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Pääkirjoitus

Auttamisen 
vaikeudesta

Suomalaiset antavat tukensa sille, että 
kirkko ärhentelee tarvittaessa päättäjille

puolustaessaan heikompia 

Kuvitellaanpa aluksi Suo-
men kirkko ja valtio sa-
man katon alla asuvik-
si kumppaneiksi, joilta on 

kiintoisaa udella: kuinka teillä oi-
kein menee nykyisin yhdessä? 

Tuoko rauhalliseen yhteis-
eloon kenties juuri nyt säröjä se, 
että ainakin Helsingin seurakun-
nat ovat aivan konkreettisesti 
avanneet ovensa majoitusta var-
ten myös paperittomille siirtolai-
sille. 

Tätä sisäministeri Paula Risi-
kon (kok)on ollut päättäjänä vai-
kea ymmärtää, vaikka hänen mu-
kaansa asiasta on käytykin piis-
pojen kanssa hyvä keskustelu.   

Kirkon tutkimuskeskuksen 
tutkijan Leena Sorsan mielestä 
luterilaisen kirkon ja valtion vä-
leistä kertoo hyvää se, että kump-
panukset uskaltavat olla julkisesti 
kriittisiä toisiaan kohtaan.

– Eikö suhteessa vallitse silloin 
luottamus, kun pystytään reilus-

ti sanomaan se, jos ollaan asiois-
ta eri mieltä.

– Kirkon kokiessa, että valtion 
päätöksenteko ja käytännöt eivät 
toteuta oikeudenmukaisuutta, 
aitoa luterilaisuutta nähdäkseni 
on, ettei vääryydeksi koettua asi-
aa niellä pureksimatta.

Kaikki ihmiset on
pidettävä mukana
Kirkon merkitys yhteiskunnalli-
sena keskustelijana on voimistu-
nut viime vuosina, toteaa marras-
kuun alussa julkaistu kirkon neli-
vuotiskertomus. Esimerkiksi ark-
kipiispa Kari Mäkinen on puhu-
nut totutusti heikompiosaisten 
huolenaiheista ja puolustanut hei-
dän oikeuksiaan.  

Suomalaisten mielestä äänen-
painot voisivat jopa koventua nii-
den puolesta, jotka uhkaavat jää-
dä yhteiskunnassa syrjään. Tä-
tä toivoo jopa yli kolme neljästä 
suomalaisesta. 

Suomalaiset kaipaavat diakonia-apua yhä 

enemmän. Siihen on monia syitä, joista kes-

keisin liittyy siihen, ettei yhteiskunta pysty 

huolehtimaan kansalaisistaan niin hyvin kuin sen 

pitäisi. 

Tämän seurauksena kolmas sektori, kirkko mu-

kaan lukien, saa ja joutuu ottamaan paljon vastuu-

ta siitä, että ihmisarvoinen elämä ja kohtelu eivät 

ole rahasta kiinni.

Rahaa ja auttamistyötä tekeviä on kirkossa ra-

jallisesti, ja vaikka kuinka venytetään, seinät tule-

vat jossakin kohdassa vastaan. Siksi tehdään sekä 

tietoisia että tiedostamattomia valintoja.

Viime aikoina selvitykset ja tutkimukset ovat 

antaneet huolestuttavia merkkejä siitä, että kir-

kon apu ei välttämättä kohtaa heitä, jotka sitä 

kaikkein kipeimmin tarvit-

sevat. Tämä näkyy esimer-

kiksi siinä, että kaikkein 

kriittisimmin kirkkoon suh-

tautuvat pienituloiset, työt-

tömät ja opiskelijat. Eli juu-

ri he, joita kirkon auttamis-

työn pitäisi ennen kaikkea 

tavoittaa.

Itsenäisen Suomen vah-

vuus on perustunut sille, et-

tä kaikki kansalaiset on py-

ritty pitämään yhteiskun-

nan kyydissä mukana. Viimeistään sotien jälkeen 

on oltu yhtä mieltä siitä, että kaikista on huoleh-

dittava. 

Jos kokemus osallisuudesta katkeaa, hajoaa ke-

hityksen mukana myös paljon sellaista yhtenäi-

syyttä, johon rasistisen ja muun vihaa luovan ajat-

telun on helppo iskeä. 

Diakoniaa on rahoitettava ja henkilöstöä koh-

distettava muuttuvien tarpei-

den mukaan. Tärkeää on, 

että tukea tarjotaan myös 

sinne, missä sitä ei osa-

ta pyytää. Kaikkein haa-

voittuvaisimmassa ase-

massa oleva ei etsi 

apua kirkon työnteki-

jänimikkeet ja orga-

nisaatiokaavio mie-

lessään. 

Itsenäisen 
Suomen vahvuus 
on perustunut 
sille, että kaikki 
kansalaiset 
on pyritty 
pitämään 
yhteiskunnan 
kyydissä 
mukana. 

Vastarannan Kiiski 

Vastaansanomiselle 
kannatusta

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Yhtäläinen kannatus on 
myös sille, että kirkko puolus-
taa voimallisesti perheiden hy-
vinvointia.

Kumartelulle
ei perusteita
Kirkon rooli ei ole kansalaisten 
mielestä enää nykymaailmassa 
kumarrella poliittisia päätöksen-
tekijöitä. 

Sorsa näkee, että kirkolla on 
erilaisia rooleja suhteessa valti-
oon. Sillä on vastuita, kuten hau-
tausmaiden ylläpito, josta määrää 
Suomen laki.

– Kirkolla on yhteiskunnassa 
institutionaalinen rooli julkis-
oikeudellisena yhteisönä, mutta 
se on asettunut entistäkin vah-
vemmin osaksi kansalaisyhteis-
kuntaa. 

Osa maamme kansalaisista on 
sitä mieltä, että itsenäinen Suomi 
kuuluu pelkästään suomalaisille. 
On huudettu: rajat kiinni!
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Sallitut tunteet

Kolumni

Jumala loi ihmisen omak-
si kuvakseen. Antoi kyl-
keen kemiallisia reaktioi-
ta – tunteet, joiden kans-

sa kuljemme arjessa, toimim-
me ja teemme päätöksiä. Hän 
loi tunteet, jotka yhdistävät ja 
auttavat meitä ymmärtämään 
toisiamme. 

Kaverini kertoi hänelle sat-
tuneesta kommelluksesta. Me 
muut elimme tilannetta uudel-
leen yhdessä nolostuen, päivi-
tellen ja valmiina nauramaan. 
Tarinan huippuhetki lunas-
ti odotukset: ilmoille pulppu-
si helisevä nauru. Yhteinen ilo. 

Se oli vahvistus kertojalle sii-
tä, että vaikka sattuu ja tapah-
tuu, elämä jatkuu.

Eräänä toisena päivänä ystä-
vän kasvot menivät vakavaksi 
puhelimen soidessa. Arvasimme 
kaikki, että nyt se saapui: suru-
uutinen yhteisen ystävän pois-
menosta. Kylmä läikähti selästä 
rintaan ja lävisti matkallaan sy-
dämen. Yhteinen itku puhdisti.

Leikkipuistossa kolmevuoti-
as ja talven ensimmäiset liuk-
kaat. Pieni jalka ei pysähtynyt-
kään siihen, mihin piti. Heti 
useampi vanhempi tuli osoitta-
massa myötätuntoa: lohdutta-

maan ja ottamaan syliin. On-
han omallekin lapselle käynyt 
noin.

Suuttumus nostaa päätään, 
kun asiat eivät mene oikeuden-
mukaisesti tai niin kuin sovit-
tiin. Suuttumus antaa voimaa 

toimia vääryyttä vastaan. 
Mutta sitten on viha. Viha 

on pitkittynyttä ja patoutunutta 
suuttumusta, joka ei löydä tie-
tään ulos ja sairastuttaa. Se tur-
ruttaa, lamauttaa ja sokaisee. Se 
imee energiaa ja etsii koko ajan 
uusia kohteita levitäkseen. 

Viha ei ole tunne. Se on kuo-
lemansynti, joka ajaa meidät 
kauemmas toisistamme.

Vanhasta testamentista 
saamme lukea, että Jumala it-
sekin käy tunteella. Mutta hä-
nenkin päällimmäisin tunne 
on rakkaus meitä epätäydellisiä 
kohtaan.

Suomessa luterilaisilla perinteillä ja tapakulttuurilla on edelleen suomalaisten keskuudessa arvostettu asema. Myös kirkon työllä 
on suomalaisten parissa luottamusta.

HILKKA HAAGA
Oulun seurakuntien 

luottamushenkilö

Viha ei ole tunne. 
Se on kuolemansynti, 
joka ajaa meidät 
kauemmas 
toisistamme.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  M ik ko T.  H e lm in e n

Seurakunnista tämä vaatimus 
ei ole juurikaan saanut tukea, mi-
kä on ärsyttänyt osaa suomalai-
sista.

– Vahvempana kuin ajatus val-
tion rajojen sisälle jäävästä kan-
sankirkosta on näkemys maail-
manlaajuisesta Kristuksen kir-
kosta, joka ei tunne maantieteel-
lisiä tai ihmisryhmien välisiä ra-
joja, Sorsa toteaa.

RIITTA HIRVONEN

Aitoa 
luterilaisuutta on, 
ettei vääryydeksi 
koettua asiaa niellä 
pureksimatta.

Leena Sorsa

Tyrnävän seurakuntatalolla vietetään tiistaina 6. joulukuuta 
nuorten itsenäisyyspäivää. Tapahtuma järjestetään nuor-
ten, erityisesti isosten, toivomuksesta nyt toista kertaa.

Paikallinen nuoriso haluaa syödä yhdessä, pukeutua ar-
kivaatteita juhlavammin ja seurata yhdessä televisiosta Linnan 
juhlia. 

Itsenäisyyspäivän illassa kuullaan myös puhe ja hartaudessa 
rukoillaan itsenäisen Suomen puolesta.

Kiimingin seurakuntakeskuksessa järjestettävässä itsenäisyys-
päivän juhlassa tervetulosanat ovat lukiolaisen Kalle Pykyn vas-
tuulla. Pyky aikoo muistuttaa juhlallisuuksien alussa siitä, että 
ainakin nuorille monet itsenäiseen Suomeen kuuluvat asiat ovat 
muuttuneet arkipäiväisiksi itsestäänselvyyksiksi. 

– Jos itsenäisyyttä ei olisi taisteltu, emme saisi opiskella omalla 
kielellämme. Olisiko meillä nykyisenkaltaista terveydenhuoltoa ja 
hyvää koulutusta, jotka ovat nuorillekin nyt tarjolla? 

Pyky itse kokee isänmaallisuutta usein pienissä asioissa, kuten 
urheilussa suomalaisten menestyessä.

Negatiiviseksi isänmaallisuudeksi hän kokee välillä sen, että 
ovia ei haluta avata niille muualta tulleille, jotka tarvitsevat apua. 
Suomella on vara olla auttajien mukana, lukiolainen arvioi. 

Nuoret mukana 
juhlimassa itsenäisyyttä
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Muut mediat

JOKAISEN JOULUN käsittämättömyys 
on siinä, että Jumala tulee maan päälle, 
syntyy ihmiseksi. Siksi Betlehem ja kaikki 
sen tapahtumat kiinnittyvät arkeen ja 
tavalliseen elämään. 
Kaikki kiiltokuvamaisuus on kaunista 
pintaa, jonka sisällä on kokonainen elämä.
Paimenet valvovat yötöissä, veroja 
maksetaan, majatalossa nukutaan, 
hallitsijoita paetaan, ollaan pakolaisia.
Lapsi syntyi ja syntyy kylmään ja kovaan 
maailmaan tuomaan ”rauhaa päälle 
maan”.

PASTORI MARI LEPPÄNEN
 LILJA-LEHDESSÄ 10/2016 

Oulun seurakuntayhty-
mässä kaavaillaan luo-
pumista neljästä leiri-
keskuksesta. Ne ovat 

Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus Oulussa, Vasamon leirikes-
kus Ylikiimingissä ja Siiranjär-
ven leirikeskus Taivalkoskella. 
Lisäksi tehdään valinta Oulun-
salon Umpimähkän ja Haukipu-
taan Isoniemen väliltä. Toisesta 
niistä luovutaan.

Näin esittää tarveselvitystyö-
ryhmä, jonka selvityksen Oulun 
yhteinen kirkkoneuvosto hyväk-
syi marraskuussa. Jos ryhmän 
kaavailut toteutetaan, seurakun-
tayhtymälle jää viisi leirikeskusta.

– Seuraavaksi asia etenee yh-
teiseen kirkkovaltuustoon, joka 
merkitsee tiedoksi tarveselvityk-
sen, kertoo yhtymän kiinteistö-
johtaja Jaana Valjus.

Valjuksen mukaan leirikes-
kukset valmistellaan myyntiin, 
jonka jälkeen kirkkovaltuusto 
päättää tapaus kerrallaan leiri-
keskusten myynnistä. 

– Tavoitteena on saada keskuk-
set myytyä vuoden 2017 aikana, 
Valjus toteaa.

Taustalla 
säästökuuri
Keskusten karsiminen kuuluu 
seurakuntayhtymän talouden ta-
sapainottamisohjelmaan, jossa 
pyritään säästöihin luopumalla 
tarpeettomista kiinteistöistä. Lei-
rikeskusten vähentämisellä sääs-

Leirikeskuksia tulossa my yntiin
K i r ko n ku va p a n k k i  /   M e r v i  N i k ka n e n

Muun muassa Hietasaaren kaupunkileirikeskukselle etsitään uutta omistajaa.

Pallon laidalta toiselle 
 Oikeudenmukaisuus vaatii tekoja, lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilä sanoo

Mikko Pyhtilä elää 
poikkeuksellista ai-
kaa. Yleensä hän he-
rää aamuisin koto-

naan Tansaniassa. Tämän syksyn 
ja alkaneen talven kuusihenkinen 
lähetystyössä oleva perhe viettää 
Suomessa. Kotimaan jaksoilla he 
kiertävät kertomassa lähetystyös-

tä ja afrikkalaisesta arjesta. 
– Olemme tehneet vaimoni Pi-

an kanssa paljon kouluvierailuja 
niin luokissa kuin opettajainhuo-
neissa, lähetys- ja evankeliointi-
työn koordinaattorina Tansanias-
sa toimiva Mikko Pyhtilä kertoo.

Eräänä marraskuisena torstai-
na hänen vierailukohteenaan oli 

Maikkulan koulu Oulussa. 
Aamupäivällä Pyhtilä pu-

hui siitä, millaista on olla ulko-
maalaisena Afrikassa. Kuunteli-
joina olivat valmistavan opetuk-
sen ryhmäläiset. Oppilaat ovat 
1.–6.-luokkalaisia maahanmuut-
tajia, joiden kielitaito ei vielä riitä 
suomenkieliseen opiskeluun. 

– Ryhmä kiinnostui kokemuk-
sistani ja kyseli vilkkaasti, Pyhtilä 
iloitsi tunnin jälkeen.

Bisneksen teossa on 
muistettava vastuu
Ruokatunnin jälkeen edessä oli 
vierailu kahdeksasluokkalaisten 
Yhteinen ympäristö -valinnais-

ryhmässä. Pyhtilöiden työnku-
vaan Tansaniassa kuuluvat muun 
muassa ympäristöasioiden opet-
taminen.

Tansaniassa ja muuallakin Af-
rikassa tapahtuu kasvua niin vä-
kimäärässä kuin taloudessa. Pyh-
tilän mukaan väestön vaurastu-
minen näkyy katukuvassa. Pi-

E l s i  S a l ovaa ra

Pattijoelta kotoisin oleva Mikko Pyhtilä on ollut perheineen lähetystyössä vuosikymmenen. Koti löytyy nykyisin itäisestä Tansaniasta Victoriajärven rannalta.
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Ihmisiä

Papista tallirengiksi

Elsi Salo
vaara

Pentti Kortesluoma ehti olla pappina Oulussa 41 vuotta. Kuva on 
Myllyojan seurakuntatalosta, jossa vietettiin myös hänen lähtöjuhlaansa 
tuomiosunnuntaina. 

Pentti Kortesluoman papinpäivät kirkossa ovat taka-
na. Viimeinen työpäivä sujui omissa lähtöjuhlissa. 

Yli neljänkymmenen työvuoden ajan Kortesluo-
ma on kastanut, vihkinyt ja siunannut hautaan. En-

sin työpaikka oli Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa ja sen 
jälkeen Oulujoen seurakunnassa. 

Työstä Kortesluoma kertookin jäävänsä kaipaamaan työto-
vereidensä lisäksi nimenomaan kirkollisia toimituksia. 

– Niissä tapaa ihmisiä ja puitteet ovat mukavat. Hautajai-
sissa on erilainen tunnelma, mutta siellä tuntee pappina ole-
vansa avuksi, hän perustelee ajatustaan. 

Eläkkeellä on mahdollisuus käyttää enemmän aikaa  
tekemättömiin tehtäviin kotona.

Vaimon lisäksi hommia listaa oma tytär, joka pyörittää 
samassa pihapiirissä hevostallia.

– Olen tallirenkinä, annan heinät ja kaurat ja taluttelen he-
voset aitaukseen ja takaisin. Itse en ratsasta, enkä aio opetella-
kaan, Pennuna tunnettu Kortesluoma nauraa.

Nuorempana Kortesluoma soitti selloa. Siihen sormien 
nivelet eivät enää taivu.  

– Olen vitsaillut, että alan soittaa käyrätorvea eläkkeellä. 
Opettelu on kuitenkin yksinäistä ja veisi aikaa päästä tasol-
le, jotta pystyisin soittamaan vaikka bändissä. 

Uusia haasteita on tulossa kuitenkin musiikin parissa. 
Kortesluoma lähti vastikään mukaan Oulun hiippakunnan 
oratoriokuoroon. 

– Musiikki on se, mikä minua ruokkii ja virkistää. Halu-
an laulaa riittävän laadukkaassa porukassa. 

– Jos oratoriokuoro jatkaa, luulen, että pysyn siinä niin 
kauan kuin kelpaan. Ja mikä parasta, kuorossa hoituu myös 
sosiaalinen puoli.

ELSI SALOVAARA

Uhkaako Suomea jokin?Gallup
Kysyimme Oulun piispantalon adventtivastaanotolle viime 
sunnuntaina osallistuneilta, uhkaako heidän mielestään 
Suomea jokin asia sisältä tai ulkoapäin.

TEKSTIT JA KUVAT: 
ELSI SALOVAARA 

Ei ainakaan minun mielestäni 
uhkaa. Minulla on aika turval-
linen olo. Laitoin juuri isovan-
hemmilleni tekstiviestiä, että 
tällä viikolla juhlitaan maan pe-
rustajasukupolvea.  Uskoni Her-
raan on niin vahva, että se auttaa 
uhkia ajatellessa. 

Heini Kärkkäinen, Oulu

Suomessa ollaan liian sinisil-
mäisiä, pitäisi olla varovaisem-
pi esimerkiksi itsenäisyyspäivän 
juhlan turvatarkastuksissa. Em-
me asu enää lintukodossa. Täy-
tyy ottaa huomioon monenlaiset 
asiat, uhka voi tulla tietoverkosta 
tai olla fyysinen. 

Kimmo Koivisto, Kiiminki

Totta kai uhkaa, se on arvaama-
ton Venäjä, kuten viimeiset 1 000 
vuotta. Se on kymmeniä kertoja 
hyökännyt rajan yli, miksi mi-
kään olisi muuttunut? Putin on 
samaa luokkaa kuin tsaarit. Tu-
leva itsenäisyyspäivä voi hyvin-
kin olla Suomen viimeinen.

Markus H. Korhonen, Oulu

Leirikeskusten 
vähentämisellä
säästettäisiin 
kymmenessä vuodessa 
10,4 miljoonaa euroa.

tettäisiin kymmenessä vuodessa 
10,4 miljoonaa euroa.

– Kyseiset leirikeskukset ei-
vät enää täytä leirikeskustoimin-
nan tarpeita. Ne ovat myös heik-
kokuntoisia ja niiden sijainti on 
hankala, Valjus sanoo.

Yhteydet Siiranjärvelle ovat 
käyttäjien mukaan huonot. Hie-
tasaari taas on liian lähellä kau-
pungin keskustaa.

– Leiriläisten kaverit voivat 
tulla pörräämään mopoillaan pi-
halle, mikä koetaan häiriöteki-
jäksi. Vasamossa järvestä on ha-

vaittu sinilevää eikä järven uinti-
kelpoisuus ole hyvä. 

Selvitystyöryhmä ehdottaa, et-
tä Umpimähkästä tai Isoniemes-
tä uudisrakennetaan niin sanottu 
merenrantaleirikeskus, joka pal-
velee erityisesti lasten kesä-, ke-
vät- ja syyslomasesonkeja. 

Isoniemi ja Umpimähkä ovat 
suojelualueita. Rakentaminen 
riippuu Valjuksen mukaan siitä, 
kummalle keskukselle annetaan 
ympäristölupa.

– Jos lupa tulee molemmille, 
edullisempi ratkaisu toteutetaan. 

Kustannusarvio merenranta-
leirikeskukselle on 2,4 miljoo-
naa euroa. Lopullisesti rakenta-
misesta päättää yhteinen kirkko-
valtuusto. Tavoiteaika rakentami-
selle on vuosi 2020.

