
12-14 v tytöille. 
Seurat su 7.12. klo 14. Lauri Kujala, 
Markku Järvelä, Matti Silvola.
Raamattupiiri 8.12. klo 14.
3K-joulujuhla 8.12 klo 18.30.
Rukouspiiri + kahvi tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Pe 5.12. klo 18:30 Raamattuilta.
Su 7.12. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. 

Väinö Simojoen uuden kirjan 
”Muistikuvia ja ajatuksen sirpaleita 
lähetystyöstä” julkistamistilasuus 
rukoushuoneella su 7.12. klo 18.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Lehtipisteissä
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333
asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Timoteuksen 
luterilainen seurakunta 

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

5.12. klo 18.30
Jouluyön messu 24.12. klo 23
Joulupäivä 25.12. klo 10.30

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Kiimingissä jaetaan itsenäi-
syyspäivänä seurakunta-
työn ansiomerkkejä seu-
rakunnan luottamushen-

kilöille ja työntekijöille. Jaettava-
na on runsaat 30 merkkiä.  Kym-
menen vuoden palvelusta saa 
pronssisen, 20 vuoden palvelus-
ta hopeisen ja 30 vuoden palve-
lusta kultaisen ansiomerkin, ker-
to kirkkoherra Pauli Niemelä.

Niemelän mukaan seurakun-
nassa on viimeksi jaettu ansio-
merkkejä vuonna 2004, joten nyt 

on hyvä aika jakaa niitä jälleen, 
varsinkin kun vanha vaalikausi 
lähestyy loppuaan.

– Tämä on eräänlainen sau-
makohta, Niemelä toteaa.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuu-
det Kiimingin seurakunnassa al-
kavat kello 10 jumalapalveluksel-
la kirkossa. Sen jälkeen on vuo-
rossa kunniakäynti sankarihau-
doilla. Kello 12 alkaa seurakun-
takeskuksessa juhla, johon kaikki 
ovat tervetulleita.

Koitelissa julistetaan 
eläimille joulurauha

Kiimingin seurakunta 
jakaa ansiomerkkejä

Torstaina 11. joulukuuta 
järjestetään Koitelin jou-
lu -tapahtuma.  Koiteli on 
Kiiminkijoen koski ja tun-

nettu nähtävyys Ouluun nykyään 
kuuluvassa Kiimingissä.

Tilaisuudessa julistetaan eläi-
mille joulurauha.  Ohjelmaan 
kuuluu myös joulukuvaelma, 
jonka nonstoppina lapsille esittä-
vät Kiimingin seurakunnan las-
tenohjaajat.

Pienimmät lapset pääsevät 
tontturadalle, jonka rasteilla he 
saavat harjoitella tontuntaitoja. 
Palkinnoksi saa tonttudiplomin.

Koitelin joulussa kuullaan 
myös joululauluja sekä nautitaan 
piparia ja lämmintä mehua. Ti-
laisuuden järjestävät Kiimingin 
seurakunta ja Kiiminki-Seura. 
Tapahtuma pidetään kello 18–
20. Eläinten joulurauha juliste-
taan kello 19.
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Oulunsalon seurakunta

Seurakunta soi
 

Oulunsalon seurakun-
nassa musiikki on vah-
vassa roolissa. 

Musiikin avulla voidaan il-
maista iloja ja suruja. Musiikin 
kuuntelu parhaimmillaan vah-
vistaa uskoa. Sävelhartauksis-
sa sanoma pukeutuu myös sä-
veliin ja yhteinen virsilaulu te-
kee tilaisuudesta osallistavan. 

Oulunsalon taidekoulu ja 
kansalaisopiston musiikkipii-
rit antavat hyvän mahdollisuu-
den musiikin harrastamiselle. 
Seurakunnan tilaisuuksia on 
voitu rikastuttaa esimerkik-
si kansalaisopiston Aava-kuo-
ron esityksillä. 

Oulunsalon seurakunnas-
sa on mahdollisuus osallistua 
moniin eri kuoroihin, ja ne avustavat vuorollaan jumalanpalve-
luksissa. Kuoroissa toteutuu psalmin 98 sanat: "Laulakaa Her-
ralle uusi laulu. Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa!"

Virsilaulanta on säilynyt vahvana Oulunsalossa. Erilaiset 
virsipiirit kokoontuvat säännöllisesti ja virren suosio on hor-
jumaton. 

On ollut ilo vierailla kouluissa, jossa virsilaulu kajahtaa. 
Virret ovat rukouksia ja uskontunnustuksia, meidän aikamme 
psalmeja. Siksi niiden laulanta lähtee sydämestä. 

Virsien yhteisenä piirteenä on se, että niiden sanoma hui-
pentuu taivasnäköaloihin. Gösan Widmark kirjoitti virren 178, 
"Myös isämme uskoivat ennen". 

Ennen viimeisen säkeistön taivasnäköalaa runoilija kirjoitti 
työstä ja rohkaisee Kristuksen seurakunnan työhön ja uskon-
kilvoitukseen. Herramme toivoo, että hänen sytyttämänsä tu-
li palaisi ja Pyhän Hengen työ jatkuisi hänen seurakunnassaan. 
Hän antoi omilleen vastuullisen tehtävän julistaa pelastuksen 
sanomaa. 

Haluamme tehdä evankeliumin työtä uskossa ja toivossa 
työlle siunausta rukoillen. Anteeksiantamuksen saarna ja py-
hät sakramentit antavat uskolle voimaa. Virsi rohkaisee meitä 
iloitsemaan armon rikkaudesta ja turvautumaan siihen.

PETRI SATOMAA
Kirkkoherra

Oulunsalon joulu
Tervetuloa joulunajan tilaisuuksiin 
6.12. klo 10 sanajumalanpalvelus
6.12. klo 16 itsenäisyyspäivän kirkkojuhla
7.12. klo 20 joulukonsertti, esiintyjinä Juhani 

Alakärppä ja Ismo Hintsala
10.12. klo 10.15 päivä- ja perhekerhojen joulukirkko
10.12. klo 15 diakonian jouluruokailu oulunsalolaisille 

perheille ja yksinäisille toimitalossa.   
(Huom! Ruokailuun ilmoittautuminen 4.12. 

  mennessä, p. 044 7453 848, Riitta 
  tai 044 7453 853, Anneli)
 10.12. klo 19 Riemuitkaa!-konsertti, Uusi Ääni, 

musiikkikerho ja Tuiran kamarikuoro
 11.12. klo 11 seurakuntakerhon ja kyläkamarin 

joulupuuro ja joululaulutilaisuus
 13.12. klo 14–17 joulupolku Umpimähkän 

leirikeskuksessa
 14.12. klo 16 ja 18 Kauneimmat joululaulut
 17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
 21.12. klo 20 jouluajan sävelhartaus
 24.12. klo 13 perheiden jouluaaton hartaus
 24.12. klo 15 jouluaaton hartaus Salonkartano
 24.12. klo 16 jouluaaton hartaus
 24.12. klo 23 jouluyön messu
 25.12. klo 7 jouluaamun sanajumalanpalvelus

Uusi Ääni
Uusi Ääni on monipuolinen sekakuoro, 
jonka ohjelmisto ulottuu barokista kanta-
esityksiin sekä psalmilauluista gospeliin.
Uusia laulajia otetaan mukaan koelaulun 
kautta pitkin vuotta. Harjoitukset torstai-
sin klo 18–20.

Musiikkikerho
Musiikkikerho on kaikille alakouluikäisil-
le laulamisesta ja soittamisesta kiinnostu-
neille tytöille ja pojille. Kerhossa opetel-
laan iloisessa ilmapiirissä musiikin perus-
taitoja, kuten laulamista, rytmiikkaa ja it-
sensä ilmaisemista. 
Kerho kokoontuu Repussa torstaisin klo 
15–16.

Gospelryhmä
Gospelryhmä ilahduttaa oulunsalolaisia 
valmistamalla esimerkiksi Hiljaisuuden 
messuja ja osallistumalla Kauneimpiin 
joululauluihin. 
Ryhmä kokoontuu periodiluontoisesti 2–3 
kertaa vuodessa, harjoituksista sovitaan 
erikseen. 

Sofia Magdalena
Kamarikuoro Sofia Magdalena on oululai-
nen kamarikuoro. Kuoro konsertoi aktiivi-
sesti eri puolilla Suomea. Sen ohjelmiston 
helmiä ovat eri vuosisatojen sakraalimu-
siikki, vanha musiikki sekä suomalaisten 
säveltäjien laulumusiikki. 

Seurakunnan kuorot esittäytyvät

Lapsikuoro
Laulajia esikoululaisista alkaen. Innokas ja 
ilmaisuvoimainen lapsikuoro, johon kaik-
ki ovat tervetulleita.
Harjoittelee keskiviikkoisin klo 17–17.55.

Mieskuoro 
Pieni, hyvistä laulunharrastajista koos-
tuva mieskuoro, jolla on omaa ohjelmis-
toa ja yhteisiä teoksia Oulu-opiston nais-
kuoro Aavan ja Oulunsalon nuorisokuo-
ron kanssa.
Harjoittelee keskiviikkoisin 18–19.30.

Soitinyhtye 
Pieni, lähinnä barokkimusiikkia soittava 
yhtye. Harjoituksista sovitaan erikseen. 
Esiintyy muun muassa sävelhartauksissa 
kirkossa.

Lapsi- ja mieskuorosta lisätietoja kanttori
Tuomo Kangas, p. 044 7453 857

Musiikkikerhosta, Gospelryhmästä, 
Uusi Ääni -kuorosta sekä 
Sofia Magdalenasta lisätietoja kanttori 
Taru Pisto, p. 044 5562 585.

Leikkaa talteen!Täydet pinnat kuorolaululle
Kuorolaulaminen sytyttää 
äidin niin perinpohjaisesti, 
että hän innosti myös 
tyttärensä saman 
harrastuksen pariin. 
Piakkoin äiti Outi Anias 
ja tytär Maria laulavat 
Oulunsalon kirkossa 
yhdessä joululauluja. 

Oulunsalolaiseen Uusi Ää-
ni -kuoroon kuuluva Ou-
ti Anias muistelee viime 
kevättä innoissaan: 

– Kuoromme esiintyi yhdessä 
kempeleläisen Askeleet-kuoron 
kanssa. Ohjelmistossa oli neg-
rospiritualeja. Tuossa konsertis-
sa sain laulaa vihdoin Amazing 
Grace -kappaleen, mistä olin 
haaveillut. 

– Hetki oli sykähdyttävä. Pit-
käaikainen unelmani toteutui, 
Outi Anias sanoo.

Lisää hyviä muistoja kuoro-
harrastuksesta riittää. Uusi Ääni 
harjoitteli ja esiintyi yhdessä gos-
pelmuusikko Pekka Simojoen 
kanssa viime marraskuussa.

– Ohjelmassa oli Simojoen 

omia lauluja kuoroversioina ja 
mausteena muutamia afrikkalai-
sia lauluja. Esiintyminen yhdessä 
Simojoen kanssa oli hienoa, ää-
rimmäisen mielenkiintoista, Ani-
aksen musiikillisen perheen äiti 
kertoilee.  

Äiti ja tytär 
yhtä aikaa lavalla
Koska äidin kokemukset kuoros-
sa laulamisesta ovat näin innos-
tavat, on hän houkutellut myös 
perheen kuopusta, Maria-tytär-
tä liittymään kuoroon.

Maria kuuluukin seurakun-

nan alakouluikäisille tarkoitet-
tuun musiikkikerhoon. Hän lau-
laa, mutta saa opettajiensa, kant-
tori Taru Piston ja nuorisotyönte-
kijä Kirsi Järvelinin kanssa ope-
tella myös soittamista esimerkik-
si kellopelillä, bassopaloilla ja pia-
nolla.

10. joulukuuta äiti ja ty-
tär esiintyvät yhdessä Riemuit-
kaa! -joulukonsertissa Oulunsa-
lon kirkossa. Konsertissa on Uu-
si Ääni -kuoron ja musiikkiker-

hon  lisäksi mukana Tuiran ka-
marikuoro.

Outi Anias pitää kuorojen yh-
teisesiintymisiä pelkästään mu-
kavina kokemuksina.

– Näin oppii tuntemaan eri-
laisia kuoroja ja niiden laulajia. 
Se on olennainen osa kuorohar-
rastusta.

Maria pääsee joulukonser-
tissa laulamaan, mutta myös 
soittamaan opettelemaansa 
kellopeliä.

Äiti Outi Anias ja Maria-tytär ovat saaneet kipinän saman harrastuksen pariin. Kuorolaulu on molempien innostuksen aihe.

Outi Anias ja Maria-tytär laulavat yhdessä joululauluja 10. joulukuuta 
Riemuitkaa!-konsertissa Oulunsalon kirkossa, mutta jouluaattona vain äidin 
kuoro, Uusi Ääni, on mukana aattoillan jumalanpalveluksessa.

Ku va t :  R i i t t a  H i vo n e n

Moni tuttavuus 
olisi jäänyt 
solmimatta 
ilman laulamista. 

Outi Anias

Kaverit tärkeitä
harrastuksessa
Maria Aniaksen mielestä kuo-
rossa viihtyy hyvin, sillä jou-
kosta saa itselleen kavereita. Äiti 
tietää, mitä tytär tarkoittaa, sil-
lä hän on laulanut eri kuorois-
sa lapsuudestaan saakka ja ystä-
viä löytyi juuri musiikin parista.

– Moni tuttavuus olisi jäänyt 
solmimatta ilman laulamista, 
Outi Anias toteaa.

Vaikka koko Aniaksen neli-

henkinen perhe on kiinnostu-
nut laulamisesta ja soittamises-
ta, heidän kodissaan musisoi-
daan vain satunnaisesti yhdessä.

Vuosi sitten joulun alla per-
he intoutui yhteiseen lauluun 
ja soittoon. Kodista löytyy säh-
köpianon lisäksi useampi kita-
ra, joista kaksi on perheen isän, 
Raimon tekemä. 

