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Pääkirjoitus

Joulu saa 
mennä pilalle

Joulun perhekeskeiset perinteet 
voivat ahdistaa etenkin uusperheessä 

joulua viettävää nuorta  

Jos perheen teini-ikäinen il-
moittaa, ettei halua osallis-
tua joulunviettoon muun 
perheen kanssa, vanhemmil-

la on edessä vakava mietinnän 
paikka.

– Jos nuori vastustaa perhejou-
lua jyrkästi, aikuisen on syytä sel-
vittää, miksi nuori näin ajattelee, 
sanoo nuorisotyönohjaaja Pertti 
Putila.

Ellei nuori halua olla mukana 
uusperheen joulussa, kannattaa 
kuunnella nuorta herkällä kor-
valla ja etsiä vaihtoehtoja.

– Jos vanhemmat ovat eron-
neet hiljattain, nuorella saattaa 
olla iso kaipaus ”vanhaan jou-
luun”. 

– Silloin voi miettiä, onko jär-
keä pakottaa nuorta mukaan esi-
merkiksi uuden isäpuolen van-
hempien luo.

Vanhemmilta Putila perää 
roh keut ta tehdä päätöksiä.  

– Jos nuori ei halua sukuloi-

maan, koska mummolassa ei ole 
mahdollisuus pelata samoja net-
tipelejä kuin kotona, vanhemman 
rooli on todeta, että eiköhän siellä 
silti muutama päivä pärjätä.

– Jos taas taustalla on tunne-
syitä, on parempi keskustella se-
kä kuulla nuoren perustelut ha-
luun jäädä pois perhejoulun ritu-
aaleista. 

– Joskus on parempi, että ah-
distunutta 15–16-vuotiasta ei pa-
koteta mukaan. Silloin aikuisen 
on kestettävä ikävä ja huoli – ja 
ehkä myös perheen ulkopuolisten 
ihmettelyt.

Luottamus rakentuu
ajan kanssa
Putilan mukaan jokainen perhe 
on omanlaisensa ja vanhemmil-
la itsellään on paras tietämys sii-
tä, miten oman teinin kanssa pi-
tää toimia. 

Kun oman lapsen tuntee riit-
tävän hyvin, erimielisyyksien rat-

Juhlapyhiin valmistautuminen voi olla monesta 

syystä vaikeaa ja ahdistavaa. Sairaudet, työt-

tömyys, hajonneet ihmissuhteet, alkoholismi, 

työuupumus, köyhyys, yksinäisyys tai muu syy voi 

tehdä juhlan odottamisesta kärsimystä.

Ja toisaalta kaikenlainen valmistautuminen, 

odotus ja pinnistely voi päättyä siihen, että kaikki 

menee pilalle ja joulun tunteet ovat surua, pelkoa, 

kärsimystä ja vihaa. Iloa ja rakkautta ei näy muual-

la kuin mainosten hymyilevissä perheasetelmissa.

Kaikki ihmiset eivät ylipäänsä ole juhlaihmisiä, 

vaan kaikenlainen ylimääräi-

nen järjestely ja juhliminen vie 

voimia enemmän kuin tuo nii-

tä. Juhlan pitäisi rentouttaa, 

mutta kaikki eivät koe niin.

Joskus myös tavallisesti juh-

lista tykkäävän on pakko pae-

ta paikalta, kun mieli on surun tai väsymyksen uu-

vuttama. Ehkä sitten ensi jouluna voi Jeesus-lap-

si taas syntyä uudelleen, mutta tänä jouluna vas-

taanottoa ei ole.

Murrosikä, itsenäistymisvaihe, erokriisi tai kuo-

leman suru voivat vetää viivan entisen ja tulevan 

välille: traditiot murtuvat, perinteet pitää keksiä 

uudelleen. Joulun odotus on yksi raskas vaihe mui-

den vuodenkierron merkkipäivien joukossa. Jou-

luun liittyvä muistojen tarina ei olekaan kaunis, 

vaan näyttää epäonnistumisten, virheiden tai me-

netyksen ketjulta. Yritä siinä sitten juhlia.

Mutta joulu tulee, koska se on kalenterissa. Tus-

kainen voi lohduttautua sillä, että siksi se myös 

menee. Olipa jouluruokaa tai ei, olipa tunnel-

ma mitä tahansa. Aika raksuttaa omaa tahtiaan 

eteenpäin, tulee uusi päivä ja uusi aamu. Elämä 

jatkuu.

Myös pilalle menneen joulun saa jättää jälkeen-

sä ja katsoa tuleviin päiviin ilman 

häpeää ja syyllisyyttä.

Mutta 
joulu tulee, 
koska se on 
kalenterissa. 

Vastarannan Kiiski 

Kuuntele 
teinin toiveita

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

kominen tiukan paikan tullen  – 
vaikka sitten juhlapyhinä – on 
helpompaa.

Pohja luottamukselle ja vuoro-
vaikutukselle pitää olla rakennet-
tuna jo aiemmin, sitä ei enää vä-
syneenä ja kiireessä keskellä jou-
luvalmisteluja rakenneta.  

–  Tarvitaan yhteisen ajan viet-
tämistä sekä sitä, että vanhempi 
on kiinnostunut nuorensa asiois-
ta ja kuulumisista, tietää Oulujo-
en seurakunnassa erityisvarhais-
nuorisotyötä tekevä Putila.

Teiniä ei voi jättää 
jouluksi yksin kotiin
Putilan mukaan perheen kapi-
noivaa murrosikäistä nuorta ei voi 
jättää jouluksi yksin kotiin. 

– Jos muu perhe haluaa suku-
loida tai mökkeillä, on paikallaan  
miettiä, onko teinin pakko osal-
listua siihen vai löytyisikö hänelle 
siksi aikaa paikka, jossa olisi tut-
tuja ja turvallisia aikuisia. Voi-
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Pysähdy hetkeksi
Kolumni

Asumme yli satavuoti-
asta taloa. Lämmön-
lähteenä on seitsemän 
pönttöuunia, puuhel-

la ja leivinuuni. Sähköpatterei-
ta käytetään lisänä tulipalopak-
kasilla. 

Pari kuukautta sitten oli voi-
makas matalapaine ja kirjaston 
lämmityspuuhat saivat yllättä-
vän käänteen kesken rauhalli-
sen kahvihetken: savu- ja häkä-
varoittimet alkoivat soivat. Sa-
vua tuli pönttöuunien suuluu-
kuista sisään myös makuuhuo-
neessa, koska kirjaston uuni ei 
vetänyt. Kannoimme tavaroita 

ulos, minkä pystyimme. 
Kesken kaiken katselin pihal-

la päiväunilta herännyttä lap-
senlastani sekä muita rakkai-
tani ja olin suunnattoman on-
nellinen, että oli kysymys vain 
tavaroista ja savuvahingosta. 
Olimme kaikki hengissä. Aika 
pysähtyi. Tärkeimmät asiat nä-
kyivät kirkkaasti.

Adventtina kävin tapaamas-
sa sairasta ystävääni, joka ei ki-
vuiltaan voinut istua. Puolisoni 
kanssa istuimme hänen sängyl-
lään, juttelimme elämästä, rak-
kaudesta, taiteesta, sairaudesta, 
kivusta ja kuolemasta. Lähdön 

hetkellä pitelimme kaksin kä-
sin kiinni toisistamme. Tutta-
vani kiitti ystävyydestä, toivoi 
menestystä ja onnea näyttämö-
taiteellisiin produktioihini. 

Kyyneleet silmissäni sain 
kuiskattua kiitokseni. Kipujen 
ja tuskien keskellä ystäväni jak-
soi kannustaa minua ja kehotti 
luottamaan itseeni. Se kohtaa-

minen pysähdyttää yhä. 
Me juoksemme ajan kans-

sa kilpaa. Olemme läsnä kaik-
kien kanssa ja kaikkialla. Muis-
ta tehdä tämä -listojen ja eri-
laisten suunnitelmien keskellä 
ei ehdi mihinkään. On niin ju-
malaton kiire koko ajan! Kiire 
on pään sisäinen tunne, se hal-
litsee kokonaisvaltaisesti koko 
elämääni – määrittää minut ja 
tekemiseni. 

Sitten eteeni tulee tapahtu-
mia ja kohtaamisia, jolloin aika 
pysähtyy. Onni on niissä het-
kissä, kun tajuaa, mikä on tär-
keintä. 

ANNE-MARIA HAAPALA
Hailuodon ruustinna

Oulun ammattikorkeakoulun 
viestintäjohtaja

 On niin 
jumalaton 
kiire koko ajan! 

E l s i  S a l ovaa ra

Jos nuori ei halua 
sukuloimaan, koska 
mummolassa ei ole 
mahdollisuus pelata 
samoja nettipelejä 
kuin kotona, 
vanhemman rooli on 
todeta, että eiköhän 
siellä silti muutama 
päivä pärjätä.

Pertti Putila

Toisin kuin aikuiset voisi-
vat luulla, teinit eivät ha-
lua viettää joulunpyhiä 
kavereiden kanssa. Toi-

veissa on sen sijaan rauhallinen 
oleskelu kotona. Kyläpaikasta 
toiseen siirtyminenkin voi tun-
tua raskaalta, kertovat Muhok-
sen seurakunnan tulevat isoset. 

15-vuotiaat Eeli Männikkö, 
Arttu Lämsä ja Eetu Suome-
la listaavat toivejouluunsa kuu-
luviksi aamun lastenohjelmat, 
syömisen ja haudoilla käymisen 

– ja tietenkin lahjat.
– Viime vuonna meillä oli 

joulunvietossa paljon poruk-
kaa, mutta nyt ollaan rauhalli-
sesti, Eetu kertoo.

Monen nuoren arkea värit-
tävät uusperhekuviot. Vanhem-
pien uudet puolisot ja heidän 
myötä entisestään laajentunut 
suku tuo haastetta joulunviet-
toon, sillä kaikille haluttaisiin 
antaa aikaa. Usein tämä tarkoit-
taa kyläpaikasta toiseen siirty-
mistä. 

– Meillä on uusperhe, ja vii-
me vuonna vietimme joulua toi-
sessa paikassa jo aatonaattona. 
Olihan se vähän hassua, 15-vuo-
tias Emilia Tervo kertoo.

Ystäviään Aino Paasimaa-
ta ja Venla Kokkoa hän näkee 
pyhien jälkeen. Tytöt ovat yhtä 
mieltä toivejoulustaan: saisi olla 
yövaatteissa koko päivän ja syö-
dä herkkuja tutut joulukoristeet 
ympärillä. 

ELSI SALOVAARA

Nuoret toivovat kotijoulua

Venla Kokko, Emilia Tervo ja Aino Paasilinna toivovat rauhallista joulua. Kuva on Muhoksen seurakunnan leirikeskus Koortilasta.

siko nuori mennä esimerkiksi 
kummille, jolla on samanikäi-
siä lapsia?

Etenkin uusperheissä tarvi-
taan joulun aikana roppakau-
palla hyväksyntää, ymmärrys-
tä ja kykyä tehdä kompromis-
seja.

Ja ihan kaikissa muissakin 
perheissä voitaisiin miettiä, voi-
taisiinko joistakin aikaisempien 
joulujen rituaaleista luopua. 

– Joulun perinteistä paras 
on kuitenkin yhdessäolo. Puit-
teet ovat toissijaisia, Pertti Pu-
tila sanoo.

MINNA KOLISTAJA
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Muut mediat

TYTTÖJEN VÄHÄISEMPÄÄ kiinnostusta 
urheiluseuraharrastamiseen on selitetty 
erilaisilla liikuntamotiiveilla. Tyttöjen 
liikunta liittyy enemmän hyvään mieleen 
ja oloon sekä liikunnan sosiaalisuuteen. 
Tytöille myös lajimonipuolisuus on 
tärkeää. Poikien harrastamaan liikuntaan 
yhdistetään halu kilpailla ja parantaa 
suoritusta, joka voidaan mitata.
Voisivatko seurakunnat entistä enemmän 
tukea sellaisten lasten ja nuorten liikuntaa, 
jotka eivät havittele kilpakentille, vaan 
liikkuvat lähinnä omaksi ilokseen?
Voisiko seurakunnassa pääpaino olla 
hyvässä seurassa eikä niinkään itse 
liikuntasuorituksessa?

Tutkija Maarit Hytönen Kirkonkellossa 23.11.

Jos Antti Pentikäinen voisi 
ratkaista yhden konfliktin, 
se olisi Syyrian sota. 

Uskonnollisten ja perin-
teisten johtajien rauhanverkos-
ton toiminnanjohtajana hänellä 
on siihen tällä hetkellä erityinen 
mahdollisuus vaikuttaa.

Rauhanverkoston perustajia 
ovat muiden muassa YK ja Isla-
milaisen yhteistyön organisaa-
tio. Kumppaneina on kymmeniä 
merkittäviä järjestöjä, jotka tuke-
vat paikallista rauhanvälitystyö-
tä konfliktimaissa ympäri maa-
ilman.

Syyriassa ja Irakissa soditaan, 
Eurooppaan on saapunut yli 
miljoona pakolaista. Miksi maa-
ilma on juuri nyt niin levoton?

– Elämme todennäköisesti yh-
tä historian murrosvaihetta. So-

On traagista, että 
sodankäyntiin 
liittyvät säännöt 
ovat menettäneet 
merkitystään.

Antti Pentikäinen

dat ajavat ihmisiä liikkeelle, sa-
moin rapautuvat valtiot, joita ei 
onnistuta saamaan jaloilleen.

On traagista, että sodankäyn-
tiin liittyvät säännöt ovat menet-
täneet merkitystään. Sairaaloiden 
ja koulujen pommittamisesta ei 
näytä seuraavaan mitään.

Osa valtioista on tukenut omi-
en etujensa ajamiseksi ääriliik-
keitä, joita kukaan ei näytä hal-
litsevan.

Toimit rauhanverkoston johta-
jana Yhdysvalloissa. Mitä teet 
käytännössä?

– Työskentelen YK:n pääkont-
torin yhteydessä. Tehtäväni on 
auttaa YK:ta luomaan sota-alu-

Myös ääriryhmissä voidaan haluta rauhaa
A r k i s t o  /  K i r ko n U lko maa na p u

Antti Pentikäinen

Pannukakun kanssa kouluun 
 Mielenterveysyhdistys Suopursujen vapaaehtoiset sanovat   
 yhdeksäsluokkalaisille: hakekaa apua ja puhukaa, jos ahdistaa

Suomessa jää joka päivä 3–5 
nuorta aikuista työkyvyt-
tömyyseläkkeelle. Useim-
miten syynä ovat mielen-

terveyden ongelmat. 
Tätä tosiasiaa surraan Siikalat-

van mielenterveysyhdistys Suo-
pursuissa.

Nuorten huolestuttava tilan-

ne on saanut Suopursujen aktii-
vit Toini Miettisen ja Timo Hy-
vösen liikkeelle: he ovat tehneet 
alueen koulujen yhdeksäsluokka-
laisten luokissa vierailuja, jotka 
jatkuvat keväällä.

– Puhuimme nuorille siitä, mi-
ten tärkeää on pitää huolta omas-
ta mielenterveydestä, kehon lisäk-

si mielen hyvinvoinnista. Viem-
me kouluihin mukanamme pan-
nukakkua ja hilloa, Timo Hyvö-
nen kertoo.

”Rohkaistukaa
puhumaan”
Ylä- ja alamäet kuuluvat nuo-
ren normaaliin elämään, mut-

ta jos jokin asia painaa kovas-
ti mieltä myös öisin, pitää py-
sähtyä miettimään, miten oma 
mieli jaksaa. Tällaisia terveisiä 
Toini Miettinen kertasi koulu-
laisille. 

– Pahasta olosta voi puhua 
vaikkapa koulukuraattorille tai 
läheisille. Yksin ei saisi kukaan 

jäädä. Nuorten vanhempien pi-
tää olla myös valppaana sille, mi-
ten oma lapsi voi.

Menivätkö terveiset perille?
– Ei ainakaan kukaan räplän-

nyt kännykkää, kun puhuimme, 
suopursulaiset hymyilevät.

– Terapeutteja emme ole, mut-
ta jospa tarinoistamme olisi jol-

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

Toini Miettinen ja Timo Hyvönen lähettävät viestin siikalatvalaisille: tervetuloa mukaan Suopursut-yhdistykseen. Järjestön toiminta on kovan työn jälkeen virkeää, uudet ideat ja ajatukset ovat tervetulleita. 
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Ihmisiä

Ovet auki naapurustolle

 

Niina Leinonen-Light kutsuu kotiinsa tuttuja ja tuntemattomia laulamaan 
joululauluja kerran vuodessa. 