PEKKA HELIN

Leirikeskuksia tulossa my yntiin

Jos kaikki eläisivät 
kuten suomalaiset, 
tarvitsisimme neljä 
maapalloa.

Mikko Pyhtilä

karuokapaikat yleistyvät ja mai-
noksissa kaupataan nettiliittymiä 
ja muita kulutushyödykkeitä – ai-
van kuten Suomessakin.

– Meidän pitää länsimaissa 
miettiä, kuinka voimme parhai-
ten tukea kehittyviä maita. Afri-
kan vaurastuminen voidaan näh-
dä vain bisnesmahdollisuutena, 
mutta mukana pitää olla myös 
vastuu, hän muistutti.

Elintasokuilu 
tietää levottomuuksia
Historia on opettanut, että jos vä-
estö jakaantuu voimakkaasti rik-

kaisiin ja köyhiin, se tietää levot-
tomuuksia ja sotia. 

Eriarvoistumisesta ja elinta-
sokuilun venymisestä päästään 
oppitunnin toiseen tärkeään ai-
heeseen: oikeudenmukaisuuteen. 
Jokaisen tulisi saada reilu palk-
ka tekemästään työstä ja pystyä 
elämään työnsä ansioilla, Mikko 
Pyhtilä sanoi nuorille. 

– Tähän pyritään esimerkiksi 
Reilun kaupan tuotteilla. On ole-
massa keinoja, joilla rakenteita 
voidaan muuttaa.

Pyhtilä totesi, että jo 1860-lu-
vulla suomalainen valtiomies J.V. 
Snellman kiteytti asian hyvin. 
Tuolloin Suomea koettelivat näl-
kävuodet ja maa alkoi teollistua. 

– Snellman totesi tehtaiden 
omistajille, maatalojen isännil-
le ja muille työnantajille, että jos 
he eivät halua ruokkia ihmisiä 
työntekijöinä, he joutuvat ruok-
kimaan heitä kerjäläisinä. 

Tasaus lähtee 
kauppareissusta
Maailmassa vallitsevat suuret 
vastakohtaisuudet. 900 miljoo-
naa ihmistä kärsii nälästä samal-
la kun 1,6 miljardia ihmisiä on 
ylipainoisia. 

– Luonnonvaroja kulutetaan 
tällä hetkellä puolentoista maa-
pallon verran. Jos kaikki eläisivät 
kuten suomalaiset, tarvitsisimme 
neljä maapalloa, Pyhtilä herätteli.

Elintason kasvu tuo muka-
naan ongelmia ympäristölle. Ker-
takäyttökulttuuri lisääntyy. Me-
rissä on jättimäisiä, jopa mante-
reiden kokoisia muovilauttoja. 

– Tasaus lähtee omasta ruoka-
kaupasta ja omista valinnoista, 
Pyhtilä antoi esimerkin.

Hän kertoi myös, että Tansani-
aan kuuluvalla Sansibarin saarel-
la muovipussien käyttö on ympä-
ristösyistä kokonaan kielletty.

ELSI SALOVAARA

Ilmastonmuutos ei ole puheenaihe vain rikkaissa 
länsimaissa. Tansaniassa kuuluisan Kilimanja-
ron vuoren huipulta lumet ovat vähentyneet huo-
mattavasti. Koillis-Tansanian Kishapun alueelle 

on saatu liki kymmenen vuoden aikana vain puolet 
tarvittavasta sademäärästä.

– Tansanian luterilaisen kirkon piispa Frederick 
O. Shoo on määrännyt, että hänen hiippakunnas-
saan Kilimanjaron juurella jokaisen rippikoululai-

sen on istutettava kymmenen puuta ennen rippi-
kouluun tuloaan, lähetystyöntekijä Mikko Pyhtilä 
kertoi kouluvierailullaan Maikkulassa. 

Pyhtilä puhui kuvien avulla Pedrosta, joka on is-
tuttanut ensimmäiset puut alueelle jo 1960-luvulla. 

– Hän on kertonut istuttavansa puita, jotta sa-
teet tulisivat takaisin. Se kuvaa mielestäni hyvin 
afrikkalaisten asennetta, jossa on aina toivo mu-
kana.

Toivoa on tärkeää pitää yllä
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Vanhan ajan 
tunnelmaa
Suomelan vanha pirtti on Hailuodon kyläjoulukalenterin kolmas luukku

Jatkuvuus on perheemme joulussa tärkeää. Lapset odottavat, että joulussa on tietyt tutut perinteet, sanoo hailuotolainen Kaija Suomela 
Suomelan vanhan pirtin keinutuolissa. Joulua vietetään kuitenkin uudella puolella, sillä vanhaa puolta ei lämmitetä.

Suomelan vanhassa pirtis-
sä Hailuodossa on help-
po tehdä pieni aikamatka 
vanhan ajan jouluun.

Harmaaksi maalatulla lankku-
lattialla on kotoisat räsymatot. Si-
vupöydän jouluisella liinalla pi-
tävät komentoa ryhdikkäät olki-
pukit. 

Toisella seinustalla, sivustave-
dettävän sängyn yllä, on kuivat-
tuja reikäleipiä katto-orressa. 

Leivinuunin vieressä oleva 
pieni joulukuusi on koristeltu 
lippunauhalla, vaatimattomilla 
olkikoristeilla ja oikeilla kynt-
tilöillä.

Keskellä pirttiä keinutuolis-
sa istuen voi melkein tuntea ne-
nässä, miltä vanhaan aikaan on 
tuoksunut, kun koti kuurattiin 
joulua varten perusteellisesti ja 
lattialle kannettiin lopuksi puh-
taat oljet. 

Himmeli symboloi
Kristuksen kruunua
– Olkiperinteestä muistuttavat 
meidän aikamme joulussa enää 
olkipukit ja -enkelit, oljesta val-
mistetut kuusenkoristeet sekä 
himmelit, joiden ajateltiin tur-
vaavan seuraavan vuoden satoa 
kertoo joulun perinteiden taus-
toihin perehtynyt Kaija Suomela. 

– Himmelillä on nähty myös 
kristillistä merkitystä Kristuksen 
kruununa.

Kristillistä symboliikkaa löy-
tyy myös muiden joulukoristei-
den taustalta.

– Kuusen latvatähti muistuttaa 
Betlehemin tähdestä, joka johdat-
ti tietäjät seimen luo. Kuusenko-
risteina käytetyt omenat viitta-
sivat paratiisipuun hedelmiin ja 
eri maiden liput lippunauhas-
sa muistuttivat Jeesuksen olevan 
kaikkien maiden Vapahtaja.

Vanhan ajan joulu oli harras-

henkinen, suuri juhla. Joulun ai-
ka rauhoitettiin muulta puuhai-
lulta, joulukirkko kuului olennai-
siin joulun perinteisiin. 

– Mukavaa, että joulun tapape-
rinne on säilynyt pitkään saman-
laisena. Harmillista on, että jou-
lun hengellinen puoli jää nykyisin 
vähemmälle huomiolle. 

Kuusenhaku on 
perinne, josta ei luovuta
Oman lapsuutensa joulut Ruo-
vedellä Suomela muistaa tunnel-
mallisina koko perheen juhlina. 
Samanlaisia hän pyrkii järjestä-
mään omalle perheelleen.

Kun Kaija ja Ossi Suomelan 
kolme lasta puolisoineen ja lap-
sineen saapuvat jouluksi lapsuu-
denkotiin, kaikki on valmiina. 

Tarjolla on samoja joulun pe-
rinteisiä leivonnaisia ja ruokia 
kuin aiempinakin jouluina – las-
ten toivomuksesta.

Ainoastaan yksi joulun tärkeä 
elementti on tekemättä:

– Perinteenä on, että lapset 
hakevat kuusen metsästä isänsä 
kanssa aatonaattona.

Joulun aika rauhoitetaan ky-
läilyltä, joulun päivinä keskity-
tään perheen yhdessäoloon. 

– Ei katsota televisiota vaan 
seurustellaan ja saatetaan pelail-
la lautapelejä.

Yhdessä kohti joulua 
jo kahdeksatta kertaa
Suomelan pirtti (Kittiläntie 138) 
on joulukuun 3. päivän luukku. 

Kello 14–17 on tarjolla glögiä se-
kä joulumyyjäiset Hailuodon ys-
täväpalvelun hyväksi.

Yhteisöllinen kyläjouluka-
lenteri järjestetään Hailuodossa 
nyt kahdeksatta kertaa. Kantto-
ri Kaisamarja Stöckell toi idean 
Sveitsistä.

Yksityiset, yhteisöt ja yritykset 
voivat varata joulukuulta päivän, 
johon järjestävät jouluisen ”luu-
kun”, joka voi olla tekemistä, kat-
sottavaa, kuultavaa tai koettavaa.

Jouluaaton luukku on aina 
hautausmaalle rakennettava sei-
miasetelma, johon Stöckell val-
mistaa joka vuosi uuden hahmon 
huovuttamalla.

MINNA KOLISTAJA

Esittelyt tämänvuotisista 
luukuista löytyvät netistä: 
hailuodonseurakunta.fi/uutiset. 

Yhteisöllinen 
kyläjoulukalenteri 
järjestetään 
Hailuodossa nyt 
kahdeksatta kertaa. 

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

• 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

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

148 € 
1195 € 2425 €  

Sanna Taipale  –  Puh: 045 109 18 09  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 
960 €  

Jaa iloa
merkkipäivänäsi

Perusta 
merkkipäiväkeräys:

020 7127 256*

suomenlahetysseura.fi/
merkkipaiva

*Puheluiden hinnat soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä 
8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. ja soitettaessa matkaviestinverkon 
liittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Keräysluvat: Manner-Suomi POL-2014-10091, Poliisihallitus. 
Ahvenanmaa 2015/8614.
Kerätyt varat käytetään vuosien 2016–2018 Suomen Lähetysseuran 
ulkomaantyöhön.

Vanhukset saavat 
apua kirkkomatkaan
Kirkkokyytiseteli on osoit-

tanut tarpeellisuutensa, 
sanoo vanhustyön pastori 
Markku Palosaari Oulun 

seurakunnista.
Kirkkokyytiseteli on Oulussa 

kehitetty toimintamalli, jolla tue-
taan heikkokuntoisten ikäihmis-
ten mahdollisuuksia osallistua ju-
malanpalveluksiin. 

Palosaaren mukaan kyseessä ei 
ole pelkkä kyyti kirkkoon. 

– Kirkkokyytiseteli tukee pait-
si vanhojen ihmisten hengellistä 
elämää myös heidän sosiaalista 
elämäänsä: kirkkokahveilla nä-
kee ihmisiä ja voi tavata ystäviä. 

– Se tuottaa vanhukselle iloa 
sekä lisää mielenterveyttä ja vir-
keyttä, Palosaari listaa. 

– Kaiken kaikkiaan järjestel-
mä lisää mielestäni huolenpidon 
tunnetta.

Kirkkokyytisetelin kautta van-
hus saa kontaktin myös seura-
kunnan työntekijään: taksikyy-
tiin oikeuttava lomake täytetään 
yhdessä diakoniatyöntekijän tai 
papin kanssa.

Karjasillan seurakunnassa 
kirkkokyytiseteleitä jaetaan pää-
sääntöisesti kolmeen kirkkokyy-
tiin syksyisin ja kolmeen keväisin.

– Tarkoitus on mahdollistaa 

seurakunta- ja ehtoollisyhteys 
toisten seurakuntalaisten kanssa 
edes silloin tällöin, sanoo vanhus-
työn diakonissa Asta Leinonen.

Limingassa loppuvuoden
kyytejä lahjoitusvaroin
Osassa seurakunnista kirkkoon 
pääsyssä auttavat myös vapaaeh-
toiset.

Limingassa vapaaehtoiset yk-
sittäiset ihmiset ja vapaaehtois-
järjestöt ovat tarjonneet kirkko-
kyytejä laitoksissa asuville. 

– Myös seurakunnan dia-
koniatyö on koko ajan valmiina 
miettimään keinoja auttaa heitä, 
joille kirkkoon pääseminen yk-
sin ilman läheisiä on mahdoton-
ta, sanoo diakoniatyöntekijä Si-
nikka Ilmonen.

Seurakunnan hiljattain saama 
syntymäpäivälahjoitus kohden-
netaan loppuvuonna kirkko- ja 
kerhokyydityksiin vähävaraisil-
le. Seteleitä saa diakoniatoimis-
tosta, ja ne ovat voimassa vuoden 
loppuun.

Vapaaehtoisetkin
tarjoavat kyytejä
Lumijoella seurakunta tarjoaa 
kyytiä kirkkoon erityispyhinä, 
mutta kirkkokyyti hoituu usein 

myös ilman, että seurakunta 
sitä organisoi: 

– Vapaaehtoiset ovat muka-
na avustamassa ja heidän apu-
nsa on tarpeen myös muina 
pyhinä, jos joku kyytiä kyse-
lee, sanoo diakonissa-kansli-
asihteeri Marjo Koski-Vähälä.

Kuljetusta kirkkoon kysy-
tään seurakunnasta harvoin. 

– Meillä on aktiivisia kir-
kossakävijöitä, jotka saattavat 
koukata jonkun vanhuksen ko-
din kautta ja kysyä, olisiko hän 
halukas lähtemään kirkkoon.

Siikalatvalla kyytiä voi ky-
sellä kirkkoherranvirastosta. 

– Lähinnä olemme yrittä-
neet huomioida, että esimer-
kiksi jouluna, pääsiäisenä ja 
vanhustenviikolla vapaaehtoi-
set veisivät halukkaita kirk-
koon, sanoo diakonissa Mervi 
Karttunen Siikalatvan seura-
kunnasta.

Tyrnävällä kuljetusta kirk-
koon on mahdollista kysyä joi-
hinkin messuihin sekä esimer-
kiksi kahden vartin kirkkoon, 
kertovat diakoniatyöntekijät 
Salme Kinnunen ja Riitta Pe-
sonen.

MINNA KOLISTAJA
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Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Ulkopuolelta tulleena 
näen, että perinteille 
kuuluu kiitos siitä, 
että Suomi on 
sellainen kuin se on. 

Timo Ustjugov

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄN 
MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

ajalle 1.1.2017–31.12.2018
sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Hakuaika päättyy 5.12.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa

www.oulunseurakunnat.fi/rekry.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on 400.

Lisävihkon virret ilahduttavat

Veikko 
Pehkoselle
partiolaisten 
Hopeasusi

Oulun ev.lut. seurakuntien 
pitkäaikainen partiotyöntekijä 
Veikko Pehkonen on vastaan-
ottanut Suomen Partiolaisten 
korkean ansiomerkin, Hopea-
suden.

Merkin voi saada partio-
johtaja, joka on laajalti tun-
nettu partiopersoona ja joka 
omalla poikkeuksellisen suu-
rella panoksellaan on vienyt 
partiotoimintaa eteenpäin ja 
lisännyt partioliikkeen tun-
nettuutta. 

Oululaisen Pehkosen an-
sioksi luettiin muun muassa 
seurakunnan ja partion yh-
teistyön rakentaminen. Hä-
nen aloitteestaan käynnistyi 
1970-luvun lopulla seura-
kuntien partiotyön amma-
tillinen kehittäminen, jon-
ka tuloksena luotiin nykyi-
senkaltainen seurakunnan 
partiotyöntekijän tehtävä eli 
seppo-toiminta.

Hopeasusi on partion aate-
merkki, joita myönnetään har-
vakseltaan. Ensimmäinen Ho-
peasusi myönnettiin vuonna 
1926. Pehkosen saama ansio-
merkki on järjestysnumerol-
taan 136:s.

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

Tulevina viikkoina kirkois-
sa soitetaan paljon vasta-
julkistettuun virsikirjan 
lisävihkoon päässyttä jou-

luhymniä Oi saavu jo Immanuel. 
Näin ainakin toivoo kanttori Ti-
mo Ustjugov. 

– Tämän hymnin olisi voinut 
ottaa mukaan jo aiemminkin, se 
on aivan loistava, hän ihastelee.

Joululauluperinne 
ilahduttaa
Virsikirjan lisävihkossa on paljon 
viimeisen reilun parinkymme-
nen vuoden aikana tehtyjä kap-
paleita, Ustjugovin sanoin ”bän-
dikamaa”. Mukana on muun 
muassa Jaakko Löytyn klassikko 
Kahden maan kansalainen. 

– Se on ollut eniten toivottu 
kappale lisävihkoon, Ustjugov 
tietää.

Toinen kappale, jonka hän 
nostaa esiin, on kiiminkiläissä-
veltäjä Tuomo Nikkolan kaunis 
Talvivirsi, joka on suvivirren kal-
tainen luonnon ja elämän ylistys. 

Lisävihkon kokonaisuudes-
sa on Ustjugovin tulkinnan mu-
kaan huomioitu heidät, jotka ”ei-
vät halua kuunnella tuomiopäi-
vän tunnelmia”.

– Mukana on jopa lastenleik-
kejä, mikä on ihan huippujuttu. 
Kansanlaulujakin löytyy ja lau-

luja eri kielillä. 
Uusien virsien lisäksi kantto-

reita työllistävät adventin aika-
na Kauneimmat joululaulut -ti-
laisuudet. 

– Ajatella, että ne keräävät 
kirkkoihin saman verran poruk-
kaa kuin koko vuonna muuten 
yhteensä. Yhteisöllisyys saa Py-

hän Hengen virtaamaan! 

Ouluun kouluun
lakeuksien takia
Eksoottisen taustan omaava 
Ustjugov on saanut kertoa itses-
tään monta kertaa seurakunnan 
tapahtumissa. 

Hän muutti äitinsä kanssa ne-

livuotiaana Venäjältä Suomeen ja 
asui lapsuutensa Lappeenrannan 
seudulla. 

Lukion jälkeen Ustjugov haki 
sekä Turun että Oulun konserva-
torioihin ja pääsi molempiin. 

– Olin jo päättänyt mennä 
Turkuun, mutta kun kävin tääl-
lä, ihastuin näihin lakeuksiin.

Ne toivat mieleen äidin koti-
seudut eteläisessä Siperiassa, jos-
sa tasankoja riittää.

Suomalaisuuteen Timo Ustju-
gov kokee päässeensä jo aika hy-
vin sisälle.

– Ulkopuolelta tulleena näen, 
että perinteille, Mikael Agrico-
lalle ja Martti Lutherille kuuluu 
kiitos siitä, että Suomi on sellai-
nen kuin se on. 

Ustjugov tekee parhaillaan ur-
kujensoiton opettajan pedagogi-
sia opintoja. 

Työn alla on myös astetta kor-
keampi B-kanttorin tutkinto. 

Viimeisen kuuden vuoden ai-
kana hän on tehnyt paljon sijai-
suuksia Muhoksen ja Hailuodon 
seurakunnissa. 

Joulun aikaan tuurauksia on 
luvassa, sillä yksi vakituinen 
kanttori ei ehdi kaikkialle.

ELSI SALOVAARA

Timo Ustjugov odottaa innolla, miten virsikirjan lisävihkon kappaleet otetaan seurakunnissa vastaan. 
Suomalaisten jouluinen yhteislauluperinne saa häneltä suitsutusta.

E l s i  S a l ovaa ra
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Kyllä kiitos! Tilaan Kotimaa-lehden     itselleni      lahjaksi.
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Sisältöä elämään.
 Tilaa itselle tai lahjaksi.

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA > Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.  > Soita 020 754 2333* > Tilaa verkosta: www.kotimaa.� /tarjous

Kotimaa
maksaa

postimaksun.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa kirkossa ja yh-
teiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja näkökulmia elämääsi kristittynä. 
Tilaa  31.12.2016 mennessä – saat sen edulliseen tarjoushintaan!

   Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena 
 3 kk vain 19,- (norm. 33,-).

TILAUSKORTTI 
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Sisältöä elämään.
 Tilaa itselle tai lahjaksi.

TEE TILAUS HALUAMALLASI TAVALLA > Postita tilauskortti, postimaksu on maksettu puolestasi.  > 

Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa kirkossa ja yh-
teiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja näkökulmia elämääsi kristittynä. 
Tilaa  31.12.2016 mennessä – saat sen edulliseen tarjoushintaan!

 Tilaa itselle tai lahjaksi.

Kotimaa-lehti
3 kk nyt vain

(norm. 33 €)
19€

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi

Osoite

Postinumero  ja  -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti 

SAAJA, JOS ERI KUIN MAKSAJA

Nimi 

Osoite

Postinumero  ja  -toimipaikka

RT  37/16

�

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Lääkäri kotikulmillasi
TUIRA/ Valtatie 37
PUOLIVÄLINKANGAS/ 
Mielikintie 8
OULUNSALO/ 
Kauppiaantie 1

Varaa aika lääkärille:
044 762 0001 
www.caritaslaiset.fi

Lakeuden katedraalissa 
Lumijoella

JOULULAULUILTA
Pe 2.12.2016 klo 19. Tervetuloa!

Joululaulujen ilta 7.12. klo 19
OULUNSALON KIRKOSSA
YHTEISLAULUJA, ESIINTYJIÄ:

 Iina Palokangas, Julia Väyrynen, Osmo Kaveri,
NMKY:n tyttökuoro ja Lakeuden Laulu.
Kuorojen johto ja säestykset Ahti Sepp.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 € lapsi- ja nuorisotyölle.
Tervetuloa kaikki laulamaan!

Järj. MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry.