RIITTA HIRVONEN

Uusi Ääni Sofia Magdalena Lapsikuoro Mieskuoro harjoittelee Oulunsalon nuorisokuoron kanssa
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset 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
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
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 markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, 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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Isokatu 17, 90100 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

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

Elämän polku

Kastetut: 

Haukipudas: Marie Elida 
Mehtälä, Väinö Lennart Kok-
ko, Elmeri Miko Juhani Mar-
jeta.
Karjasilta: Aatu Eevert Hol-
ma, Mattias Joonatan Iha-
lainen, Alise Kristina Kyllö-
nen, Emilia Sofia Kyllönen, 
Noel Amadeus Lohi, Leo Ot-
to Daniel Mutanen, Erik Ola-
vi Nurkkala, Kauko Veikko 
Kalervo Näpänkangas, Jaako 
Matias Poikkimäki, Jouna 
Noel Pöllänen, Vilho Arttu-
ri Räty.
Kiiminki: Pihla Venla Maaria 
Nurkkala, Noel Aleksei Hek-
kala, Edvin Amadeus Kraft, 
Vilho Vili Tapio Tervola.
Oulujoki: Lilia Elisabet Han-
hela, Lauri Elias Heikkala, 
Lehtisalo Joel Ilmari, Ellen 
Eeva Katariina Paso, Paavo 
Eemeli Peltola.
Oulunsalo: Aukusti Miki 
Noel Kaniin, Isla Aliisa Iha-
lainen, Daniel Veeti Henrik-
ki Penttilä, Minea Fredrika 
Hyytinen, Oomi Sonja Elia-
na Pietikäinen, Aatos Ilma-
ri Hosionaho, Linda Annikki 

Koskela.
Tuira: Mark Aaron Copher, 
Aada Emilia Vilhelmiina 
Heikkinen, Aino Aurora Hil-
tunen, Väinö Janne Mikael 
Manninen, Viola Marianne 
Vanninen.

Vihityt
Karjasilta: Marko Petteri Nii-
ranen ja Paula Emilia Neva-
la, Iiro Juhana Petäjäjärvi ja 
Hanna Pauliina Niemelä.
Oulujoki: Antti Päiviö Sokero 
ja Jenni Marketta Österlund.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hannu Ta-
pani Mannermaa 63, Jor-
ma Nestor Nykänen 87, Han-
nu Juhani Mäkinen 66, Vie-
no Anttuuna Martikainen 
91, Pirkko Marjatta Ikonen 
80, Aleksanteri Pärssinen 84, 
Pauli Evert Havana 88, Har-
ry Johannes Sandelin 83, Ju-
ho Markku Johannes Pelko-
nen 30.
Haukipudas: Anja Anneli 
Ojala 57.

Tähdenkantajat 
yhdistää 
tiernaperinteen, 
suomalaisen lyriikan 
ja Kaj Chydeniuksen 
sävellykset.

Tähdenkantajat-mu-
siikkidraama saa 
kantaesityksensä 
Tuiran kirkossa per-

jantaina 12.12. kello 19. 
Muut esitykset ovat lauan-
taina 13.12. kello 16 ja 19.

Musiikkidraama Täh-
denkantajat pohjautuu suo-
malaiseen ja pohjoismai-
seen Tierna-aineistoon sekä 
aihepiiristä kirjoittaneiden  
Eino Leinon, V.A. Kos-
kenniemen, Lauri Pohjan-
pään, P. Mustapään (Mart-
ti Haavio), Jaakko Haavi-
on, Oiva Paloheimon, Aa-
le Tynnin, Viljo Kajavan ja 
Leena Krohnin, teksteihin.

Musiikin on säveltänyt 
Kaj Chydenius. Osa on sä-
velletty tilaustyönä Täh-
denkantajat-musiikkidraa-
maa varten, osa sävellyksis-
tä on Chydeniuksen aiem-
paa tuotantoa. 

– Projekti on ollut tosi 
innostava, sillä mukana on 
hienoimmat tiernalaulut ja 
niiden rinnalla on lisäk-
si klassikkorunoilijoiden 
runoja samoista aiheista, 
jotka ovat dramaattisia ja 
joissa on ikuista kauneut-
ta, kertoo itsekin lapsuu-
dessaan tiernalauluja lau-
lanut Chydenius. 

– Tähdenkantajissa on 
kysymys huomattavasta 
uudesta dramaturgiasta.

Monta  
aikatasoa
Tähdenkantajat liikkuu 
ajallisesti monessa tasossa, 
ajanlaskun alusta 1800-lu-
vulle ja aina nykyaikaan 
asti. Ensimmäisen joulun 
tapahtumat hahmottuvat 
Matteuksen evankeliumin 
mukaan. 

– Tähdenkantajat on mo-
nitasoinen aikamatka alku-
jouluun ja tapahtuman pää-
henkilöihin, joita ovat Va-
pahtaja, Maria, Joosef, Itä-
maan tietäjät ja Herodes, 
kuvaa teosta Hannu Sirén, 
joka on käsikirjoittanut 
musiikkidraaman yhdessä 
Mikko Salmen kanssa.

Teoksen toteutuksesta 
vastaa Toppilan Laulustu-
dio. 

Esiintymässä on Siré-

nin ja Salmen lisäksi jouk-
ko tunnettuja oululaisia 
musiikin tekijöitä: varttu-
neemmat Maria Portaan-
korva ja Markus Lampe-
la laulavat ja soittavat yh-
dessä nuorten Miika Aske-
lin, Aukusti Kiurun, Kyös-
ti Kuukasjärven ja Kasper 
Parkkisen kanssa. 

Nuoret miehet, joista 
kolme suorittaa paraikaa 
asevelvollisuuttaan, ovat 
esiintyneet jo vuosia a cap-
pella -lauluyhtyeenä nimel-
lä Neljä jätkää. 

Stiven Naatus vastaa la-
vastuksesta, Jari Haavikko 
tekee valot ja Matti Niemi 
äänentoiston.

Esityksiin on vapaa pää-
sy, käsiohjelma maksaa 15 
euroa. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen ja avustaa Hanna-Maija 
Ollanketo. Kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Pohjan Laulu, 
johtaa Mihkel Koldits. Ko-
lehti sotiemme veteraanien 
hengelliseen työhön. 
Messu su 7.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 7.12. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Péter Marosvári.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
4.12. ja 11.12. klo 13 Vanhan 
pappilan Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen. 
Raamattupiiri to 4.12. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
4.12.  ja 11.12. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Ompeluseurat to 4.12. klo 
19, Keskustan seurakunta-
talo. 
Opettajien raamattupiiri ma 
8.12. klo 16, Vanha pappila. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 9.12. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Juhani Pitkälä, 
Antti Kiuru. 
Raamattupiiri ti 9.12. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 

Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 10.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 10.12. 
klo 18, Vanha pappila. Jou-
ko Lankinen.

Musiikki ja kulttuuri
Perheiden kauneimmat jou-
lulaulut su 7.12. klo 15, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Haukiputaan kirkon kama-
rikuoron Joulumusiikkia 
kynttilänvalossa ke 17.12. 
klo 20 Oulun tuomiokirkos-
sa.Johtaa Hannu Niemelä, 
yksinlaulu Henna-Mari Sivu-
la ja urut Elias Niemelä, raa-
matunluku Jyrki Vaaramo. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
J.S. Bach Jouluoratorio BWV 
248 pe 19.12. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisessa asioissa vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11 p. 044 3161419, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 9.12. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Maksuton aa-
mupala. 
Työttömien ja eläkeläisten 
jouluruokailu ke 10.12. klo 
12, Heinätorin seurakunta-
koti. Ruokailijoille jaettu li-
put ennakkoon. 
Aamukahavit to 11.12. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 11.12. klo 11, 

Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 4.12. klo 14  Niilo Pe-
sonen ja to 11.12. klo 14 Pert-
ti Heikinheimo, Juha Kyllö-
nen. Joulujuhla.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 4.12. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Perhepyhäkoulu su 7.12. klo 
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Lisätietoja Outi Metsikkö 
p. 050 5213 380 tai outi.met-
sikko@evl.fi. 
Perhekahvila ma 8.12. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 
Voit vain piipahtaa tai viet-
tää koko yhteisen ajan. Mu-
kana lastenohjaaja Tea Lak-
kala, p. 050 520 7757 tai tea.
lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
9.12. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo.
Keskustan perhekerho to 

11.12. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 5.12. 
klo 18–22, Erityisnuorisotyön 
tilat.
Nuorisotyön päivystys ke 
10.12. klo 15–17, Monitoimi-
sali. Olemme paikalla sinua 
varten :) 
Avoimet ovet ke 10.12. klo 
18–21, Monitoimisali. Ava-
riohjaajina Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset ja 
opiskelijat

Ks. sivu 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
4.12.  ja 11.12. klo 12.30, Inti-
ön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 11.12. 
klo 10.30, Heinätorin seura-

kuntatalo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin. Lisätietoja dia-
konia Kaisa Jaakkola, p. 040 
730 4117. 

Muut menot
Kaunis kotimaamme, isän-
maallisen levyn julkaisu-
konsertti la 5.12. klo 19 Ou-
lun tuomiokirkossa. Vapaa 
pääsy. Ohjelmalippu 10 € en-
nakkoon Musiikki Kullas tai 
tuntia ennen ovelta. Tuotto 
sotiemme veteraaneille. 
Itsenäisyyspäivä 6.12. kun-
nianosoitukset klo 9.45 Ou-
lun tuomiokirkon kirkkotar-
hassa. Toimittaa Niilo Peso-
nen. Oulun hautausmaalla 
klo 11.30.
Silmukka ke 10.12. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Käsityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäivä. 
Anna-Mari Heikkinen.

Musiikkitilaisuuksia
J. S. Bach Jouluoratorio BWV 248 
perjantaina 19.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Kantaatit I-III. Sopraano Henna-Mari Sivula, altto Anne-
Mari Moilanen, tenori Péter Marosvári, basso Jussi Juo-
la. Oamk:n kamarikuoro, Oulun kamariorkesteri. Teok-
sen johtaa Olli Heikkilä. 
Käsiohjelma 10 € kirkon pääovelta tuntia ennen konser-
tin alkua. Ilman käsiohjelmaa tilaisuuteen on vapaa pää-
sy klo 18.45 alkaen, mikäli vapaita paikkoja on. Tilaisuus 
on myös seurattavissa www.virtuaalikirkko.fi.

Joulukonsertti
maanantaina 22.12. klo 20 tuomiokirkossa.
Henna-Mari Sivula sopraano, Lauri-Kalle Kallunki 
baritoni, Raakel Pöyhtäri urut ja piano.

Joulukahvila
Cafe krypta ja pieni 

käsityöpuoti. 
La 13.12. ja 

ma–pe 15.–19.12. 
Riisipuuroa ja soppaa tai 
sosekeittoa 6 €, kahvia ja 

joulutorttuja 3 €.
Su 14.12. klo 12–16 
Iltapäiväkahvia ja 
joululeivonnaisia. 

Tuotto lähetystyölle.

Torstai 4.12.
klo 17.30 Hietasaaren leirikeskus, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 18.30 Hietasaaren leirikeskus,
Lasten kauneimmat joululaulut
 
Sunnuntai 7.12.
klo 12 Hintan seurakuntatalo, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 15 Sanginsuun seurakuntakoti.
klo 15 Keskustan seurakuntatalo, 
Perheiden kauneimmat joululaulut
klo 18 Oulujoen kirkko
klo 19 Tuiran kirkko
 
Maanantai 8.12.
klo 14 Myllyojan seurakuntatalo
klo 18 Huonesuon seurakuntakoti
klo 19 Tannilan koulu
 
Tiistai 9.12.
klo 13 Kastellin kirkko
klo 16 Caritas
klo 18 Kiimingin seurakuntakeskus, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 19 Martinniemen seurakuntakoti

Keskiviikko 10.12.
klo 18 Pikkaralan koulu
klo 18 Juopulin kylätalo
Torstai 11.12. 
klo 18 Rajakylän seurakuntakoti
klo 18 Korvensuoran nuorisoseurantalo
 
Perjantai 12.12.
klo 18 Haukiputaan kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 19 Isoniemen leirikeskuksen 
kotakirkko

Lauantai 13.12.
klo 13 Oulun tuomiokirkko, 
De vackraste julsångerna
klo 14 Rotuaari
 
Sunnuntai 14.12. 
klo 15 Maikkulan kappeli, 
Perheiden kauneimmat joululaulut
klo 15 Oulun tuomiokirkko
klo 15 Pateniemen kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 15 Oulujoen kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 16 Tuiran kirkko
klo 16 Oulunsalon kirkko
klo 17 Haukiputaan kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 17 Kastellin kirkko
klo 17 Oulun tuomiokirkko
klo 17 Ylikiimingin kirkko
klo 17 Jäälin kappeli
klo 18 Koskelan seurakuntakoti
klo 18 Pateniemen kirkko
klo 18 Oulunsalon kirkko
Klo 18 Pyhän Luukkaan kappeli, 
Christmas Carols
klo 19 Karjasillan kirkko
klo 19 Ylikiimingin kirkko
klo 19 Yli-Iin kirkko
klo 19 Kiimingin kirkko
klo 19 Haukiputaan kirkko
 
Tiistai 16.12.
klo 18 Yli-Iin kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut
klo 19 Kellon seurakuntakoti
 

Keskiviikko 17.12. 
klo 18 Sanginjoen nuorisoseurantalo
 
Torstai 18.12. 
klo 13 Oulun tuomiokirkko
klo 15 Tuiran kirkko
klo 18 Lämsänjärven leirikeskus
klo 19 Pyhän Andreaan kirkko
 
Perjantai 19.12.
19.12. klo 8 Haukiputaan SEO:n kahvio
19.12. klo 18 Oulunsalon kirkko
 
Lauantai 20.12.
20.12. klo 22 Pyhän Tuomaan kirkko
 
Sunnuntai 21.12. 
klo 10 Oulujoen kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 10 Haukiputaan kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus
klo 12 Kaukovainion kappeli, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 12 Pyhän Tuomaan kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 15 Pyhän Andreaan kirkko
klo 15 Oulun tuomiokirkko
klo 17 Oulun tuomiokirkko, 
www.virtuaalikirkko.fi
klo 17 Kiimingin kirkko
klo 17 Haukiputaan kirkko
klo 18 Pyhän Luukkaan kappeli
klo 19 Kiimingin kirkko
klo 19 Haukiputaan kirkko
klo 22 Karjasillan kirkko

Tiistai 23.12.
klo 19 Kiimingin kirkko
 

Tapaninpäivä 26.12.
klo 15 Pyhän Tuomaan kirkko
 
Sunnuntai 28.12. 
klo 10 Kiimingin kirkko, 
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 13 Jäälin kappeli, 
Kauneimmat joululaulut -messu
 
Loppiainen 6.1. 
klo 16 Koskelan seurakuntakoti
klo 18 Koskelan seurakuntakoti

Kauneimmat joululaulut Oulun seurakunnissa
 

Uusi musiikkidraama syntyi yhteistyönä

Mikko Salmi, Kaj Chydenius ja Hannu Sirén ovat olleet mukana luomassa uutta musiikkiteosta.

kantaatit I–III
Pe 19.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

Su 21.12. klo 15 Karjasillan kirkossa
Käsiohjelma 10e

kantaatit IV–VI
Ti 6.1. klo 18 Oulun tuomiokirkossa

Käsiohjelma 15e

Ilman käsiohjelmaa vapaa pääsy 15 minuuttia ennen konsertin 
alkua, mikäli vapaita paikkoja on. Perjantain 19.12. ja loppiaisen 

esitykset suorana lähetyksenä www.virtuaalikirkko.fi:ssä.