Kun muhoslainen Niina Leinonen-Light muutti nykyi-
seen kotiinsa neljä vuotta sitten, hän aloitti vieraanva-
raisen perinteen.  

– Entisessä taloyhtiössä yksi naapureista järjesti ker-
ran vuodessa lähetysillan. Oli kiva nähdä ihmisiä muuallakin 
kuin pihatalkoissa. 

Kun Leinonen-Light sitten vaihtoi osoitetta, hän päätti pitää 
lähetysillan, jonne hän kutsui myös entisen taloyhtiön asukkaat 
ikään kuin tupaantuliaisiin.

Seuraavan kerran kodin ovi osoitteessa Pääskyntie 10 asunto 
1 on avoinna torstai-iltana 15. joulukuuta, jolloin lauletaan yh-
dessä Kauneimpia joululauluja lähetystyön hyväksi. 

– Olen jouluihminen ja tykkään laitella esille rimpsramp-
sua. On kiva saada ihmisiä kylään, Leinonen-Light naurahtaa. 

Siivouskin kuuluu ennakkovalmisteluihin, mutta illan 
emäntä luottaa siihen, että vieraat eivät kiinnitä huomiota sor-
menjälkiin kaapinovissa. Tarjoiluistakaan hän ei aio stressata, 
vaikka tarjolla onkin suolaista ja makeaa – erilaiset yliherkkyy-
det huomioiden.

Vaalasta kotoisin oleva Niina Leinonen-Light on asunut Mu-
hoksella reilut viisitoista vuotta. Seurakunnan toiminnasta tu-
tuiksi ovat tulleet varsinkin naistenillat ja musiikkitilaisuudet. 

Omasta lapsuudestaan hän muistaa, kuinka isän ja äidin 
kanssa lähdettiin naapuriin ompeluseuroihin tai kinkereihin. 
Se oli mukavaa ja yhteisöllistä, ja samaa henkeä Niina Leino-
nen-Light kaipaa nykypäivään. 

– Ihmisiä voi ujostuttaa mennä toisen kotiin. He ehkä ajatte-
levat, että kaikki muut tuntevat toisensa. Pitää kuitenkin muis-
taa, että jokainen on tervetullut, hän rohkaisee.

ELSI SALOVAARA

Millaisia kirjoja luet?Gallup
Kysyimme vastaantulijoilta, mitä kirjoja he suosittelisivat 
muille ja ovatko he toivoneet kirjoja joululahjaksi.  

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: MINNA KOLISTAJA

Tykkään elämäkerroista ja ka-
lastus- ja eräkirjoista. Näin työ-
aikana ei uskalla lukea, kun sit-
ten ei malta nukkua. Suosittelen 
Tauno Stenrothin ja Olli Säynäjä-
kankaan kirjaa Tervastulet tuok-
suvat, johon on koottu metsästys-
tarinoita. Olen toivonut yhtä tiet-
tyä kirjaa pukinkonttiin.

Sirpa Karjalainen, Rovaniemi

Dekkareita tulee luettua aika 
paljon, enimmäkseen ruotsalais-
kirjailijoilta. Minulla on monta 
suosikkia, esimerkiksi Camilla 
Läckbergin tuotannon olen lu-
kenut kokonaan. Hänen kirjo-
jaan voin suositella. Saatan toi-
voa kirjoja joululahjaksi, mutta 
vielä en ole vihjaillut toiveistani.

Nina Rotko, Oulu

Harry Potterit oli sellaisia, jois-
ta tykkäsin pienempänä ja voi-
sin lukea ne uudestaankin. Uu-
simmankin Potterin olen luke-
nut, vaikka nykyään ei juuri tule 
luettua. En ole toivonut lahjak-
si kirjoja, koska ne jäisivät luke-
matta. Siskot toivovat usein Ilk-
ka Remestä.

Eetu Juujärvi, Oulu

eilla kontakteja heimoihin, us-
konnollisiin ryhmiin ja aseelli-
siin ryhmiin, jotka voivat vaikut-
taa konfliktin ratkaisuun.

Mikä rauhanturvaamisessa on 
kaikkein tärkeintä?

– Rauha syntyy keskusteluis-
sa osapuolten välillä. Ensin pitää 
saada kaikki keskeiset osapuolet 
mukaan. Sitten on yritettävä ym-
märtää konfliktin syitä ja etsittä-
vä yhdessä ratkaisuja niihin.

 Jos ulkopuoliset valtiot pääty-
vät käyttämään voimaa sodan eri 
osapuolia vastaan, ne usein vain 
sotkevat sota-alueiden asioita en-
tisestään.

Myös YK on vaikeuksissa, kos-
ka turvallisuusneuvoston jäsenet 
ovat päätyneet tukemaan esimer-
kiksi Syyrian sodan osapuolia 
voimakeinoin.

Kun rauhansopimus on tehty, 
on tehtävä sovinto menneisyyden 
kanssa ja autettava yhteisöjä ja ih-
misiä tervehtymään.

Kertoisitko rauhantyöstä jotain 
sellaista, mitä kansalaiset eivät 
ehkä tiedä?

– Ääriryhmien edustajat ja jo-
pa terroristit haluavat olla paljon 
enemmän mukana rakentamassa 
omia maitaan kuin yleisesti luul-
laan. Uskon siksi itse toisiin mah-
dollisuuksiin.

Tärkeää ei saa olla vain se, mitä 
on tehnyt ennen vaan se, mitä on 
valmis tekemään tulevaisuudessa.

SATU HELIN

Haastattelu on julkaistu 
aiemmin Kirkon Ulkomaanavun 
Tekoja-lehdessä 4/2016

Myös ääriryhmissä voidaan haluta rauhaa

Suomessa jää 
joka päivä 3–5 
nuorta aikuista 
työkyvyttömyys-
eläkkeelle. 
Useimmiten syynä 
ovat mielenterveyden 
ongelmat. 

lekulle edes vähän apua, Mietti-
nen sanoo.

Valintojen tekeminen
voi ahdistaa
Vierailut jatkuvat tulevana ke-
väänä yhteishaun aikaan. Miet-
tinen ja Hyvönen uskovat, että 
yhteishakuun kuuluvat valinnat, 
suunnan ottaminen tulevaisuu-
teen koulutuspaikkaa valittaessa, 
saattavat olla osalle nuorista jopa 
ahdistava kokemus.

Toini Miettisellä on kannustus 
kaikille niille nuorille, jotka eivät 
voi tehdä tulevaisuuden valintoja 
hyvän koulumenestyksen innos-
tamana.

– Keskinkertaisesti koulussa 
pärjäävä saa hyväksyä itsensä sel-
laisena kuin on. Riittää, että yrit-
tää tehdä parhaansa. Omaa elä-
mää voi arvostaa silloinkin, kun 
ei etene saavutuksesta toiseen, 
hän sanoo. 

Mielenterveydestä
puhutaan kokemuksesta
Suopursuaktiivit puhuvat mie-
lenterveyden arvokkuudesta 
omasta kokemuksesta. 

Toini Miettinen on ollut kou-
lukiusattu nuorena. Kokemus on 
palannut mieleen aikuisena.

Timo Hyvösen elämä helpot-
tui vaikeiden vuosien jälkeen, 
kun hän sai lopulta diagnoo-
sin sairauteensa ja oikeanlais-
ta apua.

Hyvönen asui aiemmin Piip-
polassa. Kun pitäjästä alkoi-
vat kaikki palvelut loppua, hän 
muutti Pulkkilaan. Suopursuis-
ta tuli hänelle nopeasti mielen-
vireyttä edistävä harrastus. Hy-
vönen on muun muassa opetta-
nut yhdistyksen jäsenille omaa 
ammattiosaamistaan, kukkien 
sidontaa. 

Suopursujen tämänhetkinen 
virkeä toiminta on yhdistykses-
sä uusi asia. Vielä muutama vuo-
si sitten järjestö uinui. Jo pelkäs-
tään sääntömääräisten asioiden 
hoitaminen tuotti vaikeuksia ja 
jäsenmaksuja oli maksamatta.

Yhdistys nousi
jaloilleen 
Reilu vuosi sitten tilanne muut-
tui. Toini Miettisen johdolla asi-
oita ryhdyttiin laittamaan kun-
toon. Sairaanhoitajana Mietti-
selle oli tuttua organisointi – ja 
tätä taitoa Suopursut tarvitsivat. 
Eläkkeellä oleminen sai hyvää si-
sältöä. 

Ahkerointi sai palkinnon: 
Suomen Mielenterveyden kes-
kusliitto palkitsi 2015 reippaan 
kehitysloikan ottaneen yhdistyk-

sen Vuoden Pomppu -palkinnol-
la. Tunnustuksen perusteluna oli 
muun muassa jäsenmäärän lähes 
kymmenkertaistaminen reilussa 
vuodessa.

Avunhakijalle
hatunnosto
Siikalatvan kylillä ihmiset tun-
tevat paljon toisiaan. Hidastaako 
tämä avun hakemista mielenter-
veyden järkkyessä?

Miettisen ja Hyvösen mielestä 
mielenterveysongelmilla on edel-
leen häpeän leima.

– Kynnyksiä avun hakemi-
seen on varmasti. Siksi ongel-
maan tarttuminen ansaitsee ai-
na hatunnoston. Me myös mie-
lellämme autamme siinä, missä 
voimme.

Suopursun kaksikko on päät-
tänyt, ettei häpeä puhua mie-
lenterveydestä. Ennakkoluu-
lottomalle yhdistykselle on tul-
lut monia paikallisia yhteistyö-
kumppaneita, esimerkiksi päivä-
koti, jonka lapset kävivät joulun 
alla ostoksilla yhdistyksen kirp-
putorilla.

Suopursut ovat riimitelleet 
siikalatvalaisille oman runon, 
joka kertoo yhdistyksen pyrki-
myksistä:

”Suopursut olkoon ilon tuoja / 
soisten maisemien ihmisille, / rä-
meessä rämpiville tuokoon se aut-
tavan käden ja turvan”.

RIITTA HIRVONEN
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Kiiminkiläisen Mirja Aat-
singin vävyt ovat saaneet 
jo vuosia joululahjaksi kir-
joja Arto Terosen ja Jou-

ko Vuolleen kirjasarjasta Kiveen 
hakatut. Urheilutoimittajien kir-
jasarja sai alkunsa heidän suosi-
tusta radio-ohjelmastaan. Tero-
nen ja Vuolle vierailevat tunnet-
tujen suomalaisten urheilijoiden 
ja urheiluvaikuttajien haudoilla. 

He muistelevat kirjoissaan 
kaunistelematta kuuluisuuksien 
elämänkohtaloita mutta laajen-
tavat näkökulmaa myös ajan il-
miöihin, Aatsinki kertoo. 

Hänen vetämänsä kirjalli-
suuspiirin kuuluva Pirkko Jur-
velin ehdottaa lahjakirjaksi ame-
rikkalaisen Dale Carnegien elä-
mäntaito-opasta Miten pääsen 
turhista huolista. Kirja on kirjoi-
tettu 1940-luvulla. Ensimmäinen 
suomenkielinen painos ilmestyi 
1951, mutta siitä otetaan edelleen 
uusintapainoksia.

– Sisällöltään se ylittää nykyi-
set elämäntaito-oppaat ja on yhä 
ajankohtainen jalat maassa  -psy-
kologiallaan, Jurvelin ihastelee.

Sillanpää vei
takaisin lapsuuteen
F.E. Sillanpään vuonna 1934 il-
mestynyt Ihmiset suviyössä kruu-
nasi Jurvelinin jouluaatot elämän 
ruuhkavuosina. 

– Luin kirjan, kun oli aterioitu, 
nähty joulupukin katoavan pime-
älle tielle, ja lapset olivat kerän-
neet lahjansa sängyn viereen en-
nen nukkumaan menoa. Asetuin 
nauttimaan Sillanpään rauhoitta-
vasta, viipyilevästä tunnelmasta. 
Kiire oli ohi. 

– Käsissäni oli ihmiskohtaloi-
ta sillanpääläiseen kesäyön haa-
leaan hämärään verhottuna. Eh-
kä aatossani oli läsnä myös ääni 
kaukaa lapsuudesta, jolloin ko-
tona kuunneltiin radiosta Sillan-
pään joulupakinaa, hän kuvailee.

Kirja antaa
siivet
Juha Vähäkankaan mieluisin jou-
lulahjakirja on James Clavellin 
Noble House. Se on yli 1000-sivui-
nen jännitysromaani. Tapahtumat 
sijoittuvat 1963 vuoden Hongkon-
giin.

– Lukiessani siirryin flow-ti-
laan. Lukukokemukseni on esi-
merkki siitä, miten lukeminen voi 
vaikuttaa: se antaa siivet, vie het-
kessä toiselle puolelle maailmaa 
täysin erilaisiin kulttuureihin. 

– Kirjassa on draamaa ja seik-
kailua. Se vetoaa tunteisiin ja 
mieleen, Oulun seurakunnissa 
kirjallisuuspiiriä vetävä Vähä-
kangas kertoo.

Mark Twain kirjoitti
rakkaimmat kirjat
Oululainen kirjapiiriläinen Sirpa 
Tuomivaara suosittelee kahta te-

osta Mihail Bulgakovin Saatana 
saapuu Moskovaan ja Selma La-
gerlöfin Jerusalem -teoksia.

– Mihail Bulgakovin Saatana 
saapuu Moskovaan on aina ajan-
kohtainen kirja. Palaan siihen 
silloin tällöin ja lukukokemus 
on aina erilainen. Selma Lager-
löfin Jerusalem on vanhanaikai-
nen romaani ja kertomus ihmis-
ten unelmista, uskosta, vastoin-
käymisistä ja pienestä onnesta, 
hän kertoo.

Tuomivaaran rakkaimmat 
joululahjakirjat ovat lapsena saa-
dut Mark Twainin Tom Saweyrin 

seikkailut ja Huckleberry Finnin 
seikkailut. 

– Kirjoja ei 1970-luvulla os-
tettu paljon. Nämä ihmeelliset ja 
vieläkin rakkaat kirjat sain lah-
jaksi veljeltäni. Twainin tapa ker-
toa on niin hersyvää ja elävää, et-
tä näen vieläkin silmissäni samat 
lapsena mieleeni piirtyneet kuvat.

JAANA SKYTTÄ

Sirpa Tuomivaaran vetämä kirjallisuuspiiri:
– Katri Rauanjoen Jonain keväänä herään on lohdullinen ja kos-
kettava kuvaus siitä, miten masennus voi koskettaa ketä tahansa 
meistä, ja kuinka siitä on myös mahdollisuus selviytyä. 
– Virginia Woolfin vuonna 1929 ilmestynyt pitkä essee Oma huo-
ne vaikuttaa. Oma rauhallinen työskentelytila – niin fyysinen 
kuin henkinen – ei ole itsestäänselvyys. Tasa-arvo ei ole kehitty-
nyt yli sadassa vuodessa Wolfin toivomalla tavalla.
– Silmiä avaava ja hauska kirja elämän monimuotoisuudesta on 
Marja Björkin Poika. Sopii erityisesti nuorten kanssa työskente-
leville.
– Mirkka Lappalaisen historiateos Pohjolan leijona kertoo järjes-
täytyneen hyvinvointiyhteiskunnan juurista ja synnystä. "Työtä 
on liikaa ja henkilökuntaa liian vähän", kirjoitti Ruotsin kruunun 
virkamies jo 1600-luvun alussa. 
– Portti afrikkalaisen sivistyneistön elämään ja yhteiskuntien haa-
voittuvuuteen avautuu nuoren nigerialaiskirjailija Chimamanda 
Ngozi Adichien teoksessa Kotiinpalaaja. 
– Jouluna lämpimän viltin alla on mukava lukea Kerstin Ekma-
nin kirjoittama Huijareiden paraati, joka on hiostava kertomus 
siitä, mihin valehtelu voi johtaa.

Seurakuntapastori Juha Vähäkangas:
– Leo Ylitalon esikoisromaani Sururisti on iloa ja positiivisen 
mielen herättävä lukukokemus. Se on turvallisen lapsuuden ku-
vaus, nuoren Matias-pojan kasvutarina. Tapahtumat sijoittuvat 
1950-luvulle, pohjoispohjalaiseen kyläyhteisöön, joka on vanhoil-
lislestadiolainen, mutta ei musertavalla tavalla. 
– Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista on Finlandia-
palkittu teos. Ihanaa, lyyristä tekstiä. 
– Marita Lintusen Takapiru on novellikokoelma, joka sisältää inten-
siivisiä, kauniita tarinoita, joissa 1–2 sanan avulla tapahtumat muut-
tuvat. Tarinoiden kautta käsitellään moraalia, oikean ja väärän rajaa.
– Pekka Hyysalon Fight Back – Toinen mahdollisuus on selviyty-
mistarina freestylehiihtäjän vammautumisesta hyppyonnetto-
muudessa ja hänen kuntoutumisestaan. 
– Minna Rytisalon esikoisromaani Lempi on kertomus rakkau-
desta ja rakkaudettomuudesta sekä pettymyksistä. Tunnelma on 
uhkaava, kerronta intensiivistä. Tapahtumat kytkeytyvät Lapin 
sodan ympärille.
– Max Seeckin trilleri Hammurabin enkeli on esikoisteos ja viih-
dyttävä, räjäyttävä action-paketti. Jos on kyllästynyt Ilkka Re-
mekseen, tässä uusi lupaava tulokas.