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Piispat ja ministeri 
puhuivat turvallisuudesta

Hyvinvointiyhteiskunnan 
ulkopuolelle muodostu-
va järjestelmä on viran-
omaisten ja kirkon yh-

teinen huoli. 
– Eläminen yhteiskunnan ul-

kopuolella ilman laillisia oleske-
lun edellytyksiä ei ole kenenkään 
etu, sillä syrjäytyminen ja joutu-
minen rikollisryhmien hyväksi-
käyttämäksi ovat näille ihmisil-
le todellisia uhkia, sisäministeri 
Paula Risikko totesi viime viikol-
la tavatessaan Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon piispoja. 

Ministerin ja piispojen yhtenä 

keskustelunaiheena oli tämän-
hetkinen turvapaikanhakijati-
lanne. Piispat esittivät Risikolle 
huolensa turvapaikkaprosessin 
jälkeen yhteiskunnan ulkopuo-
lelle jäävistä ihmisistä.

Kirkko yksi
turvallisuuden tekijä
Risikon mukaan hän halusi tava-
ta piispoja, jotta voi pohtia yhdes-
sä heidän kanssaan, millä tavalla 
kirkko voi olla mukana, kun Suo-
mesta tehdään hallitusohjelman 
mukaisesti maailman turvalli-
sinta maata. Sisäministeriössä on 

käynnissä sisäisen turvallisuuden 
strategianvalmistelu.

– Kirkko tekee paljon tärkeää 
työtä yhteiskunnan eri osa-alu-
eilla, myös ihmisten turvallisuu-
dentunteen lisäämiseksi, Risikko 
totesi.

Arkkipiispa Kari Mäkinen 
muistutti, että turvallisuuden-
tunne on heikoin heillä, jotka 
tuntevat jäävänsä yhteiskunnan 
ulkopuolelle. 

RIITTA HIRVONEN
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 4.12. klo 9.45 Toisen ad-
venttisunnuntain Radiopyhä-
koulun pitävät Anu Hannula, 
Marjaana Lassi ja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää. He ker-
tovat Siiri-tytöstä, joka häm-
mästelee seimiasetelman hah-
moja päiväkerhossa. Joulun 
lapsen odotus on alkanut.
Klo 10 jumalanpalvelus Kalajo-
en kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 4.12. klo 8.45 Toisen ad-
venttisunnuntain Radiopyhä-
koulun pitävät Anu Hannula, 
Marjaana Lassi ja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää. He ker-
tovat Siiri-tytöstä, joka häm-
mästelee seimiasetelman hah-
moja päiväkerhossa. Joulun 
lapsen odotus on alkanut.
Klo 10 messu Kiimingin kirk-
ko. Virret:2:1,3,4,  13:1-2,  
704,  716,  258:1,4,6,  11,  148,  
345

Iltahartaus  ma–pe  klo 18.50–
19, la klo 18.
Su 4.12. klo 10 jumalanpalve-
lus Meilahden kirkosta Hel-
singistä. Virret: 13:1-2, 907:1-
3, 5, 228, 923.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.
Ti 6.12. klo 12 itsenäisyyspäi-
vän ekumeeninen juhlajuma-
lanpalvelus Helsingin tuomio-
kirkosta.

Linkki juttuarkistoon, oh-
jelmatiedot ja pääkirkkojen 
nettiradiot verkossa: www.
oulunseurakunnat.fi/verkko-
kirkko

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

Su 4.12. klo 14 syntymäpäivä-
seurat, Niilo 70 v. Mukana Matti 
Malinen, Risto Ainali ja Venäjän 
lähetit Juhani ja Taimi Nevalainen. 
Halutessasi voit antaa lahjan 
seuroissa kannettavaan kolehtiin, 
jolla tuetaan Harlun seurakuntaa 
Venäjän Karjalassa. Kakkukahvit 
tarjotaan. TERVETULOA!
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 3.12. klo 18 #Nuortenilta, Valo. Su 4.12.  
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, kaste,  
Hannu Orava, Reijo Komu, Ahti Kurki & co. 
Lastenkokoukset ja seimi. Ke 7.12. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta. To 8.12. klo 12 

Päiväpiirin joulujuhla. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 21.11. klo 16 Majakka-
kahvio. Ti 22.11. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.
Viikko-ohjelma:
To  klo 18 Veljesliitto, miestenryhmä, viimeinen kerta tänä vuonna.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu 
Ti 6.12. klo 14 kansainvälinen itsenäisyyspäivän juhla
To 8.12. klo 18 pata-info kaikille patavahdeiksi haluaville,
ilmoittautua voi myös oulu.osasto@pelastusarmeija.fi 
ja 044-757 7886 / Markku tai 044 757 7879 / Kaisa

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 1.12. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Esko Taipale, musiikki:  
Jukka Kauppila. Pe 2.12. klo 19 Helmi-kynttiläilta (nuortenilta). Su 4.12. 
klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto Wotschke, Juha ja 
Mari Yliniemi, musiikki: Noomi Ketonen. Ke 7.12. klo 13 Senioripiiri,  
klo 18 Varkkien pikkujoulu. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Siionin virsiseurat: su 4.12. klo 14.00 Juntusilla, Kallioniementie 8, Rovaniemi, 
su 4.12. klo 18.00 Mirjan ja Maunon tuvalla, Siikasavontie 2, Ruukki, to 8.12. 
klo 18.00 jouluseurat Raahen seurakuntakodin pienessä salissa, to 8.12 
klo 18.30 Soili ja Taisto Kokolla, Kokkotie 6, Utajärvi.
Siionin jouluvirret: su 11.12. klo 15.00 Kastellin kirkossa, Töllintie 38,  
mukana Oulun seudun virsikuoro, torttukahvit klo 14.30.
Miesten adventtitapaaminen: “Nyt ihmettelen tässä” la 10.12. Kainuun Opis-
tolla Tahvintie 4, Paltamon Mieslahti. Tied. ja ilm. Kainuun Opistolle 
044 2990826 kurssisihteeri@kainuunopisto.fi  Yhteiskuljetus lähtee 
Oulusta la 10.12. Kuljetukseen ilm. Pertti Taimistolle  045 841 4700, 
pertti.taimisto@mail.suomi.net  Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 4.12. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Ahti Vähäkangas.
Su 11.12. klo 15 Joulujuhla.

Tervetuloa!

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Perinteinen jouluseiminäyttely 
Jäälin kappelin ikkunassa 
27.11.2016–6.1.2017
Torstaina 1.12.
Klo 18 perheiden ilta Jäälin kappe-
lilla jouluisissa tunnelmissa.
Perjantaina 2.12.
Klo 10–18 lähetyksen joulumyy-
jäiset S-Marketin aulassa.
Lauantaina 3.12.
Klo 19 Satakielet-tyttökuoron 
ja nuorisokuoron joulukonsertti 
seurakuntakeskuksessa, johtaa Ul-
la Metsänheimo, säestykset Jark-
ko Metsänheimo, solisteina Mart-
ti Pentikäinen, trumpetti, Eeme-
li Nevalainen, oboe ja Eerik Ohta-
maa, urut.
Sunnuntaina 4.12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa. Seija Helomaa, Sari Wallin. 
Miesten lauluryhmä.
Tiistaina 6.12.
Klo 10 itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus kirkossa. Pauli Nie-
melä, Miia Seppänen, Jarkko Met-
sänheimo ja poikakuoro Pohjan-
tähdet. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kunniakäynti sankarihaudoil-
la, puhe ja juhla seurakuntakeskuk-
sessa, juhlapuhe FT Erkki Kujala.
Keskiviikkona 7.12.
Klo 13 joululauluja Senioritalolla.
Seija Helomaa, Sari Wallin.
Torstaina 8.12.
Klo 19 joulukonsertti seurakunta-
keskuksessa. Ylikiimingin Hohde-
kuoro Leo Rahkon, Kiimingin seu-
rakunnan kamarikuoro Jarkko Met-
sänheimon johdolla ja tyttökuoro 
Laulujoutsenet Ulla Metsänheimon 
johdolla, myös yhteislaulua.
Perjantaina 9.12.
Klo 18–22 nuortenilta Suvelassa 
jouluisten puuhastelujen ja musii-
kin merkeissä.

Sunnuntaina 11.12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus kir-
kossa. Marika Huttu, Jarkko Met-
sänheimo, Kiimingin seurakunnan 
kamarikuoro.
Klo 13 Kauneimmat joululaulut 
-messu Jäälin kappelilla. Marika 
Huttu, Jarkko Metsänheimo.
Klo 19 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa. Jaakko Tölli, Jarkko Met-
sänheimo.
Torstaina 15.12.
Klo 9 ja 10 lasten perinteiset jou-
lukirkot Jäälin kappelilla. Miia Sep-
pänen, lastenohjaajat, Jarkko Met-
sänheimo.
Klo 13 eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla Kiimingin seurakunta-
keskuksessa, joulupuurotarjoilu. 
Tilaisuuden järjestää yhteistyössä 
seurakunta ja eri eläkeläisjärjestöt.
Perjantaina 16.12.
Klo 9 ja 10 lasten perinteiset jou-
lukirkot kirkossa. Miia Seppänen, 
lastenohjaajat, Sari Wallin.
Klo 18 nuorten joulumessu kirkos-
sa. Miia Seppänen, musiikista vas-
taa Oulujoki All-Stars.
Sunnuntaina 18.12.
Klo 10 messu kirkossa. Seija Helo-
maa, Miia Seppänen, Sari Wallin, 
Merja Pyykkönen, viulu.
Klo 17 Kauneimmat joululaulut 
Jäälin kappelilla. Seija Helomaa, 
Jarkko Metsänheimo, päivätoimin-
takeskus Majakan väki esiintyy.
Klo 19 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa. Seija Helomaa, Jarkko 
Metsänheimo.
Tiistaina 20.12.
Klo 18 lasten ja perheiden Kau-
neimmat joululaulut kirkossa. 
Miia Seppänen, Jarkko Metsänhei-
mo, musaryhmä.
Torstaina 22.12.
Klo 19 joulukonsertti seimen ää-

rellä seurakuntakeskuksessa. Ou-
lun konservatorion kirkkomusiikin 
opiskelijoiden kuoro laulaa, myös 
yksinlaulua ja instrumenttisolisteja, 
johtaa Christian Ahlskog.
Perjantaina 23.12.
Klo 18 ja 20 Kauneimmat joulu-
laulut kirkossa. Pauli Niemelä, Sa-
ri Wallin.
Lauantaina 24.12.
Klo 13 jouluhartaus Jaarankarta-
nossa. Pauli Niemelä, Sari Wallin, 
kirkkokuoro.
Klo 15 jouluhartaus Jäälin kappe-
lissa. Marika Huttu, Risto Ainali.
Klo 16 jouluhartaus kirkossa. Miia 
Seppänen, Anne Schönberg, Sari 
Wallin. Anniina Honkanen ja Noo-
ra Kontio, laulu.
Klo 23 jouluyönmessu kirkossa. 
Jaakko Tölli, Sari Wallin.
Sunnuntaina 25.12.
Klo 7 jouluaamun sanajumalan-
palvelus kirkossa. Pauli Niemelä, 
Sari Wallin.
Maanantaina 26.12.
Klo 18 Tapaninpäivän messu kir-
kossa. Jaakko Tölli, Wallin Sari.
Sunnuntaina 1.1.
Klo 18 messu kirkossa. Seija Helo-
maa, Marika Huttu, Jarkko Metsän-
heimo.
Perjantaina 6.1.
Klo 10 messu kirkossa. Seija Helo-
maa, Elisa Happonen, Sari Wallin, 
nuoret.
Klo 13 messu Jäälin kappelissa. 
Pauli Niemelä, saarnaa rovasti Han-
nu Pelkonen, Miia Seppänen, Jark-
ko Metsänheimo, mukana mies-
kvartetti ja viulisteja. Lasimaala-
uksen paljastaminen, lääninrovas-
ti Juhani Lavanko, lasitaiteilija Vei-
jo Muroke, juhlakahvit.

Siunattua joulunaikaa!

Adventin ja joulun ajan tapahtumia 
Kiimingin seurakunnassa

A
rkisto
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Jes. 35: 3-6
Voimistakaa uupuneet kädet,
vahvistakaa horjuvat polvet,
sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät:
”Olkaa lujat, älkää pelätkö.
Tässä on teidän Jumalanne!
Kosto lähestyy,
tilinteon hetki.
Jumala itse tulee ja pelastaa teidät.”
    Silloin aukenevat sokeiden silmät
ja kuurojen korvat avautuvat,
rampa hyppii silloin kuin kauris,
mykän kieli laulaa riemuaan.
Lähteitä puhkeaa autiomaahan,
vuolaina virtaavat purot arolla.

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

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

Rohkeus saa palkinnon
Toisinaan tuntuu, että elämä on ajautunut täydelliseen umpikujaan. Kaikki kortit on 
käytetty, paras mahdollinen on yritetty tehdä mutta tunnelin päässä ei näy valoa. 

Sinua on voinut kohdata suuri suru. Olet ehkä menettänyt jotain tärkeää ja mittaa-
mattoman arvokasta. Yksinäisyys ja osattomuuden kokemus ovat saattaneet hiipiä 
äkkiarvaamatta vieraaksesi tai syvä uupumus on saanut otteeseensa.

Onneksi vaikeissa tilanteissa saamme rohkaistua ja lohduttautua Jumalan sanan 
lupauksista. Hebrealaiskirje vakuuttaa meille: ”Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä 
se palkitaan kerran runsaasti.” 

Tämä lupaus avaa toiveikkaan näköalan sellaisiin tilanteisiin, joissa vaaditaan rohke-
utta ja kestävyyttä. Jae sisältää myös ajatuksen siitä, että Jumala näkee meidät ja pitää 
meistä huolta koko ajan. Lisäksi on luvattu palkinto kestävyydestä. Taivaallinen pal-
kinto.

Kuinka ihana Isä ja Kuningas meillä onkaan! Hän säälii meidän heikkouksiamme 
ja on luvannut tulla pienen ihmisen rinnalle ohi kulkematta. Isä löytää jokaiseen pie-
neen ja suureen tupaan, kylään ja kaupunkiin. Maalle ja metropoliin. 

Raamatussa kuvataan jopa, että Hänen tahtonsa voi tapahtua ”myös maan päällä 
niin kuin taivaassa”. 

Lisäksi kerrotaan, että Jeesus meni maailmankaikkeuden alimpiin paikkoihin ja 
ryösti sieltä kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän päästi vapaiksi vangittuja ja kadotuk-
seen tuomittuja. 

Jeesus kolkuttaa siis kaikenlaisten sydänten ovelle: särkyneiden ja surullisten, kovet-
tuneiden ja kylmettyneiden, turhautuneiden ja toivonsa menettäneiden. 

Myös iloon Hän osallistuu. 
Kestetään siis vielä hetki! Jeesus on jo matkalla. Hän saapuu kunniassaan, aasilla 

ratsastaen.
Siunattua adventin aikaa sinulle.

SONJA JOKIRANTA
Kulttuuri- ja hyvinvointialan yrittäjä

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, millaiseen elämään ihmisiä kannustavat Hebrealaiskirjeen sanat: 

"Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti."

Sanan aika
Sunnuntai 4.12.2016
Psalmi: Ps. 80:15-20
1. lukukappale: Jes. 35:3-6
2. lukukappale: Hepr. 10:35-39
Evankeliumi: Luuk. 12:35-40
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Musiikkitilaisuudet
KappeLive 
la 3.12. kello 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Äänirajoilla -lauluyhtyeen joulukonsertti 
la 10.12. kello 18 Tuiran kirkossa.  
Cassiopeian joulukonsertti 
su 11.12. kello 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Mieskuoro Weljien joulukonsertti 
ke 14.12. kello 20 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Madetojan musiikkilukion tyttökuoron joulukonsertti 
to 15.12. kello 19 Tuiran kirkossa.
D'amenin joulukonsertti 
ti 20.12. kello 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Sydämeni joulu -tilaisuus, musiikkia ja runoja 
pe 23.12. kello 19 Tuiran kirkossa.

Perheille 
Perheiden joulutalo 
la 10.12. kello 10–14 Koskelan seurakuntakodissa.
Joulussa tuoksuu talli -tapahtuma 
su 18.12. kello 15 ja 17, Hietasaaren ponipihassa.  
Nuorisotyön ja Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro.
Perheiden iloinen joulukirkko 
su 25.12. kello 15 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Myyjäisiä ja yhdessäoloa
Käsitöiden pop up -kauppa 
to 1.12., to 8.12., ti 13.12., pe 16.12., ti 20.12. kello 15–19, 
K-supermarket Toppilassa, Satamatie 26, Oulu.
Palokan adventtitilaisuus 
su 4.12. Palokan seurakuntakodissa. Hartaus, yhteislaulua, 
diakoniapiirin tarjoamat joulutorttukahvit ja herkkukorin 
arvonta. Joulutorttuja leivotaan myös myyntiin. 
Paikalla Soili Pitkänen, Anna Kälkäjä, Heli Mattila ja 
paikallisia diakoniapiiriläisiä.
Jouluputiikki ja -kahvila 
ke 7.12. ja ke 14.12. kello 12–19 ja ke 21.12. kello 12–15 
Tuiran kirkossa.
Joulumyyjäiset 
la 17.12. klo 10–14 Tuiran kirkossa. 
Paljon myyjiä, kahvila ja ohjelmaa lapsille. 

Joulun ajan tapahtumia 
Tuiran seurakunnassa

Suomi on 
kristitty maa

Joulun alla käy ilmi, että Suomi on kristitty maa. 
Jouluun liittyy paljon monia hyviä asioita, kuten 
käsitys toisen ihmisten muistamisesta ja auttamisesta. 
Vietämme myös aikaa yhdessä läheistemme kanssa. 

Moni ihminen löytää joulun alla tiensä Kauneimpiin 
joululauluihin tai jouluyön messuun. 

Seurakunnan työntekijän kohtaa työpaikan tai 
yhdistyksen joulujuhlassa. 

Joulun sanoma kaikkia rakastavasta ja armahtavasta 
Vapahtajasta puhuttelee edelleen.  

Nämä Rauhan Tervehdyksen sivut kertovat poimintoja 
Tuiran seurakunnasta joulun alla. 

Tervetuloa itsellesi sopivaan tilaisuuteen kotikirkkoosi 
tai muualle.

Siunattua joulun odotusta!

NIILO PESONEN
Kirkkoherra

Joulun tarina herää eloon
Hietasaaren Ponipihan kuvaelma tuo joulun sanoman ihmisten keskelle

Joskus asiat tuntuvat tapahtuvan sattumalta 
– tai ennemminkin johdatuksesta. Sellaista 
oli ilmassa muutama vuosi sitten, kun Hie-
tasaaren Ponipihan ponitouhutäti Rea Fa-

gerström tapasi Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijän. 

Fagerströmillä oli idea idyllisestä, pihapii-
rissä esitettävästä joulukuvaelmasta, jossa olisi 
mukana hevosia, poneja ja lampaita. Hän pyy-
si diakoniatyöntekijää kysymään, olisiko seura-
kunnalla kiinnostusta olla mukana järjestämäs-
sä sellaista. 

– Olin Tampereella käydessäni lukenut siellä 
pidettävästä vastaavasta tapahtumasta ja innos-
tuin heti ajatuksesta, Fagerström kertoo.

– Päätin, että meille tulee jotain vastaavaa, 
vaikka minulla ei ollut käsitystäkään, miten se 
tapahtuisi. Ensimmäiseksi ilmoitin miehelleni 
ostavani aasin, hän muistelee nauraen.

Rooleissa lapsia, 
aikuisia ja eläimiä
Tänä vuonna Joulussa tuoksuu talli -nimen saa-
nut joulukuvaelma esitetään Hietasaaren Poni-
pihassa jo kolmatta kertaa. Käsikirjoitukses-
ta vastaa oululainen Terttu Aakko, jolle Fager-
ström antaa ison tunnustuksen. 

– Muistan, kun sovimme ensitapaamisen Po-
nipihalle. Hän hahmotti heti, että tuossa voi-
sivat olla markkinat ja tässä seimi, Fagerström 
ihastelee.

Joulukuvaelmassa ei ole puherooleja, vaan lu-
kija kertoo, mitä milloinkin tapahtuu. Rooleis-
sa ovat ponitallilla käyvät lapset vanhempineen 
sekä Tuiran seurakunnan lapsikuorolaiset, jot-
ka toimivat myös esilaulajina.

Vaikka Rea Fagerström on idean äiti, hän to-
teaa naurahtaen, että hänellä on helpoin rooli. 

– Annan eläimet näytelmään ja kyselen poni-
tyttöjä vanhempineen esiintyjiksi. 

Joulumieli 
alkaa esityksistä
Moni esiintyjistä on mukana jo kolmatta kertaa. 

– Pitäähän ihmisellä olla säännöllisiä harras-
tuksia, toteaa Joosefia esittävä Ville Wittenberg 
humoristisesti.

Jeesus-vauvan vanhempina nähdään oikea 
aviopari, sillä Mariaa esittää tänäkin vuonna 
vaimo Lotta. 

– Teemme kertomuksen eläväksi. Koska ku-
vaelmassa ei tarvitse varsinaisesti näytellä, esi-
tys ei voi mennä pahasti metsäänkään, Witten-
berg tuumii.

Kaikki perheenjäsenet ovat olleet mukana 
kuvaelmassa ainakin kerran. Harjoituksia on 
useita, mutta esityksiä vain yhtenä päivänä kak-
si, joten jokavuotinenkaan harrastus ei vie pal-
joa aikaa. 