Karjasilta: Airi Inkeri Manni-
nen  84, Aira Annikki Lehte-
lä 78.
Oulujoki: Vieno Esteri Bäf 
89. 

Tuira: Matti Juhani Hakkarai-
nen 57, Ahti Antero Ollila 91, 
Reino Eino Rantala 82.

Projekti on ollut 
tosi innostava, 
sillä mukana 
on hienoimmat 
tiernalaulut ja 
niiden rinnalla on 
lisäksi klassikko-
runoilijoiden 
runoja samoista 
aiheista, jotka ovat 
dramaattisia ja 
joissa on ikuista 
kauneutta.

Kaj Chydenius

S a nna K r o o k
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Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.12.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16*
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi
Kirkkoherranvirasto
avoinna pe 5.12. klo 9–12

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

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

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Miia 
Seppänen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, mieskvartetti. 
Messun jälkeen kunniakäynti 
sankarihaudoilla, puhe Mart-
ti Väänänen. Itsenäisyyspäi-
vän juhla kahveineen seura-
kuntakeskuksessa klo 12 alka-
en, Oulun puhallinorkesteri ja 
Paulus Kälkäjä, yksinlaulu.
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, kantto-
rina Sari Wallin,  kirkkokuo-
ro, Radiointi Radio Dei.
Sanan ja rukouksen ilta su 
7.12. klo 18 Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 11.12. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa diakonian vastaan-
otolle vain maanantaisin 
klo 9–11 puhelimitse, p. 040 
7008 151 tai sähköpostilla.
Juttunurkka ma 8.12. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 8.12. klo 11–
12 Jäälin kappelilla, hinta 3 €.
Diakoniatyön myyjäisten 
talkoot ma 8.12. ja 9.12. klo 
8 Jäälin kappelin keittiö. 
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 8.12. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-

lat jäävät joululomalle vii-
kon 49 jälkeen, päiväkerhot 
jäävät viikon 50 jälkeen. Jat-
kamme toimintaa viikolla 3. 
Esikkoryhmä tiistaina 9.12 
klo 10–12 Jäälin kappeli.

Nuoret
Jumalanpalveluopetus la 
6.12. klo 9.15 kirkossa niille 
rippikoululaisille, jotka eivät 
ole vielä seurakuntaan tu-
tustumiskorttia saaneet. Li-
sätietoja Aulikki Rinta-Sänt-

Jumalanpalvelukset
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10 kirkossa.  Toimittaa Mart-
ti Heinonen, saarna Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Kaisa 
Säkkinen, Haukiputaan Se-
niorikuoro. Jumalanpalve-
luksen jälkeen käynti sanka-
rihaudoilla ja seppeleen las-
ku sekä itsenäisyyspäivän 
juhla ja kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.
Messu su 7.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Jari Flink, kanttori-
na Hannu Niemelä. 

Hartauselämä
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 4.12. klo 18 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa. Sielunhoito ja ru-
kouspalvelu.
Rukouspiiri to 11.12. klo 18 
srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki alle kouluikäi-
sille lapsille la 13.12. klo 10–
13 kirkonkylällä Vakkurilas-
sa. Maksuton lapsiparkki on 
tarkoitettu kaikille haukipu-
taalaisille lapsiperheille. Vii-
meinen ilmoittautumispäivä 
10.12. soita p. 045 6577 426 
tai 040 5128 224. 
Lasten joulukirkko ke 10.12. 
klo 18 kirkossa. 

Nuoret
Nuorten ilta pe 5.12. klo 18 
Vakkurilassa. 
RaJu-ilta ke 10.12. klo 18.30 
Wirkkulassa. RaJu-illassa ol-

laan Raamatun äärellä. 
Gospel-messu ja nuorten il-
ta pe 12.12. klo 18 kirkossa 
ja Vakkurilassa. Gospelmes-
su on tarkoitettu kaikenikäi-
sille. Messun musiikista huo-
lehtii seurakunnan nuorten 
gospelbändi. Messun jälkeen 
on nuorten ilta Vakkurilassa.

Musiikki ja kulttuuri
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
4.12. klo 13 srk-keskuksessa.

Seniorit
Vanhemman väen joulujuh-
la to 11.12. Kello 10 viikko-
messu kirkossa, jonka jälkeen 
juhla srk-keskuksessa.Kyy-
tien järjestämisessä avustaa 
LC Haukipudas / Kello. Ilmoi-
ta kyytitarve ma 8.12. men-
nessä kerhon pitäjälle tai  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Partiolaisten lupaustenan-
to itsenäisyyspäivänä 6.12. 
kirkossa. Soihtukulkue läh-
tee klo 16 partiolaisten ko-
lolta, jonka jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoilla ja lu-
paustenanto kirkossa. 
Joulumyyjäiset pe 12.12. klo 
14–18 Puttaan Tuvalla. 
Lukupiiri ma 15.12. klo 18 
Puttaan Tuvalla, kirjana Ka-
ti Hiekkapellon Kolibri.
Perinteinen martinniemeläi-
nen joulupuuroilta ti 16.12. 
klo 17 Martinniemen srk-ko-
dilla. Puuro ja torttukahvit, 
Haukiputaan senioriteatte-
rin näytelmä ”Oi kallis kan-
sanhuolto”, lapsille askarte-
lua, lauluja ja iltahartaus.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: seurat su 7.12. klo 

neella. 
Naisten kasvuryhmä ti 9.12. 
klo 14 Suvelassa. 
Diakoniatyön joulumyyjäi-
set ke 10.12. klo 10–13, Jää-
lin kappeli. Tuotto oman seu-
rakunnan diakoniatyölle. 
Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 11.12. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. Jou-
lupuuro, jonka jälkeen tier-
napojat, voit halutessasi va-
rata pikkurahaa mukaan.

Lapset ja perheet
Perhekerhot  ja perhekahvi-

Yv-lentopalloturnaus
lauantaina 31.1.2015 
Laivakankaan koululla

Yhteisvastuun hyväksi järjestetään lentopalloturnaus. 
Turnaus pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 miestä. 
Pelit pelataan kolmessa lohkossa. Yksi lohkoista vara-
taan ns. ”höntsäilyyn” eli siihen voivat ilmoittautua 
sellaiset joukkueet, jonka pelaajat pelaavat vain har-
voin, eikä ottelun sijoitus ole olennainen (4 joukkuetta 
otetaan mukaan). Koko turnaukseen otetaan yhteen-
sä 12 joukkuetta. Mikäli ”höntsäilyjoukkueita” ei tule 
riittävästi, pelaamme kolmessa lohkossa tavallisia pele-
jä. Turnaukseen pääsevät nopeimmin ilmoittautuneet.
Turnauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimintaa 
sekä myydään arpoja. Sitovia ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 27.11.2014–9.1.2015: erja.haho@evl.fi, p. 0400 
775 164. Osallistumismaksu 10 € / pelaaja. 

Lasten kauneimmat joululaulut 
tiistaina 9.12. klo 18 seurakuntakeskuksessa. 
Yhteislaulua, joulukuvaelma, Poikakuoron Junnujen ja 
laulukouluryhmien sekä solistien lauluesityksiä. Vapaa 
pääsy. Tilaisuuden yhteydessä myytävänä juuri ilmesty-
nyt hieno joululevy "Lintujen joululaulu", jossa esiintyy 
tyttökuoro Satakielet ja solisteja. Levy tuo varmasti jou-
luiloa lapsiperheiden koteihin! Hinta 20 €.

Sofia Magdalenan joulukonsertti 
tiistaina 9.12. klo 19 srk-keskuksessa. 

Kuoroa johtaa Raimo Paaso, urut Elias Niemelä. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Kirkkoherra Jaakko Kaltakarin  
eläkkeellelähtöjuhla 

sunnuntaina 14.12. klo 10 messu kirkossa, jonka jälkeen 
juhla srk-keskuksessa. Yhteisöjen tervehdyksistä pyyde-
tään ilmoittamaan kirkkoherranvirastoon p. 08 5471 185.

Martinniemen srk-kodissa ti 9.12. klo 19, mukana Se-
niorikuoro, hartaus Jaakko Kaltakari ja kanttorina Kai-
sa Säkkinen.
Kirkossa Kauneimmat Joululaulut -gospelmessu pe 
12.12. klo 18. Toimittaa Arto Nevala ja Sami Puolitai-
val, gospelbändi Katri Haapakorvan johdolla.
Isoniemen leirikeskuksen kotakirkossa pe 12.12. klo 
19, mukana Trio MeLeKo, hartaus Jari Flink ja kantto-
rina Hannu Niemelä. 

Koitelin joulu 
to 11.12. klo 18–20.
Tonttupolku perheen 
pienimmille, joulukuva-
elma ja joululauluja, läm-
mintä mehua ja piparei-
ta tarjolla. Klo 19 eläin-
ten joulurauhan julista-
minen Koitelin sahasaa-
ren lavalla.

Itsenäisyyspäivän juhla 
lauantaina 6.12. klo 12 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa

Musiikkia 
Oulun seurakuntien puhallinorkesteri Virtuoso

Tervetulosanat 
seurakuntaneuvoston vpj Matias Jurmu

Laulua
Paulus Kälkäjä, säestäjänä Jarkko Metsänheimo

Juhlapuhe
Lääninrovasti Juhani Lavanko

Runonlausuntaa
Daniel Helakorpi

Seurakuntatyön ansiomerkkien jakaminen

ti, p. 040 7431 904.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 9.12. klo 13-
14.30 Montin-salissa, Harri 
Isopahkala.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 

9.12. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Harri Isopahkala.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 7.12. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Tapio Kukko.

Kiiminkiläisten 
yksinlaulajien 
joulukonsertti 
la 13.12. klo 18 
seurakuntakeskuksessa.

Anna Kälkäjä, Jari Leske-
lä, Jenni Uusitalo, Matti 
Laurila, Erja Haho, Jukka 
Nevalainen, Marjut Uusi-
talo, Jarkko Metsänhei-
mo ja Sari Wallin, laulu 
sekä Kristiina Puolitai-
val, piano.
Myös yhteislaulua. Va-
paaehtoinen ohjelma-
maksu seurakunnan mu-
siikkityön tukemiseen.

Poikakuoro Pohjantäh-
tien ja tyttökuoro Sata-
kielten joulukonsertti  
la 20.12. klo 18  seurakun-
takeskuksessa.

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

Haukiputaan seurakuntakeskus  

ti–to 2.–4.12. klo 11–18, pe 5.12. klo 9–12, 
la–su 6.–7.12. klo 11–15

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

17 ry:llä. Kello: Itsenäisyys-
päivä- ja Ry:n 90-vuotisjuh-

la la 6.12. klo 14 Kellon srk-
kodilla. 

Kauneimmat 
joululaulut 
Haukiputaan 
seurakunnassa

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 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

konsertti ti 16.12. klo 20, 
Karjasillan kirkkosali ja seu-
rakuntasalit. Kuoroa johtaa 
Joonas Vatjus, uruissa Juha 
Soranta. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 euroa. 
Kuorojen joulukonsertti ke 
17.12. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkkosali ja seurakunta-
sali. Pyhän Andreaan lapsi-
kuoro ja naiskuoro sekä Kar-
jasillan kirkkokuoro. Kuoro-
ja johtavat Sirpa Ilvesluoto ja 
Juha Soranta. Vapaa pääsy.

Diakonia
Aamupuuro to 4.12. ja 11.12. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 8.12. klo 13, Karjasillan 
kirkko. Kaikille avoin Karja-
sillan alueella toimivien va-
paaehtoisten ryhmä. Ryh-
mään osallistuminen ei edel-
lytä palvelutehtävää, vaan 
voit tulla mukaan, jos olet 
kiinnostunut. Lisätiedot: 
marjukka.hamari@evl.fi tai 
p. 040 5752 710.
Diakoniaryhmä ti 9.12. klo 
14, Maikkulan kappeli. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 9.12. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.
Sukanvarsi ke 10.12. klo 14, 
Siipi - lähetyksen puoti ja pa-
ja. Tule tekemään käsitöitä 
lähetykselle tai lähimmäisil-
le. Lähetyssihteeri Paula Ros-
backa, p. 040 5752 714.

Hanna-rukousryhmä to 
11.12. klo 18, Kastellin kirkko. 
Perinteiset joulumyyjäiset 
la 13.12. klo 10–13, Kauko-
vainion kappeli. Puurolou-
nas, torttukahvit, leivonnai-
sia, lanttu- ja porkkanalaa-
tikoita, arpoja ja käsitöitä ja 
paljon paljon muuta. Karja-
sillan seurakunnan lähetyk-
sen ja diakonian vapaaeh-
toiset sekä nuorten lähetys-
ryhmiä.

Lapset ja lapsiperheet
Satutuokio Kaakkurin kir-
jastossa to 4.12. klo 14.30, 
Kaakkurin kirjasto. Lasten-
ohjaaja Junnu pitää seuraa-
van satutuokion 18.12.
Perheiden jouluaskarteluil-
ta to 4.12. klo 18, Maikkulan 
kappeli. Tule hiljentymään ja 
askartelemaan jouluisia jut-
tuja. Pieni iltapala. Ilmoittau-
tuminen ja lisätietoja Mari 
Jääskeläinen, p. 040 5747 109 
tai mari.jaaskelainen@evl.fi. 
Perhekerhot, perhetupa, 
pyhäkoulut, perheiden puu-
haillat www.oulunseurakun-
nat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista 
lisätietoja www.oulunseu-
rakunnat.fi/kerhot, piirit, ta-
pahtumat.

Jumalanpalvelukset
Messu su 7.12. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Sa-
tu Kreivi-Palosaari, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttori Sirpa 
Ilvesluoto. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.   
Messu su 7.12. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Heidi Ter-
vahauta, kanttori Ilkka Jär-
viö. 
Varikkomessu su 7.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Messu su 7.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Satu Kreivi-Palosaari, avus-
taa Heidi Tervahauta, kant-
tori Ilkka Järviö. 
Messu su 7.12. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori 
Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti Karjasillan seurakun-
nan nimikkolähetti Annuk-
ka Isokosken työn tukemi-
seen Bangladeshissa, Kylvä-
jän kautta.
Messu ja Wanhan ajan jou-
lujuhla su 21.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Messun toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo, avusta-
jina alueen työntekijät. Mes-
sun jälkeen riisipuuroa ja jou-
luista ohjelmaa. Kirkon etei-
sessä taidepyhisläisten taide-
näyttely. 