Kirjallisuuspiiriläiset kokosivat kirjavinkkejä 

”Lukeminen antaa siivet”
 Kirjallisuuspiiriläiset muistelevat joululahjakirjoja, jotka ilahduttivat heitä
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lä on tällainen historiallinen ar-
vokohde. Moni paikallinen on 
kysynyt minulta ensimmäisenä 
,olenko nähnyt Rungiuksen. Olen 
vastannut, että olen käynyt katso-
massa ja tervehtimässä muinaista 
kollegaa.

Vanha kirkkoherra ei ole Ko-
mulaisen mukaan mikään miel-
lyttävä näky. 

– Olemus on hyvin tumman-
puhuva, tummanruskea, Komu-
lainen kuvaa. 

Legenda 
ei pidä paikkansa
Legenda kertoo saarnamies Run-
giuksen sanoneen, että hänen 
ruumiinsa ei mätäne, jos hänen 
sanansa ovat totta. 

On arveltu, että Rungius ei 
olisi koskaan lausunut näitä sa-
noja, vaan ne olisivat syntyneet 
sen jälkeen, kun muumio löydet-
tiin haudastaan kirkon lattian al-
ta 1700-luvun alussa. 

Löydön jälkeen Rungiusta alet-
tiin palvoa lähes pyhimyksenä.

Ensin siis löydettiin Rungius, 
jonka muumioituminen selitet-
tiin legendalla? 

– Hyvin todennäköistä. Niin 
ajattelen, Komulainen pohtii. 

Legendan mukaan Rungius 
oli poikkeuksellisen väkevä saar-
namies, mutta aikalaislähteissä 
ei sellaista kerrota. Komulainen 
epäilee, että maine on syntynyt 
jälkikäteen.

Rungius kiinnostaa 
vuosisadasta toiseen
Keminmaalaiset kertoivat tuorelle kirkkoherralle 
kummitusjuttuja muumiosta

Seurakunnan nuoret ovat 
vakuuttuneita, että muu-
mio kummittelee kirkossa. 
He ovat käyneet katsomas-

sa pimeällä rakennusta. Nuorten 
pitää aina kokeilla asioita, jotka 
on kielletty, Keminmaan tuore 
kirkkoherra Sanna Komulainen 
nauraa.

Kyseinen hämmästelyn koh-
de on vuonna 1629 kuollut kirk-
koherra Nikolaus Rungius, joka 
makaa muumioituneena lasikan-
tisessa arkussa Pyhän Mikaelin 
kivikirkossa. Muumiota ei ole 
balsamoitu, vaan se on kuivunut 
itsekseen. 

Rungius on ollut nähtävillä sa-
toja vuosia.

– Paikalliset ovat kertoneet, 
että he ovat nuoruudessaan käy-
neet katsomassa pimeällä kirk-
koa ja yrittäneet nähdä Rungiuk-
sen. Joidenkin pitää käydä tönäi-
semässä ovea ja katsoa avautuuko 
se ja tuleeko Rungius vastaan, Ko-
mulainen vitsailee.

Urbaani kauhutarina kertoo 
puolestaan, että jos kirkon kiertää 
keskiyöllä kaksitoista kertaa juos-
ten, Rungius herää arkussaan.

Tummanpuhuva 
muumio
Sanna Komulainen aloitti Ke-
minmaan kirkkoherrana touko-
kuussa. 

– Menin kirkkoon katsomaan, 
kun minulle kerrottiin, että meil-

Joku kaappasi 
käden rinnalta
Rungiuksella oli vielä vuon-
na 1875 molemmat kädet ristis-
sä. Sen jälkeen joku on ilmeises-
ti kaapannut oikean käden kyy-
närvarren ja kämmenen pyhäin-
jäännökseksi. 

Kansan parissa on syntynyt 
kadonneelle kädelle monta se-
litystä. Yhden tarinan mukaan 
saksalaiset sotilaat tanssittivat 
muumiota toisen maailmanso-
dan aikana humalapäissään, jol-
loin käsi katkesi. Toisen tarinan 
mukaan muumion käden sai kat-
kotuksi eräs lukkari. 

Muumion pää 
on ollut irti
Vuonna 2011 Oulun yliopiston 
tutkijat kuvansivat muumion TT-
laitteella, joka mahdollistaa muu-
mion tarkan fysiologisen havain-
noinnin. Tutkijaryhmä sai sel-
ville, että Rungiukselta puuttuu 

Keminmaan seurakunnan Pyhän Mikaelin kirkko on auki vain kesäisin, jolloin Rungiusta pääsee katsomaan. Häntä ei saa kuvata.

Vanha kirkkoherra 
ei ole mikään 
miellyttävä näky. 
Olemus on hyvin 
tummanpuhuva, 
tummanruskea.

Sanna Komulainen

useita kaulanikamia. Se osoittaa, 
että pää on ollut jossakin vaihees-
sa irti ja se on myöhemmin liitet-
ty takaisin ruumiiseen.

Rungius oli eläessään noin 177 
senttiä pitkä eli aikansa keskiver-
toa reilusti isokokoisempi. Hän 
kärsi kuitenkin muun muassa tu-
berkuloosista ja munuaiskivistä. 

Kirkkoherra oli ainakin lie-
västi ylipainoinen. Erään arvion 
mukaan noin kuusikymppisenä 
kuolleen Rungiuksen maha oli 
ollut valtava.

Kylmyys 
kuivatti Rungiuksen
Pyhän Mikaelin kirkon alla on 
useita muitakin muumioksi kui-
vuneita vainajia. Ajan tavan mu-
kaan vainajia haudattiin kirkon 
alle.

Kirkkohaudoissa tapahtunut 
muumioituminen on todennä-
köisesti seurausta pehmytkudos-
ten kylmäkuivumisesta. Onkin 
oletettavaa, että muumioituneet 
vainajat ovat kuolleet kylmänä 
vuodenaikana.

PEKKA HELIN

Lähteenä käytetty muun 
muassa Rungiuksen muumion 
osteoantropologista tutkimusta, 
jonka ovat tehneet Sirpa Niinimäki, 
Tiina Heikkilä, Jaakko Niinimäki, 
Markku Niskanen, Milton Núñez
 & Juho-Antti Junno.

J a r n o Vu o r in e n

Oulun kirkoissa 
10 000 kävijää
viikonlopun 
aikana 
Lukuisat jumalanpalvelukset 
ja musiikkitapahtumat koko-
sivat Oulun seurakuntien ta-
pahtumiin viikonlopun aika-
na 9.–11.12. noin 10 000 kävi-
jää.

Vuodesta toiseen suurinta 
suosiota kirkon joulun ajan ta-
pahtumissa nauttii Kauneim-
mat joululaulut. Esimerkiksi 
Karjasillan ja Oulun tuomio-
kirkon tilaisuudet olivat täynnä. 

Kauneimpia joululauluja 
laulettiin kolmen päivän ai-
kana Oulun seurakunnissa 
yhteensä 24 kertaa. 

– Suosiota selittää muun 
muassa perinteikkyys. Ihmi-
set haluavat laulaa tuttuja lau-
luja ja he hakevat kirkosta jou-
lun tunnelmaa, kertoo Tuiran 
seurakunnan kirkkoherra Nii-
lo Pesonen.

Pop up -kuorot 
laulavat kahdessa 
messussa 
Oulun Puolivälinkankaalla si-
jaitsevan Pyhän Tuomaan kir-
kon 18.12. messuun kootaan 
Pop Up -kuoro kaikista in-
nokkaista, jotka haluavat ol-
la esittämässä pari kappaletta 
messussa. Harjoitukset kant-
tori Anu Arvola-Greusin joh-
dolla alkavat kello 11. 

Tuomiokirkossa pidetään 
puolestaan jouluyönä 24.12. 
kello 23 piispa Samuel Sal-
men toimittama messu. Myös 
tähän messuun kootaan kuoro 
paikan päällä. 

Kuoroa johtavan hiippa-
kuntasihteeri Raimo Paason 
mukaan siihen ovat tervetul-
leita kaikki kuorolaulun har-
rastajat. Kiinnostuneita pyy-
detään tuomiokirkon urku-
parvelle kello 22.30. Perintei-
set joululaulut: Hiljaa, hiljaa 
joulunkellot kajahtaa, Tuo ar-
mon valkokyyhky ja Jouluyö, 
juhlayö harjoitellaan juuri en-
nen messua. 

Martat neuvovat 
myös chatissa
Marttojen neuvonta vahvistuu. 
Maksullisen neuvontapuheli-
men oheen avattiin maanan-
taina maksuton Kysy Martalta 
-chat -palvelu, jossa voi kysyä 
ruokaan ja kodinhoitoon liit-
tyvistä asioista. Chat-palvelu 
avautuu osoitteessa martat.fi.

Palvelu on avoinna 23.12. 
saakka maanantaisin, tiistai-
sin ja perjantaisin kello 12–15 
ja keskiviikkoisin sekä torstai-
sin kello 15–18.  

5.1.2017 alkaen Kysy Mar-
talta -chat on avoinna torstai-
sin kello 15–18 ja perjantaisin 
kello 12–15.
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M inna Ko l i s t a ja

Rekikyydillä 
joulukirkkoon

Matti Jarva ja ori Yrkkö tarjoavat Piippolassa 
perinnekyytiä aamukirkkoon herääville 

Suomenhevonen Yrkkö hei-
lauttelee harjaansa ja liikehtii 
malttamattomana, kun veljek-
set Matti Jarva ja Mikko Jarva 

valjastavat sitä reen eteen.
Länget, hamuhta, ruomat, mäki-

vyöt ja setolkka aisaremmeineen. Kun 
kaikki on paikoillaan, Piippolan Mu-
seotiellä alkavat kilkata aisakello sekä 
setolkkakello.

Äänimaailma on kuin menneiden 
vuosikymmenten joulukirkkomat-
koilta. Ajalta, jolloin aisakellon ääni 
varoitti lähestyvästä reestä muita aa-
mun pimeydessä kulkevia.

Piippolan kirkossa järjestetään pit-
kästä aikaa jouluaamun jumalanpal-
velus kello 7. Sinne Matti Jarva tarjo-
aa rekikyytiä. 

– Yhdellä kertaa rekeen mahtuu 
kuskin viereen yksi ja taakse kaksi ai-
kuista, lapsia vähän useampi. Aikui-
nen saattaa roikkua kannuksillakin, 
Jarva laskee. 

Reilun parin kilometrin mittaisia 
rekireissuja hän on varautunut teke-
mään useampia. Rekiajelulle lähde-
tään omalla vastuulla, vakuutuksia 
kyytiläisten varalle ei ole.  

Yrkkö antaa
moitteetonta kyytiä
Jarvan mukaan luvassa on tasaista 

kyytiä, sillä 24-vuotias ori on hyvä 
ohjastettava.

 – Kun olemme antaneet kyytiä 
koululaisille, Yrkkö on käyttäytynyt  
moitteettomasti.

– Yrkkö on käyttäytynyt hyvin ai-
na – paitsi vuosia sitten eräänä talvi-
aamuna, kun lähdimme mettätöihin. 
Sillä kerralla Yrkkö päätti, että nyt jä-
tetään Matti mehtään.  Pari kilomet-
riä se minua juoksutti. Kotipaikalla 
sain sen kiinni, aisoin uudestaan ja 
kävimme keräämässä pitkin tienpos-
kia tippuneet rangat uudelleen kyy-
tiin.

Paitsi puunajossa Yrkkö on palvelut 
myös peltotöissä. 

– On sillä karhittu ja kynnetty. 
Kyntämiseen se vain tahtoo olla lii-
an nopia.

Rankakuorma kulkee metsästä 

pois Yrkön vetämänä yhä silloin täl-
löin.

 
Kirkon lähellä 
oli hevospuomi
Rekikyyti on Jarvan veljeksille tuttua 
jo lapsuudesta.

– Joulukirkkoon tultiin hevosella 
ainakin Manninmaasta ja Hankosel-
ta ja Ahkiosta, jopa Lamulta, Mikko 
ja Matti Jarva muistavat.

Kirkon tapulista Anttilaan päin oli 
hevospuomi, johon hevoset jumalan-
palveluksen ajaksi kiinnitettiin. 

Veljeksillä on selvä muistikuva sii-
tä, kuinka tervapadat roihusivat kir-
kon kulmalla toivottamassa joulu-
kirkkoon tulijat tervetulleiksi.

– Muuta lämmitystä ei kirkossa ol-
lut kuin kaksi kaminaa, joihin suntio 
lisäsi halkoja. Ihmisiä tuli pitäjän joka 
kantilta ja kirkko oli melkein alttaria 
myöten täynnä.

Rekikyyti harvinaistui ja loppui 
kokonaan 1950–1960-luvuilla henki-
löautojen yleistyttyä.

 
Palvelujen 
hiipuminen huolettaa
Idea hevoskyydistä syntyi paikalli-
sen Shellin baarissa kahvittelevan 
miesporukan pöydässä. 

Toiveena on, että rekikyyti osal-

taan houkuttelisi ihmisiä kirkkoon, 
kun jouluaamun jumalanpalvelus 
paikkakunnalla nyt pitkästä aikaa 
järjestetään.

Matti Jarvaa ja monia muitakin 
piippolalaisia palvelujen hiipuminen 
synnyinpitäjässä – ja entisessä emä-
seurakunnassa – kiukuttaa.  

Hätä terveydenhuoltopalvelujen 
tulevaisuudesta on saanut Jarvan ot-
tamaan yhteyttä muun muassa sosi-
aali- ja terveysministeriöön.

"On kuntalaisten etu, että palvelut 
ovat helposti saatavissa myös pienissä 
taajamissa ja haja-asutusalueilla", tätä 
mieltä oli myös ministeri Juha Rehu-
la vastauskirjeessään. 

Jarvan mielestä suuntaus on kui-
tenkin selvä: kaikki palvelut viedään 
Pulkkilaan. Hänestä tämä ei ole oi-
kein.

– Edes ehtookelloja ei Piippolan 
kirkosta soiteta. Nyt kirkkoherran-
virastokin muuttaa pois, ihmette-
lee Piippolan ensimmäiseksi papiksi 
vuonna 1771 tulleen Gerhard Snell-
manin sukua oleva Jarva.

 
 MINNA KOLISTAJA

Rekiajelulle Matti Jarvan ja Yrkön 
kyydissä pääsee 25.12. Museotie 248:n 
pihasta, paikalla tulee olla 6.30.

Kun olemme antaneet 
kyytiä koululaisille, 
Yrkkö on käyttäytynyt  
moitteettomasti.

Matti Jarva
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Yhdistykset

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

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

Siionin virsiseurat: to 15.12 klo 18.00 seurakuntakeskuksen Hopea
lyhdyssä, Kirkkopuistokatu 11, Kemi.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 18.12. klo 17 Seurat 
Esko Leinonen.

Perinteinen JOULUJUHLA
su 18.12. kello 14
Joululauluja Aavistus laulu-
yhtyeen johtamana. Joulun 
sana piispa emeritus Olavi 
Rimpiläinen. Iloista jouluista 
ohjelmaa. Riisipuuro ja torttu-
kahvit. Lapsille joulupussit!
TERVETULOA!
Oulun seudun Uusheräys 

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Aiheena: Miten viettää iloiten Jeesuk-
sen synttäreitä?

     Sunnuntain 
 Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 18.12. klo 15

Mika Pouke, Tapio ja Säde 
Pokka & Juhani Seppänen

Tuomiokirkkoseurakunta

Tarjoilua  Tervetuloa!

Meillä olet hyvissä 
käsissä!

www.kansanlaakintakeskus.com

KANSANLÄÄKINTÄKESKUS
Hotelli Kaustinen, puh. 06 8650 200 terveyskyla@kansanlaakintakeskus.com

Vuoden-
Vaihteen tupla
2 VRK • yksi maksaa, kaksi lomailee..   
• Majoitus 2 hh
• Puolihoitoruokailut noutopöydästä
• Vapaa-ajan ohjelmaa arkipäivisin
• Päivittäinen sauna
• Kuntosalin vapaa käyttö

 

Tarjous voimassa: 
12.12.2016 – 22.12.2016 • 27.12.2016 – 30.12.2016 • 2.1.2017 – 31.1.2017 
ja koskee vain uusia varauksia.