– Nykyisin tuntuu, että esityksistä alkaa oma 
joulu, Wittenberg sanoo. 

Alusta asti mukana ovat olleet myös Beshatu 
Moilanen ja Enni Heikkinen. 

– Olen yksi itämaan tietäjistä. Minulla ei 
ole aiempaa esiintymiskokemusta, mutta läh-
din mukaan, kun Terttu Aakko pyysi, Moila-
nen kertoo.

Enni Heikkinen on yksi Ponipihan hevosty-
töistä. Kuvaelmassakin hän pääsee hevosen sel-
kään ja kantamaan tähteä. 

– Esitän Marian enkeliä, Heikkinen kertoo.   
Myös Beshatu Moilasella joulumieli alkaa esi-

Pääkuvan kuvateksti: (tehdään kun kuva on valittu ja kuvaoikeudet selvitetty)

Teemme kertomuksen eläväksi. 
Koska kuvaelmassa ei tarvitse 
varsinaisesti näytellä, esitys ei voi 
mennä pahasti metsäänkään.

Ville Wittenberg 
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Muisto jouluaamusta 
Tuiran kirkossa

Olen puoliksi hereillä ja unessa. Pitäisi havahtua, hylätä lämmin 
heteka ja nousta pukeutumaan. Iltamyöhällä lämmitetty kama-
ri huokuu lämpöä, mutta ikkunaruudut ovat jääkukkien kehys-
tämät.

Portaita laskeutuessani aistin kahvin tuoksun ja kuulen kahvimyllyn 
ratinan äidin jauhaessa papuja. Isä istuu omalla paikallaan ikkunalau-
dan vieressä. 

Iso hella huokuu lämpöä, musta kissa aukoo laiskasti toista silmään-
sä ja heilauttaa häntäänsä kuin huomeneksi. Makea toppakahvi herätte-
lee lopullisesti ja kohta uhkaa kiire, vaikka kirkkomatkaa on vain muu-
tama kymmenen metriä. 

Ulkovaatteet on jo haettu porstuasta ja joululahjaksi saadut ruskeat, 
karvasisustaiset mokkakintaat on ehdottomasti vedettävä käsiin. Mut-
ta vielä ennättää napata pari suklaata rasiasta, jota koristaa Armi Kuu-
selan kuva.

Ulos astuessa pakkasilma imaisee syliinsä samalla tavoin kuin kylmään 
veteen hypätessä. Isä on lakaissut portaat ja tien portille. Omena- ja pih-
lajapuun alla näkyvät Piki-kissan pienet käpälien painaumat. 

Juoksutan sormiani pakkasen huurtamalla kirkkoaidan ristikolla, ta-
lon nurkalta kirkon portille saakka. Äiti hoputtaa askelia. Kello on vas-
ta puoli kuusi, mutta jouluaamuna kirkko täyttyy hyvissä ajoin. Kopiste-
lemme lumet ulkoportailla, astumme sisään ja äiti avaa kirkkosalin oven. 
Siinä se on – joulukirkko. 

Kattokruunut loistavat, alttarin oikealla puolella on monimetrinen 
kuusi palavine kynttilöineen. Alttarin sivuilla olevat raamattuaiheiset 
värilasi-ikkunat saavat eloa ja lämpöä edessä palavista kynttilöistä. 

Joulukirkko on tuttua ja turvallista, kuitenkin aina mukaansa vievää, 
sävähdyttävää. Luukkaan evankeliumi ja virsi 21. Suntion kolehdin kan-
toa seurataan silmä tarkkana; milloin pitkän varren päässä oleva haa-
vi heilahtaa kohdalle ja sinne saa pudottaa nyrkissä lämmenneet kolikot. 

Kuin huomaamatta on jouluaamun kirkonmeno eletty. Väki kolistelee 
penkeistään, pienimmät, nukahtaneet herätellään, taskuista kaivellaan 
kaulaliinat ja lapaset, virsikirjat laitetaan paikoilleen. Toivotetaan tutuil-
le hyvät joulut ja kiirettä pitämättä soljutaan ulos. 

On edelleen pimeää, koti-ikkunasta, kamarista näkyy valoa, isä on sy-
tyttänyt kuusenkynttilät. Juoksen lyhyen matkan tieltä pihalle, pysähtyen 
sen verran, että ehdin ravistella portin pielessä kasvavasta koivusta kun-
non lumipilvet. 

Vasta keitetyn kahvin tuoksu humahtaa vastaan jo porstuassa. Äidin ja 
isän kahvitellessa käperryn kamarin sohvaan Piki-kissa olkavarttani läm-
mittäen. Kuusen pallot pyörähtelevät verkalleen, omenat taivuttavat ok-
sia, lippurivi kiemurtelee ja latvatähti kimaltaa. 

Keittiöstä kuuluu hiljaista puhetta, kahvikupit kilahtelevat, kuuluu hel-
lan luukun kolahdus puita lisättäessä. Raukeus hiipii lämmön myötä jä-
seniin, piparkakku solahtaa sormista peitteelle. Aamukirkon tapahtumat 
muuttuvat unenomaiseksi. On jouluaamu.

HILKKA MIKKILÄ 
os. Komula,Oulu

Oululaisen Hilkka Mikkilän muistelu jouluaamusta on 1950-luvun alkupuolelta. 
Mikkilän kirjoitti tekstin, kun Tuiran seurakunta pyysi kesällä satavuotisjuhlallisuuksia 
varten muistoja Tuiran kirkosta. 
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Joulun tarina herää eloon
Hietasaaren Ponipihan kuvaelma tuo joulun sanoman ihmisten keskelle

tyksestä. 
– Tämä on todella hyvä tapahtuma. On 

kiva, kun oma perhe ja lasten kummitkin 
ovat olleet katsomassa.

Rea Fagerström kertoo, että tänä vuonna 
joulukuvaelma saa myös todellisen vahvis-
tuksen Irakista. 

– Ahmed on ollut meillä vapaaehtoise-
na täällä tallilla. Hän on ollut kotimaassaan 
lammaspaimen ja esittää myös kuvaelmas-
sa paimenta.

Haaveissa 
kansainvälistyminen
Yhteistyön myötä Fagerströmille on valjen-
nut, kuinka monessa ja monenlaisessa seu-
rakunnat ovat mukana. 

– Osalla ihmisistä voi olla aika kapea käsi-

tys siitä, mitä seurakunnat tekevät.
Hän pohtii, että monikulttuurisuutta ja 

kansainvälisyyttä voisi tuoda enemmänkin 
mukaan joulukuvaelmaan. Tulevaisuudes-
sa jokin esitys voisi olla esimerkiksi englan-
niksi. 

Rea Fagerström on onnellinen, että hän 
uskaltautui aikanaan avaamaan suunsa.  

– Uskon, että moni ei tule lähteneeksi niin 
helposti kirkkoon, mutta tämän kuvaelman 
kautta hekin pääsevät joulun sanoman ää-
relle.

ELSI SALOVAARA

Joulussa tuoksuu talli esitetään sunnuntaina 
18.12. kello 15 ja 17 Hietasaaren Ponipihassa, 
Vaaskiventie 12. 

Pääkuvan kuvateksti: (tehdään kun kuva on valittu ja kuvaoikeudet selvitetty)

E l s i  S a l ovaa ra

Joulukuvaelman harjoituksissa on pimeää. Joosefia esittävä Ville Wittenberg, Rea Fagerström ja kuvaelman 
ohjauksesta vastaava Terttu Aakko tutkivat käsikirjoitusta otsalamppujen valossa. 

J u ha R ä t y  /  J R -St u d io  O u lu
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Menot Oulun seurakunnissa  1.–8.12.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

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
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus 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: 

Tuomiokirkko: Sylvia Neso 
Maria Akar, Eetu Armas Au-
tio, Eevi Inkeri Savilaakso.
Haukipudas: Kalle Aukusti 
Korhonen, Ella Roosa Karo-
liina Sassi, Elea Aurora Vänt-
tilä, Kaarlo Johannes Ahola, 
Helvi Maija Anneli Moilanen.
Karjasilta: Adalmiina Josefii-
na Marja-Leena Haapaniemi, 
Leevi Otto Oskari Holappa, 
Eelis Gabriel Huhtala, Anna 
Inari Juntunen, Paavo Pette-
ri Korhonen, Rasmus Samuli 
Liikanen, Kerttu Carita Myl-
lykoski, Tuukka Daniel Ok-
sanen, Huugo Aukusti Panu-
ma, Paavo Verneri Siermala, 

Leikkaa talteen!

Noel Elias Kristian Tokola, Lii-
nus Kalle Elis Turpeinen, Elea 
Mirjam Päivikki Virpi.
Kiiminki: Inka Aurora Rou-
su, Jussa Ahti Eevert Orava, 
Alina Loviisa Karsikas, Kons-
ta Onni Einari Tervo, Julius 
Aleksanteri Tiirola.
Oulujoki: Maija Amalia 
Kauppinen, Pietu Mikko Vil-
jami Paasovaara, Sofia Liisa 
Susanna Palokangas, Vilja-
mi Alexander Pohjola, Ron-
ja Emilia Turtinen.
Tuira: Kille Aarni Iisakki Ant-
tila, Väinö Johannes Ham-
mar, Anton Mikael Illikainen, 
Aino Maria Junttila, Arttu El-
jas Hansinpoika Kitti, Jemina 
Eveliina Kuukasjärvi, Juuli 

Oulun seurakunnat 
tarjoavat maksut-
tomia jouluateri-
oita työttömille ja 

vähävaraisille. 
Jouluateria järjestetään 

jokaisessa Oulun seitse-
mässä seurakunnassa. 

Karjasillan, Oulujoen ja 
tuomiokirkkoseurakun-
nan jouluateriat tarjotaan 
yhdessä Oulun kaupungin 
kanssa. Oulujoella yhteis-
työkumppanina on myös 
LC Oulu Oulujoki ja Hau-
kiputaalla Haukiputaan 
Työnhakijat ry.

Aterioilla on pääsään-
töisesti tarjolla joulupuuro, 
kinkkuvoileivät sekä joulu-
tortut kahveineen.

Muutamassa seurakun-

Oulun seurakunnat ja kaupunki 
tarjoavat jouluruokaa vähävaraisille

Jouluateriassa on kyse 
myös muustakin kuin ruu-
asta.

– Joulu herkistää, ihmi-
set etsivät yhteyttä toisiinsa. 
Joulu ei ole kaikille helppoa 
aikaa, me haluamme tarjo-
ta ruuan lisäksi lämpimän 
muiston yhteisestä muka-
vasta joulujuhlasta. 

– Siellä on yleensä hyvä 

tunnelma ja mahoton po-
rina, kertoo Haukiputaan 
seurakunnan diakoniatyön-
tekijä Johanna Kerola.

Haukiputaan joulu-
ruokailuun tulee ilmoittau-
tua 5.12. mennessä Linkki-
kirppiksen kassalle. 

Ilmoittautuneille anne-
taan lisäksi jouluruokakas-
si kotiin vietäväksi.

nassa tarjotaan perinteinen 
jouluateria. 

Osaan jouluruokailuis-
ta tulee ilmoittautua etukä-
teen, jotta ruokaa osataan 
varata sopivasti. 

Tiedot jouluaterioista 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/joulu.

Mukava tunnelma ja 
mahoton porina
Jouluateriat ja -puurot tu-
levat tarpeeseen, sillä osal-
le diakoniatyön asiakkaista 
seurakunnan ateria voi olla 
ainoa jouluruoka, jonka he 
saavat nauttia. 

Esimerkiksi Haukipu-
taalla on viime vuosina 
ruokailuun osallistunut 
200–250 ihmistä. 

Sofia Rekilä, Okko Olavi Sil-
vola, Neela Hannele Tauriai-
nen, Vilja Aava Inkeri Virk-
kala.

Vihityt
Haukipudas: Hannu Antero 
Leinonen ja Satu Liisa Irene 
Hirsso. 
Oulujoki: Jani Markus Moi-
sanen ja Laura Emilia Pajari.
Tuira: Jani Valdemar Erkin-
mikko ja Piia Johanna Dahl.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Heikki Antero 
Holmi 79, Lyyli Dagmar Män-
nikkö 94, Kerttu Elisabet Ni-
kula 88, Aino Sylvia Ritokan-
gas 91, Pentti Ensio Salo 53.

Haukipudas: Esko Juhani Pe-
rätalo 73.
Karjasilta: Pekka Ilmari Ha-
kanpää 67.
Kiiminki: Rauha Katariina 
Ukkola 93, Helga Marjatta 
Väänänen 71, Seppo Aukus-
ti Timonen 70.
Oulujoki: Kalevi Salomon Ka-
lakoski 51, Heleena Marga-
reetta Korhonen 72, Markku 
Antti Ilmari Tikkala 41.
Tuira: Eevert Henrikki Juola 
73, Hilja Helena Wiman 70, 
Kaija Orvokki Vuorma 61.

Perjantai 2.12.
Jouluinen vanhan musiikin ilta 
klo 18 Karjasillan kirkko. 
Oamk:n musiikinopiskelijat esiintyvät. 
Oulu-opiston laulajien joulukonsertti 
klo 19 Pyhän Andreaan kirkko. 
Oulu-opiston yksinlaulun oppilaat 
esiintyvät. 
Konsertti 
klo 19 Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laura Karhumaa, piano. Ohjelma 5 €.

Lauantai 3.12.
Jouluista elektrojazzia RinneRadion 
tapaan klo 19 Pyhän Luukkaan kappeli 
(ks. erillinen ilmoitus).
Nuorisokuorojen joulukonsertti 
klo 19 Kiimingin seurakuntakeskus. 
Satakielet-tyttökuoron ja Kiimingin 
nuorisokuoron joulukonsertti, johtaa 
Ulla Metsänheimo, säestykset Jarkko 
Metsänheimo. Instrumenttisolisteina 
Martti Pentikäinen trumpetti, Eemeli 
Nevalainen, oboe ja Eerik Ohtamaa, urut. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Torstai 8.12.
Joulukonsertti 
klo 19 Pyhän Andreaan kirkko. Oulun 
NMKY:n tyttökuoron Oulun Fröökynät, 
johtaa Ahti Sepp. Ohjelma 5 €.
Näetkö joulutähden? -konsertti 
klo 19 Karjasillan kirkko. Poikakuoro 
Pohjantähtien iloinen joulukonsertti. 
Kuoroa johtaa Olli Heikkilä. Ohjelma 5 €. 
Mahdollisuus ostaa myös Pohjantähtien 
1. adventtina julkaistua äänitettä hintaan 
20 €/kpl. 
Joulukonsertti 
klo 19 Kiimingin seurakuntakeskus. 
Hohde-kuoron, Kiimingin seurakunnan 
kamarikuoron ja Laulujoutsenet-
lapsikuoron konsertti, johtaa Leo Rahko 
sekä Ulla ja Jarkko Metsänheimo. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Perjantai 9.12.
Oulun suzukisoittajien joulukonsertti 
klo 18 Karjasillan kirkko. 
Suzukikoulun oppilaat esiintyvät. Ohjelma 
5 €, sisältää glögitarjoilun. Konsertin 
järjestävät Oulun Suzukisoittajien 
kannatusyhdistys ry, Suzukikoulu 
Oktaavia ja Karjasillan seurakunta.

Nuorten joululaulut 
klo 18 Oulujoen kirkko. 
Tule laulamaan ja kuuntelemaan 
joululauluja Oulujoki Superstars -bändin 
tahdissa!

Lauantai 10.12.
Joulukonsertti – Äänirajoilla 
klo 18 Tuiran kirkko. 
Lauluyhtyeen Äänirajoilla muodostavat 
Anna Hanhirova (sopraano), 
Laura Tuhkala (sopraano), 
Jaakko Luukkonen (baritoni) ja Eeva-
Maria Geister (altto). 

3. adventtisunnuntai 11.12.
Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti 
klo 16 Karjasillan kirkko. 
Järjestäjinä Oulun Sotaveteraanikuoro, 
Oulun NMKY:n Vaskiveikot, Karjasillan 
seurakunta. Ohjelma 10 €.
Joulukonsertti 
klo 19 Pyhän Tuomaan kirkko. 
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 
sekakuoro Cassiopeia esiintyy.

Konsertteja Oulun seurakunnissa
Konsertteihin on vapaa pääsy, ellei toisin mainita. 

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
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 ja
hengelliset tilaisuudet

Torstain raamattupiiri to 
1.12. ja 8.12. klo 13–14, Van-
ha pappila. Syyskaudel-
la luetaan Jeremian kirjaa. 
Raamattupiiri on tarkoitet-
tu kaikille Raamatusta kiin-
nostuneille. Raamattupiirin 
vetäjän alustuksen jälkeen 
keskustellaan luetusta  koh-
dasta.
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso, avustaa Jouko Lanki-
nen ja kanttorina Péter Ma-
rosvári. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi.
Itsenäisyyspäivän kunnian-
osoitukset ti 6.12. vapausso-
dan sankarimuistomerkillä 
tuomiokirkon kirkkotarhas-
sa klo 9.45 ja Oulun hautaus-
maan sankarimuistomerkillä 
ja vakaumuksensa puolesta 
kaatuneiden muistomerkil-
lä klo 11.30, puhe Jouko Lan-
kinen.
Sanajumalanpalvelus ti 
6.12. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, avustaa Jou-
ko Lankinen ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Pohjan 
Laulu, johtaa Mihkel Kol-
dits. Lähetys www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 11.12. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttorina Péter 
Marosvári. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 

Vapaaehtoisten 
joulupuuro 
lauantaina 17.12. klo 15 
Vanhassa pappilassa. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
vapaaehtoistyössä toimivat. 
Vietetään kiireetön 
hetki yhdessäolosta 
ja musiikista 
nauttien. 

A
rkisto / H

eid
i M

akko
n

en

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän vastaanotto to 1.12. 
ja 8.12. klo 11–12, Keskustan 
srk-atalo. Päihdetyön dia-
koniatyöntekijä Riku-Matti 
Järven päivystysvastaanotto.
Tuomiokirkkoseurakun-
nan diakonian ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 soittamal-
la p. 044 3161 419 tai käymäl-
lä paikan päällä Isokatu 17. 
Työttömien ja eläkeläis-
ten ruokailu ke 7.12. klo 11-
12 Keskustan srk-talo, 2 krs., 
ruokasali Kaneli. Hinta 2€.

Elossa-kahavila 
pe 2.12. klo 19–23.30 
Keskustan srk-talo.
Nuorten aikuisten kaikil-
le avoin kahavila. Kahavi-
lassa tarjolla pientä eväs-
tä, illan vieras / ohjelma 
klo 21 ja hartaus klo 22. 
Tervetuloa.

Harrastukset ja kerhot 
Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 1.12. klo 13–14.30. Van-
han Pappilan lähetyspiiri ko-
koontuu lähetyksen ja raa-
matun hengessä. Syyskau-
den viimeinen kerta 8.12. 
Vieraana Henna-Mari Sivula.

Heinäpään ja Intiön 
eläkeläisten kerhot 

kokoontuvat 
viimeisen kerran 8.12. 
ennen joulutaukoa.

Nuorten tupa ke 7.12. klo 
15–16.30, Keskustan srk-ta-
lo. Yläkoulu ja lukio/ammat-
tikouluikäisille nuorille mah-
dollisuus huokaista hetki 
koulun jälkeen ennen illan 
juttuja. 
 