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen raa-
mattupiiri to 4.12. ja 11.12. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 4.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 5.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 9.12. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
10.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 5.12. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 11.12. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Joululaulujen ilta ma 8.12. 
klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Yhteislaulua, esiintymässä 
Aino Morko, Julia Väyrynen, 
Juho Schroderus ja Sekakuo-
ro Lakeuden Laulu, joht. Ah-
ti Sepp. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 5 euroa.
Kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri uteliaille lu-
kevaisille ke 10.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Syksyn vii-
meisessä kokoontumises-
sa keskustellaan Tämän ru-
non tahtoisin kuulla -koko-
elmasta sekä uudesta kirjal-
lisuuden kokoelmasta, Gran-
ta 1 TAI Granta 2. Minkälai-
sia ajatuksia kirjat herätti-
vät? Tykkäsitkö vai et? Mik-
si näin? Tapaamme Kastellin 
kirkon pappilassa myös ke-
väällä 2015 uusien lukukoke-
musten ääressä.
Jouluhenkeä! - joulurunoil-
ta ma 15.12. klo 18, Kastellin 
kirkko. Ks. ilmoitus.
Mieskuoro Weljien joulu-

sunnuntaina 7.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Esa Nevala, 
saarna Jonne Pirkola, Messubändi Tuomas Keskitalo, 
Mervi Kokkonen. Kolehti Karjasillan seurakunnan 
nimikkolähetti Annukka Isokosken työn tukemiseen
Bangladeshissa, Kylväjän kautta. 

Jouluhenkeä! – joulurunoilta 
maanantaina 15.12. klo 18 Kastellin kirkossa.  

Armas joulu on täällä. 
Tänään hiljennymme 
joulurunojen ja joulu-
laulujen ääressä. Anna 
joulun soida! Kuule se 
runoissa! Mukana ovat 
Hilja Alasuvanto, Maija 
Karppinen, Pirjo Kaup-
pinen, Hilkka Patja, Ai-
la Valtavaara, Juha Vä-
häkangas ja Sirpa Ilves-
luoto. Tilaisuuden jäl-
keen glögiä ja piparei-
ta. Vedä jo jouluhen-
keä! Vapaa pääsy!

Nuoret
Toivonsatama-nuortenilta 
on kaikille yli 16-vuotiaille 
nuorille suunnattu nuortenil-
ta, johon jokainen on terve-
tullut levähtämään hetkeksi 
yhdessä muiden samanikäis-
ten kanssa. Toivonsatamas-
sa voi viivähtää iltapalan ää-
rellä, pelailla, soittaa ja lau-
laa tai vaan olla. Ilta päättyy 
yhteiseen erityisesti nuoril-
le suunnattuun messuun klo 
20.30. Lisätietoja Toivonsata-
mista saa kysymällä Jenniltä 
jenni.koskenkorva@evl.fi tai 
p. 044 3161 452. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 8.12. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 9.12. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 11.12. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 11.12. 
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho to 11.12. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset.

Päiväkotien ja koulujen adventtikirkot 
torstaina 4.12. Karjasillan kirkossa
klo 9 Allinpuiston, Lintulan ja Otokylän päiväkodit
klo 10.15 Mäntylä-Snellmannin, Jatsin, Kaarnalaivan 
ja Riihitontun päiväkodit
perjantaina 5.12. Pyhän Andreaan kirkossa
klo 9 Oulunlahden ja Sarasuon koulu
tiistaina 9.12. Kaukovainion kappelissa
klo 9 Kaukovainion ja Vaskitien päiväkodit 
klo 10 Merikotkan päiväkoti

Kirkkoväärtien kokous 
torstaina 11.12. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa  
palautteen ja tulevan suunnittelun merkeissä. 
Lämpimästi tervetuloa myös uudetkin toiminnasta 
kiinnostuneet mukaan. Lisätietoja pastori Mirjami Dut-
ton, p. 044 3161 473.

Jouluisia konsertteja
Lauri Tähkän hyväntekeväisyyskonsertti 
Jouluni laulut 
perjantaina 5.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Konsertti Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin rahas-
ton hyväksi. Liput 25 euroa. Ennakomyynti lippu.fi jos-
sa  palvelumaksu 2,5 euroa. Ennakkomyynti myös Sini-
kaarre-liikkeessä 25 euroa / lippu, Hallituskatu 25, Ou-
lu, ei palvelumaksua. Jokaisesta lipusta 20 % Naisten 
Pankille käytettäväksi kehitysmaiden naisten yrittä-
jyyden ja toimmentulon tukemiseen. Järjestäjänä Ul-
komaanapu, Koetinkivi, Karjasillan seurakunta ja Nais-
ten Pankki Oulu. 

Oamk:n joulukonsertti Valo välkkyvi talvitiellä
tiistaina 9.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Oamk:n joulukonsertti, esiintyjinä laulunopiskelijoi-
ta, kamarikuoro, urkureita ja pianisteja. Vapaa pääsy.

Kanteleiden joulukonsertti 
keskiviikkona 10.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Joululauluja kanteleilla esittävät Oulu-, Pyhä-, ja Ka-
lajokilaaksojen kanteleen soittajat. Musisoinnissa mu-
kana myös kaksi sahan soittajaa. Juontajana Eero Pit-
kälä. Ohjelma 5 €.

Maija Laurin ja laulunopiskelijoiden joulukonsertti 
torstaina 11.12. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Perinteisiä, kauniita joululauluja mezzosopraano Mai-
ja Laurin ja hänen laulunopiskelijoidensa tulkitsemi-
na. Vapaa pääsy.

Jouluvaellukset 
maanantaina 8.12. klo 18 ja 19 
Pyhän Andreaan kirkossa. 
Pääset mukaan seuraamaan ensimmäisen joulun ta-
pahtumia. Joulunäytelmän kesto on noin 30 min ja se 
on suunniteltu mahdollisimman lapsilähtöisesti kuvaa-
maan joulun Ihmettä. Joulunäytelmässä kiteytyy pe-
rinteinen jouluevankeliumi ihmislapsen silmin. 

Järjestää Karjasillan seurakunta, Kellonkartanon ystä-
vät, Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto ja Sanan-
saattajat. Mukana pastori Mika Pouke, lähetystyön-
tekijä Liisa Kingma, opiskelijatyöntekijä Tomi Koho.
Lapsille ja nuorille omaa ohjelmaa. Joulupuuro ja tort-
tukahvit.
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Jumalanpalvelukset  
Messu su 7.12. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Anu Ojala, kant-
torina Heikki Jämsä. Psalmi-
kvartetti.
Messu su 7.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jonne Pirkola, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Kat-
ri Sippola. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Messu su 7.12. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Katri Sippola. Oulun Frööky-
nät, johtaa Ahti Sepp. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Su 7.12. ei ole iltamessua Tui-
ran kirkossa. Kauneimmat 
joululaulut klo 19. 
Viikkomessu ke 10.12. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Katri Sippola.
Viikkomessu to 11.12. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, avus-
taa Sami Riippinen, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Työt-
tömien ja vähävaraisten jou-
luateria messun jälkeen.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 4.12. ja 11.12. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Vetä-
jänä pastorit Riitta Louhelai-
nen ja Jukka Kolmonen. 

Musiikki ja kulttuuri
Lasten kauneimmat joulu-
laulut to 4.12. klo 17.30 ja 
18.30, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. 
Lähetyskonsertti pe 5.12. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus.
Kauneimmat joululaulut 
su 7.12. klo 19, Tuiran kirk-
ko. Juontaa Marjo Kumpu-
lainen, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Taas on Joulu! Nuorisokuo-
ro Armaan joulukonsertti ti 
9.12. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus. 
Kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Juontaa Riit-
ta Louhelainen,  kanttorina 
Heikki Jämsä.
Tähdenkantajat-musiikki-
draama pe 12.12. klo 19 ja 
la 13.12. klo 16 ja 19, Tuiran 
kirkko. Ks. ilmoitus.
KappeLive-sarja la 13.12. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Petri Laaksosen joulukon-
sertti Tumman tähtitaivaan 
alla. Ks. ilmoitus.
Tähtiä ja avaruutta -taide-
konsertti pe 19.12. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ateria to 4.12. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaaeh-
toisten valmistama kotiruo-
kalounas 2 €. Lisätietoja dia-

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

konissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 4.12. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti.  Ate-
ria 2 €. 
Itsenäisyyspäiväjuhla pe 
5.12. klo 13, Koskelan Palve-
lukeskus. Itsenäisyyspäivä-
juhla, pastori Pasi Kurikka ja 
kanttori Anu Arvola-Greus.
Liikuntavammaisten ker-
ho pe 5.12. klo 13–15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Lähetys
Puutyökerho ma 8.12. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Koskelan käsityökahvila ti 
9.12. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan Koskelan käsi-
työkahvilaan joka tiistai.

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila to 4.12. klo 10–
12, Tuiran kirkko, käynti Tela-
kan ovesta kirkon takaa. 
Perheiden joulupolku to 
4.12. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. il-
moitus. 
Nallekahvila to 11.12. klo 10–
12, Tuiran kirkko, käynti Tela-
kan ovesta kirkon takaa. Kä-
sitöitä myytävänä lähetys-
työn hyväksi. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalen-
teri/lapset ja lapsiperheet, 
löytyvät päiväkerhot, puu-
hakerhot, perhekerhot, py-
häkoulut, varhaiskasvatuk-
sen musiikkiryhmät ja nuor-
ten kerhot.

Varhaisnuoret
Joulupajapäivä Koskelan 
seurakuntakodilla la 13.12. 
klo 15–17, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Nuortenilta ja jatkot pe 
5.12. klo 18–23, Tuiran kir-
kon Suvantosali. Teemallisen 
ohjelman jälkeen vapaata 
jutustelua, pelailua, musaa, 
pientä purtavaa aina klo 23 
asti. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Anssi Putila, p. 050 
3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 13, Tuiran kirkko. Harta-
us, kahvit ja ohjelmaa.
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon, mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. 

Muut menot
Rauhoitu Sanan ja teekupin 
äärellä to 4.12. klo 17–18.30, 
Koskelan seurakuntatalo. 
Ahdistavatko maailmassa 
tapahtuvat asiat? Haluatko 
rauhoittua ja jakaa ajatuksia-
si muiden kanssa? Tule kes-
kustelemaan maailman me-
nosta, Jumalasta ja hengelli-
sistä asioista. Illan aikana kai-
kille tarjotaan myös teetä. Li-
sätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145.
Juttutupa ma 8.12. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Kivikerho ti 9.12. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 
koruja. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa, pääovelta oi-
kealle kiertäen portaat alas. 
Käsityökerho ke 10.12. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara, p. 045 2641 209.

Perheiden joulupolku 
torstaina 4.12. klo 17.30
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 
Voit kiertää perheesi kanssa eri toimintarasteja oman ai-
kataulun mukaan: - askartelua - heijastinrata (oma tas-
kulamppu mukaan) - nuotiolla glögiä ja piparia. Mah-
dollisuus paistaa omia makkaroita. Lasten kauneimmat 
joululaulut -lauluhetki klo 17.30 ja 18.30.

Adventti-
talo

Koskelan seurakuntakodilla 
la 29.11. klo 10–14

Adventtihartaus klo 12,  
pastori Jonne Pirkola.

Laulamme joululauluja.
 Aitassa jouluseimi. 

Myyjäisissä leivonnaisia  ja käsitöitä.  
Joulupuuro 2e  ja torttukahvit 2e.

Tervetuloa!

Alakoululaisten joulupajapäivä
lauantaina 13.12. klo 15–17 Koskelan seurakuntakodissa. 
Valmistaudutaan jouluun askarrellen ja hiljentyen. Oh-
jelmassa joulubingo, glögiä ja pipareita sekä joulupu-
kin vierailu. Voit ottaa mukaan vanhempasi tai jonkun 
muun aikuisen. 
Lisätietoja Matti Ketola, p. 040 5747 069 ja 
Marika Alakopsa, p. 040 7451 469.

Jouluisia konsertteja 
Lähetyskonsertti 
perjantaina 5.12. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Konsertissa esiintyy Nolladuo Cedrik, puhe Samuel 
Korhonen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Taas on Joulu! 
Nuorisokuoro Armaan joulukonsertti 
tiistaina 9.12. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Ohjelmassa on tuttuja ja uudempia joululauluja. Oh-
jelma 5 euroa, jonka tuotto menee lyhentämättömä-
nä Tuiran seurakunnan perhetyölle. 

Lämpimästi tervetuloa konsertteihin!

pe 12.12. klo 19    la 13.12. klo 16 ja 19 Tuiran kirkko

TÄHD ENKANTA JAT
MUSIIKKIDRAAMA

TÄHD ENKANTA JAT

Toppilan Laulustudio
Maria Portaankorva - Miika Askeli - Aukusti Kiuru

Kyösti Kuukasjärvi - Markus Lampela - Kasper Parkkinen
Käsikirjoitus Mikko Salmi ja Hannu Sirén

Sävellykset Kaj Chydenius

Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €.
Ovet aukeavat tuntia ennen.

Petri Laaksosen 
joulukonsertti 

Tumman 
tähtitaivaan alla

lauantaina 
13.12. klo 19 

Pyhän Luukkaan 
kappelissa.

Vapaa pääsy.

Työttömien ja vähävaraisten 
jouluateria 
torstaina 11.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Messu, jonka jälkeen on tarjolla 
joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit. 
Ruokailu on varattu 180 hengelle.

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

Oulujoen 
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

Jumalanpalvelukset 
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10 Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
Gaudiate-kuoro. Kunnian-
osoitus sankarihaudalla klo 
9.45. 
Viikkomessu la 6.12. klo 19, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, saarna Hannu 
Ojalehto.
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Kunnianosoitus sankarihau-
doilla, juhla ja juhlakahvit 
seurakuntatalossa. Miesten 
lauluryhmä.
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rah-
ko. Ylikiimingin puhaltajat. 
Kunnianosoitus sotien muis-
tomerkillä. Juhlakahvit seu-
rakuntatalolla.
Messu su 7.12. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Eläkeliiton kuoro.
Kauneimmat joululaulut 
messu su 7.12. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, avustaa 
Anna-Maija Sälkiö, kanttori-
na Eeva Holappa.
Messu su 7.12. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Anja 
Hyyryläinen.
Messu su 7.12. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 

Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko.