158,- /2 hlö / 2 vrk Terveyshotelli
168,-/ 2 hlö / 2 vrk Kranni

CITYOPETUSLAPSEUSKOULU EKKLESIA – TUNNE JUMALA JA TEE HÄNET 
TUNNETUKSI ks. www.opetuslapseuskoulu.com MATT. 28:18-20 -kaikenikäisten kristit-
tyjen yhteinen varustava käytännönläheinen op-koulu Oulussa, eri opettajia -järj.  
YWAM Finland, ev.lut.srk, Helluntaiseurakunta, Lähetysseurakunta ja Vapaaseurakunta 
-to ja pe klo 18-21 ja la klo 10-13 tammi-toukokuussa 2017 12 viikon aikana  alkaen 12.-
14.1. Kallisenhaara 3 (opetusvastuussa Rauno ja Salme Helppi) -hinta 250 e/perhekunta,  
ilm. oulunmaja@gmail.com tai puh. 040 961 5377.
TERVETULOA! CITYDTS is arranged also IN ENGLISH! WELCOME! 

     Hintan Marttojen joulumyyjäiset 
        17.12.2016  klo 10.00 – 13.00 1

set
00

                 Myllyojan seurakuntatalolla 
                 Koivumaantie 2, 90650 Oulu 

Tarjolla laatikoita, leivonnaisia 
ym. jouluherkkuja, käsitöitä,  
joulukoristeita, arpoja 
 
Martta-kahvio, mm. riisipuuroa 
         
             Käteismaksu 
 
          Tervetuloa! 

Isä Mihailin sitkeä työ 
päättyi onnellisesti

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute 

@kotimaa.fi
020 754 2267

Apokryfikirjat käännettiin viimeisimmäksi udmurtin kielelle.

Venäjän alueella asuvista 
suomen kielisukulaisista 
udmurtit on ensimmäi-
nen sukukansa, joka on 

saanut Raamatun omalla äidin-
kielellään.  

Käännöstyötä tukeneesta Suo-
men Pipliaseurasta kerrotaan, et-
tä udmurtinkielisen Raamatun 
käännös kesti kaksi vuosikym-
mentä. 

Uusi testamentti julkaistiin 
vuonna 1997 ja Psalmit vuonna 
1999. Koko Raamatun julkaisu-
juhlia vietettiin vuonna 2013. 

Viimeiseksi käännetyt apokry-
fikirjat julkaistiin marraskuun 
lopussa.

Apokryfikirjoilla tarkoite-
taan kokoelmaa kreikankieliseen 
Raamattuun kuuluvia kristillisiä 
ja varhaisjuutalaisia tekstejä. Toi-
sille, kuten ortodoksisille kirkoil-
le ja katoliselle kirkolle, ne ovat 
osa Raamattua.

Raamatunkääntäjä ja orto-
doksipappi isä Mihail Atamanov 
ahersi käännöksen parissa lähes 
30 vuotta. 

Udmurtteja on 550 000 eri 
puolilla Venäjää, mutta pääosin 
he elävät Udmurtian tasavallassa 
Keski-Venäjällä. Heistä reilu 300 
000 puhuu udmurttia. 

Raamatunkäännöstyö muo-
dostui kansanliikkeeksi, sillä 
paikalliset ovat keränneet varoja 
Raamattujen painattamista var-
ten 1990-luvun alusta lähtien. 
Udmurtit ovat olleet ahkeria sa-
nan lukijoita, sillä Uuden testa-

mentin painos loppui kesken. 
Suomen Pipliaseura on tuke-

nut Raamattu Suomen suvul-

le -hanketta, jonka tavoitteena 
on kääntää Raamattu tai jokin 
sen osa 12 Venäjän federaatiossa 
käytettävälle suomensukuiselle 
vähemmistökielelle tai sellaisen 
päämurteelle.  

Hanke aloitettiin virallises-
ti vuonna 2001, ja sen arvellaan 
päättyvän vuonna 2023.

Käännöksistä ovat kesken 
enää niittymarin, komin ja ersä-
mordvan käännökset, joista vii-
meisimmän, niittymarin arvel-
laan valmistuvan vuoteen 2023 
mennessä. 

Raamattu on maailman 
käännetyin kirja. Vuoden 2015 
tilastojen mukaan koko Raa-
mattu on saatavissa 563 kielellä, 
käännökset kattavat 5,1 miljar-
dia puhujaa maapallolla. Maail-
massa on 6 887 kieltä, joita pu-
huu 7,3 miljardia ihmistä.

Isä Mihail Atamanov

Kirkko on julkaissut uuden 
selkokuvien sarjan, joka 
kuvaa jumalanpalveluk-
seen liittyviä aiheita, ku-

ten uskontunnustusta.
Kuvien avulla kristinuskon 

keskeisistä asioista voidaan ker-
toa heille, joilla on vaikeuksia 
ymmärtää puhuttua tai kirjoi-
tettua kieltä.

Jumalanpalveluskuvaston li-
säksi omat selkokuvansa ovat 
saaneet muun muassa Jumala, 

Jeesus ja Pyhä Henki. 
Kristillisessä perinteessä Ju-

malaa on symboloinut silmä, 
Jeesusta tyhjä risti ja Pyhää Hen-
keä kyyhkynen sekä liekki. Näi-
den rinnalle on nyt kehitetty elä-
vää ja toimivaa Jumalaa uudella 
tavalla kuvaavat symbolit. 

Jumala kuvataan käsinä, jotka 
pitelevät ja siunaavat maapalloa. 
Jeesukseen käsiin on puolestaan 
lisätty naulojen jäljet, joista hä-
net tunnistettiin ylösnousemuk-

sen jälkeen. Pyhän Hengen kä-
sisymboli muistuttaa lintu-viit-
tomaa, jossa yhdistyvät liike ja 
kyyhkynen.

Uudet kuvat on piirtänyt 
graafikko Teemu Junkkaala.

Materiaalit ovat kirkon työn-
tekijöiden sekä esimerkiksi opet-
tajien ja vammaisjärjestöjen 
työntekijöiden käytettävissä. 

Ne löytyvät verkosta Kirkon 
kuvapankista ja kirkon selkosi-
vuilta.

Uskonnollisia käsitteitä 
ilmestyi uusina selkokuvina

Ku va t :  Su o m e n P i p l i a s e u ra

Tilaa RT lahjaksi!
p. 044 5626 450
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Näillä osoitteilla 
löytyy hautausmaa
Joulunpyhinä, vuodenvaihteessa tai loppiaisen 

aikaan voisi vaihteeksi suunnata katselemaan 
kynttilämerta hautausmaalle, joka ei ole itsel-
le entuudestaan tuttu. 

Näillä osoitteilla löydät perille:

Hailuoto 
Luovontie 52

Kempele
Kempeleen vanha hautausmaa: Piriläntie 190
Kempeleen uusi hautausmaa: Köykkyrintie 40

Liminka
Rantakylän hautausmaa, Ylipääntie 18

Lumijoki 
Ukuranperäntie 30

Muhos
Kirkkosaarentie 5

Oulu
Haukiputaan uusi hautausmaa: Mirjantie 6
Haukiputaan vanha hautausmaa: Kirkkotie 7
Jäälin hautausmaa: Haipuskyläntie 305

Kiimingin hautausmaa: Kirkonniementie 8
Oulujoen hautausmaa: Oulujoentie 69
Oulun hautausmaa: Kajaanintie 1, 3 ja 5;  
Intiöntie 6 
Oulunsalon hautausmaa: Jääsköntie 8
Ylikiiminki, kirkkotarhat I ja II: Kirkkomäki 20
Ylikiiminki, Kiviharjun hautausmaa: 
Niemikyläntie 38
Ylikiiminki, Ylivuoton hautausmaa: 
Puolangantie 2586 
Yli-Ii, kirkonkylän hautausmaa: Leuvantie 6
Yli-Ii, Jakkukylän hautausmaa: Maalismaantie 870
Yli-Ii, Tannilan hautausmaa: Matkakankaantie 32

Siikalatva
Kestilän hautausmaa: Kestilänraitti 3
Piippolan hautausmaa: Iisalmentie 1527
Pyhännän hautausmaa: Kirkkotie 14
Pulkkilan uusi hautausmaa: Täperäntie 102
Pulkkilan vanha hautausmaa: Pakkalantie 2
Rantsilan hautausmaa: Rantsilanraitti 10

Tyrnävä
Tyrnävän uusi hautausmaa: Muhostie 6
Tyrnävän vanha hautausmaa: Vanhatie
Temmeksen kirkkotarha: Temmeksen kirkkotie 1

K i r ko n ku va p ank k i  /  Mat ia s  Pa r t an e n 

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 18.12. klo 9.45 neljäntenä 
adventtisunnuntaina Radio-
pyhäkoulun pitää lastenohjaa-
ja Kirsi Isola Oulujoen seura-
kunnasta. Hän kertoo Joosefis-
ta ja Mariasta, jotka matkusta-
vat kohti Betlehemiä. Joulun 
Lapsen syntymäpäivä on ihan 
pian.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkosta.

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

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 18.12. klo 8.45 neljäntenä 
adventtisunnuntaina Radio-
pyhäkoulun pitää lastenohjaa-
ja Kirsi Isola Oulujoen seu-
rakunnasta. Hän kertoo Joo-
sefista ja Mariasta, jotka mat-
kustavat kohti Betlehemiä. 
Joulun Lapsen syntymäpäivä 
on ihan pian.
Klo 10 Kauneimmat joululau-
lut -messu Oulunsalon kirkko. 
Neljännen adventtisunnun-
tain messussa lauletaan vir-
si 53 sekä Kauneimmat joulu-
laulut -vihkon lauluja.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Kauneimmat joululaulut -mes-
su su 18.12. Oulunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus  ma–pe  klo 18.50–
19, la klo 18.
Su 18.12. klo 10 jumalanpalve-
lus Nivalan kirkosta.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Linkki juttuarkistoon,
ohjelmatiedot ja pääkirkko-
jen nettiradiot: www.oulun-
seurakunnat.fi/verkkokirkko

• 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

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
Pe 16.12. klo 18 Maksetut viulut – Joulukon-
sertti. La 17.12. klo 19 Nuorten Joulu Gaala 
Kulttuuritalo Valveella, Hallituskatu 7. Su 18.12. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Eero Pokela, 
Hannu Orava, Pirkko Junnila & Ulla Rasinkangas. 

Lastenkokoukset ja Seimi. Su 18.12. klo 12.30 Oulun helluntailähetys ry:n 
ylimääräinen kokous. Ke 21.12. klo 19 Ystävän paikka, Markku Tossavainen, 
Aila Pyörälä, Suvi Seppänen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 19.12. klo 16 Majakka-
kahvio. Ti 20.12. klo 18 Majakka-ilta.  Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Pe 16.- pe 23.12. Joulupata-keräys
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 Jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu

To 15.12. klo 19 Rukousilta, Mika Martinmäki. La 17.12. klo 10-13 Joulu-
myyjäiset, leivonnaisia, arpajaisia, joulupuuro, ym. Su 18.12. klo 15 Seura-
kunnan joulujuhla, Outi Huczkowski, Risto Wotschke, kuoro ja bändi, MIB, 
partiolaisten lupaustenanto, joulupuuro ja torttukahvit 5 €, lapset 2 €.  
Ke 21.12. klo 13 Senioripiiri.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

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

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

Tapahtumia

Perinteinen
YKSINÄISTEN JOULUATERIA
järjestetään tänä vuonna Aleksinkulmassa,
Aleksanterinkatu 9, jouluaattona 24.12.2016 klo 11.30.
Ilm. Kalevi Ilkka 040 557 0147 tai 040 708 9147.
Tervetuloa!
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Hepr. 6: 13-19
Antaessaan Abrahamille lupauksensa Jumala 
vannoi omaan nimeensä, koska ei ollut 
ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi 
vannonut. Hän lupasi: ”Minä siunaan sinua 
runsain määrin ja annan sinulle runsaasti 
jälkeläisiä”, ja kärsivällisesti odotettuaan 
Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu.
    Ihmiset vannovat jonkun itseään 
suuremman nimeen. Vala merkitsee 
heille asian vahvistusta, se lopettaa kaikki 
vastaväitteet. Siksi myös Jumala vannoi 
lupauksensa takeeksi vielä valan. Hän tahtoi 
tällä erityisellä tavalla osoittaa niille, joita 
lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei 
muutu. Noilla kahdella järkähtämättömällä 
sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi 
valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen 
turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään 
kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo 
on elämämme ankkuri, luja ja varma. 

Matt. 1: 18-24
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. 
Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, 
kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen 
vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli 
lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut 
häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi 
purkaa avioliittosopimuksen kaikessa 
hiljaisuudessa.
    Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi 
yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: 
”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa 
Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on 
siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän 
synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle 
nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa 
sen synneistä.”
    Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, 
mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
      - Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää 
pojan,
      ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -
      se merkitsee: Jumala on meidän 
kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin 
Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian 
vaimokseen. 

Etsitään siis tallia
Se oli joulutunnelman huippu. Aattona isä ahtoi pirtin ovesta sisään navetan välikössä 
sulatetun joulukuusen. Kun se oli pystytetty ja vähän kuivahtanut, kaivoimme esille 
koristeet ja kynttilät.

Kuusen loistaessa hämärässä joulu oli alkanut. Ihana tunne kutitteli vatsanpohjaa. 
Ihmekös tuo, että joulupuu on pysynyt tunnelmanluojistani ykkösenä aikuisiälläkin. 
Jo syksyllä alan kuljeskella metsässä katsellen nuoria kuusia. Tuuhea sen pitää olla, 

tietysti, ja tumman vihreä. Tuoksu on plussaa, koska se tuo metsän sisään. 
Meillä jokaisella on omia juttujamme, joista juhla syntyy. Monet ovat valmiita aher-

tamaan vaivojaan säästämättä valmistaakseen itselleen ja perheelleen tunnelmallisen 
joulun. 

Joskus se onnistuu, joskus ei. Tunnelma voi lätsähtää yrityksistä huolimatta. Kinkku 
palaa, joku sairastuu tai kamala perheriita puhkeaa juuri, kun kaiken pitäisi olla 
auvoista ja ihanaa. 

Odotettu joulu meneekin pilalle. 
Eivät olleet ensimmäisen joulunkaan tunnelmat erityisen kauniit ja juhlalliset, 

pikemminkin pelästyneet ja sekavat. Väsynyt ja kipeä Maria joutui synnyttämään 
likaiseen eläinten suojaan ainoana apunaan hämmentynyt Joosef. 

Paimenet saivat kokea elämänsä säikähdyksen enkelin ilmestyessä. Eikä tietäjien vie-
railu Herodeksen palatsissa lie ollut kovin riemukas. 

Lopulta kaikki kuitenkin löysivät seimen äärelle ja kokivat siinä ihmeellisen ilon.
Ensimmäinen joulu ei siis rakentunut tunnelmien varaan. Niille ei rakennu onneksi 

meidänkään joulumme. 
Tunnelma on vähän kuin onni elämässä. Kuta enemmän sitä etsii, sen kauemmas 

se tuntuu karkaavan. 
Tiedämme kuitenkin paikan, jossa oikea jouluilo asuu. Etsitään siis talli, jonka oven-

raosta valo pilkottaa ja polvistutaan katsomaan Vapahtajaa!

SIRPA LAURILA
Vinkki-lehden toimitussihteeri

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, millainen on oikea joulumieli.

Sanan aika
Sunnuntai 18.12.2016
Psalmi: Ps. 130: 5-8
1. lukukappale: 1. Moos. 21:1-7
2. lukukappale: Hepr. 6:13-19
Evankeliumi: Matt. 1:18-24 (1. vuosikerta)
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6. 

Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirasto 
Nokelantie 39, 90150 Oulu        p. (08) 531 3200 avoinna ma–pe klo 9–16

Karjasillan seurakunta

Kutsu Kaukovainion kappelin
Jäähyväis- ja kiitosjuhlaan

sunnuntaina 18.12. klo 12 

Karjasillan seurakunta kutsuu 
seurakuntalaisia ja Kaukovainion alueen asukkaita, 

kappelilla toimineita kumppaneita ja kaikkia 
Kaukovainion kappelin ystäviä jättämään 

jäähyväisiä Kaukovainion kappelille. 

Kello 12 pidetään kappelin viimeinen messu. 
Messun toimittavat Kimmo Kieksi ja Juhani Lavanko 

yhdessä alueen työntekijöiden kanssa. Musiikissa avustavat 
lisäksi Kastellin kirkkokuoro ja TervasCanto-kuoro.