Torstai 1.12. 
klo 13  Myllyojan seurakuntatalo 
Sunnuntai 4.12. 
klo 13 Yli-Juuruksen talo, Turkansaari
klo 16  Pyhän Luukkaan kappeli
Keskiviikko 7.12. 
klo 19  Pikkaralan koulu
ke 7.12. klo 18 Ylitannilan toimitalo,  
 Tannila Yli-Ii. Miesten lauluryhmä.
Torstai 8.12. 
klo 13.30 Kastellin kirkko 
klo 16  Caritas-koti
Lauantai 10.12. 
klo 12.30 kävelykatu Rotuaari
Sunnuntai 11.12. 
klo 12  Hintan seurakuntatalo, 
 Kauneimmat joululaulut -messu
klo 15  Oulun tuomiokirkko 
klo 15  Maikkulan kappeli
klo 15  Sanginsuun seurakuntakoti
klo 16  Pyhän Andreaan kirkko
klo 16  Palokan seurakuntakoti

klo 16  Oulunsalon kirkko, gospel-ryhmä
klo 17  Oulun tuomiokirkko 
klo 17  Haukiputaan kirkko, 
 Lasten ja perheiden 
 kauneimmat joululaulut
klo 17  Ylikiimingin kirkko 
klo 18  Karjasillan kirkko
klo 18  Oulunsalon kirkko 
klo 19  Haukiputaan kirkko 
klo 19  Kiimingin kirkko 
klo 19  Pyhän Luukkaan kappeli
klo 19  Ylikiimingin kirkko 
klo 19  Yli-Iin kirkko 
Maanantai 12.12. 
klo 13  Pyhän Tuomaan kirkko 
klo 18  Huonesuon seurakuntakoti 
klo 19  Martinniemen koulu
Tiistai 13.12. 
klo 18  Kaukovainion kappeli 
klo 18  Ritaharjun koulu
klo 19  Kellon seurakuntakoti
 

Keskiviikko 14.12. 
klo 18  Juopulin kylätalo, Ylikiiminki
klo 18  Sanginjoen nuorisoseurantalo
klo 19  Rajakylän seurakuntakoti
Torstai 15.12. 
klo 18  Korvenkylän nuorisoseurantalo
klo 19  Salonpään koulu, Varjakka 
Perjantai 16.12. 
klo 13  Oulun tuomiokirkko 
klo 13  Tahkokankaan palvelukeskus 
Lauantai 17.12.
klo 17  Oulujoen kirkko 
klo 17  Tuiran kirkko, 
 laulut tulkataan viittomakielelle 
klo 19  Oulujoen kirkko 
klo 22  Pyhän Tuomaan kirkko 
Sunnuntai 18.12. 
klo 10  Haukiputaan kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut 
 -messu ja laulutuokio 

klo 10  Oulunsalon kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut -messu, 
 Radio Dei ja virtuaalikirkko
klo 12  Pyhän Andreaan kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut -messu 
klo 15  Oulun tuomiokirkko 
klo 15  Oulujoen kirkko, 
 Lasten kauneimmat joululaulut
klo 16  Pyhän Tuomaan kirkko
klo 16  Yli-Iin kirkko, 
 Lasten kauneimmat joululaulut 
klo 17  Oulun tuomiokirkko 
klo 17  Haukiputaan kirkko 
klo 17  Jäälin kappeli 
klo 18  Tuiran kirkko 
klo 19  Haukiputaan kirkko 
klo 19  Kiimingin kirkko 
klo 22  Karjasillan kirkko

Tiistai 20.12. 
klo 18  Kiimingin kirkko, 
 Lasten ja perheiden 
 kauneimmat joululaulut
klo 19  Oulunsalon kirkko 
klo 19  Pyhän Andreaan kirkko 
Keskiviikko 21.12. 
klo 8  Haukiputaan SEO:n kahvio
klo 15  Tuiran kirkko 
klo 18  Lämsänjärven leirikeskus 
Torstai 22.12. 
klo 19  Oulunsalon kirkko 
Perjantai 23.12. 
klo 18  Kiimingin kirkko 
klo 20  Kiimingin kirkko 
Maanantai 26.12. 
klo 12  Pyhän Tuomaan kirkko, 
 Kauneimmat joululaulut -messu
Loppiainen 6.1.2017 
klo 17  Koskelan seurakuntakoti 

Kauneimmat joululaulut Oulun seurakunnissa

Kirkkoihin ja seurakuntataloihin mahtuu rajallinen määrä ihmisiä, tulethan siis ajoissa paikalle.

Annan 
päivän 
joulu-

myyjäiset
perjantaina 9.12. 

klo 11–16
Intiön srk-kodissa. 

Tarjolla riisipuuroa, 
torttuja sekä 

joululeivonnaisia.
Pukinkonttiin myös 

ihania käsitöitä
Lämpimästi tervetuloa!

 
Tuotto lähetystyölle.

Työttömien   jouluateria
keskiviikkona 14.12. klo 11 
Keskustan seurakuntatalossa.

Ilmainen jouluateria kaikille diakoniatyöntekijöiltä 
ruokailukortin etukäteen hakeneille. Ruokailukortin 
voi hakea Tuomikirkkoseurakunnan diakoniatoimis-
tosta maanantaisin klo 9–11. Ateria tarjotaan ruo-
kala Kanelissa, Keskustan seurakuntatalon 2. krs.
Ateria järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin ja 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara
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Menot Oulun seurakunnissa  1.–8.12.2016

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
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 ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Sari Wallin, musiikkiavus-
tajina miesten lauluryhmä, 
musiikkiavustajina nuoret. 
Radiointi Radio Dei.
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.12. klo 18 Jäälissä, Miia Sep-
pänen ja Sari Wallin, nuorten 
musaryhmä.
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, avustaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, Pohjantähdet-
poikakuoro johtajana Olli 
Heikkilä. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kunniakäyn-
ti sankarihaudoil-
la ja klo 12 juhla 
seurakuntakes-
kuksessa, juh-
lapuhe FT Erk-
ki Kujala. 
Lähetyspiiri 
to 1.12. klo 13 
Montin-salissa.
Raamattupiiri to 
8.12. klo 10 Mon-
tin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11, p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailua ei ole ma 5.12. 
Toiminta jatkuu 16.1.2017.
Työttömien ja pienitulois-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 4.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Leena Brockman ja 
Pekka Mustakallio. Messu-
diakonina Johanna Kerola. 
Kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Nuorisokuoro. Uusien työn-
tekijöiden tehtävään siunaa-
minen. Kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustaa Pekka Rinta-
mäki, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Haukiputaan Mieskuo-
ro, johtaa Mihkel Koldits. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
seppeleen lasku sankarihau-
doilla sekä kirkkokahvit ja 
itsenäisyyspäivän juhla srk-
keskuksessa. Juhlapuhe Tyt-
ti Isohookana-Asunmaa. Mu-
kana Haukiputaan Mieskuo-
ro ja Kamariorkesteri OK-
KO. Juhlan järjestää Hauki-
putaan seurakunta, Hauki-
putaan rintamaveteraanit ja 
sotainvalidit sekä LC-Hauki-
pudas/Kello. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.

Musiikki
Anne Mattilan joulukon-
sertti to 8.12. klo 19 Hauki-
putaan kirkossa. Ohjelma 
etukäteen (S-market Hauki-
pudas) ja ovelta 25/30€. Kon-
sertin järjestää Action Show.
Kauneimmat joululaulut pe 
9.12. klo 19 Isoniemen leirikes-

kuksen kotakirkossa. Martti 
Heinonen ja Hannu Niemelä. 
Kolehti lähetystyölle. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Pe 9.12. ei Wirk-
kulan, Jokelan ja Martinnie-
men perhekerhoja. Lisätie-
toja: Outi Palokangas, p. 040 
5741 472, outi.palokangas@
evl.fi. 
Perhekerhojen puurojuhlat 
to 8.12. Kellon srk-kodilla, pe 
16.12. Martinniemen srk-ko-
dilla, Jokelassa ja Wirkkulas-
sa. Jouluevankeliumi, joulu-
lauluja, jouluisia leikkejä, rii-
sipuuroa, piparia. Tule kuu-
lemaan, näkemään, haista-
maan ja maistamaan joulun 
tunnelmaa. Puuron tarjoilua 
varten toivomme ilmoittau-
tumista omassa perheker-
hossa. Puurojuhlien jälkeen 

perhekerhot jäävät joulu-
tauolle.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläisil-
le to 1.12. klo 13 srk-keskuk-
sen Frosterus-salissa ja to 
1.12. klo 13 Kellon srk-kodilla.  
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 
Pikkumissio-kerho 1.–4.-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa.
Varkkamissio-kerho 5.–6.-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa.
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Rippikou-
lulaiset saavat illasta merkin-
nän. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistossa srk-
keskuksessa. Ajanvaraus ta-
loudellisen avun hakemisek-
si, p. 044 7310 232. Diakonia-
toimistoon voi tulla myös 
käymään. 

ten aamupuuro ma 5.12. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puo-
lelta), maksuton.

Musiikkitilaisuudet
Nuorisokuorojen joulukon-
sertti la 3.12. klo 19 srk-kes-

kuksessa. Tyttökuo-
ro Satakielet ja 

Kiimingin uusi 
nuorisokuo-
ro esiintyvät. 
Jouluisia sä-
velmiä kuul-
laan myös 
instrumen-

tein tulkittu-
na; trumpettia 

soittaa Martti Pen-
tikäinen, oboeta Eeme-

li Nevalainen ja jouluista ur-
kumusiikkia Eerik Ohtamaa.
Joulukonsertti to 8.12. klo 19 
srk-keskuksessa. Joulutunnel-
maa tuovat Hohde-kuoro Leo 
Rahkon, Kiimingin seurakun-
nan kamarikuoro Jarkko Met-
sänheimon ja Laulujoutsenet 
tyttökuoro Ulla Metsänhei-
mon johdolla. Konsertin jäl-
keen tarjolla kahvi ja torttu 2 € 

hintaan, järjestäjänä Ylikiimin-
gin kuoro. Tilaisuudessa myös 
yleisö pääsee laulamaan.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho kokoontuu Jää-
lissä viimeisen kerran tänä 
vuonna: to 8.12. klo 9.30–11 
Jäälin kappeli. Toiminta jat-
kuu v. 2017 viikolla 3.
Perhekahvilat kokoontuvat 
viimeisen kerran tänä vuon-
na: Jäälin kappelilla ma 5.12. 
klo 9.30–11 ja Kirkkopirtillä 
pe 9.12. klo 9.30–11. Toiminta 
jatkuu v. 2017 viikolla 3.
Esikkoryhmä ei kokoonnu It-
senäisyyspäivänä.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151.

Harrastukset ja kerhot
Perinteinen jouluseiminäyt-
tely Jäälin kappelin ikkunas-
sa 6.1.2017 saakka. Tule vii-
vähtämään hetki joulusei-
men äärellä.
Juttunurkka ma 5.12. ei ole 
avoinna. Toiminta jatkuu 
16.1.2017.
Naisten kasvuryhmä ei ko-
koonnu Itsenäisyyspäivänä.

Muut menot
Aamupuuro-Akatemia ma 
5.12. srk-keskuksessa. Kaikille 
avoin kohtaamispaikka. Klo 
9.50 aamuhartaus kappelis-
sa, klo 10 tarjolla on riisipuu-
roa ja kahvit.  Ollaan yhdes-
sä joulun sanoman äärellä. 
Laulamme joululauluja. Aa-
mupuuro-akatemia jää jou-
lutauolle.
Lähetyspiiri pe 9.12. klo 
12.30 sk-keskuksessa, Poi-
jussa.
Joulupuuroa ja Kauneim-
mat joululaulut -tilaisuus 
ma 12.12. klo 17.30 Martin-
niemen koululla, Jokisuuntie 
1. Joulupuuroa tarjolla klo 

17.30–18.30 ja Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuus klo 19, 
Paula Hiltunen ja Kaisa Säk-
kinen sekä Seniorikuoro ja 
Martinniemen koulun laulu-
ryhmä. Kolehti lähetystyölle.
Lähetysmyyjäiset pe 16.12. 
klo 14–17 srk-keskuksessa.
Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoron Seimelle jou-
lukortti-CD:tä myytävä-
nä kirkkoherranvirastossa ja 
kuorolaisilla, hinta 7 € / kpl.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: itsenäisyyspäiväseu-
rat ti 6.12. klo 15 ry:llä. Kel-
lo: joulumyyjäiset la 3.12. klo 
16 ry:llä. Jokikylä: seurat su 
4.12. klo 13 ry:llä.

Sanan ja 
rukouksen ilta 
su 4.12. klo 18

Jäälin kappelissa. 
Mukana Miia Seppä-

nen, Sari Wallin, nuor-
ten musaryhmä ja 
lauluina nuorten 

veisut.

Olkkarin rupatteluklupi ke 
7.12. klo 13–15 Seniori-
talon olohuonees-
sa (Terveystie 
3). Kaikenikäi-
sille eläkeläi-
sille. Rupat-
telua, har-
taus, yhteis-
laulua ja kah-
vit. Kauempa-
na asuvilla on 
mahdollisuus tila-
ta kyyditys Seija Lom-
malta ma 5.12. klo 14 men-
nessä 040 5793 247. 
Lähetyksen adventtimyy-
jäiset pe 2.12. klo 10–18 Kii-
mingin S-Market. Tule os-
tamaan lähetyksen hyväk-
si joululaatikoita, leivonnai-
sia, käsitöitä ja osallistu ar-
vontaan! Mukana myös Mis-
sionuoret. 
Yökahvila goes Syke pe 2.12. 
18.30–22, Nuorisotalo Syke 

Eläkeläisten perinteinen joulujuhla 
torstaina 15.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa.
Juhla alkaa joulupuurolla. Juhlassa on ohjelmassa 
mm. yhteislaulua ja muuta jouluista ohjelmaa. 
Juhlassa julkistetaan ja luovutetaan Joulupuu-keräyksen 
tuotto. Juhlan järjestää Kiimingin seurakunta, 
Eläkeliiton Kiimingin yhdistys ja Kiimingin Eläkeläiset ry. 

Kiiminki. Yökahvila nuoril-
le ja nuorille aikuisil-

le. Kahvia, pientä 
purtavaa ja hy-

vää seuraa. Tu-
le viettämään 
selvää per-
jantai-iltaa 
yhdessä tois-
ten kanssa.

(Huom! Yhteis-
työssä kaupun-

gin nuorisopalvelui-
den kanssa).

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 4.12. klo 
12 seurat ry:llä, Osmo Ala-
mäki. 
Oulu-opiston soitinoppilai-
den joulumatinea pe 9.12. 
klo 17.30 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa. Opiston 
oppilaiden klo 17.30 ja tai-
dekoulun soitinoppilaiden 
klo 19.15. Vapaa pääsy.

Jouluinen 
perheiden ilta 

to 1.12. klo 18–20 
Jäälin kappelilla. 

Askartelua, piparien 
leivontaa, hiljentymistä, 

pientä iltapalaa. 
Tulkaa koko 
perheellä!

Itsenäisyyspäivän juhla
tiistaina 6.12. klo 12 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa. 
Tervetulosanat Kalle Pyky 
Juhlapuhe Erkki Kujala 
Virtuoso-puhallinorkesteri, 
johtaa Sauli Orbinski
Laulua Jari Leskelä
Lausuntaa Hilkka Patja

Freeim
ag

es

Joulupuusta iloa kiiminkiläisille -keräys 
Joulukeräys vähävaraisille kiiminkiläisille. 
Keräysaika on 14.11.–15.12. Lahjoita sopivaksi 
katsomasi summa lippaaseen Kiimingin S-Mar-
ketissa, Jäälin K-Supermarketissa, K-Super-
market Ateriassa tai tilille, jonka numero on 
FI56 5741 5320 0971 75. Järj. Kiimingissä toimivat 
järjestöt: Lionsit, MLL, Eläkeliiton Kiimingin yhdis-
tys ry, Kiimingin Eläkeläiset ry sekä seurakunta

Vähävaraisten joulupuuro 
tiistaina 20.12. klo 12–14 srk-keskuksessa.
Tapahtumaan kutsutaan Haukiputaan ja Kellon 
suuralueilla asuvia. Tapahtumaan voi tulla oman 
aikataulun mukaisesti klo 12–14 välillä. 
Ilmoittaudu 14.11.–5.12. Linkki-kirppiksen kassalle, 
Kauppakuja 2. Ilmoittautuneet saavat mukaansa 
ruokakassin. 

Järj. Haukiputaan Työnhakijat ry ja 
Haukiputaan seurakunta

Joululahja haukiputaalaiselle 
lapsiperheelle

Kotimaanapu.fi -nettisivuilla on käynnissä keräys,
jonka tuotolla hankitaan 100 euron arvoisia 
lahjakortteja. Diakoniatyöntekijät jakavat ne

 apua tarvitseville vanhemmille. 
Lisätietoja: diakonissa Johanna Kerola, 

p. 045 1393 993 tai johanna.kerola@evl.fi.

Joululahjakeräys 
Kellon asukastuvalla 16.12 asti. 

Käy Kellon asukastuvalla (Kellontie 272) valitsemassa 
lapsen lahjatoive. Hankittuasi lahjan toimita se pake-
toituna 16.12. mennessä asukastuvalle tai Kikin kirp-

pikselle. Lahjat toimittaa perille seurakunnan dia-
koniatyö ja kaupungin perhetyö.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

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. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Messu su 4.12. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mai-
ja Hyvönen, kanttori Ju-
ha Soranta. Uusien työnte-
kijöiden tehtävään siunaa-
minen, toimittaa Juhani La-
vanko. Kirkkokahvit. Musii-
kissa avustaa kamarikuoro 
Melodiam. Messun jälkeen 
mahdollisuus henkilökoh-
taiseen keskusteluun ja ru-
koukseen.  
Messu su 4.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Jor-
ma Laapotti ja Eeva-Riit-
ta Huttunen, kanttori Ilkka 
Järviö. Messupyhis. Kirkko-
kahvit. 
Varikkomessu  su 4.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Messu su 4.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Kappelimessu  su 4.12. klo 
12, Maikkulan kappeli. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Auli Kipinä ja 
Riitta Yliluoma, kanttori 
Riitta Piippo. ChapelBand. 
Kirkkokahvit. Kolehti An-
na-Maija ja Miikka Kallion 
työhön Venäjällä ja Viros-
sa Suomen Lähetysseuran 
kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri  to 1.12. klo 
13, Kastellin kirkko, pappi-
lan puoli. 
Maikkulan raamattupiiri to 
1.12. ja to 8.12. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
Hartaus pe 2.12. klo 13, Ca-
ritas-Koti, Kapellimestarin-
katu 2.
Raamattupiiri ke 7.12. klo 
18, Karjasillan kirkko 
Hanna rukousryhmä to 8.12. 
klo 18, Kastellin kirkko. San-
san aluepäällikkö Arja Savuo-
ja pitää raamattutunnin "Mä 
elän laupeudesta" Ota oma 
Raamattu mukaan.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 1.12. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 1.12. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 8.12. klo 13 Kastel-
lin kirkko.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 2.12. klo 19, 
Maikkulan kappeli.
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille  ke 
14.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Eeva Joenpelto: Vetää 
kaikista ovista, Helena Ruus-
ka: Eeva Joenpelto. Elämän 
kirjailija.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkko ja per-
jantaisin klo 9–10 Pyhän An-
dreaan kirkko.  

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut to 
8.12. klo 13.30, Kastellin kirkko 
ja to 8.12. klo 16, Caritas-ko-
dissa, Kapellimestarinkatu 2.

Lapsille ja
lapsiperheille

Messupyhis su 4.12. klo 10, 
Kastellin kirkko. 

Majakkailta
perjantaina 9.12. klo 18.30
Pyhän Andreaan kirkossa

Vieraana Turun Mikaelin seurakunnan
musiikkievankelista, Jippu. 
Illan aiheena ”Rakkaus”. 
Tervetuloa kuuntelemaan 
Jipun vahvaa tulkintaa ja läsnäoloa.
Vapaa pääsy. Illan järjestävät
Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

Seimen lapsi -joulukuvaelma
Pyhän Andreaan 
kirkolla (Sulkakuja 8)
maanantaina 12.12. 
klo 17.30 ja 18.30.

Joulukuvaelmassa ker-
rotaan lapsilähtöisesti 
mitä tapahtui jouluyö-
nä, kun Jeesus-lapsi syn-
tyi maailmaan. Jouluku-
vaelman kesto on n. 30 
min. Soveltuu kaiken-
ikäisille. Glögi- ja pipa-
ritarjoilu. Vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!

Päiväkotien joulukirkot 2016
to 15.12.  klo 9 Kastellin kirkko
 klo 10 Kastellin kirkko
 klo 18 Maikkulan kappeli – 
 Mäntyrinteen päiväkoti
to 15.12. klo 9.15 Karjasillan kirkko
 klo 10 Karjasillan kirkko
pe 16.12. klo 9 Kaukovainion kappeli
 klo 10 Kaukovainion kappeli
 klo 10 Maikkulan kappeli
ke 21.12. klo 9 Maikkulan kappeli
 klo 10 Maikkulan kappeli

Oulun Sotaveteraanikuoron 
Joulukonsertti

sunnuntaina 11.12. klo 16 Karjasillan kirkossa.

Järj. Oulun Sotaveteraanikuoro,
Oulun NMKY:n Vaskiveikot, Karjasillan seurakunta

Ohjelmalehti 10 euroa.

Konsertteja
Jouluinen vanhan 
musiikin ilta 
perjantaina 2.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. 
Oamk:n musiikinopiskelijat 
esiintyvät. Monipuolisessa konsertissa 
kuullaan mm. soolo- ja kuorolaulua, sekä 
jousikvartetin musisointia. Konsertin juontaa 
vanhaan musiikkiin erikoistunut Yleisradion musiikki-
toimittaja Risto Nordell. Konserttiin on vapaa pääsy. 
Konsertti on osa Oulun diakonissalaitoksen 120-vuotis-
juhlien konserttisarjaa. 

Oulu-opiston laulajien joulukonsertti 
perjantaina 2.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Oulu-opiston yksinlaulun oppilaat esiintyvät. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 

Joulukonsertti 
torstaina 8.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Oulun NMKY:n tyttökuoron Oulun Fröökynät, johtaa 
Ahti Sepp. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 

Näetkö joulutähden? -konsertti 
torstaina 8.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Poikakuoro Pohjantähtien iloinen joulukonsertti. Kuo-
roa johtaa Olli Heikkilä. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Mahdollisuus ostaa myös Pohjantähtien 1. adventtina 
julkaistu äänite hintaan 20 € / kpl.  

Oulun suzukisoittajien joulukonsertti 
pe 9.12. klo 18, Karjasillan kirkko. Suzukikoulun oppilaat 
esiintyvät. Musisoimassa viulisteja, sellistejä, kitaristeja, 
pianisteja ja laulajia. Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjel-
ma 5 €, sisältää glögitarjoilun. 

"Miten avartuikaan silloin maailma" 

- joulurunojen ilta
maanantaina 12.12. klo 18 Kastellin kirkossa. 

"Kuuluu siipien havinaa, kun pieni enkeli yössä askel-
taa ja hetkeksi hangelle istahtaa". 