Hartauselämä
Adventtihartaus su 7.12. 
klo 12, Turkansaaren kirkko. 
Kasvatustyön erityispalvelut, 
toimittaa Jenni Siljander.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut, 
ks. kooste s. 15.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.

Seniorit
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 11–12.30, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Porinapiiri ma 8.12. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuo-
ne. 
Eläkeläisten kerho to 11.12. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Lähetys
Piispankamari pe 5.12. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 
10–13, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Joulumyyjäiset. 
Myynnissä mm. arpoja, käsi-
töitä, leivonnaisia ja torttu-
kahvit. Voit vuokrata pöydän 
myös omille myytäville tuot-
teille. Pöytävuokra 5€ lähe-
tyksen hyväksi. Pöytävarauk-
set 8.12. mennessä lähetys-
sihteerille, p. 044 3161 459.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujo-
ki ja kohdasta lapset ja per-
heet löytyvät tarkemmat tie-
dot mm. lasten ja perheiden 
tapahtumista ja kerhoista.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
suljettu ke 17.12.
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joen-
suu, Sanna Korhonen, kant-
tori Tuomo Kangas.  Radioin-
ti Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 7.12. 
klo 10, Oulunsalon kirkko. Toi-
mittaa Minna Salmi, avusta-
vat Kirsi Järvelin ja Outi Ani-
as. Kanttori Taru Pisto.

Hartauselämää
Hartaus to 4.12. klo 11.30, 
Teppola. Riitta Markus-Wik-
stedt.
Hartaus ke 10.12. klo 13.30, 
Salonkartano. Jukka Joen-
suu.

Seniorit
Kyläkamari ma 8.12. klo 11, 
Vattukuja 2, Yläsali. 
Kyläkamarin ja seurakunta-
kerhon yhteinen joululaulu-
tilaisuus to 11.12. klo 11, Toi-
mitalo. Tervetuloa!

Diakonia
Diakonian jouluruokailu ou-
lunsalolaisille perheille ja 
yksinäisille ke 10.12. klo 15, 
Toimitalo, Yläsali. Ruokai-
lu on tarkoitettu oulunsalo-
laisille perheille ja yksinäisil-
le henkilöille. Ilmoittautu-
minen diakoniatyöntekijöil-
le 4.12. mennessä Riitta Mar-
kus-Wikstedt, p. 044 7453 
848 Anneli Nieminen, p. 044 
7453 853 
 

Musiikki ja kulttuuri
Joulukonsertti su 7.12. klo 

20, Oulunsalon kirkko. 
Riemuitkaa! -joulukonsertti 
ke 10.12. klo 19, Oulunsalon 
kirkko. Ks. ilmoitus.
Kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 18, Tuomo Kangas. 

Lähetys
Lähetystyön myyntipöytä la 
13.12. klo 11–15 Kauppakes-
kus Kapteenin joulumyyjäi-
sissä. Myymme leivonnaisia 
ja käsitöitä yms. Tuotto käy-
tetään tyttöjen koulunkäyn-
nin turvaamiseen Mauritani-
assa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Tervetuloa ostoksille 
ja kuulemaan terveisiä lähe-
tystyöstä!

Lapset ja lapsiperheet
Päivähoidon ja kerhojen 
joulukirkko ke 10.12. klo 
10.15, Oulunsalon kirkko. 
Kirkkohetken jälkeen kirk-
kokahvit toimitalolla.

Kuorot ja kerhot
Uusi Ääni to 4.12. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätietoja 
Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 10.12. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 10.12. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. 
Uusi Ääni to 11.12. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätietoja 
Taru Pistolta.

Muut menot
Kirkonkylän ry: Seurat su 
7.12. klo 16 Alpo Ojala, Esa 
Kurkela. Ke 10.12. klo 18.30 
naisten joulujuhla. Joululau-
luluilta pe 12.12. klo 19 kir-
kossa. Lauluseuroja kodeissa;  
Karhuoja:  ti 2.12. klo 18.30 
Lampisella, Kaislaranta 71.
Salonpään ry:  Seurat su 7.12. 
klo 16.

Arja Ollila, trumpetti, Riitta Rahko ja Elena Savikina, 
piano, Jaakko Rahko, urut. Oulujoen pappilassa 

konsertin jälkeen joulukahvila, MLL:n Oulun 
paikallisosasto ja Myllyojan Martat.  

joulukonsertti  
”Pieni sydän 

kiirehdi”  
torstaina 4.12. 

klo 18–20 
Oulujoen kirkossa

Tunnelmallisia joululauluja
sunnuntaina 7.12. klo 20 Oulunsalon kirkossa.

Ohjelmassa muun muassa 
Taas kaikki kauniit muistot ja Adamin joululaulu. 
Vivaldin urkukonsertto d-molli ja paljon muuta. 
Juhani Alakärppä baritoni ja Ismo Hintsala urut.

Itsenäisyyspäivän kirkkojuhla 
lauantaina 6.12. klo 16 Oulunsalon kirkossa.

Musiikkia: trumpetistit Jarmo Väärä, Sakari Suoninen 
ja Jukka-Pekka Peltoniemi.

Lausuntaa: Heimo Tölli ja Anja Salo
Puhe: Petri Satomaa, kanttori Taru Pisto

Riemuitkaa!
Joulukonsertti ke 10.12. klo 19 Oulunsalon kirkossa.

Tuiran kamarikuoron, joht. Risto Laitinen
Uusi Ääni ja musiikkikerho, joht. Taru Pisto

soitinyhtye

Puhe: Petri Satomaa
tekstinlukijoina eri ryhmien vapaaehtoistyöntekijöitä

Konsertin jälkeen Yläsalissa riisipuuroa ja torttukahvit 
vuoden aikana vapaaehtoistyössä mukana olleille.

Vapaa pääsy, kolehti oman seurakunnan diakoniatyölle

Jouluisia konsertteja 
Iloitse taivaan kuningatar 
– Lauluja Vapahtajan äidille 
sunnuntaina 7.12. klo 15 Oulujoen kirkossa. 
Elena Savikina, laulu. Petteri Turunen, piano. 
Vapaaehtoinen ohjelma 5 €.

Christmas jazz-konsertti 
sunnuntaina 14.12. klo 18 Oulujoen kirkossa.
Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias 
Sandberg. Englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi esitet-
tävässä ohjelmistossa Sibeliuksen, Händelin ja Schu-
bertin joulusävellyksiä, perinteisiä pohjoismaisia 
joululauluja ja englanninkielisiä christmas carolseja. 
Vapaaehtoinen käsiohjelma 10 euroa. 

Joulun Laulujen yhteislaulutilaisuus 
maanantaina 15.12. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Järjestää Oulujoen seurakunnan nuoret.

Vähävaraisten joulupuuro 
ke 10.12. klo 12 Myllyojan seurakuntasalissa. 
Tarjolla joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit. 
Alkuhartaus Pentti Kortesluoma. 

Vähävaraisten joulupuuro 
ma 15.12. klo 11–12.30 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Tarjolla joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit. 
Alkuhartaus Pertti Lahtinen.

Joulua ootellessa  – 
Perheiden joulupolku 
lauantaina 13.12. klo 14–17 Hupisaarilla. 
Maksuton joulutapahtuma. Ulkotulet ja lyhdyt 
johdattelevat polkua eteenpäin toiminnasta toiseen.
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Joulumyyjäisiä
Adventtimyyjäiset pe 5.12. klo 14–16 
Piippolan seurakuntakodissa. 
Myytävänä leivonnaisia, arpoja ja kahvia. 
Karjalanpiirakoita voi tilata etukäteen, p. 044 5763 119 
Leena Hyytinen tai p. 040 7522 165 Arja Hyvärinen. 
Myyjäisten tuotto lähetystyön hyväksi.

Järjestömyyjäiset la 13.12. klo 10–13 Pyhännän 
seurakuntatalossa. Puuro, soppa, torttukahvi ja 
arpajaiset lähetystyön hyväksi. Pöytävaraukset 
Eija Niilekselä, p. 040 5092 390. Pöytämaksu 5 €. 

Lahjoituksia otetaan vastaan sekä myyntiin 
että arpavoitoiksi.
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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

Seurakunnissa tapahtuu 4.–11.12.2014

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi
Huom. Virasto 
suljettu pe 28.11.

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Erityisryhmien jouluharta-
us to 4.12. klo 13 Piippolan 
kirkossa, Hanna Fähnrich. 
Kahvit ja pientä ohjelmaa 
seurakuntatalossa. Mukaan 
kutsutaan myös omaisia.
Siioninvirsiseurat to 4.12. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala.
Ehtoollishartaus su 7.12. klo 
11.30 Vaarintalossa ja klo 12 
Ainolassa, Martti Arkkila.
Joululauluilta ma 8.12. klo 
18.30 Junnonojan rukous-
huoneella, Martti Arkki-
la, Pekka Kyöstilä ja Samuel 
Korhonen. Kahvit ja myyjäi-
set koululla kyläyhdistyksen 
järjestämänä.
Eläkeliiton ja Rantsilan kap-
pelin yhteinen joulujuhla ti 
9.12. klo 11 Rantsilan srk-ta-
lossa.
Piippolan kappelin joulu-
juhla ti 9.12. klo 12 Piippolan 
srk-kodissa.
Jouluinen lauluilta ti 9.12. 
klo 18 Pentti ja Pirkko Jar-
valla, Niementie 16 Vorna, 

Martti Arkkila. 
Kirkkovaltuusto ke 10.12. 
klo 18 Pulkkilan srk-talossa.
Joululauluilta ke 10.12. klo 
19 Mankilan Rukoushuoneel-
la, Hannu Lauriala, Arja Lei-
nonen ja Sulo Räinä, saha. 
Torttukahvit. 
Pyhännän kappelin joulu-
juhla to 11.12. klo 10.30 Py-
hännän srk-talossa.
Adventtijuhla to 11.12. klo 
12 Pulkkilan srk-talossa.
Kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 19 Kairanmaanta-
lossa, Unto Määttä ja Mer-
ja Jyrkkä.
Naistenpiiri pe 12.12. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa. 
Jouluinen isoskoulutus la 
13.12. klo 9 Pulkkilan srk-ta-
lossa.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 7.12. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen.
Lasten joulukirkko ma 8.12. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Arja Leinonen.
Lasten ja koululaisten joulukirkko ti 9.12. klo 9.30 
Piippolan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, avustaa 
Johanna Hietala. Kanttorina Arja Leinonen.
Lasten joulukirkko ke 10.12. klo 10 Kestilän kirkossa, 
toimittaa Martti Arkkila, avustaa Johanna Hietala. 
Kanttorina Veijo Kinnunen.
Lasten joulukirkko ke 10.12. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa 
Marketta Taipaleenmäki. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa Stellat.
Lasten joulukirkko to 11.12. klo 9.30 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Paula Petäjäjärvi, avustaa 
Sirkku Palola. Kanttorina Veijo Kinnunen.

 Vihitty: Juho Tuomas 
Koskelo ja Ida Anni 
Eveliina Hyrkäs (Pyhäntä), 
Janne Tapani Hurskainen 
ja Hanne Monika Onerva 
Aho (Rantsila)
Kuollut: Signe Lyyli Sofia 
Koskenkangas e. Jarva 93 
(Piippola), Anna 
Inkeri Marjomaa e. 
Paajala 87 (Piippola), 
Simo Johannes Nevala 84 
(Rantsila)

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja Siljalta, p. 044 7750 
601.
Lapsiparkki ke 10.12. klo 
12.30–14.30. Paikka hoitoon 
varataan etukäteen Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerho to 4.12. klo 10 
srk-talossa. Aloitamme ker-
hon pikkukirkolla kirkossa.
Pikkukirkko to 4.12. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki.
Raamattupiiri to 4.12. klo 19 
srk-talossa, Apt.12.
Kuoroharjoitukset ke 10.12 
klo 18.30–20 srk-talossa. 
Friday Club pe 12.12. klo 18–
19.30 srk-talossa, 0.–4.-luok-
kalaisille. Pikkujoulut "ken 
lahjan tuo, hän lahjan saa", 
lahjan hinta n. 3 €. Nyyttärit, 
raamattuopetusta, jouluisia 
lauluja, taikuriesitys ym. 
Tulossa: Kauneimmat jou-
lulaulut su 14.12. klo 15 kir-
kossa. 
Rauhanyhdistys: Pe 5.12. klo 
19 joululauluilta kirkossa. Su 
7.12. klo 12 yhteinen pyhä-
koulu ry:llä.

Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus la 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Iltakirkko su 7.12. klo 18. 
Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla ja seurat su 7.12. klo 
12 kirkossa.
Kerhojen joulujuhla to 
11.12. klo 10 kirkossa. 
Kirkkokuoro to 4.12. klo 18 
Isolalla (pikkujoulu: kierrä-
tyslahja mukaan) ja to 11.12. 
klo 18 srk-salissa.  
Cassopeia-kuoron joulu-
konsertti la 13.12. klo 18 kir-
kossa.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kuorot: Kestilä: 
Kirkkokuoro ke klo 
18 srk-kodissa. Piippo-
la: Veteraanikuoro to klo 
11 srk-kodissa. Pulkkila: Käsi-
kellokuoro ke 10.12. klo 9.30, 
Stellat to klo 15.15 ja kirkko-
kuoro to klo 16.30 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuoro 
to klo 12 ja lapsikuoro to klo 
16.30 pienet ja klo 17.30 isot 
ja mieskuoro to 4.12. ja 11.12. 
klo 19 srk-talossa. Rantsila: 
Stellat ke klo 17 ja kappeli-
kuoro to 4.12. ja 11.12. klo 19 
srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 12 Pulkkilan, to 4.12. klo 
13 Rantsilan sekä pe 5.12. klo 
10 ja joulukerho to 11.12. klo 
10 Kestilän srk-talossa (tuo 
pieni paketti tullessasi).

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Jouluinen 
sävelhartaus

perjantaina 12.12. 
klo 19 Kestilän kirkossa. 

Milla Julkunen 
laulu, Unto Määttä 

urut ja piano.

Iltajumalanpalvelus 
su 7.12. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.

Kastettu: 
Milea Evelyn Myllynen.
Kuollut: Birgit Kaarina 
Paloniemi 83.

Virpi Piippo ja Petri Herranen

"Tulkoon sydämeesi joulu" 
sunnuntaina 7.12. klo 14 
Pulkkilan kirkossa 
Hartaus, Martti Arkkila. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Järj. Pulkkilan kappeliseurakunta

Päivä-
kerho to 
4.12. klo 
12 Nup-
pulassa, ti 

9.12. klo 10 
Kestilän ker-

hokodissa ja pe 
5.12. klo 10 Pulkki-

lan srk-talon kerhohuoneessa. 
Varhaisnuortenkerho ma 
8.12. klo 14.15 Pulkkilan srk-
talon kerhohuoneessa ja 
poikakerho to 4.12. klo 15.30 

Itsenäisyyden 
97-vuotisjuhla 
6.12.2014 

Pyhäntä: klo 10 juhlajumalanpalvelus 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. Itsenäisyyspäivänä vietetään 
myös eläkeväen kirkkopyhää.