Messun jälkeen juodaan kirkkokahvit sekä 
kiitetään ja muistellaan yhdessä kappelin vaiheita 

ja sen seurakunnallista toimintaa. Kappeli on 
avoinna vierailijoille aina klo 18 saakka. 

Lämpimästi Tervetuloa!

Kaukovainiolta ei 
mielellään lähdetä muualle
Kappelin sulkemista suree iso joukko lähiön väkeä, Alli Alapiessa on yksi heistä

Kaukovainiolaista lähetysak-
tiivia Alli Alapiessaa voisi 
kait sanoa määrätietoisek-
si naiseksi. Hän on tehnyt 

seurakunnan työntekijöille sel-
väksi, ettei pidä siitä, että Kauko-
vainion kappeli poistetaan käytös-
tä parin viikon kuluttua. 

Eikä hän pitänyt siitäkään, 
kun muuan vuosi sitten ehdo-
tettiin, että Karjasillan ja Kau-
kovainion piirejä yhdistettäisiin: 
kokoontumiset olisivat vuoroin 
Pohjantien eri puolilla.

Seurakunta rikastutti
kouluopetusta
Alli Alapiessa on eläkeläinen, joka 
työvuosina toimi opettajana Kau-
kovainiolla. Vuonna 1977 koulun 
läheisyyteen valmistui Kauko-
vainion seurakuntatalo, nykyi-
nen kappeli. Koulultakin lähdet-
tiin avajaispäivänä viemään kuk-
kia naapuriin.

Alapiessa ei ollut tuolloin kii-
reisenä perheen äitinä seurakun-
nan toiminnassa paljoa mukana, 
mutta toiminta koulun vieressä 
tarjosi vaihtelua oppitunneille.

– Seurakunnasta kävi kouluil-
la lähetystyöntekijöitä, saimme 
kuulla mielenkiintoisia tarinoi-
ta muun muassa Taina Taskilal-
ta Etiopiasta, Alapiessa muistaa.

Kun omat lapset kasvoivat, oli 
äidillä jo aikaa käydä iltaisin lä-
hetyspiirissä. Seurakunnassa hän 
sai ystävällisen vastaanoton: sin-
ne tulleiden ihmisten kanssa oli 
hyvä puhua ilot ja surut. Jaka-
mista on riittänyt näihin päiviin 
saakka.

Yhteisöstä
tuli tärkeä
– Papitkin ovat sanoneet, että 
Kaukovainion kappelille on hy-
vä tulla pitämään jumalanpalve-
luksia. Tulijat otetaan lämpimästi 
vastaan, Alapiessa kertoo. 

Hän muistelee lämmöllä eläk-
keelle jäänyttä Maisa-suntiota, 
jolta riitti kappelin ovia aukais-
tessa ystävällisiä sanoja myös lä-
hiostoskeskuksessa istuskeleville 
miehille.

– En minä tätä kiintymistä-
ni kappeliin osaa tätä paremmin 
kertoa. Ei tässä ole kyse siitä, et-
tä olisimme ketään vastaan Kar-
jasillalla. Kappelista on vain tul-
lut minulle ja monelle muullekin 
vanhemmalle naiselle vuosien 

saatossa turvallinen paikka, lä-
hes kuin koti. 

Kappelin poistuttua käytös-
tä seurakunnan toiminnalle py-
ritään saamaan tilat joko Kauko-
vainiolle valmistuvasta uudesta 
ostoskeskuksesta tai jonkin ker-
rostalon kivijalkatilasta. 

– Minä olen jo niin vanha, että 
en taida uskaltaa toivoa näkevä-
ni toista tilaa, johon ennättäisin 
kiintyä. Messubussissa en usko is-
tuvani, siirryn seuramaan juma-
lanpalveluksia radiosta tai televi-
siosta, Alapiessa sanoo.

Seurakunnan messubussin 
suunnitellaan kuljettavan kau-
kovainiolaisia jumalanpalveluk-
seen Karjasillan kirkkoon.

Kaukovainio riitti
monelle
Pertti Heikinheimosta tuli Kau-
kovainion aluepappi muutamia 
vuosia ennen seurakuntatalon 
valmistumista. Hän muistelee, 
että 70-luvulla kirkossa oli teh-
ty selvitys, jonka mukaan ihmi-
set eivät lähde jumalanpalveluk-
seen, jos matkaa kertyy enemmän 
kuin puoli kilometriä.

Heikinheimon mukaan lähi-

yhteisön tärkeä merkitys koros-
tui Kaukovainiolla. 

– Lähiöstä oli vuosikymmeniä 
sitten vain yksi reitti ulos ja aluet-
ta ympäröi tie, joka ikään kuin 
sulki ihmiset sisälleen. Miksi kul-
kea kauemmaksi, kun palveluja ja 
alueen yhdistysten, kuten urhei-
luseuran, tarjoamaa toimintaa oli 
kodin vieressä. 

– Silloinkaan Kaukovainiolta 
ei haluttu lähteä Karjasillan puo-
lelle, Heikinheimo sanoo.

Ostarijengi näkyy
diakoniatyöntekijälle
Sisäilmaongelmien riivaaman 
kappelin melkeinpä etupihalla 
sijaitsee ostoskeskus. Varsinkin 
kesäaikaan kaupan ja kapakoiden 
läheisyys houkutteli penkeille ja 
nurmikolle istujia juomien kera.

Kaukovainiolla työskentele-
vää diakoniatyöntekijää Marjuk-
ka Hamaria nämä ostoskeskuk-
sen miehet ja naiset muistuttavat 
ihmisten moninaisista elämänti-
lanteista.                      

– Kappelilla ihmiskohtalot 
ovat olleet vahvasti ihan fyysises-
ti läsnä työn arjessa. Se on ollut 
kuin elävä kysymysmerkki: kenen 
hätä tällä alueella on suurin? 

– Samalla he ovat avanneet täl-
laiselle keskiluokkaiselle ihmisel-
le uuden näkökulman yhteisölli-
syyteen: köyhät tuntuvat pitävän 
toisistaan tiiviimmin huolta. Vai-
keuksien keskellä ihmiset hakevat 
jonkinlaista turvaa toisistaan. 

RIITTA HIRVONEN

Kimmo Kieksi, Alli Alapiessa, Pertti Heikinheimo, Sirkku Palosaari, Paula Rosbacka ja Terttu Mäki-Hirvelä osallistuivat lauantaina kappelin viimeisiin joulumyyjäisiin.

Seurakunnan messu-
bussin suunnitellaan 
kuljettavan 
kaukovainiolaisia 
jumalanpalvelukseen 
Karjasillan kirkkoon.

R i i t t a  H i r vo n e n
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12. 13. 

15. 

Karjasillan seurakunta

Jouluna Jumala kohtaa meidät ja tulee yhdeksi meistä
Rakkaat Karjasillan seurakunnan jäsenet ja muut lehden lukijat, tällä aukeamalla on poimintoja seurakuntamme 
jouluajan elämästä ja toiminnasta. Tätä kirjoitellessa olen jo osallistunut joihinkin jouluajan tapahtumiin. Vastikään 
olin työttömien jouluaterialla. Ihmisiä jututtaessa ajatuksiini nousi joulun merkitys kohtaamisen juhlana. Jouluna 
Jumala itse kohtaa Sinut vauvalta tuoksuvassa pienokaisessa. Hän tulee yhdeksi meistä. Jokainen tulee nähdyksi ja 
kuulluksi, rakastetuksi ja syliin otetuksi. Sinä olet Jumalan muistissa ja tallessa. 

Vuosituhantinen Vanhan testamentin psalmikirjoittajan sanoittama rukous Muista minua saa jouluyönä 
vastauksen. Enkelit ylistävät: "Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa". 

Tähän Jumalan ja ihmisten maailmaan syntyy kehitysmaissa joka vuosi noin 50 miljoonaa lasta, jotka jäävät vaille 
syntymätodistusta. Heitä ei ole virallisesti olemassa. He jäävät paperittomiksi, koska rekisteröinti maksaa eikä raha 
riitä ruokaankaan. 

Me kaikki ihmiset – myös paperittomat –, olemme Jumalan edessä samalla viivalla. 
Jouluna voimme pienillä lahjoillamme vaikuttaa siten, että Jumalan rakkauden liike ylhäältä alas saa aikaan 

horisontaalisen rakkauden liikkeen meidän ihmisten välillä. Kotiseurakunnan jouluajan tilaisuudet ovat mahdollisuus 
kiireettömään viipyilyyn joulun sanoman äärellä yhdessä toisten kanssa tai yksin omassa rauhassa. Niissä kerättävät 
kolehdit ovat mahdollisuus auttaa.

Hyvän Jumalan siunaamaa Vapahtajamme syntymäjuhlaa Sinulle ja läheisillesi.

JUHANI LAVANKO
Karjasillan kirkkoherra

Messu ja
Wanhanajan joulujuhla

sunnuntaina 18.12. klo 10 Kastellin kirkossa.

"Riemuitkaa, riemuitkaa!  
Joulu on tullut, kaikki riemuitkaa!"

Messun toimittaa Mirjami Dutton. Messun 
jälkeen on riisipuurotarjoilu ja jouluista 

ohjelmaa. Jouluohjelman juontaa Erja Oikarinen. 
Mukana Kastelli-Maikkulan alueen ryhmien 

jouluohjelmaa, runoesitys, laululeikkejä 
ja jouluyllätyksiä. Tilaisuus on avoin 

kaikille ja kaikenikäisille!  
Olet lämpimästi tervetullut!

IV adventtisunnuntai 18.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkossa. Kirkkokahvit. 
Messu klo 10 Kastellin kirkossa. Wanhanajan joulujuhla kts. ilmoitus. Pyhäkoulu.
Kauneimmat joululaulut messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Messu klo 12 Kaukovainion kappelissa. Kaukovainion kappelin jäähyväis- ja kiitosjuhla kts. ilmoitus. 
Musiikissa avustavat Kastellin kirkkokuoro ja TervasCanto. 

Jouluaatto 24.12.
Perheiden jouluhartaus klo 13 Karjasillan kirkossa.  
Musiikissa avustaa Karjasillan kirkkokuoro.
Hartaus klo 13 Kastellin kirkossa. 
Hartaus klo 13 Maikkulan kappelissa.  
Musiikissa avustavat Jaana ja Jorma Pulkkinen.
Hartaus klo 15 Pyhän Andreaan kirkossa.  
Hartauden jälkeen glögitarjoilu.
Hartaus klo 15 Kaukovainion kappelissa.  
Hartauden jälkeen glögitarjoilu.

Jouluyön messu klo 23 Karjasillan kirkossa.
Musiikissa avustaa lauluyhtye Sela.

Joulupäivä 25.12.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus klo 7 Kastellin kirkossa. 
Jouluaamun messu klo 10 Karjasillan kirkossa. Musiikissa avustaa KappelinLaulu.
Sanajumalanpalvelus klo 10 Caritas-kodissa. 
Perhemessu klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Tapaninpäivä ja II Joulupäivä 26.12.
Messu klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Uudenvuodenpäivä 1.1.2017
Messu klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Messu klo 10 Kastellin kirkossa. 
Messu klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Loppiainen 6.1.2017
Messu klo 10 Karjasilan kirkossa. 

Joulunajan jumalanpalvelukset ja hartaudet Konsertteja ja 
musiikkitilaisuuksia
"En etsi valtaa loistoa" -joulukonsertti 
to 15.12. klo 18 Kastellin kirkko
Tunnelmallinen joulukonsertti, jossa ohjelmassa 
tuttuja ja rakkaita joululauluja yksinlauluna ja 
yhteislauluina. Esiintyy Sisko Leinonen (laulu) ja 
Suvi Leinonen (piano). Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 euroa.

Kuorojen joulukonsertti
to 15.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko 
Esiintyy Pyhän Andreaan lapsi-, tyttö- ja naiskuoro 
sekä Karjasillan kirkkokuoro. Ohjelmassa perinteisiä 
hengellisiä joululauluja. Kuoroja johtavat kanttorit 
Sirpa Ilvesluoto ja Juha Soranta. Vapaa pääsy.

Kauneimmat joululaulut
su 18.12. klo 22 Karjasillan kirkko 
Mukana Tervakaupungin Puhaltajat ja Merikosken 
Laulu.

Voittaa valo -joulukonsertti
ma 19.12. klo 19 Karjasillan kirkko 
Cantio Laudis -kuoro esiintyy johtajana Olli Heikkilä. 
Uruissa Ilpo Laspas. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 euroa.

Kauneimmat joululaulut 
ti 20.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkko 

Kauneimmat joululaulut
ke 21.12. klo 18 Lämsänjärven leirikeskus 

Kuuntele nettiradiolähetyksiä Karjasillan kirkon jumalanpalveluksista ja tilaisuuksista suorana 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko (klikkaa Karjasillan kirkon kuvaa)
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Menot Oulun seurakunnissa  15.–22.12.2016

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: Madeleine 
Lilja Lydia Filppula, Olivia 
Amanda Leinonen.
Haukipudas: Iina Emilia Lai-
tinen, Vivian Aava Helmiina 
Vänttilä, Anna Sofia Alek-
sandraVäänänen, Iiris Eliisa 
Jokitalo. 
Karjasilta: Adele Emma Ilo-
na Aiyejinna, Toivo Armas 
Akolahti, Miki Ossian Arff-
man, Serafiia Sella Sikurii-
na Haapapuro, Daalia An-
na Elea Hanhisuanto, Toi-
vo Henrikki Juntunen, Eemi 
Hermanni Kujala, Aaro Ju-
hani Kääriäinen, Ola Eerik-
ki Luukkainen, Kuura Ota-
va Miettinen, Aapo Vilmeri 
Nurro, Aarre Olavi Ojala, El-
vi Lyydia Matintytär Palosaa-
ri, Iina Edit Aurora Ruonala.
Kiiminki: Iiris Anna Ellinoora 

Leikkaa talteen!

Marttila, Isabella Bianca Vari-
la, Rosanna Kristiina Väisänen.
Oulujoki: Mariella Sini Juulia 
Labba, Lassi Aarne Eevertti 
Liikanen, Justus Eino Alek-
si Paaso, Pihla Elviira Poh-
josaho, Julia Aurora Sipola, 
Helmiina Nuppu-Lumia Vä-
häsarja.
Oulunsalo: Iisa Amalia Lääk-
kö, Severi Elias Nikko, Lili He-
linä Sainio, Pyry Oskari Sai-
nio, Fanni Amelia Pekkala.
Tuira: Vivian Adessa Alakärp-
pä, Silva Eeva Alisa Bloms-
ter, Iida Karoliina Iso-Junno, 
Peppi Lotta Katariina Kallio, 
Noel Elias Kanniainen, Beata 
Amelia Karhumaa, Iida Sofia 
Hannele Koivuniemi, Alpa In-
ker Kälkäjä, Viljami Leo Laa-
va, Liinus Filip Luukela, Oo-
na Linnea Länkinen, Elli Mai-
ja Eveliina Mantila, Tiia Emi-
lia Marin, Helka Tuula Matil-

Johann Sebastian 
Bachin riemua, juhla-
vaa ylistystä ja jouluis-
ta kauneutta sisältä-

vä Jouluoratorio soi tänä-
kin vuonna Oulun tuomio-
kirkossa. Teoksen kuudes-
ta kantaatista kaksi ensim-
mäistä esitetään lauantaina 
17.12. kello 19 ja sunnuntai-
na 18.12. kello 20. Esitysten 
kesto on noin tunti.

Jälkimmäiset kolme kan-
taattia esitetään loppiaisena 
6.1. kello 18. Esityksen kesto 
on noin puolitoista tuntia. 

Esityksiin on vapaa pää-
sy, käsiohjelma maksaa 10 
euroa.  Sunnuntain 18.12. 
esitystä voi seurata myös 

Bachin Jouluoratorio soi kolmena iltana

sa vuodesta 2012, kertoo 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kanttori Lauri-
Kalle Kallunki. 

Bachin Jouluoratorio 
(Weihnachts-Oratorium, 
BWV 248) on kirkkomusii-

kin suurteos, johon kuuluu 
sekä kuoro- ja solistiosioi-
ta että orkesterimusiikkia. 

Lauri-Kalle Kallunki 
kertoo, että Bachin Jouluo-
ratorion kantaateissa jou-
luevankeliumin sanoma 
on ilmaistuna sen kaikessa 
valoisuudessaan ja riemul-
lisuudessaan. 

– Tärkeää on myös se 
ajatus, että joulunvietto 
kantaa loppiaiseen saak-
ka: Jouluoratorio toteuttaa 
osaltaan tätä viestiä. 

Tiedot kaikista Oulun 
seurakuntien joulunajan 
musiikkitilaisuuksista löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/joulu.

osoitteessa www.virtuaali-
kirkko.fi. 