Me käymme joulun viettohon. Joulurunot avaavat 
tien joulutunnelmaan. 

Joulurunoja esittävät Maija Karppinen, 
Eeva-Kaarina Sarastamo, Elsi Salovaara, 
Väinö Kokkonen ja Juha Vähäkangas. 

Joulua sydämeen soittaa ja säestää Riitta Piippo. 
Joulurunoillan jälkeen 

jouluglögi- ja piparijatkot srk-salissa. 
Vapaa pääsy! Olet tervetullut!

Joulumyyjäiset lähetyksen hyväksi 
lauantaina 10.12. klo 10–13 Kaukovainion kappelissa. 

Tule nauttimaan jouluisesta 
tunnelmasta ja tekemään 
ostoksia – myyjäistuotto 
ohjataan Karjasillan 
seurakunnan 
nimikkolähetystyölle. 
Myytävänä leivonnaisia, 
käsitöitä, tansanialaisia koruja, arpoja ja monenlaista 
jouluista tuotetta. Puurolounas ja kahvit joulutortun 
tai joulupullan kera.  
Myyjäisiin saa myös lahjoittaa. Jos leivot, liitä 
leipomusten mukaan lista käytetyistä raaka-aineista 
ja valmistuspäivämäärä. Myös käsitöitä, arpavoittoja 
ja herkkukorin sisältöjä saa lahjoittaa. Kaikki 
lahjoitukset otamme vastaan lauantaiaamuna klo 9 
alkaen. 
Lisätietoja lähetyssihteeri, p. 040 575 2714. 

sunnuntaina 4.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.
Aiheena on “Kuninkaasi tulee kunniassa”. Varikkomes-
sun toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen yhdessä vapaa-
ehtoisten kanssa. Messussa saarnaa Matti Malinen Kan-
sanlähetyksestä. Musiikista vastaa varikkobändi. Saar-
nan aikana lapsille on pyhäkoulu. Messun jälkeen kirk-
kokahvit. Tervetuloa Varikolle!

Luontopyhis su 4.12. klo 15 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa joulun odotuk-

sen teemalla. 
Perhetupa ma 5.12. klo  9–11, 
Karjasillan kirkko.
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Jouluiloa oulunsalolaisille 
vähävaraisten perheiden lapsille!  
Halutessasi voit ostaa sopivaksi katsomalla 

summalla (ei ole ala- eikä ylärajaa) lahjakortin 
paikallisesta tai muusta kauppaliikkeestä. 
Toimitamme lahjakortit perheille nimetyn 

lapsen joululahjaa varten.   
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä 
Maija Sivula, p. 044 7453 853 tai 

Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 4.12. klo 10 Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, ehtoollisavustajat An-
na ja Reetta Pasma, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 
Adventtihartaus 4.12. klo 12 
Turkansaaren kirkko. Seura-
kuntatyön erityispalvelut.
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10 Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Matti Jurvelin, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Rip-
pikoulusunnuntai 2017 rippi-
kouluun osallistuville nuoril-
le ja heidän vanhemmilleen. 
Kirkkokahvit ja ripari-info srk-
talolla.  
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10 Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Jaakko Rahko. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 
10 Oulujoen kirkko. Toimit-
taa Satu Saarinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Sep-
peleen lasku sankarihaudoil-
le klo 9.45. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 10 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Mat-
ti Jurvelin, kanttorina An-
ja Hyyryläinen, kirkkokuoro. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Hintan sakastissa

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  1.–8.12.2016

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

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 4.12. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Sai-
la Karppinen, avustaa Riit-
ta Markus-Wikstedt, kantto-
ri Anna-Kaisa Pitkänen, kirk-
koväärti Tytti Hyvärinen. 
Hartaus ke 7.12. klo klo 13.30 
Salonkartano, Maija Sivula ja 
Anna-Kaisa Pitkänen
Joululaulutilaisuus ke 7.12. 
klo 17 Salonkartano. 
Jouluinen yhteislaulutilai-
suus Salonkartanon asuk-
kaille ja omaisille,
Pirjo Mäntyvaara, Henna-
Mari Sivula laulu.
Seurakuntakerho jää joulu-
tauolle ja kokoontuu seuraa-
van kerran to 26.1.2017. Ks. 
ilmoitus joulupuuro- ja jou-
lulaulutilaisuudesta to 8.12. 
klo 11.
Hartaus to 8.12.klo 13.30 
Teppola, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 2.12. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 8.12.klo 9 

Kunnianosoitus sankarihau-
dalla klo 9.45. Juhla srk-talol-
la. Miesten lauluryhmä.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 10 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Jaakko Rahko. Seppeleen las-
ku sankarihaudalle. Juhla seu-
rakuntatalolla. 
Viikkomessu ti 6.12. klo 19 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarna Jorma 
Kiviranta, kanttorina Emilia 
Soranta. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 1.12. 
klo 9–12 Myllyojan srk-talo. 
Nettiosoitteesta www.ou-

lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 2.12. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa, Har-
jutie 18. 

Apua ja tukea
tarvitseville 

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11, p. 040 
7033 690. Vastaanotto muis-
sa asioissa sopimuksen mu-
kaan ottamalla yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut s. 15.
Laulukerho to 8.12. klo 10 Yli-
kiimingin srk-talo. 

Nuorten joululaulut pe 9.12. 
klo 18 Oulujoen kirkko Tule 
laulamaan ja kuuntelemaan 

Vähävaraisten joulupuuro
ma 12.12. klo 11 Myllyojan seurakuntatalossa.
Tarjolla riisipuuro sopalla, kinkkuleivät ja torttukahvit.
Ohjelmassa hartaus Ilkka Mäkinen, joulupuuro ja yhdes-
säoloa. Yhteistyössä Oulun kaupunki ja LC Oulu Oulujoki.
ma 12.12. klo 11–12 Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Ohjelmassa hartaus Olavi Isokoski, joulupuuro ja yhdes-
säoloa. Yhteistyössä Oulun kaupunki.

joululauluja Oulujoki Supers-
tars -bändin tahdissa!  

seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 8.12. 
klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 9.12. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 5.12. klo 11 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5. Pai-
kalla on myös SPR:n Terveys-
pointti. Kyläkamari jää joulu-
tauolle ja kokoontuu seuraa-
van kerran ma 23.1.2017.
Maahanmuuttajana meillä 
ja muualla ke 7.12. klo 18 Py-
säkillä. Maailmassa on pako-
laisia enemmän kuin koskaan 
ennen.  Joissakin maissa työ-
peräinen maahanmuutto ta-
kaa yhteiskunnan toimivuu-
den. Millaisia tarinoita kät-

keytyy näiden ilmiöiden 
taakse? 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro on 
joulutauolla ja jatkuu taas ti 
24.1.2017. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: La 3.12. joulumyyjäiset: 
klo 15 ruokailu ja vastaan-
otto, klo 16.30 myyjäiset. Su 
4.12. klo 16 seurat ry:llä Lau-
ri Karhumaa, Esa Kurkela. Ti 
6.12. klo 16 itsenäisyyspäivän 
juhla kirkossa. Pe 9.12. klo 19 
joululauluilta kirkossa, Jorma 
Vuorma. Salonpää: Su 4.12. 
klo 16 seurat ry:llä klo 16.

Joulunodotusilta 
torstaina 1.12. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

Perheiden yhteistä virittäytymistä joulutunnelmaan. 
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille lapsiperheille. 

Joulutunnelman luomista yhdessä laulaen, 
askarrellen ja leipoen. Tilaisuus on maksuton.
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Konsertti pe 2.12. klo 
19 Ylikiimingin srk-talo. 
Laura Rahko, piano. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 eur.

Seurakuntakerhon ja 
Kyläkamarin yhteinen

joulupuuro-  ja 
joululaulutilaisuus
torstaina 8.12. klo 11 

seurakunnan 
Toimitalolla.

Itsenäisyyspäivä 
tiistaina 6.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10 kirkossa 
Toimittaa Petri Satomaa, avustaa Kirsi Järvelin, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkänen, 
musiikkiavustus Matti Puoskari laulu, 
kirkkoväärti Veikko Pitkälä, seppeleen laskeminen.
Messuun voi osallistua myös Virtuaalikirkon kautta.
Jumalanpalveluksen jälkeen on keittotarjoilu 
soppatykistä.
Itsenäisyyspäivän kirkkojuhla klo 16 kirkossa.
Vaskiyhtye ja seurakunnan poikakuoro
Yhteislaulua
Heimo Tölli, runonlausunta
Pekka Kinnunen, juhlapuhe
Petri Satomaa, hartaus
Ennen juhlaa perinteinen partiolaisten soihtukulkue
ja seppelpartio klo 15.45.

Perinteinen joululaulujen ilta
keskiviikkona 7.12. klo 19 
kirkossa.
Esiintyjinä Inga Söder, 
Osmo Kaveri, 
Lakeuden Laulu ja 
NMKY:n tyttökuoro.
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €.

Järjestäjänä MLL Pohjois-Pohjanmaan Piiri ry

Hyväntahdon 
joulukonsertti
sunnuntaina 4.12. klo 16 kirkossa.

Konsertissa esiintyvät laulaja Lassi Makkonen 
säestäjänään Jukka Ulkuniemi sekä 
laulaja ja pianisti Sallamari Johansson.
Konsertin tuotto menee Lions-liiton 
valtakunnalliseen Punainen Sulka -keräykseen, 
mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Ohjelma 15 €, ovelta puolta tuntia ennen 
tai Salottarien kautta.

Järjestäjänä LC Oulunsalon Salottaret

Joululauluilta 
torstaina 8.12. klo 18  Joloksella 
Haaponiemen hallilla 
(Kouluraitti 15).
Ohjelmassa: lasten esityksiä, 
joululauluja, iltapala, joulupukki, 
kinkkuarvonta. Iltapalan hinta:  5 € / Aikuinen, 
2 € / Lapset alle 10-v., Alle 4-v. ilmaiseksi. 
Sisältää: Riisipuuron, sekahedelmäsoppaa, 
maito/ mehu, kahvi/tee. Tervetuloa. 
Oulujoen seurakunta ja Joloksen urheiluseura ry

Vapaaehtoista talousneuvontaa 
keskiviikkona 14.12. klo 15 
Myllyojan seurakuntatalossa. 
Tuntuuko sinusta, että 
asiat kaatuvat päällesi? 
Tarvitsetko talous- tai
velkaneuvontaa? 
Jospa voisimme auttaa 
sinua eteenpäin. 
Talousneuvonta on maksutonta. 
Varaa aika ke 7.12. klo 12–13, p. 040 5747 098.

Joulupuuro ja -myyjäiset 
torstaina 8.12. klo 18 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Tarjolla riisipuuroa ja soppaa, jälkiruuaksi joulutorttu-
kahvit. Hinta 10€. Lähetyksen ja diakonian myyntipöydis-
tä voit tehdä jouluisia ostoksia vaikkapa pukinkonttiin! 

Joulumyyjäiset 
lauantaina 10.12. klo 10–12 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Tervetuloa tekemään  jouluisia 
ostoksia torttukahvien lomassa. 
Useita eri myyjiä. 
Arvontaa. 
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Jouluputiikki ja -kahvila 
Istahda joulukahville yksin tai yhdessä. 

Käy ostamassa käsintehtyjä joululahjoja. 
Tuotto lyhentämättömänä lähetystyölle.

Putiikki ja kahvila auki Tuiran kirkossa keskiviikkoisin 
7.12., 14.12. klo 12–19 ja 21.12. klo 12–15. 

Hartaushetki kirkossa klo 12.30 ja 
illan päätteeksi iltamessu klo 19.

21.12. laulamme Kauneimmat joululaulut klo 15.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 4.12. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jonna 
Piirainen, ehtoollisavustaja 
Juha Tervaskanto, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Meditatiivinen messu su 
4.12. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustaa Anu Ojala, kant-
tori Anu Arvola-Greus. Lau-
lamme virsikirjan lisävihkon 
meditatiivisia virsiä. Pyhä-
koulu saarnan aikana. 
Messu su 4.12. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, ehtoollisavustaja Mark-
ku Vieru, kanttori Anu Arvo-
la-Greus.  
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Jonna Piirai-
nen, kanttori Heikki Jämsä. 
Palokan adventtitapahtu-
ma su 4.12. klo 15–16.30, Pa-
lokan srk-koti. Ks. ilmoitus.
Iltamessu su 4.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 7.12. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soi-
li Pitkänen, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 7.12. klo 19, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Veijo Koivula.
Hartaus pe 2.12. klo 14, Cari-
tas Matriiti, Valtatie 37. Har-
tauden pitää Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan pappi. 
Oulun rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat ja raamattuluokka 
pe 2.12. klo 18.30–21,Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 1.12. ja to 
8.12. klo 12.30 Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Raamattupiiri to 1.12. ja to 
8.12. klo 17, Rajakylän srk-ko-
ti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Käsitöiden Pop up -kauppa 
to 1.12. ja to 8.12. klo 15–19, 
K-supermarket Toppila, Sa-
tamatie 26, Oulu. Villasuk-
kia, lapasia, pipoja, kasseja, 
tonttuja monenlaisia taidol-
la tehtyjä käsitöitä joulupu-
kin konttiin. Tapa tehdä hy-
vää tuotto lähetystyölle ym-
päri maailmaa. Pop up-kaup-
pa avoinna: to 1.12., to 8.12., 
ti 13.12., pe 16.12. ja ti 20.12. 
klo 15–19. Käteismaksu.
Käsityökerho pe 2.12. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Tuiran seurakunnan nuorte-
nilta pe 2.12. klo 18–20, Tui-
ran kirkko. Illoissa on aina 
paikalla seurakunnan työn-
tekijä sekä vanhempia nuo-
ria. Illat ovat päihteettömiä 
ja energiajuomavapaita ja 
tarjolla pientä purtavaa. Li-
sätietoja Anssi Putilalta, p. 
050 3408 982, anssi.putila@
evl.fi. 
Tuiran seurakunnan isos-
päivä 2 su 4.12. klo 14–19, 
Tuiran kirkko. Mukaan kut-
sutaan kaikki seurakuntam-
me isoskoulutettavat ja van-
hat isoset kaikista isoskou-
lutusryhmistä. Päivän aihei-
ta ovat draama, uudet ideat, 
sketsipaja ja veisupaja. Päi-

Palokan 
adventtitapahtuma
sunnuntaina 4.12. klo 15 Palokan seurakuntakodissa.
 
Tapahtumassa on hartaus ja yhteislaulua, jossa laule-
taan adventin- ja joulunajan virsiä. Lastenohjaaja pi-
tää lapsille oman jouluisen satuhetken kerhohuonees-
sa. Paikallinen diakoniapiiri tarjoaa joulutorttukahvit ja 
mehun. Voit myös halutessasi tukea oman asuin alueesi 
diakoniatyötä osallistumalla herkkukorin arvontaan tai 
ostamalla muita myyjäistuotteita. Jos joulutorttuja jää, 
ne myydään tilaisuuden aikana pois diakoniatyön hy-
väksi. 

Lisätietoja: diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

"Maat, metsät hiljenneinä" 
– Hiljaisuuden retriitti
pe–su 20.–22.1. Rokuan leirikeskuksessa. 

Retriitti on tarkoitettu etupäässä heille, jotka tarvit-
sevat hengähdyshetken arkensa keskelle. Ilmoittau-
tuessasi voit omin sanoin perustella, miksi juuri si-
nä tarvitset retriittiä. Etusijalla ovat Tuiran seurakun-
nan alueella asuvat henkilöt. Retriitin hinta on 70 €. 
Ilmoittautuminen tapahtuu Oulun seurakuntien net-
tisivujen kautta 5.–16.12. välisenä aikana. Jos halu-
at ilmoittautua puhelimitse, voit ilmoittautua soitta-
malla Helille pe 9.12. Mikäli tulet valituksi leirille, saat 
ihan vuoden alussa leirikirjeen, jossa on tarkemmat 
ohjeet retriittiä varten.
Lisätietoja antavat retriitin ohjaajat: 
vs. pastori Soili Pitkänen, p. 040 5064 244 
ja diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 8.12. klo 13–15, 
Palokan srk-koti. Kerhos-
sa kahvitellaan, vaihdetaan 
kuulumiset ja suunnitel-
laan diakonista va-
paaehtoistyötä.
Lisätietoja an-
taa diakoni 
Heli Mattila, 
p. 040 5747 
145. 
Seniori-
en laulupii-
ri to 8.12. klo 
13.30–15, Tuiran 
kirkko. Lauletaan 
yhteislauluina joululaulu-
ja, hengellisiä lauluja ja vir-
siä kanttori Heikki Jämsän 
johtamana. Mukana kant-

tori sekä diakoniatyönteki-
jä Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 
Kahvitarjoilu!
Big Night Out la 10.12. klo 

16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Suunnat-

tu yli 10-vuoti-
aille. Kokoon-
tumisissa on 
iltahartaus, 
pelailua, as-
kartelua ja 
yhdessä te-

kemistä. Tar-
jolla myös me-

hua ja keksiä, 
muuten toimitaan 

nyyttäriperiaatteella. Li-
sätiedot: sanna.tervo@evl.
fi tai riikka.honkavaara@
evl.fi.

P
ixab

ay

Seniorien
 laulupiiri 

to 8.12. 
klo 13.30–15

Tuiran 
kirkossa. 

Eläkeläisten joulujuhla
sunnuntaina 11.12. klo 12–14.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa.
Juhla alkaa messulla klo 12, jonka jälkeen tarjolla 
joulupuuro, jouluista ohjelmaa ja torttukahvit. Mes-
sun toimittavat pastorit Päivi Jussila ja Petteri Tuulos, 
kanttorina Anna Kälkäjä. Mukana diakoniatyönteki-
jät Eeva-Marja Laitinen ja Sirpa Vähäaho-Kuusisto se-
kä diakoni-opiskelija Mira Hyttinen.

Linja-autojen reitit:
Auto 1
11.00 Tuiran palvelukeskus, Kangastie
11.10 Tuiran kirkko
11.20 Alppilan pysäkki, Kaarnatie
11.30 Hiidentien päätepysäkki
11.40 Metsolan kartano, Mielikintie
Pyhän Tuomaan kirkko

Auto 2
10.50 Koskelan srk-kodin pysäkki
11.00 Rajakylän srk-koti
11.10 Palokan palvelukeskus
11.20 Niittytuuli, Risuniityntie
11.30 Kuivasjärvi, Karjakentän pysäkki,
Kaitoväylä, Yliopistonkatu
11.40 Pyhän Luukkaan kappelin pysäkki
Pyhän Tuomaan kirkko

Paluukuljetus lähtee klo 14.30.

vän päätteeksi osallistumme 
yhdessä iltamessuun. Lisätie-
toja päivästä antaa isoskou-
lutuksesta vastaava nuoriso-

työnohjaaja Merja Ollila.
Käsityökerho ma 5.12. klo 
12–14, Tuiran kirkko, Sump-
pu. 

Joulutalo
lauantaina 10.12. klo 10–15
Koskelan seurakuntakodilla

Jouluhartaus klo 12,
pastori Petteri Tuulos.
Jouluista musiikkia,

Anna Kälkäjä.
Lapsille jouluaskartelua.

Aitassa jouluseimi.
Myyjäisissä leivonnaisia 

ja käsitöitä.
Joulupuuro 3 euroa ja 
torttukahvit 2 euroa.

Tervetuloa!
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Aikuisten sukkia Vienan 
Karjalaan voi toimittaa dia-
konissoille pe 2.12. mennes-
sä.
Erityisryhmien jouluharta-
us pe 2.12. klo 10 Rantsilan 
kirkossa ja joulujuhla seura-
kuntatalossa.
Lähetystyön joulumyyjäi-
set pe 2.12. klo 13–15 Pulkki-
lan srk-talossa.
Järjestömyyjäiset la 3.12. 
klo 10 Pyhännän srk-talossa.
Rovastikunnallinen isosta-
pahtuma la 3.12 Vihannissa.
Ehtoollishartaus ma 5.12. 
klo 14 Pihlajistossa.
Syöpäkerhon joulujuhla ke 
7.12. klo 12 Rantsilan srk-ta-
lossa. Veteraanikuoro.
Joululaulutilaisuus ikäihmi-
sille pe 9.12. klo 13 Rantsilan 
kirkossa. Syöpäkerho avus-
taa, kahvit srk-talossa. 
Seurakuntakerho: Piippo-
la: tiistaisin klo 12 Väinöläs-
sä. Pulkkila: torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 7.12. klo 10 srk-talos-
sa. Rantsila: to 8.12. klo 13 
srk-talossa.
Perhekerho: Pulkkila: ke 
7.12. kerhotilassa. Rantsila: 
ma 5.12. klo 10 Nuppulassa. 
Päiväkerho: Pulkkila: pe 
2.12. klo 10 kerhokodissa. 
Rantsila: to 1.12. klo 12 Nup-
pulassa.
Varhaisnuoret: Pyhäntä: Ta-
vastkengän varkkarit to 1.12. 
klo 16 Tavastkengän koululla.
Rauhanyhdistys: Pulkkila: 
Seurat su 4.12. klo 13 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat ja joulumyy-

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

Diakonissat
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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  1.–8.12.2016

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 3–5-vuotiail-
le keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho (kaiken-
ikäisten perhekerho) 
torstaisin klo 10–11.30 

kirkolla.

Koululaisten chimes-
ryhmä torstaisin 

klo 15–16 kirkolla.