Kestilä: klo 10 kokoontuminen sankarihaudoille, 
kunniavartio, seppeleiden lasku, Kestilän mieskuoro. 
Kuljetus Rantsilaan.
Piippola: klo 10 kokoontuminen sankarihaudoille, 
kunniavartio, seppeleen lasku. 
Kuljetus Rantsilaan.
Pulkkila: klo 10.15 kokoontuminen sankarihaudoille, 
kunniavartio, seppeleen lasku. 
Kuljetus Rantsilaan.

Rantsila: klo 11 juhlajumalanpalvelus kirkossa. 
Toimittaa kappalainen Martti Arkkila, kanttorina 
Arja Leinonen. Kunniakäynti sankarihaudoilla ja 
seppeleiden lasku, veteraanikuoro.
Itsenäisyyspäiväkahvit seurakuntatalolla.
Pääjuhla klo 13 Rantsilan liikuntahallilla.
Tilaisuuden jälkeen kuljetukset takaisin Kestilään, 
Pulkkilaan ja Piippolaan.

Nuppulassa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 5.12. klo 
19 ja seurat su 7.12. klo 19 
ry:llä. Myyjäiset pe 12.12. klo 
10–11.30 vanhalla srk-kodilla. 
Pulkkila: Joululauluilta 6.12. 
klo 18.30 Niemisellä. Raa-
mattuluokka pe 12.12. klo 
19 ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 
7.12. klo 16 ry:llä, Ahti Mylly-
koski ja Aaro Vatanen. Rant-
sila: Seurat su 6.12. klo 18.30 
ry:llä.

Petrus Schroderus 
ja Markus Vaara 

Oi jouluyö 
-joulukonsertti  

sunnuntaina 14.12. klo 19 
Rantsilan kirkossa

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €, 
eläkeläiset ja opiskelijat 5 €

Hailuodon 
kyläjou luka lenteri 2014
To 4.12. Merisilta-lautta. Tonttumuorit lautalla klo 15–17 
välisillä lauttavuoroilla.
Pe 5.12. Hailuodon Osuuspankki klo 10–15 jouluista kah-
vittelua ja mahdollisuus tutustua Hailuodon laajakaista-
osuuskunnan hankkeeseen. Luovontie 138.
La 6.12. Juhlavalaisemme talkoilla juhlapäivää. Pyydäm-
me tuomaan lasipurkeissa sinisiä tai valkoisia kynttilöitä 
vanhan kirkon raunioille. Hautausmaalla kirkon vieressä, 
Luovontie 50.
Su 7.12. Talvi lintujen perspektiivistä  klo 13–15 Saaren-
kartanossa. Yhdessä huovutusta.  Hailuodon luonnon-
suojeluyhdistys ja Saarenkartano. Kaunakaupungintie 1.
Ma 8.12. Seiminäyttely  kirkon srk-salissa klo 15–19. 
(Näyttelyyn mahdollisuus tutustua su 14.12. saakka kir-
kon ovien ollessa avoinna). Luovontie 50.
Ti 9.12. Askelin vanhan pirtin tunnelmasta rauhaa jou-
lunodotukseen klo 16–19. Luovontie 430. 
Ke 10.12. Koko perheen Rosvo&Poliisi-leikki klo 18 kou-
lukeskuksessa. Mehua ja makkaranpaistoa. SPR ja vapaa-
aikatoimi.
To 11.12. HaiArt Lab klo 16–19 työpaja avoinna. Osuus-
pankin kiinteistö, Luovontie 138.
Pe 12.12. Joulunodotusaamiainen kirkon srk-salissa klo 
7–9.30. MLL ja srk:n diakoniatyö ottavat samalla vastaan 
lahjoituksia joulupaketteihin.

Jouluseimiä pyydetään kyläjoulukalenterin seiminäyt-
telyyn viikoksi 50. Jos sinulta löytyy seimiasetelma näyt-
telyyn, ota yhteyttä Marjaan, p. 040 7430 382 tai Kaisa-
marjaan, p. 040 7430 381.

Itsenäisyyspäivä 6.12.
Lipunnosto kirkon edessä klo 9.45
Sanajumalanpalvelus klo 10
Seppeleenlasku sankarihaudoille
Juhlakahvit srk-salissa
Päiväjuhla klo 12 kirkkosalissa, 
juhlapuhujana Jaakko Okkonen.

Itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus 

lauantaina 6.12. klo 10 kirkossa. 

Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 

kuoro. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 

seppeleenlasku sankarihaudoilla ja 
juhla srk-talossa. 

A r k i s t o

Kastettu: Essi Helena 
Katriina Keränen.

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Lähetys

Cafe krypta. Perinteinen, tunnelmallinen joulukahvi-
la ja pieni käsityöpuoti Oulun tuomiokirkon kryptassa 
la 13.12. ja ma–pe 15.–19.12. klo 10–17. Myytävänä riisi-
puuroa ja soppaa, sosekeittoa 6€,  kahvia ja joulutorttu-
ja 3€. Su 14.12. 12–16 iltapäiväkahvia ja joululeivonnai-
sia. Tuotto lähetystyölle.
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo  
10–14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolel-
ta, p. 044 3161 720. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaaeh-
toistoimintaan ja ostoksille! 
Lauluhetki pe 5.12. klo 12–13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Sanna Leppäniemi.
RunoQvarkki, vartti Erzsebet Turmezein runoutta Siiven 
suojissa ti 9.12. klo 12–12.15, Lähetyksen puoti ja paja Sii-
pi. Lukijana Juha Väähäkangas.
Perinteiset joulumyyjäiset la 13.12. klo 10–13, Kauko-
vainion kappelin kirkkosali / seurakuntasali, Hiirihaukan-
tie 6. Puurolounas, torttukahvit, leivonnaisia, lanttu- ja 
porkkanalaatikoita, arpoja ja käsitöitä ja paljon paljon 
muuta. Myyjäisiä järjestämässä Karjasillan seurakunnan 
lähetyksen ja diakonian vapaaehtoiset sekä nuorten lä-
hetysryhmiä. Tervetuloa jouluisille ostoksille yhdessä ys-
tävien kanssa.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 9.12. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten 
kerho.
Keskustelukerho ti 9.12. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Kaikenikäisten kehitysvammaisten kerho.
Perhepiiri to 18.12. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jössen-
sali. Vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 4.12. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Ter-
vetuloa Kauneimmat joululaulut tilaisuuteen.
Tunne joulun kosketus ma 8.12. klo 17–19.30. Jouluna-
jan esteetön yhteislaulukonsertti Kempeleen Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Tilaisuus alkaa klo 17 juhlakahvituksella. Laulamme yh-
dessä tuttuja, tunnelmallisia joululauluja. Konsertissa on 
tekstitulkkaus ja viittomakielen tulkkaus. Musiikkia väri-
tetään valokuvin, liikkein, viittomin ja värein. 

Oulusta on järjestet-
ty yhteiskuljetus. Läh-
tö Suomen Pankin py-
säkiltä Kajaaninkadulta 
klo 16.30. Paluu samaan 
paikkaan noin klo 19.30. 
Ilmoittautumiset Anne-

Marille 5.12. mennessä p. 040 5912 657 tai anne-mari.
kyllonen@evl.fi.

Kuulovammaisten joulujuhla ke 10.12. klo 18, Keskustan 
srk-talo. Tervetuloa ohjelman ja tarjoilun merkeissä viet-
tämään joulun odotuksen juhlaa joka järjestetään yh-
dessä Meniereyhdistyksen ja Oulun seudun kuulovam-
maiset ry:n kanssa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten joulujuhla la 13.12. klo 13–15, Kastel-
lin kirkko. Monipuolista ohjelmaa, joululauluja ja yhdes-
säoloa. Tarjolla riisipuuroateria ja torttukahvit.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 8.12. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalo/Monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeongelman 
kanssa kipuileville miehille ja naisille. 
 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Seuraa Joulun Staraa – perinteiset joululaulut -yhteis-
laulutilaisuus to 4.12. klo 12–14, Oulun yliopiston Aula-
kahvila, Linnanmaa. Tule viihtymään ja rentoutumaan 
sekä laulamaan yhdessä muiden kanssa perinteisiä joulu-
lauluja! Joulutortun ja glögin/kahvin tarjoaa Tuiran seu-
rakunnan diakoniatyö, jonka työntekijöihin voit samalla 
tutustua. Laulattajana kanttori Anu Arvola-Greus ja pas-
tori Jaakko Syynimaa, portsareina diakoniatyön pastori 
Jonne Pirkola ja yliopistopastori Ari Savuoja. 
Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen to 4.12. ja 11.12. 
klo 14, Karjasillan kirkko, ylähuone (urkuparven takana). 
Ryhmä on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, joil-
la on tai on ollut jokin vaikea elämäntilanne, joka ko-
ettelee omaa hyvinvointia. Syyskauden viimeinen ker-
ta 11.12. Lisätietoa: diakoniatyöntekijät Seppo Meriläi-
nen, p. 044 7884 035 ja Nina Niemelä, p. 040 5752 711. 
Matalankynnyksen raamis to 4.12. klo 18, Jössensali. 
Lisätietoja Jouko Lankinen p. 044 3161 577.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten joulujuhla ti 9.12. 
klo 18, Keskustan seurakuntatalon Iso seurakuntasali. 
Glögiä, joululauluja, ohjelmaa, jouluhartaus ja -torttuja
Lenkkiryhmä to 11.12. klo 18, Monitoimisali. Lähdemme 
noin tunnin lenkille. Palattuamme nautimme iltapalaa ja 
hengenravintona iltahartautta. Sopii hyvin sekä aloitte-
levalle- että aktiiviliikkujalle. 

JÄRJESTÖT
Lähetyskonsertti pe 5.12. klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Esiintymässä Cedrik ja Nolla duona, puhe Samuel 
Korhonen, kolehti evankeliset opiskelijoiden lähetysren-
kaalle. Järjestää Oulun evankeliset opiskelijat.
OPKOn opiskelijailta la 6.12. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Itsenäisyyspäivän spesiaali.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 8.12. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Joulujuhla.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 10.12. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Joulu on taas, joulu on 
taas, EOlaiset.

English Service, englanninkieliset seurat su 7.12. klo 
16, Pyhän Luukkaan kappeli. English Service on Sunday 
7th of December at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday 
school for children. 
Englanninkieliset seurat su 7.12. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Parisuhteen kasvuryhmä
torstaina 15.1. klo 18 Karjasillan kirkolla. 

Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joiden pari-
suhdetta sävyttää kokemus lapsen menetyksestä. Ryh-
mä on vertaistukiryhmä ja siinä käsitellään parisuhteen 
yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaasteita erityisnäkökulma-
na lapsen menetyksestä aiheutunut kipu. 
Ryhmä on suljettu ryhmä ja siihen voi ilmoittautua 
8.1.2015 mennessä pastori Olavi Mäkelälle sähköpostit-
se olavi.makela@evl.fi. 
Ryhmä kokoontuu keväällä 2–10 kertaa. Aikataulu ja 
ryhmän keskusteluaiheet suunnitellaan yhdessä ensim-
mäisellä kokoontumiskerralla.

Ekumeeninen jumalanpalvelus 
torstaina 4.12. klo 19
Oulun katolisessa kirkossa,
Liisantie 2.
Toimittaa isä Donbosco Thomas ja 
ekumeeninen työryhmä

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

91,6 MHz
OULU



22 23   Nro 41     4.–11.12.2014    Nro 41     4.–11.12.2014

Senioripysäkki  keskusteluryhmä 
Uusi ryhmä aloittaa helmikuussa 2015
Ryhmään etsitään yli 60-vuotiaita, joilla on halua tois-
ten seuraan. Ryhmässä olennaista on se, että jokainen 
voi jakaa omia kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan 
saaden uutta näkökulmaa omiin kokemuksiinsa ryhmän 
vuorovaikutuksessa. 
Ryhmä (6–8 henkilöä) kokoontuu pääsääntöisesti tors-
taisin seurakuntatalolla klo 9.30–11 kerran viikossa alka-
en 5.2. Kokoontumiskertoja 15.
Ryhmän ohjaajana toimii esh-diakonissa  Sinikka Ilmo-
nen. Ota rohkeasti yhteyttä, jos asia kiinnostaa mielel-
lään 8.12. mennessä, p. 044 7521 226!

Jubilate – 
joulukonsertti 

torstaina 11.12. 
klo 19 Tyrnävän 

kirkossa.
 

Oulun 
konservatorion 
kirkkomusiikin 

opiskelijat.

Seurakunnissa tapahtuu 4.–11.12.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

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!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Kirkko-
musiikin 

opiskelijoiden 
joulukonsertti 

torstaina 
18.12. klo 19 

kirkossa. 