– Bachin Jouluoratorion 
eri kantaattien esittämises-
tä on muodostunut perin-
ne Oulussa. Teosta on esi-
tetty Oulun tuomiokirkos-

da Moilanen, Elsa Alina Ra-
hikainen, Eetu Matias Ron-
kainen.

Vihityt
Haukipudas: Toni Terri Juha-
ni Anttila ja Susanna-Maarit 
Puhakka.
Karjasilta: Arttu Nikolaus Ok-
konen ja Lotta Matilda Marja-
la, Teemu Topias Vääräniemi 
ja Anja Marita Kostama.
Oulujoki: Ville Antti Einari 
Isopahkala ja Anna-Helena 
Eliisa Hietamäki, Teemu Ola-
vi Kähkönen ja Anna Kaisa 
Elina Peltola.
Oulunsalo: Samu Eerik Il-
marinen ja Theresa Kristiina 
Soukka. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Reijo Juha-
ni Leinonen 76, Matti Kaarlo 

Näppä 78, Alli Johanna Sar-
riola 93. 
Haukipudas: Sauli Olavi Pet-
teri Sipola 52.
Karjasilta: Helmi Katariina 
Karvonen 93, Seppo Kaarlo 
Antero Sohlo 71, Aili Inkeri 
Väänänen 92.
Oulujoki: Eeva Helvi Ahonen 
88, Veikko Kalevi Laukkanen 
92, Ester Manninen 98, Tapio 
Veli Riikola 64, Toini Johanna 
Viittanen 92.
Oulunsalo: Elli Mirjami Hä-
mäläinen 83, Kaisu Maria 
Kerola 83, Oiva Eljas Holap-
pa 86.
Tuira: Ville-Valtteri Kilpe-
läinen 17, Irja Annikki Kuik-
ka 89, Eino Matti Henrik-
ki Lehtola 84, Ritva Anne-
li Marjakaarto 78, Elvi Mar-
jatta Matero 71, Kari-Juha-
ni Tolppa 63.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ve s a R a n t a

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 rajalli-
nen määrä ihmisiä, tulethan siis ajoissa paikalle.
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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

Messu su 18.12. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Vaaramo, avustaa Jouko 
Lankinen ja kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Oulun Laulu, 
johtaa Kristian Heberg. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.

Harrastukset ja kerhot 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan vapaaehtoisten 
joulupuuro la 17.12. klo 15, 
Vanha pappila. Kaikille Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nan vapaaehtoistyössä toi-
miville. Jouluista yhdessä-
oloa hyvässä seurassa. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän vastaanotto to 15.12. 
klo 11–12 Keskustan srk-talo. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijä Riku-Matti Järven päi-
vystysvastaanotto tukea tar-
vitseville. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakonian ajanvaraus dia-
koniatyöntekijälle taloudel-
lisissa asioissa ma 19.12. klo 
9–11 soittamalla p. 044 3161 
419 tai käymällä paikan pääl-
lä Isokatu 17. 

Musiikkitilaisuudet
J. S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 (1. esitys) la 17.12. 
klo 19. Jo perinteeksi käy-
neeseen tapaan esitetään 
Oulun tuomiokirkossa joulun 
alla Bachin Jouluoratorion 
kantaatteja. Kuorot: Oulun 

Torstai 15.12.
En etsi valtaa loistoa -joulukonsertti 
klo 18 Kastellin kirkko. Sisko Leinonen, 
laulu ja Suvi Leinonen, piano. Myös 
yhteislaulua. Ohjelma 5 €.
Kuorojen joulukonsertti klo 19 Pyhän 
Andreaan kirkko. Karjasillan seurakunnan 
kuorojen yhteiskonsertti. Kuoroja 
johtavat kanttorit Sirpa Ilvesluoto ja 
Juha Soranta. 
Madetojan musiikkilukion 
tyttökuoron joulukonsertti klo 19 
Tuiran kirkko. Ohjelma 5 €.
Joulumusiikkia kynttilän valossa klo 
20 Haukiputaan srk-keskus. Ks. s. 16.

Lauantai 17.12.
J. S. Bachin Jouluoratorio BWV 248 
(1. esitys) klo 19 Oulun tuomiokirkko.
Kuorot: Oulun tuomiokirkon 
kamarikuoro, Oamk:n kamarikuoro. 
Oulun Kamariorkesteri. Henna-Mari 
Sivula altto, Pèter Marosvàri tenori, 
Juhani Alakärppä basso. Musiikinjohto 
Lauri-Kalle Kallunki. Käsiohjelma 10 €. 
Lue juttu s. 14.

4. adventtisunnuntai 18.12.
Joulunajan sävelhartaus klo 19 
Oulunsalon kirkko. Uusi Ääni sekä 
seurakunnan Lapsikuoro ja Poikakuoro. 
Kuoroja johtavat ja säestyksistä vastaavat 
kanttorit Anna-Kaisa Pitkänen ja Pirjo 
Mäntyvaara. Ohjelma 5 € seurakunnan 
musiikkityön hyväksi.
J. S. Bachin Jouluoratorio BWV 248 
(2. esitys) klo 20 Oulun tuomiokirkko.  

Maanantai 19.12.
Hyvän mielen joulukonsertti klo 18.30 
Oulujoen kirkko. Myllyojan koulun 
musiikkiluokat 6C ja 4B esiintyvät 
opettajiensa Riitta Koukkarin ja Elina 
Pesosen johdolla. Ohjelmassa yhteislaulua, 
puhe Riitta Kentala ja musiikkiluokkien 
kuorojen esityksiä. Käsiohjelma 5 €, 
perhe 10 €. Tuotto Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyön kautta vähävaraisille 
lapsiperheille.
Jouluinen urkukonsertti - Péter Marosvári 
klo 19 Oulun tuomiokirkko. 
Voittaa valo -konsertti klo 19 
Karjasillan kirkko. Cantio Laudis 
-kuoron joulukonsertti. Kuoroa johtaa 
Olli Heikkilä. Urkurina on Ilpo Laspas. 
Ohjelma 5 €. Konsertin yhteydessä on 
myynnissä kuoron uusi Voittaa valo 
-jouluäänite hintaan 20 € / kpl. Ennen 
konserttia ostettaessa ohjelma sisältyy 
hintaan.
Jeesuksen seimellä -joulukonsertti klo 19 
Ylikiimingin kirkko. Hohde-kuoro, johtaa 
Leo Rahko, Ylikiimingin puhaltajat, johtaa 
Jaakko Rahko. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €, 
Torttukahvit 2 €.

Tiistai 20.12.
Betlehemin yö -konsertti, D'amen klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tunnelmallista 
musiikkia meiltä ja muualta. Kuoro 
vieraili jouluohjelmistolla  Krakovassa ja 
konsertin ohjelmassa onkin joululauluja 
mm. ortodoksikirkon piiristä. Kuoroa 
johtaa kanttori Tommi Hekkala ja avustaa 
Pirjo Mäntyvaara. Ohjelma 5 €.

Keskiviikko 21.12.
Jeesuksen seimellä -joulukonsertti klo 19 
Oulunsalon kirkko. Oulun Konservatorion 
kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro esiintyy.

Torstai 22.12.
Seimen äärellä-joulukonsertti klo 19 
Kiimingin seurakuntakeskus. Oulun 
konservatorion kirkkomusiikki-
opiskelijoiden kuoro ja solistit, johtaa 
Christian Ahlskog.
Valo välkkyvi talvitiellä -joulukonsertti 
klo 20 Oulun tuomiokirkko. Henna-Mari 
Sivula sopraano, Lauri-Kalle Kallunki 
baritoni. Miikka Lehtoaho urut ja piano. 
www.virtuaalikirkko.fi

Perjantai 23.12.
Sydämeni joulu klo 18 Tuiran kirkko. 
Sanan ja sävelen ilta. Mukana kvartetti 
Olli Paakinaho, Pekka Sinervo, 
Tommi Hekkala ja Pertti Seppänen sekä 
Tuomas Karjula, baritonitorvi ja 
Raakel Pöyhtäri, säestykset. 
Tilaisuudessa myös yhteislaulua 
sekä hartaus. Ohjelma 5 €, sisältää 
kahvitarjoilun. Tuotto Tuiran
seurakunnan diakoniatyölle vähävaraisten 
auttamiseen.

Loppiainen, perjantai 6.1.2017
J. S. Bachin Jouluoratorio, BWV 
248 (Kantaatit IV-VI) klo 18 Oulun 
tuomiokirkko. 

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

Kirkonmäen joulutapahtuma
kaikenikäisille

Oulun tuomiokirkossa
lauantaina 17.12. klo 12–15. 

klo 12 Askartelupöydät avautuvat.
klo 14–14.40 Kauneimmat joululaulut.

Enkelipolku ulkona kirkkotarhassa.
Kirkonrotat esittelevät kirkkoa.

Jännittävässä ja tunnelmallisessa kryptassa  
joulukahvila ja myyjäiset leikkimökkikirkon 

hyväksi klo 10–15.
Myytävänä: joulupuuro ja soppa 5€, torttukahvit 3€,

kotiin ostettavaksi leivonnaisia ja joululahjoiksi sopivia
Silmukka-kerhon käsitöitä.

no, Lauri-Kalle Kallunki, ba-
ritoni. Miikka Lehtoaho urut 
ja piano. Henna-Mari Sivula, 
sopraano ja Lauri-Kalle Kal-
lunki, baritoni laulavat perin-

teisiä ja uudempia joululau-
luja pianon ja urkujen säes-
tyksellä. Vapaa pääsy, terve-
tuloa! www.virtuaalikirkko.fi

Perinteinen 
joulukahvila 
Cafe krypta 

ma–pe 12.–16.12. 
klo 11–16 

Oulun tuomiokirkon 
kryptassa.

Kahvilassa voi viettää tunnelmallisen 
adventtihetken ja valmistautua joulun 

viettoon maanantaista perjantaihin. 

Joulupuuro ja soppa 5 €, 
torttukahvit 3 €, joululahjoiksi sopivia  

Silmukka-kerhon tekemiä käsitöitä.

Oulun tuomiokirkossa
La 17.12. klo 19 ja su 18.12. klo 20 
J. S. Bachin Jouluoratorio, kantaatit I-II
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro, Oamkin 
kamarikuoro. Oulun Kamariorkesteri. Henna- 
Mari Sivula altto, Pèter Marosvàri tenori,  
Juhani Alakärppä basso. Musiikinjohto Lauri- 
Kalle Kallunki. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 e. 
(Su 18.12. www.virtuaalikirkko.fi)

Ma 19.12. klo 19
Jouluinen urkukonsertti
Péter Marosvári.

To 22.12. klo 20
”Valo välkkyvi talvitiellä”
Kanttoreiden joulukonsertti. Henna-Mari  
Sivula sopraano, Lauri-Kalle Kallunki baritoni,

tuomiokirkon kamarikuoro, 
Oamk:n kamarikuoro. Oulun 
Kamariorkesteri. Henna-Ma-
ri Sivula altto, Pèter Maros-
vàri tenori, Juhani Alakärp-
pä basso. Musiikinjohto Lau-
ri-Kalle Kallunki. Käsiohjel-
ma 10€. Vapaa pääsy. 
J. S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 (2. esitys) su 18.12. 
klo 20 Oulun tuomiokirkko. 
Jo perinteeksi käyneeseen 
tapaan esitetään Ouluntuo-
miokirkossa joulun alla Bach-

in Jouluoratorion kantaatte-
ja. Kuorot: Oulun tuomiokir-
kon kamarikuoro, Oamk:n 
kamarikuoro. Oulun Kamari-
orkesteri. Henna-Mari Sivu-
la altto, Pèter Marosvàri te-
nori, Juhani Alakärppä bas-
so. Musiikinjohto Lauri-Kal-
le Kallunki. www.virtuaali-
kirkko.fi. 
Valo välkkyvi talvitiel-
lä -Joulukonsertti to 22.12. 
klo 20, Oulun tuomiokirkko 
Henna-Mari Sivula, sopraa-

Kauneimmat joululaulut 
Oulun tuomiokirkossa
pe 16.12. klo 13. 
Anneli Nieminen, Henna-Mari Sivula.
su 18.12. klo 15. 
Salla Autere, Pèter Marosvàri, 
Oulun Kamarikuoro.
su 18.12. klo 17. 
Jouko Lankinen, Henna-Mari Sivula, 
Tuiran Kamarikuoro.

Jouluinen urkukonsertti – 
Péter Marosvári 
maanantaina 19.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Perinteisen jouluisen konsertin ohjelmassa 
tuomiokirkon urkuri Péter Marosvári soittaa 
tunnelmallista urkumusiikkia. 
Ohjelmassa kuullaan musiikkia säveltäjiltä 
Bach, Buxtehude, Vivaldi, Gruber, 
Antalffy-Zsíross ja John G. Barr. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 
Lisätietoja: www.marosvaripeter.hu
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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

Messu su 18.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Miia Seppänen, 
kanttorina Sari Wallin, Merja 
Pyykkönen, viulu.

Apua ja tukea
tarvitseville

Seuraava diakoniatyön 
ajanvaraus on 9.1.2017.    
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu joulutauolla. 
Toiminta jatkuu 16.1. klo 11–
12 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro joulutauol-
la. Toiminta jatkuu 16.1.2017.

Musiikkitilaisuudet
Jäälin koulun kuoron kon-
sertti su 18.12. klo 13 Jäälin 
kappelilla. Ohjelma 2 €.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 17 Jäälin kappelil-
la. Seija Helomaa, Sari Wal-
lin, Erja Haho, päivätoiminta-
keskus Majakan väki esiintyy.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 19 kirkossa, Sei-
ja Helomaa, Jarkko Metsän-
heimo.
Lasten ja perheiden kau-
neimmat joululaulut ti 
20.12. klo 18 kirkossa. Miia 
Seppänen, Jarkko Metsän-
heimo, nuorten musaryhmä.
Joulukonsertti seimen ää-
rellä to 22.12. klo 19 srk-kes-
kuksessa. Oulun konservato-
rion kirkkomusiikin opiske-
lijoiden kuoro laulaa, myös 
yksinlaulua ja instrument-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Veisu-messu pe 16.12. klo 18 
srk-keskuksessa. Toimittaa 
Pekka Mustakallio, avustaa 
Pekka Rintamäki, Piia Ruoka-
mo ja isoskoulutettavat. Mu-
siikista vastaa nuorten gos-
pelbändi Katri Haapakorvan 
johdolla. Vietetään samalla 
seurakunnan vapaaehtoisten 
syyskauden päätöstä. Veisu-
messusta merkinnät rippi-
koululaisille ja isoskoulutet-
taville.
Kauneimmat joululaulut 
-messu ja laulutuokio su 
18.12. 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen ja Jari Flink, 
kanttorina Hannu Nieme-
lä. Pohjankartanon yläkou-
lun tyttökuoro, johtaa Lee-
na Pääkkönen. Välittömästi 
jumalanpalveluksen jälkeen 
on Kauneimmat joululaulut 
-tuokio kirkossa. 
Jouluaaton perhekirkko la 
24.12. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, kant-
torina Kaisa Säkkinen. Lap-
sikuoro.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus la 24.12. klo 16 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Hannu Nie-
melä. Mukana Haukiputaan 
Mieskuoro.
Jouluyön sanajumalanpal-
velus la 24.12. klo 23 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Mus-
takallio, avustaa Jari Flink. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Haukiputaan kirkon kamari-
kuoro. 

Musiikki
Joulumusiikkia kynttilän 
valossa to 15.12. klo 20 srk-
keskuksessa. Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, johtaa 
Hannu Niemelä. Solistina Jo-
hanna Kropsu sopraano ja 
urkurina Elias Niemelä. Sei-
melle -cd ja pääsymaksu 10 
€, pelkkä pääsymaksu 5 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhojen puurojuh-
lat pe 16.12. klo 10 Martin-
niemen srk-kodilla, Jokelassa 
ja Wirkkulassa. Jouluevanke-
liumi, joululauluja, jouluisia 
leikkejä, riisipuuroa, piparia. 
Tule kuulemaan, näkemään, 
haistamaan ja maistamaan 
joulun tunnelmaa. Puuron 
tarjoilua varten toivomme il-
moittautumista omassa per-
hekerhossa. Puurojuhlien jäl-
keen perhekerhot jäävät jou-
lutauolle.