Kirkkokuoro torstaisin 
klo 18–19.30 kirkolla. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
on avoinna ma, ti, to ja pe 
klo 10–14 Höyhtyällä 
(Nokelantie 48 B). Joulukortteja ja 
-koristeita, uusia neuleita, leluja, 
puutöitä sekä kahvila lähetyksen hyväksi.
Villasukkia, lapasia, hartiahuiveja, kaulaliinoja, tilkku-
peittoja, nukenvaunuja ym. lahjaideoita jouluksi. Pulla-
kahvit voit nauttia 3 eurolla. Joulukuussa Siipi on avoin-
na myös lauantaina 10.12. Tervetuloa! 
Tarinoita maailmalta pe 2.12. klo 12–13, Siipi.  
Laulamme yhdessä, Sanna Leppäniemi.
Tarinoita maailmalta pe 9.12. klo 12–13, Siipi. Rukouk-
sen voima -nukketeatteri Lastenohjaajaajat Hanna Par-
tanen ja Päivi Sutinen sekä harjoittelija Minna Pelkonen.

Kansainvälisyys – In English

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). 
Teafellowship after the service.  
Arabiankielinen hartaus Kaukovainion kappelilla sun-
nuntaisin klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Teehetki 
hartauden jälkeen. Järjestää sudanilaiset kristityt.

Christmas Carols su 4.12. klo 16, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Perinteiset kristilliset joululaulut ja tekstit eri kie-
lillä. Joululauluja ja -tekstejä enimmäkseen englannik-
si. Musiikki ja urut kirkkomuusikko Taina Voutilainen, 
juontaa Árpád Kovács. 

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISTYÖ
Olkkari-ilta ma 5.12. klo 17–19, Heinätorin srk-talo. Olk-
kari-ilta nuorille kehitysvammaisille (18–40-vuotiaille) 
Mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa nuorille kehitysvam-
maisille aikuisille. Lisätietoja Christalta, p. 040 5156 935.
Nuorten kahvila to 8.12. klo 17–19, Keskustan srk-talo, 
2. krs Lilja & Lumme-sali. Kahvila 14–17-vuotiaille kehi-
tysvammaisille nuorille. Ohjelmassa yhdessäoloa, iloista 
mieltä ja mukavaa tekemistä. Mukaan voi tulla yksin tai 
kaverin kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista, maksuton. 
Lisätietoja: Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935.

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto ma ja to klo 9–11 Kes-
kustan srk-talolla, 1. krs. Diakonissa Anne-Mari Kyllösen 
avoin vastaanotto ilman ajanvarausta.
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30 
Keskustan srk-talossa. Viittomakieltä käyttävät seura-
kuntalaiset: kuurojenpappi Päivi Liitin avoimelle vas-
taanotolle voit tulla keskustelemaan uskon ja elämän 
asioista. Päivi Liiti, p. 044 7555 554.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 1.12. ja 8.12.
klo 14 Keskustan srk-talossa. 
Ystäväilta to 24.11. klo 15.30 Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Hartaus, kahvit ja toiminta- tai askarte-
lutuokio.
Hyvä tietää -luento pe 25.11. klo 9.30 Keskustan srk-ta-
lo. Aloitamme kahvilla. Tulkattu luentotilaisuus klo 10–
12. Mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle Ra-
vintola Pokkiseen. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Joulujuhla näkövammaisille ja läheisille 10.12. klo 13 
Kastellin kirkossa, Töllintie 38. Hartaus Maija Hyvönen, 
Karjasillan seurakunnan pastori.  Kanttorina Taina Vou-
tilainen. Ohjelmassa yhteislaulua, musiikkia, runoja. Tar-
jolla on riisipuuro ja torttukahvit. Pöytiin tarjoilu. Opas-
ystävät ovat vastassa kirkon parkkipaikalla klo 12.30 al-
kaen. Jos varaat paluukyydin etukäteen, varaa klo 15.15. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 2.12. klo 13–15 Keskustan srk-talo. Ver-
taistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille. Taina Vouti-
lainen laulattaa.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
8.12. klo 17–19 Keskustan srk-talo. Vertaistukea huumei-
den käyttäjien läheisille. Vieraanamme palveluesimies 
Tuomo Seppänen.
Naistenryhmän ja Tavoiteryhmän yhteinen jouluas-
kartelu pe 9.12. klo 9–16, Keskustan srk-talo. Jouluas-
kartelua miehille ja naisille. 

Joululauluja ja -tunnelmaa eri aisteille
torstaina 8.12. klo 10–11 Keskustan srk-talon 2. krs, Isos-
sa srk-salissa. Viittomakielinen kuoro esiintyy. Tulkkeina 
Ulla-Maija Aaltomaa ja Sirpa Suomela. Musiikista vastaa-
vat Taina Voutilainen, Pauliina Sormunen ja Esa Rättyä.
Glögitarjoilu pienessä salissa klo 9.30–10. 
Tilaisuuden järjestää Seurakuntatyön erityispalvelut

Adventtihartaus to 1.12. klo 
14 Saarenkartanossa.
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set la 3.12. klo 15.15 kirkolla.
Eläkeliiton jouluruokailu ti 
13.12. Ailastossa. Ilmoittau-
du 8.12. mennessä Helville, 
p. 040 8275 711.

Partiolaisten jouluhartaus ja joulukahvit 
perjantaina 9.12. klo 18.30 Tuiran kirkossa.

Lippukuntien johtajistolle, samoajille, 
vaeltajille ja aikuisille mukava tilaisuus hiljentyä 

ja rentoutua joulun sanoman äärellä. 
Mahdollisuus tavata muita partiolaisia, 

johtajia ja rupatella kuulumisia.
Hartauden jälkeen joulukahvit ja yhteislaulantaa.

Sydämellisesti tervetuloa! 

Jouluista elektrojazzia 
RinneRadion tapaan

Lauantaina 3.12. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa (Yli-
opistokatu 7) kuullaan RinneRadiota, joka yhdistelee va-
paasti ja ennakkoluulottomasti eri musiikkityylejä, mm. 
jazzia ja elektronista musiikkia. Tässä vuonna 1988 pe-
rustetussa yhtyeessä esiintyvät klarinetisti ja saksofo-
nisti Tapani Rinteen lisäksi lyömäsoittaja Juuso Hannu-
kainen, elektroniikkaspesialisti Konsta Muffler Mikko-
nen ja äänisuunnittelija Miikka Kari. Konserttiin on va-
paa pääsy. Tervetuloa!

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 8.12. klo 19
Oulun katolisessa kirkossa,
Liisantie 2.
Toimittaa isä Donbosco Thomas.
Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Sanajumalanpalvelus 
su 4.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus ti 6.12. 
klo 10 kirkossa.

KappeLive-kon-
sertti la 3.12. klo 
19 Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Rin-
neRadio.
Varikkomessu  su 4.12. klo 12, Pyhän Andreaan kirkko.
Christmas Carols –joululaulut su 4.12. klo 16 Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7.
Luukas-messu itsenäisyyspäivän aattona ma 5.12. klo 
19 Pyhän Luukkaan kappeli. Toteutetaan Suomalaise-
na messuna, joka on pääosin säv. ja san. Lasse Heikkilä 
(suomalainenmessu.fi). Voit osallistua messun suunnit-
teluun etukäteen Facebookin ryhmässä "Luukas-mes-
su" tai tulla paikalle jo klo 17.30, jolloin alamme laittaa 
messun osia kokoon. Messua junailevat yliopistopastori 
Ari Savuoja ja diakonissa Saila Luukkonen. Kolehti vähä-
varaisille opiskelijoille. Kirkkokahvit ja iltapalatarjoilu.
Sarastus-kuoron harjoitus ke 7.12. klo 18–20, Keskus-
tan srk-talo, Isokatu 17.
Yliopiston joululaulut – perinteisten joululaulujen yhteis-
laulutilaisuudet: Linnanmaalla to 8.12. klo 12.30–14 Oulun 
yliopiston pääaulan kuppilassa Central Café, Erkki Koiso-
Kanttilan katu 7, lääkiksellä pe 9.12. klo 12.30–14 ruokala 
Medisiina, Aapistie 5, Kontinkangas. Tarjolla joulutorttua 
ja glögiä/ kahvia. Tule laulamaan toisten mukana tai vain 
kuuntelemaan! Laulattajana kirkkomuusikko Taina Vouti-
lainen, portsarina yliopistopastori Ari Savuoja. Kaikki ter-
vetuloa, 150:lle ensimmäiselle ilmainen tarjoilu!

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 7.12. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli seurakuntasali, Yliopistokatu 
7. Teemana: Profetiat ennen ja nyt. Puhe: Tomi Koho. 
OPKOn opiskelijailta la 3.12. klo 17.30 Tuiran kirkolla 
Maininki-salissa, Myllytie 5. Teemana: Kansalaistotte-
lemattomuus? Puhe Päivi Räsänen.

Kuollut: 
Laura Maria Hassi 89
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teinen kirkkohetki, jonne ai-
kuisetkin ovat tervetulleita! 

Joulumyyjäiset nuori-
soseuralla to 8.12. klo 
17–20. Lähetystiimi mu-
kana myyjäisissä, arvon-
taa Kenian Matongon 
orpokodin hyväksi.

Raamattupiiri to 8.12. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim. 6.
Rauhanyhdistys: Pe 2.12. klo 

 

jäiset la 3.12. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 4.12. klo 16 ry:llä. 
Rantsila: Joulumyyjäiset pe 
2.12. klo 19 ry:llä. Seurat ti 
6.12. klo 18.30 ry:llä.
Kuorot: Kestilä: kirkkokuo-
ro keskiviikkoisin klo 17 srk-
kodissa. Pulkkila: Kirkkokuo-
ro torstaisin klo 13.30 ja Stel-

 

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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
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www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto on aloittanut uusis-
sa tiloissa: osoite Ylipääntie 
11. Virasto avoinna ma ja ke 
klo 9–14 ja pe klo 9–12.
Lasten kerhotoiminnasta li-
sätietoa Siljalta, p. 044 7750 
601.
Perhekerho to 1.12. klo 10 
srk-talossa. 
Joululauluilta pe 2.12. klo 19 
kirkossa, järjestää Lumijoen 
Rauhanyhdistys.
Pohjan laulun Isänmaalli-
nen joulukonsertti la 3.12. 
klo 16 Lumijoen kirkossa. Oh-
jelmamaksu 15 €. 
Rukouspiiri maanantaisin 
klo 10.30 Helli Eeronkedolla, 
Jukolantie 2 A 5.
Kuoroharjoitukset ke 7.12. 
klo 18.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 8.12. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-

lat klo 15.15 srk-talossa. (ei to 
1.12.) Pyhäntä: lapsikuoro to 
1.12. klo 17.30 ja mieskuoro 
klo 19 srk-talossa. Rantsila: 
Veteraanikuoro keskiviikkoi-
sin klo 11 ja Stellat klo 15 srk-
talossa. Kappelikuoro tors-
taisin klo 18.30 srk-talossa 
(ei 1.12.).

 

Vihitty: 
Joonas Taneli Taipaleenmäki ja 
Heidi Johanna Mattila (Kestilä)

Kuollut: 
Pentti Antero Rantala 80 (Piippola), 

Rauno Armas Tapani Rehula 54 (Pyhäntä),
Heidi Marjatta Lampela 26 (Kemijärvi)

Kyläjoulukalenteri 
To 1.12. Joulukalenterin avaus: joulupolku klo 10 al-
kaen iltaan saakka. Lähtö kirkon pihalta, pururadan 
puolelta (pimeän aikaan taskulamput mukaan). Tont-
tupostilaatikkoon voit tuoda mukanasi terveiset ton-
tuille ja eläinten joulupuuhun voit tuoda jotain ripus-
tettavaa. Luovontie 50.
Pe 2.12. Polarmoss: jouluaskarteluideoita, glögiä ja pi-
paria klo 15–18, Viinikantie 86 (entinen mattopesula).
La 3.12 Suomelan vanha pirtti: ”entisajan joulua” ja 
joulumyyjäiset Hailuodon ystäväpalvelun (SPR ja srk) 
hyväksi klo 14–17. Kittiläntie 138. Lue juttu s. 6.
Su 4.12. Lampaita ja hevosia Tiia Mäen ja Jani Luhtase-
lan pihapiirissä klo 12–15. Järventakusta 64.
Ma 5.12. Merisilta-lautta: matkustamossa joulutunnel-
maa klo 7–10 välisillä lauttavuoroilla.
Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla: kahvit klo 11.15 srk-sa-
lissa ja juhla klo 11.45 kirkkosalissa. Luovontie 50.
Ke 7.12. ”Joulukortteja vuosien varrelta” näyttely kir-
jastossa avautuu klo 14 ja on katsottavissa kirjaston au-
kioloaikoina jouluun saakka. Luovontie 61. 
To 8.12. Hailuodon Osuuspankki: joulukahvit Sibeliuk-
sen päivänä klo 10–16. Luovontie 138.

Jumalanpalvelukset
2. Adventtisunnuntain jumalanpalvelus 
su 4.12.klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
2. Adventtisunnuntain messu 
su 4.12. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Kirkkokahvit srk-talossa.
2. Adventtisunnuntain iltakirkko 
su 4.12. klo 19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Elma Kesti, Jaakko Tyni.

Pohjan laulun

Isänmaallinen 
joulukonsertti 

lauantaina 3.12. klo 16 Lumijoen kirkossa. 
Ohjelmamaksu 15 €. 

W
ikip

ed
ia

2. Adventin sanajuma-
lanpalvelus su 4.12 klo 
10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.
Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus ti 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen, kuoro avus-
taa. Jumalanpalveluksen 
lopussa Lakeuden Reser-
viläisten lipun vihkimi-
nen, kunniakäynti san-
karihaudoilla sekä itse-
näisyyspäivän juhla srk-
talossa.

Kuollut: 
Aira Maria Korvela 92

19 joululauluilta kirkossa. Su 
4.12. klo 12 pyhäkoulut kk: 
Lääköllä, lk: Holmilla ja yp: 
V. Hintsalalla, klo 17 seurat 
ja julkaisuilta ry:llä. Ma 5.12. 
klo 19 sisarpiiri ry:llä. Ke 7.12. 
klo 10 puurokerho K & E Mä-
kitalolla, klo 17 päiväkerhon 
pikkujoulu ry:llä.

Kauneimmat joululaulut
Kestilän kirkko su 11.12. klo 19. Hanna Vapaavuori, 
Ulla Koskelo, Kirkkokuoro ja Käsikellot.
Pyhännän kirkko su 11.12. klo 19. 
Paula Petäjäjärvi, Veijo Kinnunen ja lapsikuoro.
Piippolan kirkko su 18.12. klo 19. Juha Luokkala 
ja Veijo Kinnunen. Piippolan mieskuoro ja 
Violakuoro, johtajana Kaisu Boutellier.
Pulkkilan kirkko su 18.12. klo 19. 
Ritva Ylikoski ja Pekka Kyöstilä.
Rantsilan kirkko su 18.12. klo 19. 
Jonne Pirkola, Arja Leinonen, 
Käsikellot ja Rantsilan Stellat.
Rantsilan seurakuntatalo 
pe 6.1. klo 14. 
Juha Luokkala ja 
Arja Leinonen.

Jouluvaellukset
Kestilän kirkossa ke 7.12.
Piippolan kirkossa ke 14.12.
Pulkkilan kirkossa ti 13.12.
Pyhännän kirkossa pe 16.12.
Rantsilan kirkossa ma 19.12.

Koululais- ja lapsiryhmät vaeltavat reitin 
koulupäivän aikana ryhmittäin.
Kaikille seurakuntalaisille avoin kierros 
kirkkovaelluspäivänä klo 14.30.
Voit myös kiertää koululaisryhmien kanssa, 
mikäli iltapäivän aika ei sovi.

Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelukset 
tiistaina 6.12.

Pyhännän kunnan itsenäisyyspäivän juhlajumalan-
palvelus klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Juha 
Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa mies-
kuoro. Kunniakäynti sankarihaudoilla. Eläkeliiton 
kirkkopyhä, kirkkokahvit.

Kunniakäynnit klo 9.45 Rantsilan, klo 10 Kestilän ja 
klo 10.15 Pulkkilan sankarihaudoilla. Seppeleenlas-
kun jälkeen kuljetus Piippolan kirkkoon juhlajuma-
lanpalvelukseen.

Siikalatvan kunnan itsenäisyyspäivän juhlajuma-
lanpalvelus klo 11 Piippolan kirkossa. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. Avustaa Kesti-
län mieskuoro, Rantsilan veteraanikuoro ja Ari Tyni. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla.

Rakkauden joulu -konsertti
keskiviikkona 7.12. klo 19 Kestilän kirkossa.

Laulu Virpi Piippo, Katja Esle ja Raisa Laine,
viulu Silja Lassila ja piano Kari Tainiala.

Hartaus Jonne Pirkola
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 15€.

Itsenäisyyspäivä 
Hailuodossa 
tiistaina 6.12.

Lipunnosto klo 9.45 
kirkon edessä.
Sanajumalanpalvelus 
klo 10 kirkossa.
Seppeleenlasku 
sankarihaudoille.
Juhlakahvit klo 11.15. srk-salissa.
Päiväjuhla klo 11.45. kirkkosalissa.
Juhlapuhe  Sisko Heikkinen. 
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Kempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat  
ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta to 1.12. klo 18 diakonia-
toimistossa. Työnohjaukselli-
nen vertaisryhmä ystäväpal-
velussa toimiville. Mukana 
diakonissa Marika Kamps.
Raamatun äärellä -ilta to 
1.12. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro, ruokajakelu 
ja kierrätystori pe 2.12. srk-
talolla.  Euron aamupala klo 
9–10.30. Ruokajakelu klo 10 
alkaen niin kauan kuin ta-
varaa riittää. Kierrätystori 
avoinna klo 9.30–11.
Esikko-vanhemmat ma 5.12. 
klo 10 srk-talolla. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
vanhemmille ja pienokaisille.
Lähetysvintti ma 5.12. klo 12 

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Kauneimmat joululaulut 
-messu su 4.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, avusta-
va pappi Aino Pieskä, ju-
malanpalvelusryhmä rau-
hanyhdistys, musiikkiryh-
mä Kirkkolaulajat.
Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus ti 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Olli Seikkula, saarnaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina 
Hanna Korri, partiolais-
ten jumalanpalvelusryh-
mä. Jumalanpalveluksen 
päätteeksi kunniakäynti 
ja seppeleenlasku sanka-
rihaudoille.

Kuollut: 
Aino Elisabet Bildo 92,
Ilpo Ilmari Inkala 76

kolaulajat srk-talolla. 
Ystävärengas to 8.12. klo 
13. Jouluinen lauluhetki Jus-
silassa.
Partio: To 1.12. Lupaushar-
joitus Limingan kirkossa klo 
17.15–18. Partiohuivi mukaan. 
Lippukunnan hallitus Partio-
toimistossa klo 18–20. Hami-
na -17 johtoryhmä Partiotoi-
mistossa klo 20–21. Ti 6.12. 

partiolaiset kokoon-
tuvat seurakunta-

talolle klo 8.45. 
Kulkue seura-
kuntatalolta 
kirkkoon klo 
9.20. Partio-
lupauksenan-

totilaisuus Li-
mingan kirkos-

sa jumalanpalve-
luksen yhteydessä klo 

10. Ke 7.12. päivystys Partio-
toimistossa klo 15–17. Mafe-

Joulumyyjäiset 
la 10.12. klo 10–12 

Kirkonkylän 
srk-kodissa. 

Myynnissä käsitöitä ja 
leivonnaisia. Tuotto 

lähetystyölle.

2. adventtisunnuntain 
messu su 4.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Tee-
mu Riihimäki, messudia-
koni Pia Rättyä, kanttori 
Marjo Irjala.
Lahjoita jouluiloa! Ad-
ventin ajan messuissa 
18.12. saakka on mahdol-
lisuus osallistua tavarako-
lehtiin. Kirkon aulassa on 
kori, johon voit lahjoittaa 
esim. hygieniatuotteita, 
kahvia, suklaata, piparei-
ta, glögiä, riisiä, kynttilöi-
tä, villasukkia, lapsille pii-
rustusvälineitä jne. Kem-
peleen seurakunnan dia-
koniatyö kokoaa tavarako-
lehtien tuotteista joulupa-
ketteja vähävaraisille kem-
peleläisille.
Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus ti 6.12. 
klo 10 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, mes-
sudiakoni Antti Ristkari, 
kanttori Taru Pisto. Mu-
siikkiavustus Leena Rauta-
koski. Jumalanpalveluksen 
jälkeen lähtee seppelpar-
tio sankarihautausmaal-
le. Itsenäisyyspäivän juh-
lakahvit. Järj. Kempeleen 
seurakunta ja kunta.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

kossa lupauksenanto.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 7.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläiset piirit: Päiväpiiriä 
ja seurakuntapiiriä ei ole to 

8.12. Vanhemman 
väen kauneim-

mat joululau-
lut to 8.12. 
klo 13 Pyhän 
Kolminai-
suuden kir-
kossa. Tort-

tukahvit.
Varhaisnuor-

ten kerhot ks. 
kempeleenseura-

kunta.fi. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Myyjäisruokailu la 3.12. 
klo 12 ry:llä. Myyjäiset la 
3.12. klo 13 (kaikki alueet) 
ry:llä. Laulupyhäkoulu su 
4.12. klo 12 ry:llä. Seurat su 
4.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ai-
kuisten jouluruokailu la 3.12. 
klo 18 Haukiputaan Jokiky-
län ry:llä. Seurat su 4.12. klo 
16 ry:llä.