Lähetysilta to 4.12. klo 18.30 
Niina Leinonen-Light’lla, 
Pääskyntie 10 as 1, Jouni 
Heikkinen.
Itsenäisyyspäivän juhla 
ja kirkkokahvit la 6.12. klo 
11 srk-talossa. Juhlapuhe 
OSAO:n Muhoksen yksikön 
johtaja Kirsti Joki-Tokola, Mu-
hoksen Torvipojat, päätössa-
nat Simo Pekka Pekkala. 
Raamattupiiri su 7.12. klo 18 
Simo Pekka Pekkalalla, Nipu-
kantie 10; kauden päätös.
Taivas sylissäni -joulukon-
sertti su 7.12. klo 19 kirkossa.
Kauneimmat joululaulut 
ma 8.12. ja ti 9.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
9.12. klo 13.30 srk-talossa. 
Jouluista ohjelmaa ja joulu-
puuro, Leena Leskelä.
Kauneimmat joululaulut ti 
9.12. klo 13.30 Puhakan pal-
veluasunnoilla ja klo 14 Lau-
rinkodissa.
Ikäihmisten kerhojen yhtei-

Itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelus la 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, 
saarnaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro, Muhoksen 
Torvipojat. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla.
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Ka-
java.

nen joulujuhla ke 10.12. klo 
12 seurakuntatalossa. 
Rukouspiiri ke 10.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Vähävaraisten ja työttömi-
en jouluruokailu to 11.12. 
klo 12 srk-talossa.
Kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 14 Helmin kodissa, 
Tarja Pyy.
Kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Ossi Kajava, 
Simo Pekka Pekkala.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 srk-ta-
lon alakerrassa. Kassien si-
sältö muodostuu kauppaliik-
keiden lahjoittamista tuot-
teista, joissa merkintänä vii-
meinen myyntipäivä tai pa-
rasta ennen. Toimintaan tar-
vitaan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm. Leena p. 040 547 0785 ja 
Hanna p. 040 547 0784. Ma 
8.12. jaettavana myös Kirp-
pis-Kamun kanssa kerättyjä 
kierrätysleluja lapsille, 1 le-
lu/lapsi.
Diakonian avustusanomuk-
sia ei käsitellä 13.12.2014–
6.1.2015 välisenä aikana. 
Kuorot: Ke 10.12. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päivä-
rinteen srk-salissa, keskiviik-
koisin klo 12.30–14.30 Päivä-

rinteen srk-salissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Lasten kau-
neimmat joululaulut su 7.12. 
klo 16 kirkossa, jonka jälkeen 
puurotarjoilua seurakunta-
talossa. Perhekerhojen jou-
luinen askarteluiltapäivä ti 
9.12. klo 12 Päivärinteen srk-
salissa. Kirkon koristeluilta la 
13.12. klo 14–17. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Pe 5.12. klo 16–18 päi-
vystys nuorisotoimistolla ja 
klo 18–19.30 nuortenilta srk-
talon alakerrassa. Su 7.12. klo 
12–13 raamattupiiri rippikou-
lulaisille srk-talon alakerras-
sa. Koivu ja tähti -näytelmän 
harjoitusnäytökset ma 8.12. 
ja ti 9.12. klo 18 Koivu ja Täh-
ti -kulttuurikeskuksessa. Va-
paa pääsy.

Sanajumalanpalvelus 
la 6.12. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Lakeuden 
Laulumiehet. Seppeleen 
lasku sankarihautaus-
maalla.
Itsenäisyyspäivän har-
taushetki la 6.12. klo 
16 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Seppeleen lasku 
sankarihautausmaalla.
Sanajumalanpalvelus 
su 7.12. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.

Hartaus to 4.12. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Hartaus pe 5.12. klo 13.30 Le-

Perhekerhon puurojuh-
la ti 9.12. klo 9.30–11 seura-
kuntatalolla. Mika-kantto-
ri säestää joululauluja. Puu-
rojuhlaan on tarjoilun vuok-
si ollut erillinen ilmoittautu-
minen kerhossa. 
Ystävärengas ti 9.12. laulu-
harjoitukset lähetysvintil-
lä klo 12 ja sen jälkeen jou-
luinen lauluhetki sairaalan 
vuodeosastolla. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.

Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus la 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Marja-Liisa Hauta-
mäki, saarna Aino Pies-
kä, kanttorina Mika Kot-
karanta, Petteri Paana-
nen klari netti, avustajina 
partiolaiset. Jumalanpal-
veluksen alussa partio-
laisten lupauksen anto ja 
päätteeksi kunniakäyn-
ti ja seppeleenlasku san-
karihaudoilla. Jumalan-
palveluksen jälkeen klo 
11.30 alkaen kahvitus ja 
juhla koulukeskuksessa.
Kauneimmat Joululau-
lut -messu su 7.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg ja Marja-Liisa 
Hautamäki, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Avus-
tamassa Ketunmaan ju-
malanpalvelusryhmä ja 
Kirkkolaulajat.

GospelGym ti 9.12. klo 
18.30–20.30 Vanamo-salis-
sa jumppaa gospelin tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerhon puurojuhla ke 
10.12. klo 9.30–11 Vanamon 
Olohuoneessa. Ritva Sas-
sali säestää joulu-
lauluja. Puurojuh-
laan on tarjoilun 
vuoksi ollut erilli-
nen ilmoittautu-
minen kerhossa. 
Seurakuntaker-
hon ja omaishoi-
tajien sekä muiden 
joululaulujen ystävi-
en joulujuhla ke 10.12. klo 
12 seurakuntatalolla. Tarjol-
la joulupuuroa, joululauluja 
ja ohjelmaa. Ei ilmoittautu-
mista. 
Kuorot ke 10.12. kirkossa: Ce-
leste klo 17 ja Aikuisten kuo-
ro klo 18.30.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
10.12. klo 18.30 Rönköillä, 
Piiparinaho 20 A.
Ystävärengas to 11.12. klo 

14. Joululauluja Ala-Tem-
meksen vanhankodilla. Mu-
kana diakonissa Marika 
Kamps.
Jubilate-joulukonsertti to 
18.12. klo 19 Kirkossa. Oulun 

konservatorion kirkko-
musiikin opiskeli-

joiden jouluinen 
konsertti joh-
dattaa sinut 
joulun tunnel-
maan. Konser-

tissa kuulet jou-
luista musiikkia 

kuoron, yksinlaulaji-
en urkujen sekä muiden 

instrumenttien esittämänä. 
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelma 5 € ja konservatori-
on opiskelijoiden levy 15 €. 
Tuotto kirkkomusiikinopiske-
lijoiden yhdistykselle. 
Partio: To 4.12. Partiolupa-
usharjoitus kirkossa suden-
pennuille ja seikkailijoille klo 
17.30–18.  Huivi mukaan. Li-
punkantajat, airuet ja kun-
niavartiot harjoittelevat san-

Nuttukerho ma klo 18 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Nuttukerho 
jää tauolle 8.12. jälkeen.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-

Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus la 6.12. 
klo 12 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Kem-
peleen seurakunta ja kun-
ta järjestävät yhteistyössä 
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalveluksen siten, 
että juhlan runkona toi-
mii sanajumalanpalvelus. 
Liturgina vt. kirkkoher-
ra Jaakko Tuisku, diakoni 
Antti Ristkari, kanttori Pir-
jo Mäntyvaara. Juhlapuhe 
kunnan valtuuston pj. Jar-
mo Haapaniemi. Juhlassa 
avustaa Aiolos, joht. Riik-
ka Saarela. Lähettämissa-
nat seppelpartiolle, kun-
nallisneuvos Kari Ahokas. 
Lopuksi Itsenäisyyspäivän 
kakkukahvit.
2. adventtisunnuntain 
messu 7.12. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
avustaa Teemu Riihimä-
ki, diakoni Jaana Helisten-
Heikkilä, kanttori Marjo Ir-
jala. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

kerhot.
Partiolaisten soihtukulkue 
ja lupauksenanto la 6.12. 
klo 17.30 soihtukulkue lähtee 
kunnantalon parkkipaikalta, 
klo 18 seppeleen lasku san-
karihaudoille,  jonka jälkeen 
kirkossa lupauksenanto.
Kirkkokuoro ti 9.12. klo 17.30 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. (Huom! viikonpäivä ja 
paikka).
Kehitysvammaisten joulu-
kirkko to 11.12. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Eläkeläisten ja omaishoi-
tajien joulujuhla to 11.12. 
klo 12 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Juhlaan bus-

sikuljetus: Caritas-koti klo 
11.15, Palvelukoti Hovila klo 
11.25, Kirkonkylän srk-ko-
ti klo 11.30, Paloaseman py-
säkki 11.35 ja Honkasen mo-
nitoimitalo klo 11.40. Muu-
ta kyyditystä tarvitsevat ota 
yhteyttä 9.12. mennessä, p. 
040 7790 368 / Jaana Helis-
ten-Heikkilä.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 11.12. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na: ti, to pe klo 14–17.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-

Kastettu: Siiri Sofia Henriksson, 
Niklas Johan Alexander Itkonen.
Kuollut: Alli Lydia Karppinen s. Parviainen 86, 
Martti Pietari Keränen 87, Heikki Ilmari Karppinen 75.

Kastettu: Santeri 
Veikka Juhani Hiitola, 
Topias Eino Eemeli
Huovinen.
Kuollut: 
Anja Esteri Kontio 84.

Joulumyyjäiset 
Tyrnävällä
Tyrnävän seurakuntatalolla 
la 13.12. klo 10–12. 
Myytävänä on monenlaista 
”mukavaa”, kuten leivonnaisia, 
käsitöitä ja joululaatikoita. 
Arpoja on tietysti myös myynnissä jokaisella 
myyntipöydällä  ja puffetista löytyy pikkusuolaista
ja makeaa kahvin kera.
Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana 
Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys ry.

Joulumyyjäiset Temmeksellä
Temmeksen seurakuntatalolla la 20.12. klo 10 
alkaen jo perinteeksi tulleet joulumyyjäiset. 
Huutokaupalla myydään mm. käsitöitä ja leivonnaisia. 
Myytävänä myös kahvia ja arpoja. Diakonia- ja 
lähetystyön lisäksi mukana Lakeuden 
kehitysvammaisten tuki ry.
Tervetuloa herättelemään joulumieltä ja 
tekemään hyviä ostoksia. 
Myös lahjoituksia otetaan mielellään vastaan.

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 6.12. klo 18 Itsenäisyyspäi-
vän seurat ja laulutuokio kir-
kossa, kahvit srk-talossa. Su 
7.12. klo 17 joululauluilta ja 
seurat ry:llä. Ma 8.12. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Ti 9.12. klo 
13 lauluseurakerho.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 6.12. klo 18 Itsenäi-
syyspäivän seurat ja laulu-
tuokio kirkossa, kahvit srk-
talossa. Su 7.12. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Honkonen, 
Laitasaari Ihme, Huovila Ala-
nen. Klo 17 seurat ry:llä.  Ti 
9.12. klo 13 lauluseurakerho. 
To 11.12. klo 19 sisarpiiri.

karihaudoilla klo 18–18.15. It-
senäisyyspäivänä partiolaiset 
kokoontuvat seurakuntata-
lolle klo 8.45.  Kulkue lähtee 
kirkolle klo 9.20. Tarkemmat 
ohjeet www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: To 4.12. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä. 

Pe 5.12. klo 19 Joululauluilta 
Lumijoen kirkossa. La 6.12. 
klo 17 Itsenäisyyspäivänseu-
rat ry:llä. Su 7.12. klo 12 pyhä-
koulut ja klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä. To 11.12. klo 10.30 
perhekerho ry:llä.

Tammikuun alussa aloittaa kokeiluluonteisena ryhmä, 
jossa paneudutaan tosissaan elämäntapamuutokseen. 
Ryhmään valitaan haastattelun perusteella 4–5 miestä, 
iältään 30–70 v. Heikko kunto ei ole este ryhmään tulol-
le, kunhan edes kohtuullinen kyky liikkua on jäljellä. Ryh-
mään valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista ryhmän 
toimintaan kevään ajaksi. Ryhmän vetäjänä toimii koke-
nut liikkuja Ahti Auno. 
Tietoja ryhmän toiminnasta ja ilmoittautuminen haas-
tattelua varten; Ahti Auno, p. 044 2141 034 / diakonissa 
Marika Kamps, p. 044 7521 243.

Kauneimmat joululaulut 
• pe 12.12. klo 19–21 Rantakylän kappelilla
• su 14.12. klo 16–18 Limingan kirkossa
• su 14.12. klo 19–21 Limingan kirkossa
• ke 17.12. klo 19–21 
 Ketunmaan koululla 
• pe 19.12. klo 19–21 
 Alatemmeksen kylätalolla

Kauneimmat 
Joululaulut 
ja joulukirkko
su 21.12. klo 15–17 
Tupoksen Vanamossa

Konsertteja
Tunne joulun kosketus – Joulunajan esteetön yhteis-
laulukonsertti maanantaina  8.12. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Kahvitarjoilu  klo 17 alkaen. (Huo-
mioimme erityisesti kuulo- ja näkövammaisten tarpeet) 
Konsertissa esiintyvät: Sini Alatalo (laulu) ja Johanna 
Räisänen (piano), Sofia Haapala (laulu), Unto Karja-
lainen (harmonikka) ja Riitta Polvi-Karjalainen (viulu). 
Lauluryhmä Versot, Tommi Hekkala (urut), Pietu Halo-
nen (pianosäestys). Konsertin järjestävät RAY:n tuella 
Eläkeliiton TunneMusiikki-projekti, Kempeleen seura-
kunta sekä Eläkeliiton Kempeleen yhdistys. Konsert-
ti on maksuton.

Jouluenkelit -konsertti keskiviikkona 10.12. klo 19 
Pyhän kolminaisuuden kirkossa. Esiintyjät: Saara Aal-
to & Teemu Roivainen sekä Musarit-kuoro. Käsiohjel-
ma 16–18 € / www.blessedwithlove.net.  Ohjelmia voi 
ostaa myös tuntia ennen konsertin alkua kirkon ovelta.

Lähetystyön joulumyyjäiset 
lauantaina 13.12. klo 10–14 Kirkonkylän srk-talolla 

Tuotto seurakunnan lähetystyön hyväksi. 
Myynnissä käsitöitä ja leivonnaisia.

Perhekerholaisten joulu-
hartaus to 11.12. klo 10.30–
11 Tyrnävän kirkossa. Hartau-
den jälkeen perhekerholais-
ten joulupuuro srk-talolla.
Nuttupiiri poikkeuksellises-
ti to 11.12. klo 16.30 Tyrnä-
vän srk-talon kerhohuonees-

Jouluelintarvikekeräys
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö 
järjestää perinteisen elintarvikekeräyksen 
vähävaraisten perheiden ja yksineläjien auttamiseksi!
Voit lahjoittaa kuivaelintarvikkeita (kuten kahvia, tee-
tä, jauhoja, hiutaleita, suurimoita, riisiä…) ja säilykkei-
tä toimitettavaksi joulun alla kotitalouksiin, joissa on 
taloudellista hätää.

Elintarvikkeiden vastaanotto
maanantaina 8.12. klo 15–17 
Temmeksen seurakuntatalolla, Petäjäsuvannontie 2
tiistaina 9.12. klo 16–18 
Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2
keskiviikkona 10.12. klo 9–12 ja 16–18 
Tyrnävän seurakuntatalolla, Mankilantie 1
Jos et pääse tulemaan edellä mainittuina ajankohtina, 
soita niin sovitaan sinulle sopiva aika: Salme Kinnunen, 
p. 044 7372 631 tai Riitta Pesonen, p. 044 7372 630.
Tehdään yhdessä hyvä Joulumieli!