Harrastukset ja kerhot 
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

Joululahja haukiputaalai-
selle lapsiperheelle. Koti-
maanapu.fi-nettisivuilla on 
käynnissä keräys, jonka tuo-
tolla hankitaan 100 euron 
arvoisia lahjakortteja. Dia-
koniatyöntekijät jakavat ne 
apua tarvitseville vanhem-
mille. Lisätietoja diakonis-
sa Johanna Kerola, p. 045 
1393 993 tai johanna.kero-
la@evl.fi.
Joululahjakeräys Kellon 
asukastuvalla 16.12. as-
ti. Käy Kellon asukastuval-
la (Kellontie 272) valitsemas-
sa lapsen lahjatoive. Hankit-
tuasi lahjan toimita se pake-
toituna 16.12. mennessä asu-
kastuvalle tai Kikin kirppik-
selle. Lahjat toimittaa perille 
seurakunnan diakoniatyö ja 
kaupungin perhetyö. 
Diakonian ajanvaraus ja 

tisolisteja, johtaa Christian 
Ahlskog.

Lapsille ja
lapsiperheille

Päiväkerhot, Perhekerhot ja 
Perhekahvilat ovat jääneet 
joulutauolle. Päiväkerhot 
jatkuvat viikolla 2 ja Perhe-
kerhot ja Perhekahvilat jat-
kuvat viikolla 3.
Lasten perinteiset joulukir-
kot Jäälin kappelilla to 15.12. 
klo 9 ja 10 sekä Kiimingin kir-
kossa pe 16.12. klo 9 ja 10. 
Lämpimästi tervetuloa!
Esikkoryhmä joulutauolla. 
Toiminta jatkuu 17.1.2017.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus ma 19.12. klo 9–11 p. 
040 7008 151. Ajanvarausta 
ei ole 26.12. ja 2.1.   

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka joulutauolla. 
Toiminta jatkuu 16.1. klo 10–
13 Jäälin kappelissa.
Naisten kasvuryhmä jou-
lutauolla. Toiminta jatkuu 
17.1.2017.
Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 15.12. klo 13 
srk-keskuksessa. Juhla alkaa 
joulupuurolla. Juhlan järjes-
tää Oulun kaupunki, Kiimin-
gin seurakunta, Eläkeliiton 
Kiimingin yhdistys ry ja Kii-
mingin Eläkeläiset ry. 
Nuorten joulumessu pe 
16.12. klo 18 kirkossa. Musii-
kista vastaa Oulujoki All-Stars. 
Toimittaa Miia Seppänen.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 18.12. 
klo 17 joulujuhla ry:llä, Aar-
ne Mikkonen.

Kauneimmat joululaulut
Kiimingin seurakunnassa 2016
su 18.12. klo 17  Jäälin kappelilla
su 18.12. klo 19  kirkossa
ti 20.12. klo 18  Lasten ja perheiden 
 kauneimmat joululaulut kirkossa
su 23.12. klo 18  kirkossa
su 23.12. klo 20  kirkossa

YV-lentopalloturnaus
Kiimingin seurakunnassa järjestetään 
Yhteisvastuun hyväksi perinteinen 
lentopalloturnaus lauantaina 4.2.2017 alkaen klo 8.30 
Laivakankaan koululla (os. Laivakankaantie 10). 
Turnaus pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 miestä. 
Koko turnaukseen otetaan mukaan 12 joukkuetta. 
Turnaukseen pääsevät nopeimmin ilmoittautuneet.
Turnauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimintaa 
sekä myydään arpoja. 
Osallistumismaksu 10 € / pelaaja. 
Sitovia ilmoittautumisia 
otetaan vastaan 15.1.2017 
mennessä: 
erja.haho@evl.fi, 
p. 0400 775 164. 

Reformaation juhlavuoden näytelmä 
Näytelmä kertoo Suomen reformaattorista 
Mikael Agricolasta ja uskonpuhdistuksen löydöistä. 
Se toteutetaan Kiimingin kirkossa arki-
viikolla ma–pe 3.–7.4.2017 päivänäytök-
sin koululaisille ja iltanäytöksillä kaikelle 
kansalle. Näytelmän ohjaajina toimivat 
Tarja Kannus-Kivelä ja Leena Tiainen. 
Sen toteuttajiksi kutsutaan seurakunta-
laisia. Ensimmäinen kokoontuminen on 
ti 10.1.2017 klo 18 Seurakuntakeskuk-
sessa. Kaikki näytelmän toteuttamisesta 
kiinnostuneet tervetuloa!

Freeim
ag

es

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

Muut menot
Mielenystävät ti 20.12. klo 
17 srk-keskuksessa. Tuetaan 
toisiamme ja etsitään iloa 
elämään kahvi- ja teekuppo-
sen äärellä. Kahvitarjoilu on 
maksuton. Kahvila alkaa har-
taudella. Ajoittain vaihtuvaa 
toimintaa kuten askartelua, 
leipomista, yms. 
Lukupiiri alkaa ma 23.1. klo 
18 srk-keskuksessa. Kirjat ke-

vätkaudella 2017: 23.1. Ant-
hony Doerr; Kaikki se valo jo-
ta emme näe, 20.2. Mika Wal-
tari; Suuri illusioni, 27.3. Virpi 
Hämeen-Anttila; Yön sydän 
on jäätä, 24.4. Joni Skiftesvik; 
Salli Koistisen talvisota, 22.5. 
Linda Olsson; Kun mustaras-
tas laulaa.
Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoron Seimelle jou-
lukortti-CD:tä myytävä-
nä kirkkoherranvirastossa ja 
kuorolaisilla, hinta 7 €/ kpl.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: joulujuhla su 18.12. 
klo 15 ry:llä, Kello: joulujuh-
la su 18.12. klo 15 ry:llä, Joki-
kylä: joulujuhla su 18.12. klo 
14 ry:llä.

Kauneimmat joululaulut
Haukiputaan seurakunnassa
su 18.12. klo 17 kirkossa. 
Mukana kirkkoherra Jaakko Tuisku ja kanttori 
Hannu Niemelä sekä Kiimingin Ruskakööri Risto Ainalin 
johdolla. Kolehti lähetystyölle. 

su 18.12. klo 19 kirkossa. 
Mukana pastori Martti Heinonen ja 
kanttori Hannu Niemelä sekä Naiskuoro 
Viihdepiikkarit, johtaa Satu Jylhä. 
Kolehti lähetystyölle. 

Kauneimmat joululaulut -tuokio 
ke 21.12. klo 8 
Haukiputaan SEO:n kahviossa.
Mukana kanttori Hannu Niemelä. 
Kahviraha lähetystyölle. 

Lähetysmyyjäiset 
perjantaina 16.12. klo 14–17 

seurakuntakeskuksessa. 
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Tulevia esiintymisiä:
La 5.11. klo 20  W.A. Mozart: Requiem Oulun tuomiokirkko
Su 27.11. klo 10 Jumalanpalvelusavustus  Karjasillan kirkko
Su 11.12.  klo 18 Kauneimmat joululaulut  Karjasillan kirkko
Ma 12.12.  klo 19 Voittaa valo -joulukonsertti Vaalan kirkko
Ti 13.12.  klo 19 Voittaa valo -joulukonsertti Raahen kirkko
La 17.12. klo 16  Voittaa valo -joulukonsertti  Pyhännän kirkko
La 17.12. klo 20  Voittaa valo -joulukonsertti  Haapajärven kirkko
Ma 19.12.  klo 18 Voittaa valo -joulukonsertti  Karjasillan kirkko
Pe 6.1.  klo 18  J.S. Bach: Jouluoratorio, kant. 4-6  Oulun tuomiokirkko
Su 5.3. klo 10 Radiojumalanpalvelus Yle Radio 1 Karjasillan kirkko

Cantio Laudis 
10 vuotta

Cantio Laudis 
10 vuotta

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 18.12. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Hyvönen, avustaa Tiina Si-
loaho, kanttori Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 18.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Mir-
jami Dutton, avustavat Juha 
Vähäkangas, Kati Parviainen, 
ja Maria Pirkola, kanttori Ilk-
ka Järviö. Kastellin kirkko-
kuoro. Pyhäkoulu messun yh-
teydessä. Wanhan ajan jou-
lujuhla messun jälkeen.
Messu su 18.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Ju-
hani Lavanko, Maija Hyvö-
nen, Satu Kreivi-Palosaari, 
Auli Kipinä ja Jenni Honka-
nen, kanttori Riitta Piippo. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit. Kaukovainion kappelin 
jäähyväis- ja kiitosjuhla. Ko-
lehti Paulinum-pappisemi-
naarille Namibiassa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Kauneimmat joululaulut 
-messu su 18.12. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Liisa Karkulehto, kantto-
ri Sirpa Ilvesluoto. Kirkkokah-
vit. Kolehti Suomen Lähetys-
seuralle.
Messu su 18.12. klo 14, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Toimittaa Marja-Leena 
Tahkola, kanttori Taina Vou-
tilainen. 
Arabiankielinen hartaus su 
18.12. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 15.12. klo 
13, Kastellin kirkko pappilan 
puolella.
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat to 15.12. klo 18 Kau-
kovainion kappeli, ompelu-
seurat pe 16.12. klo 19 Maik-
kulan kappeli, kirkkoseu-
rat pe 16.12. klo 19 Kastellin 

kirkko. Vilho Juntunen, Pau-
li Pasanen.
Maikkulan raamattupiiri to 
15.12. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Raamattupiiri ke 21.12. klo 
18, Karjasillan kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 15.12. klo 13 Kastellin 
kirkko, to 15.12. klo 13 Kau-
kovainion kappeli, 

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 22, Karjasillan kirk-
ko. Juontaa Kimmo Kieksi, 
kanttori Juha Soranta. Mu-
siikissa avustaa Tervakau-
pungin puhaltajat sekä Me-
rikosken laulu. 
Kauneimmat joululaulut ti 
20.12. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Juontaa Heikki 
Karppinen, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. Kauneimmat jou-
lulaulut soivat unohdetuille 
lapsille. 

Kastemessu
Pyhän Andreaan kirkossa 8.1.2017

Ilmoittautumiset kaksi viikkoa ennen messua 

Karjasillan kirkkoherranvirastoon, 

p. 08 5313 200 tai karjasillanseurakunta@evl.fi

Perinteinen Hiirosenkodin joulujuhla
pe 16.12. klo 13 (Merikotkantie 5, juhlasali)

Joulujuhlassa esiintyvät Merikotkantien 
päiväkodin lapset ja Kalevi Ilkka.  Seurakunnan 

joulutervehdyksen tuo Kimmo Kieksi.

Lintulammen Joululaulut 
ti 20.12. klo 13 Karjasillan kirkossa

Lauluja johdattelevat Kalevi Ilkka ja Pertti 
Haipola. Joulusaarnan pitää Maija Hyvönen. 

Lintulammen asukasyhdistys tarjoaa torttukah-
vit seurakuntasalissa laulutilaisuuden jälkeen.

Koulujen joulukirkot 2016
 

Karjasillan kirkko:
21.12. klo 9 Pohjankartanon koulu 

21.12. klo 23 Kastellin lukio 
22.12. klo 9 Leinonpuiston koulu 

22.12. klo 11.30 Lintulammen koulu

Kastellin kirkko:
16.12. klo 10 Pöllökankaan ylä-aste 

20.12. klo 9 Lämsänjärven koulu 
22.12. klo 9 Kastellin alakoulu

Pyhän Andreaan kirkko:
20.12. klo 9 Metsokankaan koulu (1.-2.-lk)

20.12. klo 10 Metsokankaan koulu (3.-4.-lk)
20.12. klo 12 Metsokankaan koulu (5.-6.-lk)
21.12. klo 8.30, 9.40 ja 11 Kaakkurin koulu
22.12. klo 9 Sarasuon ja Oulunlahden koulut 

Kaukovainion kappeli:
22.12. klo 9 ja 10 Kaukovainion koulu

Maikkulan kappeli:
22.12. klo 8.30, 9.15 ja 10 Maikkulan koulu

Päiväkotien joulukirkot
pe 16.12. klo 9 ja 10 Kaukovainion kappeli 

pe 16.12. klo 10 Maikkulan kappeli
ke 21.12. klo 9 ja 10 Maikkulan kappeli

Kauneimmat joululaulut ke 
21.12. klo 18, Lämsänjärven 
leirikeskus. Juontaa Juha Vä-
häkangas, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. Mukana Honkala-
Lämsänjärven asukasyhdis-
tys. Kauneimmat joululau-

lut soivat unohdetuille lap-
sille. Suomen Lähetysseura 
tukee näiden lasten kasvua, 
kouluttamista ja tulevaisuut-
ta. Tilaisuudessa kolehti Suo-
men Lähetysseuralle.
Konsertit ks. sivu 13.

Katso lisää 
Karjasillan 

seurakunnan 
tapahtumia 

sivuilta 
12–13.

Voittaa valo -konsertti
maanantaina 19.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Cantio Laudis -kuoron joulukonsertti. 
Kuoroa johtaa Olli Heikkilä. Urkurina on Ilpo Laspas. 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Konsertin yhteydessä on myynnissä kuoron uusi 

Voittaa valo -jouluäänite hintaan 20 € / kpl. 
Ennen konserttia ostettaessa 

ohjelma sisältyy hintaan. 
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 18.12. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Anu 
Luokkanen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Messussa ru-
koillaan kastesukkien kuto-
jien ja kastesukkien saajien 
puolesta. Neulekirkko, jossa 
voit neuloa.
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen, 
laulutrio Maariet.  
Messu su 18.12. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvarausta ta-
loudellisissa asioissa  ei ole 
ma 19.12. 2016–2.1.2017. 
Seuraava ajanvaraus on ma 
9.1.2017 klo 9–11 p. 040 7033 
690.

Musiikkitilaisuudet
Kauneimmat joululaulut to 
15.12. klo 18, Korvenkylän 
nuorisoseurantalo, Seura-
kankaantie 23.
Kauneimmat joululaulut la 

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  15.–22.12.2016

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

Hartaus to 22.12. klo 13.30 
Teppola,  Maija Sivula, Anna-
Kaisa Pitkänen. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä Pe 16.12. klo 19 nuor-
ten joulujuhla. Su 18.12. klo 
14 joulujuhla ry:llä, Markku 
Seppänen.

17.12. klo 17, Oulujoen kirkko. 
Kauneimmat joululalut la 
17.12. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 18.12. klo 15, Oulu-
joen kirkko. 

Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 18.12. klo 16, Yli-Iin 
kirkko. Lasten kauneimmat 
joululaulut ja joulujuhla, An-
ja Hyyryläinen, Elisa Klasila, 
Tiina Kemola ja lapsikuoro. 

Vähävaraisten joulupuuro 
maanantaina 19.12. klo 11–12.30 

Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Ohjelmassa hartaus Matti Jurvelin,

 joulupuuro ja yhdessäoloa. 
Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. 

Jeesuksen seimellä -joulukonsertti 
maanantaina 19.12. klo 19 Ylikiimingin kirkossa.

Hohde-kuoro, johtaa Leo Rahko, 
Ylikiimingin puhaltajat, johtaa 

Jaakko Rahko. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €, Torttukahvit 2 €. 

Hyvän mielen joulukonsertti 
maanantaina 19.12. klo 18.30 Oulujoen kirkossa.  

Myllyojan koulun musiikkiluokat 6C ja 4B esiintyvät 
opettajiensa Riitta Koukkarin ja Elina Pesosen johdol-
la. Ohjelmassa yhteislaulua, puhe Riitta Kentala ja mu-
siikkiluokkien kuorojen esityksiä. Käsiohjelma 5 €, per-
he 10 €. Tuotto Oulujoen seurakunnan diakoniatyön 
kautta vähävaraisille lapsiperheille.

Joulupaja 
alakoululaisille (1.–6.-lk)
lauantaina 17.12. klo 16 Hintan seurakuntatalossa.
 
Tule mukaan virittäytymään joulun tunnelmaan! 
Ohjelmassa mm. jouluista askartelua, pipareiden 
koristelua ja muuta mukavaa jouluista tekemistä! 
Iltaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, voit vain 
tulla paikalle joko yksin tai kaverin / sisarusten kanssa. 
Iltaa ovat järjestämässä Oulujoen seurakunnan 
isoskoulutuksen nuorten ryhmä 
sekä nuorisotyönohjaajat Marika Alakopsa ja 
Pekka Leskinen.
Lisätietoja Marika Alakopsalta, p. 040 7186 925.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

K i r ko n ku va p a n k k i  /  H e id i  J ääske lä in e n

Kauneimmat 
joululaulut 
   Oulunsalon kirkossa

• ti 20.12. klo 19 
Oulunsalon nuorisokuoro, 
johtaa Eeva Maija Sorvari, 
Anna-Kaisa Pitkänen,
hartaus Petri Satomaa

• to 22.12. klo 19
Pirjo Mäntyvaara, 
Mikko Hintikka laulu, 
hartaus Saila Karppinen

Joulunajan sävelhartaus 
sunnuntaina 18.12. klo 19 Oulunsalon kirkkossa.

 
Sävelhartaudessa joululauluja esittävät 

seurakunnan omat kuorot: 
Lapsikuoro ja Poikakuoro sekä Uusi Ääni.