Vihitty: Tuomo Juhani 
Paalanko ja Anne-Mari 
Kaarina Räbinä
Kuollut: Eija Tuulikki 
Ervasti-Poussu 50

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä 
pe klo 11–17. Tervetuloa jut-
telemaan!
Seurakunnan diakoniatyön 
lentopallovuoro la klo 15–
16.30 Santamäen koululla. 
Tervetuloa pelaamaan!
Perhekerhot: ks. 
kotisivut. 
Varhaisnuor-
ten kuoro 
to klo 15.30–
16.15 Kokko-
kankaan srk-
keskuksessa.
Kirkkokuoro to 
klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Askeleet pe 2.12. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Partiolaisten soihtukulkue 
ja lupauksenanto ti 6.12. klo 
17.30 soihtukulkue lähtee 
kunnantalon parkkipaikalta, 
klo 18 seppeleen lasku sanka-
rihaudoille, jonka jälkeen kir-

Lähetysvintillä. 
Neulekahvila ma 5.12. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikil-
le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville. 
Kierrätystori ma 5.12. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa.
Perhekerho ke 7.12. klo 9.30–
11 Koti-Pietilässä ja Vanamon 
Olohuoneessa. Nyyttärit. 
Seurakuntakerho ke 
7.12. klo 12 srk-
talolla. "Mi-
ten Suomi it-
senäistyi?" 
Markku Ni-
ku kertoo ta-
pahtumista 
vuosina 1917 ja 
1918.
Kuorot ke 7.12. klo 
17 Celeste kirkossa ja 
Tähdet seurakuntatalolla, klo 
18.30.  Minka kirkossa ja Kirk-

king 4./16–17 Kotikololla klo 
18–20. Eräpartioluokankoulu-
tus Kotikololla klo 20–20.30. 
Aiheena palvelutehtävä. Pe 
9.12. partiopiirin jouluharta-
us partiojohtajille ja aikuisille 
johtajille Oulussa Tuiran kir-
kossa. Lähtö Kotikololta klo 
18. Ilmoittaudu Makelle teks-
tiviestillä. La 10.12. Seikkailijoi-
den joulu. Tarkemmat tiedot 
toiminnasta löydät  www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 25.11. 
klo 19 alueellinen nuortenilta 

Joululahjojen valmistusta, tonttuilua ja 
tunnelmointia, joulun sanomaa unohtamatta. 

Hinta 30€. Ilmoittaudu 18.11.–7.12. 
www.nuorisonurkka.fi/ajankohtaista/ilmoittaudu

Kauneimmat joululaulut
su 4.12. klo 12.15 Zeppelinissä
ke 7.12. klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa (Rippikoululaisille ja vanhemmille) 
to 8.12.klo 13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
(Vanhemmalle väelle). Torttukahvit.
su 11.12. klo 14 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
(Lapsille).
su 18.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
Kauneimmat joululaulut -messu.
su 18.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
ma 19.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa
to 22.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa kerätään 
kolehti  Suomen Lähetysseuran työhön.

Kamarikuoro 
Sofia Magdalena
johtaa Taru Pisto
Betlehemin seimellä 
ke 14.12. klo 19 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa 
Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10 €.

Kirkko- tai kerhokyy-
tiseteleitä vähäva-
raisille saatavilla dia-
koniatoimistosta. Sete-
li voimassa vuoden lop-
puun. P. 044 7521 226/ 
Ilmonen

 

Kauneimmat joululaulut
Limingassa
su 4.12.  Kauneimmat joululaulut -messu 
  kirkossa klo 10
to 8.12.  Ketunmaan koululla klo 19
pe 9.12.  Rantakylän 
  kappelilla klo 19
pe 9.12.  Alatemmeksen 
  kylätalolla klo 19 
su 11.12.  kirkossa klo 16 ja 
  klo 19
su 18.12.  Tupoksen 
  Vanamossa klo 15

Tervetuloa laulamaan!

Seura-
kuntakerho 

ke 7.12. klo 12 srk-
talolla. "Miten Suomi 
itsenäistyi?" Markku 
Niku kertoo tapahtu-

mista vuosina 1917 
ja 1918.

5-vuotiaiden päiväkerhoissa 
on joitakin vapaita paikkoja Kirkonkylällä 
ja Tupoksessa. Päiväkerhossa mm. leikitään, 
lauletaan ja askarrellaan. Kerhoon 
kuuluvat myös hartaus- ja eväshetket.
Kerho kestää 2,5 tuntia. Ilmoittautumiset 
ja lisätietoja Tuija Mourujärvi, 
p. 044 7521 230.

Kempeleen ry:llä ja klo 18.30 
raamattuluokka 7.–8. ry:llä. 
Su 27.11. klo 12 pyhäkoulut se-
kä klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä. 
Pe 2.12. klo 19 joululauluilta 
Lumijoen kirkossa.
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Rakkauden Joulu -konsertti
torstaina 8.12. klo 19 kirkossa. 

Katja Esle, Virpi Piippo ja Raisa Laine, laulu, 
Silja Lassila, viulu ja Kari Tainiala, piano. 

Ohjelmamaksu 15 €. 

 

 

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

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Vihitty: 
Niko Eerik Taipaleenmäki 
ja Sari Marianne Vahtola.

Kuollut: 
Veli Antero Huovinen 86, 
Aili Katariina Väyrynen 

s. Halonen 90, 
Elvi Esteri Jakonen 

s. Juvani 95.

Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 4.12. klo 14 kirkos-
sa. Joulupuuro tilaisuuden 
jälkeen srk-talossa.
Isänmaallinen joulukon-
sertti su 4.12. klo 19 kirkos-
sa. Muhoksen, Utajärven ja 
Vaalan kirkkokuorot, joht. 
Ossi Kajava sekä Utajärven 
puhallinorkesteri, joht. Petri 
Aho. Puhe Jouni Heikkinen. 
Itsenäisyyspäivän juhla ti 
6.12. klo 12 seurakuntatalos-
sa. Juhlapuhe lukion rehtori 
Minna Kemppainen. 
Hartaus ke 7.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Ainolan kerho ke 7.12. klo 
13 ikäihmisten perhekodissa 
Vainiotiellä. Joulun sanoman 
äärellä Hanna Kaisto-Vanha-
mäki ja Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 7.12. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 

Marja Leena Savolainen.
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 7.12. klo 18 seurakunta-
talossa.
Hartaus/ Kauneimmat jou-
lulaulut to 8.12. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Kauneimmat jou-
lulaulut to 8.12. 
klo 19 Kylmä-
länkylän kap-
pelissa, Ossi 
Kajava, Simo 
Pekka Pekkala. 
Ruokakassien 
jakelu vähäva-
raisille maanantai-
sin klo 10–11 seurakun-
tatalon alakerrassa. Huom! 
Jaettavan tavaramäärän li-
säännyttyä ota mukaasi va-
rakassi! 
Diakonian avustusanomuk-
sia ei käsitellä 10.12.2016–
2.1.2017 välisenä aikana.
Kuorot: Ke 7.12. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntatalossa.

Lapset/ perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen 
tiloissa Päivärinteellä sekä 
torstaisin klo 10–12 Laita-

saaren rukoushuoneel-
la. Lasten kau-

neimmat joulu-
laulut su 4.12. 
klo 14 kirkos-
sa, jonka jäl-
keen joulu-
puuro srk-
talossa.

Nuoret/ rip-
pikoulut: Kou-

lupastoripäivys-
tys torstaisin klo 11–

12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Nuortenilta to 1.12. klo 18–
19.30 srk-talon alakerras-
sa. Päivystys nuorisotoimis-
tolla pe 2.12. klo 15–17. Yö-
kahvila Valopilikku la 3.12. 
klo 19–24 yläkoulun tiloissa. 
Isoskoulutus ke 7.12. klo 18–
20 Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 

2. adventtisunnuntain 
sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava. 
Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus ti 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava, kirk-
kokuoro, Muhoksen tor-
vipojat joht. Seppo J.A. 
Karppinen. Partiolaisten 
lupauksenanto, kunnia-
käynti sankarihaudoilla, 
kirkkokahvit ja juhla seu-
rakuntatalossa.

Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: La 3.12. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk 
ry:llä, 7.–8.-lk Törmänen. Su 
4.12. klo 12 pyhäkoulut: Kk-
Anttila E. Karppinen, Kori-
vaara J. Jokitalo, Pälli H. Pit-
känen, Suokylä A. Keränen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 5.12. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
6.12. klo 18 itsenäisyyspäivän 
seurat ja laulutuokio kirkossa 
ja kahvit seurakuntatalossa. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 3.12. klo 19 raamattu-
luokat: pienet Karvonen, isot 
Törmänen Su 4.12. klo 17 seu-

Messu su 4.12. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa, Toimittaa 
Outi Pohjanen, avustaa 
Teemu Isokääntä, saarna 
Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski, Capel-
la-kuoro. Messun  jälkeen 
kirkkoherra Timo Liika-
sen lähtöjuhla jatkuu srk-
talolla. Temmesläiset voi-
vat tilata kirkkoon kyydin 
Olavi Savelalta.
Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus ti 6.12. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkiakos-
ki. Kunniakäynti sankari-
haudalla.
Itsenäisyyspäivän har-
taushetki ti 6.12. klo 16 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Kunniakäynti san-
karihaudalla.

Kinkerit to 1.12. klo 18–19.30 
Temmeksen srk-talolla. Ai-
heena käskyt 8–10 ja uudet 
virret. Outi Pohjanen ja Pent-
ti Korkiakoski. Raamattu- ja 
tuumailupiiri osallistuu kin-
kereille.
10-synttärit kaikille vuon-
na 2006 syntyneille la 3.12. 
Synttärit alkaa klo 12 Tyrnä-
vän kirkossa ja loppuu klo 16 
Tyrnävän srk-talolla. Ota mu-
kaan ulkoiluvaatteet.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa  ma 5.12. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon kokous-

huoneessa. 
Seurakuntakerhoa ei ti 6.12.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Hartaus to 8.12.  klo 14 Ko-
tolassa.
Nuttupiiri to 8.12. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 
10 Temmeksen srk-talolla 
diakonian ja lähetyksen hy-
väksi. Lahjoituksia otetaan 
kiitollisena vastaan. Järjestää 
Temmeksen kappelin diako-
nian ja lähetyksen kylätoimi-
kunta.

Vapaaehtoisten joulujuhla
to 15.12. klo 17 Tyrnävän srk-
talolla. Ilm. khranvirastoon 
12.12. mennessä 044 7372 610.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-

Jouluelintarvikekeräys
Diakoniatyö järjestää pe-
rinteisen elintarvikekerä-
yksen vähävaraisten per-
heiden ja yksineläjien 
auttamiseksi. Voit lah-
joittaa kuivaelintarvik-
keita ja säilykkeitä toimi-
tettavaksi joulun alla ko-
titalouksiin.
Elintarvikkeiden 
vastaanotto:
• ke 7.12. klo 16–18 
Temmeksen srk-talolla, 
Petäjäsuvannontie 2
• to 8.12. klo 12–17 
Tyrnävän srk-talolla, 
Mankilantie 1
• to 8.12. klo 16–18 Mur-
ron kerhotilassa, Kautta-
ranta 12 A 2
Lisät: Salme Kinnunen, 
p. 044 7372 631 tai
Riitta Pesonen, 
p. 044 7372 630

Tehdään yhdessä 
hyvä Joulumieli!

Lähtöjuhlat Tyrnävällä
Lokakuusta 2010 alkanut aikani Tyrnävän seurakunnan 
kirkkoherrana on päättymässä. Aloitan synnyinpitäjä-
ni Pudasjärven kirkkoherran virassa vuodenvaihteessa.
Lähtöjuhlat pidetään sunnuntaina 4.12. klo 10 alkaen 
messulla Tyrnävän kirkossa. Sen jälkeen ruokailu ja juhla 
srk-talolla. Olen tavattavissa Tyrnävällä myös perjantai-
na 2.12. klo 13–18 srk-talolla kahvittelun ja vapaan jutus-
telun merkeissä. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä, ja lämpi-
mästi tervetuloa lähtöjuhliin!

Pudasjärvellä marraskuussa 2016 
Timo Liikanen

Jouluavustusta seurakunnalta tyrnäväläisille
Voit hakea jouluavustusta taloudellisiin vaikeuksiin. 
Vapaamuotoisen hakemuksen, josta ilmenevät perheen 
koko, tulot, menot  ja muut kuukausittaiset kulut, 
sekä perheen yhteystiedot, on oltava perillä viimeistään 
ma 5.12. Hakemukset: Tyrnävän Seurakunta/  diakonia-
työ, Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä. 
Sähköisesti: salme.kinnunen@evl.fi tai riitta.pesonen@evl.fi.
Lisätietoja: Salme, p. 044 7372 631 tai Riitta p. 044 7372 630

rat ry:llä. Ti 6.12. klo 18 itse-
näisyyspäivän seurat ja lau-
lutuokio kirkossa ja kahvit 
srk-talossa. Ke 7.12. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. To 8.12. klo 
19 sisarilta ry:llä. 

Lasten 
kauneimmat 
joululaulut 

su 4.12. klo 14 kirkossa. 
Joulupuuro 

tilaisuuden jälkeen  
srk-talossa.

Joulujuhla työttömille 
ja vähävaraisille 
torstaina 15.12. klo 12 
seurakuntatalossa.
Jouluista ohjelmaa ja jouluruoka. 
Ilmoittautumiset to 8.12. mennessä 
kirkkoherranvirastoon
puh. 08 533 1284 tai sähköisesti
muhoksenseurakunta.fi/sähköinen 
asiointi/jouluruokailu
Olet lämpimästi tervetullut.

Muhoksen seurakunnan diakoniatyö

Kiitos osallistumisesta 
Operaatio Joulun Lapsi -keräykseen.
Seurakunnan keräyspisteeltä lähti matkaan 66 pakettia!

Jouluaskarteluilta 
pe 2.12. klo 17–20 
Murron koululla yhteis-
työssä Murron kylätoi-
mikunnan kanssa.

le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 3.12. klo 
16.30 ry:llä. Seurat su 4.12. 
klo 16 ry:llä. Itsenäisyyspäi-
vänjuhla ti 6.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 4.12. klo 16 ry:llä.

Tule tutustumaan seurakunnan 
joulukalenteri-ikkunaan. Se rakentuu 1. adventista 
lähtien päivä päivältä aina jouluun saakka. Kalenteri-
ikkuna sijaitsee seurakuntatalon pääoven vieressä.

Joulukonsertti
lauantaina 3.12. klo 16 Temmeksen kirkossa. 
Esiintymässä Anu Kanerva-aho ja Erja Anttila ystävineen 
ja oppilaineen sekä Temmeksen Kuoro.

Nuorten Itsenäisyyspäivän vastaanotto
tiistaina 6.12. Tyrnävän srk-talolla klo 18 alkaen.
Tarkemmat mainokset Tyrnävän seurakunnan 
nettisivuilta ja facebookissa. 
Ilm. 2.12. mennessä Jossulle, p. 044 7372 632. 

Murron lenkki-ilta liikunnasta 
kiinnostuneille ke 7.12. Lähdetään klo 18 
Murron kerhotilan edestä tunnin lenkille. 
Sen jälkeenhartaus ja iltapala. Myös sauna lämpiää 
halukkaille. Illan emäntänä toimii Johanna Rantala.

En etsi valtaa loistoa -konsertti
torstaina 8.12. klo 18 Tyrnävän kirkossa. 
Sisko Leinonen ja Suvi Leinonen laulu ja piano. 
Yhteislaulua. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.
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SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. Huom. ilmoitustila on 
varattava 8 pv ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10 % per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. 
Jos et halua Rauhan Tervehdystä ja muita 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

  Postia & Palautetta

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Oulun seurakuntien näkövammaistyön 
diakoniatyöntekijä Anne Kellokumpu 

on kiitollinen auliista auttajista. 

Näköpiiri, näkövammaisten ja läheisten kerho, ko-
koontuu tiistaina Keskustan seurakuntatalol-
la. Juomme ensin pullakahvit, ja istumme sitten 
tuoliringissä kuin nuotiopiirissä. Induktion avul-

la ääni kuuluu heillekin, joilla on kuulovamma. 
Kerron näkövammaisten lähetyskohteesta, Nepalin 

vammaisten koulusta. Pian kerholaiset jakavat omia kou-
lumuistojaan. Lopuksi hiljennymme hartauteen. Kerhon 
vapaaehtoinen saattelee kävijöitä taksiin ja kotimatkalle. 
Osa on liikkeellä kävellen. 

Keskiviikkoisin vapaaehtoiset tekevät Rauhan Terveh-
dyksen äänilehteä. Tehtäväni on huolehtia, että puitteet ovat 
kunnossa. Varsinaisen työn tekevät vapaaehtoiset äänit-
täjät ja lukijat. Vaihdam-
me kuulumisia, ruodim-
me ajankohtaisia asioita, 
huumori kukkii. 

Illalla tulee kuittaus-
viesti sähköpostiin hyvin 
onnistuneesta lähetyk-
sestä Näkövammaisten 
liittoon Helsinkiin. Siel-
tä lähtee postissa perjan-
taiksi seurakuntaleh-
ti cd-levynä näkövam-
maisille lukijoille. 

Torstaina on puhe-
linpäivystys. Puheli-
mitse näkövammai-
nen tavoittaa helposti 
työntekijän. Keskuste-
lemme, sovimme kotikäynnistä. 
Puhelujen välissä rapsuttelen tietokonetta, tekeillä on en-
si kevään esite. 

Perinteisen joulujuhlan valmisteluihin liittyen soitan 
eräälle näkövammaiselle ja pyydän juhlaamme esiinty-
mään. Jo aiemmin olen kysynyt vapaaehtoisia juhlaan op-
paiksi ja tarjoilemaan. Vastaukset ovat: Joo, kyllä sopii, mi-
nä tulen. 

Olen kiitollinen – ilman vapaaehtoisia kerhot ja juh-
lat jäisivät suunnitelmiksi. Muistan myös vapaaehtoisia lä-
himmäisiä, jotka käyvät tapaamassa omaa näkövammais-
ta ystäväänsä. Auttamisen aulius liikuttaa. 

Iltapäivällä käyn näkövammaisten yhdistyksellä. Pori-
sen kävijöiden kanssa, työntekijöiden kanssa vaihdamme 
muutaman sanan tulevasta yhteisestä retkestä. Näkövam-
maisten liiton julisteissa on teksti "Yhdessä näemme enem-
män”. Se on hyvin sanottu ja toteutuu myös seurakunnan 
näkövammaistyössä. 

Kiitos Lapin retkestä

Matka kotia kohti taittuu
jää taakse Tievatupa muistoineen.

Monta tunturin lakea siellä valloitettiin
purojen solinaa, vettä kirkasta ihmeteltiin.

Tievalla meidät hyvin hoidettiin
rantasaunalla iltaisin hemmoteltiin.

Kansanlaulumessu ja Anitta-pappi
rauhan ja kiitollisuuden mieleen loi.

H
elian

n
a H

u
ttu

Matkakumppanien kanssa tutuiksi tultiin
monen kanssa hyvät jutut jaettiin.

Niin hieno on matkamme ollut
sen kruununa Pyhänattanen.

Kiitos Tuulikin, Pekan ja Matin
Kiitos Taivaan Isän.

LEENA KEROLA-KORHONEN
Tuiran seurakunnan 

Saariselän -retken kävijä

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Herkkupöytä 
kruunasi adventin 

Oulun piispa Samuel Sal-
men kalenterissa en-
simmäisen adventin vii-
konloppu on vuoden 

kiireisimpiä. Viime lauantaina 
hän avasi seiminäyttelyn Oulun 
kaupunginteatterissa, josta mat-
ka jatkui lyhtykulkueen mukana 
Rotuaarille ja sieltä tuomiokir-
kolle Hoosianna-juhlaan. 

Sunnuntaina vuorossa oli ad-
venttivastaanotto piispantalossa. 
Piispa kätteli yhdessä vaimonsa 
Hannele Salmen kanssa vieraat, 
aivan kuten Linnan juhlissa kon-
sanaan. 

Vastaanotolle on perinteisesti 
ollut avoin kutsu. Väkimäärä on 
kasvanut vuosi vuodelta, eivätkä 
kaikki vieraat mahdu kahvittele-
maan samaan tilaan. Viime vuo-

den tapaan juhlaohjelmaa saat-
toikin valkokankaalta toisesta 
kerroksesta. 

Lisää tunnelmakuvia ja video 
poromies Jouni Jomppasen kii-
toslaulusta www.facebook.com/
rauhantervehdys.

ELSI SALOVAARA

Piispan adventtivastaanotolla oli tarjolla lohi- ja poropiirakkaa ja erilaisia täytekakkuja.

Poromies Jouni Ilmari Jomppanen 
palkittiin Kirkkohallituksen Pro Ecclesia 
-mitalilla. Piispa Salmi onnittelee.

Kansanedustaja Jutta Urpilainen 
(sd) käytti puheenvuoron, jossa hän 
tuoreena äitinä toivoi kirkon olevan 
jatkossakin yhteisöllinen paikka, jossa ei 
ole kilpailua.