Kauneimmat joululaulut
su 7.12. klo 11.15–12 Zeppelinissä 
(liittyy ChristmaZ Weekend -tapahtumaan)
su 7.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
musiikkiavustus Askeleet ja Erja Anttila, marimba
su 14.12. klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut 
Kokkokankaan srk-keskuksessa musiikkiavustus Var-
haisnuorten kuoro, Erja Anttila, marimba, Karppeli-
nin veljekset viulu ja sellot sekä Johanna Savolainen, 
nokkahuilu
su 14.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
musiikkiavustus Melodiset, joht.  Sanna Jaako ja 
Erja Anttila, marimba
ti 16.12. klo 13 Vanhemman väen kauneimmat 
joululaulut Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
musiikkiavustus lauluryhmä Kanervat, 
joht. Anni Näyhä
su 21.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
musiikkiavustus Aiolos, joht. Riikka Saarela
ti 23.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa musiikkiavustus 
Niina Wunsch, laulu

sa. Tehdään kynttilöitä ja val-
mistellaan myyjäisiä.
Raamattu-ja tuumailupiiriä 
ei ole 4.12. päällekkäisyyk-
sien vuoksi. Kokoonnumme 
11.12. klo 18  tälle vuodelle 
viimeisen kerran  torttukah-
vien ja joululaulujen mer-
keissä.
Yksineläjien ja työttömien 
joulujuhla perjantaina 19.12. 
klo 12 Tyrnävän srk-talolla. 
Ohjelmassa mm. Hartaus, 
musiikkiesityksiä ja yhteis-
lauluja. Joulupuuro + tort-
tukahvit. Ilm. 17.12. mennes-

sä kirkkoherranvirastoon, p. 
044 7372 610.
Nuoret: Yökahvila pe 5.12. 
klo 18–23 Tyrnävän Nuok-
karilla.
Nuortenilta ti 9.12. klo 18 
Temmeksen srk-talolla ja to 
11.12. klo 18 Murron kerho-
tilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Musiikkikahvila ja suurar-
vonta la 6.12. klo 18.30 ry:llä. 
Seurat su 7.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aikuisten jouluruokailu pe 
5.12. klo 18 Limingan ry:llä. 
Seurat su 7.12. klo 16 ry:llä.

polassa.
Seurakuntakerhon puu-
rojuhla ti 9.12. klo 12–14 
(huom! aika) Tyrnävän srk-ta-
lolla. Päiväkerholaiset vierai-
levat ja Saksion miehet esiin-
tyvät ja laulattavat meitä. 
Halutessasi voit ottaa pikku 
lahjapaketin mukaan.
Aamukammari viimeisen 
kerran tälle vuodelle ke 
10.12. klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Lasten jouluhartaus to 
11.12. klo 9.30–10 Tyrnävän 
kirkossa.

Kauneimmat joululaulut
Muhoksen kirkossa (Kirkkotie 3)
7.12. klo 16  Lasten Kauneimmat Joululaulut
14.12. klo 10  Kauneimmat Joululaulut -messu
14.12. klo 19 Kauneimmat Joululaulut
21.12. klo 16  Kauneimmat Joululaulut 
21.12. klo 19  Kauneimmat Joululaulut
6.1. klo 10  Kauneimmat Joululaulut -messu
Kylmälänkylän kappelilla (Kylmälänkyläntie 3350)
9.12. klo 19  Kauneimmat Joululaulut
Laitasaaren rukoushuoneella (Rantatie 190)
11.12. klo 19  Kauneimmat Joululaulut
Päivärinteellä ry:n tiloissa (Mettäperäntie 1)
21.12. klo 16  Kauneimmat Joululaulut

perjantaina 12.12. 
klo 19 kirkossa. 

Liput 27,50 € ennakkoon 
www.lippupalvelu.fi 
ja ovelta 30 €, mikäli 

lippuja jää.

Antti Tuiskun 
”Minun jouluni”

 -kirkkokonsertti

konkylän srk-kodissa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 5.12. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Kastetut: Janna Eerin-Kristal 
Väyrynen, Soila Adele Koivu-
ranta, Annika Olivia Raitio, 
Miska Johannes Partanen, 
Sebastian Eemil Impola.
Vihitty: Juuso Jalmari Pieti-
läinen ja Sirpa Hannele Pu-
hakka.
Kuollut: Sylvi Aliina Holap-
pa s. Marttila 89. Tauno Ola-
vi  Häme 93.

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Oulun seudun nuorten lau-
luilta pe 5.12. klo 19 Lumijo-
en kirkossa.  
Itsenäisyyspäiväjuhla ja 
seurat la 6.12. klo 16 ry:llä. 
Laulupyhäkoulu su 7.12. klo 
12 ry:llä kaikki ryhmät. Seu-
rat su 7.12. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerhon joulujuhla ti 9.12. 
klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
10.12. klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Aikuisten jouluruokailu pe 
5.12. klo 18 Limingan ry:llä. 
Seurat su 7.12. klo 16 ry:llä.

Kuollut: 
Pauli Johannes Riikola 87.

 TULOSSA:
Elämäntaparyhmä miehille! 
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• Ev.lut kirkko näyttää muuttu-
neen naisten temmellyskentäk-
si, jossa naispapitkin vain nau-
reskellen peukuttelevat homo-
liittojen  puolesta. Esimerkki 
Rauhan Tervehdys nro 40/2014, 
jossa etusivulla naisdiako-

ni naureskelee kahden nuoren 
naisen kanssa. Aukeamalla 2–3 
kaksi naisten kolumnia isoil-
la kuvilla ja naisdiakoni; juttu 
johon oli päässyt mukaan jo-
pa yksi mies kuvaan, ei toki kir-
kon mies. Aukeamalla 4–5 jut-

tuja, joissa pelkkiä naisten ku-
via, jne. Turha ihmetellä, jos pe-
rinteisiä arvoja  kannattava mies 
ei tunne oloaan kotoisaksi ja hy-
väksytyksi kirkossa.

KALKKIS

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 
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Eläkkeellä oleva rovas-
ti Erkki Piri kirjoit-
ti Rauhan Tervehdykses-
sä 39/2014 Sinappia-pals-

talla saarnan kuuluvan kaikil-
le. Hän kertoi pettyneensä, kun 
kirkkoon tulleet lapset katosi-
vat saarnan aikana pyhäkou-
luun "piirtelemään" eivätkä ol-
leet kuuntelemassa hänen koos-
tamaansa saarnaa. Hänen mie-
lestään lasten paikka olisi siellä 
kirkon penkissä.

Minä kuljen lasteni kans-
sa melko pitkän matkan ta-
kaa Pyhän Luukkaan kappe-
lin sunnuntaimessuissa juuri 
sen vuoksi, että siellä lapset on 
huomioitu jumalanpalveluk-
sessa erityisesti. Heille on jär-
jestetty opetusta, "saarna", ihan 
oman ikätasonsa mukaisesti 
pyhäkoulun nimellä. 

Pienimmillä opetushetki 
kestää juuri sen 10–15 minuut-
tia, jonka 3–6-vuotias lapsi jak-
saa keskittyä. Opittua asiaa sy-
vennetään aiheeseen liittyvällä 

Saarnat ovat aikuisille, eivät lapsille

askartelulla ja lauluilla. Jos jää 
aikaa, leikitään. 

Pyhällä Luukkaalla pyhä-
koulu on juuri saarnan aikana. 
Saarnat ovat, toki saarnaajasta 
riippuen, joskus pitkiä, joskus 
vaikeaselkoisia, joskus lyhyitä ja 
joskus erityisen helposti avau-
tuvia. Yksi yhdistävä tekijä niis-
sä kuitenkin on: ne on suunnat-
tu aikuisille, aikuisten kielellä 
ja aikuisten maailmasta. 

Saarnakin voisi olla lasten 
kaltaisille, mutta emme me ai-
kuiset kokisi silloin saavamme 
siitä haluamaamme hengenra-
vintoa. 

Jos siellä saarnan keskel-
lä olisikin se yksi lause lapsil-

le, ei ainakaan minun lapsikul-
tani varmasti sattuisi juuri si-
tä kuulemaan. Minullakin jäisi 
sana kuulematta, kun hillitsisin 
energistä 4-vuotiasta. 

Harva pappi on niin hyvin 
tietoinen lasten kehitysvaiheis-
ta ja siitä, kuinka lapsille ope-
tetaan Jeesuksesta ja Jumalas-
ta kuin pyhäkoulumme opet-
tajat. Heidän joukossaan on si-
viiliammatissaan opettajina ja 
lastenohjaajina toimivia. 

Ilman tätä ihanasti toimivaa 
pyhäkoulua omat lapseni eivät 
olisi saaneet niin mieluista ko-
kemusta kirkossa käymises-
tä, että he usein joutuvat pyy-
tämään väsyneeltä äidiltä, että 
mentäisiin kirkkoon. 

Kiitos siitä, että Pyhällä 
Luukkaalla on oivallettu, et-
tä lapset ovat tärkeitä ja lapsi-
perheet saadaan kirkkoon vain 
lapset huomioimalla. 

HENNA-LEENA KEKKONEN
kolmen pyhäkoululaisen äiti, Oulu

Lapsiperheet 
saadaan kirkkoon 
vain lapset 
huomioimalla.

  Sinappia

Jäsenenä 
seurakunnassa

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 

maailmanmenoa.

Jäsenmaksu on 
seurakunnassa 
aina 
suhteutettu 
jäsenen 
tuloihin, 
eikä sen 
maksaminen 
ole ehtona 
toimintaan 
osallistumiseen.

Vapaaehtoistyö on ollut 
monella tapaa mukana 
arkipäivän elämässäni. 
Olen huomannut, että 

työhön tullaan mukaan usein 
sattumalta. Näin kävi minulle-
kin asuessani ulkomailla. 

Tehtävään lupautuessani 
ajattelin, etteivät avustavat teh-
tävät jumalanpalvelusten järjes-
tämiseksi, kuten kahvituksen ja 
kirkon jälkisiivouksen hoitami-
nen, nyt niin kovin iso juttu ole.

Tehtäviini kuului myös osal-
listua eri maiden kristillisten 
kirkkokuntien väliseen toimin-
taan ja yhteisten tilaisuuksien 
järjestämiseen. Aluksi tuntui 
haastavalta sopeutua monikie-
liseen ja -kansalliseen toimin-
taan, mutta tilaisuuksista jäi 
monta hyvää muistoa ja tun-

Vapaaehtoisena sain itselleni yhteisön
ne siitä, että maailmassa kris-
tittyinä olemme yhtä ja samaa 
perhettä.

Erään kerran sain kutsun 
paikallisen piispan virkaanas-
tujaistilaisuuteen. Tilaisuus pi-
dettiin katedraalissa, jossa mei-
dät, eri maiden kristillisiä kirk-
kokuntia edustavat kutsuvie-
raat, ohjattiin sakastiin. 

Paikalle saapuessani papit 
olivat ryhmittymässä kulku-
eeksi. Huomasin, ettei heidän 
joukossaan ollut yhtään nais-
ta, joten yritin piiloutua jou-
kon viimeiseksi. Minut kuiten-
kin ohjattiin ystävällisesti joh-
tamaan kulkuetta. Uskon, että 
suoriuduin tehtävästä ihan hy-
vin. Arvelen, että pelko sai mi-
nut astelemaan arvokkaasti!

Ajattelen, että vapaaehtois-

työ ei ole vain toimintaa tois-
ten hyväksi, vaan sen kautta 
olen saanut sekä Suomessa että 
ulkomailla monta hyvää ystä-
vää ja kokemuksia pienten yh-
teisten kokoontumisten voimia 
antavasta vaikutuksesta. 

Täällä kotimaassa olen huo-
mannut, miten seurakuntien 
tilaisuuksien voimavarana toi-
mivat vapaaehtoiset ottavat 
oman paikkansa ja huolehtivat 
järjestelyistä. Heillä kaikilla on 
varmaan oma tarinansa vapaa-
ehtoistyöntekijäksi ryhtymi-
seen – ja ajatuksia siitä, miksi 
seurakunnan vapaaehtoistyö 
on heille tärkeää.

SINI MARTIKKALA
Oulu

En ole juuri koskaan miettinyt sitä, montako eu-
roa maksan kirkollisveroa vuosittain tai mikä 
onkaan veroprosentin suuruus kunakin vuon-
na. Kirkkovaltuuston kokouksessa sen sijaan 

asiasta keskustellaan joka vuosi intohimoisesti. 
Keskustelu sai minutkin pohtimaan, trendik-

käällä rahoilleni vastinetta -mentaliteetilla, millais-
ta seurakunnan jäsenyys on verrattuna muihin jäse-
nyyksiin. Verrokiksi joutuivat urheiluseurat. 

Neljännesvuosisata sit-
ten pikkuhiihtäjätär pää-
si seuran jäseneksi 30 mar-
kan vuosimaksulla. Kisojen 
kovetessa ja kylän vaihtu-
essa kaupunkiin jäsenmak-
su kipusi satoihin markkoi-
hin. Vastineeksi sai kilpailu-
lisenssin ja leiriviikonlopun. 

Nopeasti googlettamalla 
selviää, että pienehköjen ur-
heiluseurojen jäsenmaksut 
eivät juuri ole nousseet, joten 
seurakunnan jäsenyys alkaa 
tuntua hävyttömän hintai-
selta. Toisaalta huipulle täh-
täävään urheiluseuratoimin-
taan osallistuminen kiilannee heittämällä ohi keski-
vertoseurakuntalaisen jäsenmaksun, vai mitä sano-
vat esimerkiksi Kärppä-junnujen vanhemmat? 

Urheiluseurat ja kirkot ovat jäsenprofiileiltaan ai-
ka samanlaisia: molemmissa on jäseninä niitä, jotka 
osallistuvat järjestettyyn toimintaan, mutta toisaal-
ta myös kannatusjäseniä, jotka osallistuvat pääasias-
sa vain rahallisesti. 

Eroa taas on siinä, että jäsenmaksu on seurakun-
nassa aina suhteutettu tuloihin, eikä sen maksami-
nen ole ehtona toimintaan osallistumiseen. Jäsen-
maksu maksetaan aina yhteiseen pussiin. 

Seurakunta tarjoaa urheiluseuran tapaan toimin-
taa nuorille noin 30 prosentilla jäsenmaksuista. En 
ole enää nuori, mutta harrastan edelleen joka viikko 
seurakunnan tarjoamissa tiloissa.

Enemmän jäsenyyteni on kuitenkin kannatusta, 
sellaista, joka aikanaan mahdollisti pikkuhiihtäjät-

tärelle liukkaat sukset ja kyydin ki-
sapaikalle. Enää en maksa ur-

heiluseuran jäsenmaksua, 
mutta aivan hyvin voisin, 
sillä samoin kuin seura-
kunnassa, kelpaan jäse-
neksi, ihan vaikka vain 
toisten hyväksi. 

MARJO KUMPULAINEN
Tuiran seurakuntaneuvos-

ton varapuheenjohtaja