Kuoroja johtavat ja säestyksistä vastaavat kanttorit 
Anna-Kaisa Pitkänen ja Pirjo Mäntyvaara.

Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 € 
seurakunnan musiikkityön hyväksi.

Joulupolku 
perjantaina 16.12. klo 15–19 Umpimähkässä

Koko perheen jouluinen polku (sisällä ja ulkona), 
jossa voit hiljentyä joulun sanoman äärellä, 

tehdä pienen joulumuiston, nauttia riisipuurosta 
ja tunnelmoida ulkotulien loisteessa.

Polku kierretään omaan tahtiin eli voit tulla silloin 
kun sinulle sopii ja olla sen aikaa kuin haluat.

Tapahtuma on ilmainen.

Kauneimmat 
joululaulut 

-messu 
sunnuntaina 18.12. 
klo 10 Oulunsalon 

kirkossa. 

Liturgi Saila Karppinen, 
avustaa 

Jussi Saviharju, 
kanttori 

Pirjo Mäntyvaara, 
musiikkiavustus 

Sinikka Ala-Leppilampi 
viulu,

Radio Dei, 
Virtuaalikirkko.

Messussa lauletaan 
virsien tilalla 
Kauneimpia 
joululauluja.

Jeesuksen seimellä 
Oulun Konservatorion 

kirkkomuusikoiden joulukonsertti
ke 21.12. klo 19 Oulunsalon kirkossa 

Kuoron lisäksi kuullaan yksinlaulua ja 
urkumusiikkia sekä yhteislauluja. 
Kuoroa johtaa Christian Ahlskog.

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Halutessasi voit tukea Oulun Konservatorion 

kirkkomuusikoiden toimintaa 
ostamalla käsiohjelman.



19Rauhan Tervehdys  |  Nro 39  | 15.–22.12.2016

Jouluputiikki ja -kahvila 
keskiviikkona 21.12. klo 12–15 Tuiran kirkossa.

Istahda joulukahville yksin tai yhdessä. 
Käy ostamassa käsintehtyjä joululahjoja. 
Tuotto lyhentämättömänä lähetystyölle.

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 18.12. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, ehtoollisa-
vustajana Pentti Kinnunen, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Messu su 18.12. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Minna Salmi, avustaa 
Jaakko Syynimaa, kanttori 
Tommi Hekkala. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Messu su 18.12. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Soili Pitkänen, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
ri Anu Arvola-Greus, PopUp 
-kuoro. Tervetuloa PopUp 
-messukuoroon laulamaan. 
Kuka tahansa voi tulla harjoi-
tukseen klo 11. Harjoittelem-
me pari laulua, jotka kuoro 
laulaa sitten messussa. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 18.12. klo 15.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37. 
Messun toimittavat Marja-
Leena Tahkola ja Taina Vou-
tilainen. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
18.12. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja, kanttori Santeri 
Vuopohja, kaksikielinen py-
häkoulu lapsille messun aika-
na, kirkkokahvit.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412.
Sanaa ja rukousta to 15.12. 
klo 13–15, Palokan srk-ko-
ti. Sanaa ja rukousta kerhos-
sa keskustellaan hengellisis-
tä asioista, luetaan Raamat-
tua ja rukoillaan. Lisätietoja 
antaa kerhon vetäjä, diakoni 
Heli Mattila: p, 040 5747145, 
heli.m.mattila@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 15.12. klo 
17, Rajakylän seurakuntako-
ti. Vetäjänä Jarmo Luoto. 
Tuiran seurakunnan Yökah-
vila pe 16.12. klo 20–23, Tui-
ran kirkko. Yökahvilat tarjoa-
vat hauskaa yhdessäoloa, pe-
lailua ja pientä purtavaa ylä-
kouluikäisille. Iloissa mukana 
koulutettuja ohjaajia ja aina 
jokin seurakunnan työnteki-
jä. Yökahvilat ovat päihteet-
tömiä ja energiajuomavapai-
ta. Lisätietoja: Anssi Putila, p. 
050 3408 982, anssi.putila@
evl.fi
Käsityökerho ma 19.12. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho 
ti 20.12. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko.
Eläkeläisten kerho ti 20.12. 
klo 14–15, Tuiran palvelukes-
kus. Laulamme Tuiran seura-
kunnan vapaaehtoisten ryh-
män kanssa, hiljennymme 
hartauteen ja juttelemme. 
Mukana pastori Jonna Pii-
rainen ja diakoniatyöntekijä 
Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 

Musiikkitilaisuudet
Joulukonsertti to 15.12. klo 
19, Tuiran kirkko. Madetojan 

Käsitöiden 

Pop up-kauppa 
K-supermarket Toppilassa, Satamatie 26, Oulu. 

Monenlaisia taidolla tehtyjä käsitöitä joulupukin 
konttiin. Tapa tehdä hyvää tuotto lähetystyölle 
ympäri maailmaa. Käteismaksu.
 
Avoinna 
pe 16.12. klo 15–19
ti 20.12. klo 15–19

Lapsiperheiden 
Nallekahvila 

to 15.12. klo 10–12 Tuiran 
kirkossa. Joulujuhla. Lau-
lamme joululauluja klo 11, 

bändin säestyksellä. 
Joulupuurotarjoilu. 

Voit ottaa tonttulakin 
mukaasi!

musiikkilukion tyttökuoron 
laulajat esittävät joululau-
luja myös vaihtelevin soitin-
kokoonpanoin, johtaa Elina 
Könönen. Tilaisuuteen on va-
paa pääsy. Ohjelma 5 €. 
Kauneimmat joululaulut 
la 17.12. klo 22, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kanttori Raa-
kel Pöyhtäri, juontaa Jaakko 
Syynimaa. 
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 16, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kanttori Raa-
kel Pöyhtäri, Laulu-
yhtye Heliä, juon-
taa Anna-Lee-
na Häkkinen. 
Kauneim-
mat jou-
lulaulut 
su 18.12. 
klo 18, Tui-
ran kirkko. 
kanttori Raa-
kel Pöyhtäri, 
juontaa Helena 
Paalanne. 
Kauneimmat joululaulut ke 
21.12. klo 15, Tuiran kirkko. 
Kanttori Anu Arvola-Greus, 
juontaa Tarja Oja-Viirret ja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää. 

Kauneimmat joululaulut soi-
vat unohdetuille lapsille. 
Suomen Lähetysseura tukee 
näiden lasten kasvua, kou-
luttamista ja tulevaisuutta. 
Tilaisuudessa kolehti Suo-
men Lähetysseuralle.
"Betlehemin yö" -konsert-
ti, D'amen ti 20.12. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tun-
nelmallista musiikkia meil-
tä ja muualta. D'amen pi-
tää ensimmäisen oman jou-
lukonserttinsa kotikirkossa. 

Kuoro vieraili jou-
luohjelmistol-

la Krakovassa 
ja konsertin 
ohjelmas-
sa onkin 
joululau-
luja mm. 
ortodoksi-

kirkon pii-
ristä. Kuoroa 

johtaa kantto-
ri Tommi Hekka-

la ja kuoroa avustaa 
Pirjo Mäntyvaara. Konsert-
tiin on vapaa pääsy, ohjel-
mamaksu 5 €. 

Päiväkotien joulukirkkoja 
Meri-Toppilan päiväkoti 

pe 16.12. klo 10.30–11 Koskelan seurakuntakodissa. 
Puolivälinkankaan, Menninkäisentien 

ja Pyykösjärven päiväkodit
to 15.12. klo 9.30–10 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Riekonmarjan päiväkoti 
to 15.12. klo 10–10.30 Riekonmarjan päiväkodissa.

Simpsin ja Villentarhan päiväkodit 
to 15.12. klo 10.30–11 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Taskilan päiväkodin joulukirkko 
pe 16.12. klo 9–9.30 Koskelan seurakuntakodissa. 

Palokan päiväkoti ja Matruusien ryhmä
pe 16.12. klo 9–9.30 Palokan seurakuntakodissa. 
Pateniemen päiväkoti ja Risuniityn esikoulu 

pe 16.12.klo 9.45–10.15 Palokan seurakuntakodissa. 
Koskelan päiväkoti 

pe 16.12. klo 9.45–10.15 Koskelan seurakuntakodissa. 
Lystivekaran päiväkoti 

ma 19.12. klo 9–10.10 Lystivekaran päiväkodissa. 
Ritaharjun päiväkoti 

ti 20.12. klo 9.30–10 Ritaharjun monitoimitalon salissa. 

Jouluinen OMG-ilta 
pe 16.12. klo 18–19, Tuiran kirkko.
Jouluinen OMG?! Sitä ihmetellään. 
Ohjelmassa musiikkia, draamaa, 
rukous ta ja sanaa. Nuorisotyön syys-
kauden päätösilta ja joulujuhla.  Mukana Tuiran 
seurakunnan isoskoulutuslaiset, nuorten gospelbändi 
Pihisijät sekä nuorisopastori Jaakko Syynimaa. 
Lisätietoja Jaakolta, p. 044 3161 464.

Joulussa tuoksuu talli 
sunnuntaina 18.12. klo 15 ja klo 17
Hietasaaren Ponipihalla, Vaaskiventie 12. 
Joulun sanoman kokeminen tallin tunnelmissa vie mei-
dät alkuperäisen joulun jäljille, todistamaan yhdessä 
eläinten kanssa Vapahtajan syntymisen ihmettä. 
Perinteinen joulukuvaelma Ponipihan idyllisellä piha-
alueella laulujen, eläinten ja kertomisen kautta klo 15 
ja klo 17. 
Kuvaelman on käsikirjoittanut ja ohjannut Terttu Aak-
ko. Esilaulajina toimivat Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuo-
risokuorolaiset kanttori Anu Arvola-Greusin johdolla. 
Rooleissa ja eri tehtävissä toimivat Ponipihan tallity-
töt vanhempineen ja työntekijöineen, seurakunnan va-
paaehtoiset ja työntekijät. 

Lisätietoja: 
Sanna Tervo, p. 040 7451 469, sanna.tervo@evl.fi.

Joulumyyjäiset
lauantaina 17.12. klo 10–13 Tuiran kirkossa. 

Tule ostamaan käsitöitä pukinkonttiin, 
nauttimaan torttukahvit tai riisipuurot 
kahvilassa. Tapahtumassa mukana yli 20 
erilaista myyntipöytää seurakuntasalissa 

sekä Suvantosalissa. Käteismaksu. 

J u ha R ä t y
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Joulujuhla to 15.12. klo 11 
Pyhännän srk-talossa. Seura-
kunta ja eläkeliitto.
Joulukahvit to 15.12. klo 13 
Piippolan asukastuvalla. Mu-
kana Hanna Vapaavuori.
Kirkkovaltuuston kokous to 
15.12. klo 18 Pyhännän srk-
talossa.
Jouluvaellukset: pe 16.12. 
Pyhännän ja ma 19.12. Rant-
silan kirkolla. Koululais- ja 
lapsiryhmät vaeltavat reitin 
ryhmittäin koulupäivän ai-
kana. Kaikille avoin kierros 
klo 14.30, myös kouluryhmi-
en mukana on mahdollisuus 
kiertää.
Naistenpiiri pe 16.12. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Musiikkiopiston joulukon-
sertti pe 16.12. klo 19 Rantsi-
lan srk-talossa. Kappelikuoro.
Joulurauhan julistus la 
17.12. klo 19 Kurunnevan ko-
dalla. Kahvi- ja makkaratar-
joilu. Kuljetus klo 18.30 Rant-
silan vanhan Arinan tontilta. 
Yhteistyössä Siikalatvan seu-
rakunta, Rantsilan riistamie-

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   15.–22.12.2016

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
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  15.–22.12.2016

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18 23.12. saakka. 
Joulutauon jälkeen avautuu ke 4.1.

Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–14, 
Siipi joululomalla 17.12.-8.1.

os. Nokelantie 48 B 
(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), p. 044 3161 720

Joulukortteja ja koristeita • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Tarinoita maailmalta pe 16.12. klo 12–13, Siipi.  
Jouluisia kertomuksia ja makumatka.

 

Kastettu: 
 Aslak Oliver 

Hiltunen (Pulkkila)

Kuolleet: 
Paavo Ilmari 

Jarva 84 (Piippola)

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.

English Communion Service, englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 18.12. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen kokoontu-
minen. Weekly gathering for international people. Servi-
ce every Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen py-
häkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee 
fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa. 

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Tainan tahdit pe 16.12. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, Kiilakiventie 5. Kauneimpia joululauluja kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla. Mukana pastorit Elina Hy-
vönen ja Hanna Fähnrich.

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 15.12. klo 14 
Keskustan srk-talossa. 
Kauneimmat joululaulut la 17.12. klo 17, Tuiran kirkko. 
Mukana ovat pastori Päivi Jussila, kanttori Heikki Jämsä 
ja Pertti Haipola, haitari. Tervetuloa laulamaan ja viit-
tomaan rakkaita joululauluja! Tilaisuus tulkataan viit-
tomakielisille hyvän joulumielen eleenä Viitothan oy:n 
tulkkien toimesta. 

Messu su 18.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Koulun joulukirkko ke 
21.12. klo 8.45.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Yliopistoväen pe-
rinteinen eku-
meeninen joulu-
hartaus to 15.12. 
klo 14, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jouluajan
musiikkia, virsiä ja lauluja, joulun tekstejä Raamatusta,
puhe ja joulutorttukahvitus. Hartaudessa mukana piis-
pa Samuel Salmi, metropoliitta Elia, kirkkoherra (ort.)
Marko Patronen ja yliopistopastori Ari Savuoja. Musii-
kista vastaa kirkkomuusikko Taina Voutilainen, muka-
na ekumeeninen kvartetti. Järjestetty yhdessä Oulun
yliopiston ja Oulun ortodoksisen seurakunnan kanssa.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten joulujuhla to 
15.12. klo 18.30, Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. Perin-
teinen joulujuh-
la hyvässä tun-
nelmassa ja mu-
kavassa seuras-
sa. Erityisvieraa-
na konsertoi lau-
laja Torsten Borg 
(Idols-finalisti 
2012), joka ker-
too omasta us-
kostaan joulun 
Lapseen! Glö-
giä, joululau-
luja, ohjelmaa, 
hartaus, jou-
lutorttukah-
vitus. Vapaa 
pääsy!

Joulukirkko 
sunnuntaina 18.12. klo 13 

Oulun Kaupunginsairaalan ala-aula, Kiviharjuntie 5 
Jumalanpalveluksen toimittavat pastori Saila Karppinen 

Oulunsalosta ja sairaalapastori Hannele Lusikka. 
Musiikista vastaa kirkkomuusikko Taina Voutilainen, 

Kartanon laulajat -kuoro avustaa.
Potilaat, omaiset ja henkilökunta, tervetuloa.

91,6 MHz
KUULUU OULUSSA 

1. ADVENTISTA LOPPIAISEEN

Kaapelitaajuus 91,6 MHz (Sonera)  
ja 101,9 MHz (DNA)

#kuuluujouluun

Joulu-
konsertti 
sunnuntaina 18.12. 

klo 18 kirkossa. 
Oulujoen kirkon 

kamarikuoro Gaudiate 
Lauri Nurkkalan 

johdolla vie meidät 
laulaen kohti joulua. 

Vapaa pääsy, 
ohjelmalehtinen 10 €. 
Konsertin yhteydessä 

voi ostaa kuoron 
tuoretta joululevyä 
”Laulaen soi joulu”.

Vihityt: Arto Matias 
Vähämetsä ja Sonja 
Susanna Perkola
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valaistaan runsain kynttilöin.
Rauhanyhdistys: Su 18.12. 
klo 15.30 seurat Lumilyhdys-
sä. Ma 19.12. klo 19 mieste-
nilta ry:llä. Ma 26.12. klo 17 
Seurat ry:llä.

 

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

eurakunnissa tapahtuu   15.–22.12.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Lasten kerhotoiminnasta li-
sätietoa Siljalta, p. 044 7750 
601.
Perhekerho jatkuu kevät-
kaudella.
Limingan ja Lumijoen sota-
veteraanien joulujuhla to 
15.12. klo 13 Lumijoen srk-ta-
lossa.
Friday club 0.–4.-luokka-
laisille pe 16.12. klo 17.30–
19 srk-talossa, monenlaista 
puuhaa joulutunnelmissa se-
kä raamattuopetus ja nyyttä-
rit. Joka lahjan tuo, se lahjan 
vie, lahjan hinta n. 4 euroa.
Friday night 5.–7.-luokka-
laisille pe 16.12. klo 19.15–
21 srk-talossa, monenlaista 
puuhaa joulutunnelmissa se-
kä raamattuopetus ja nyyttä-
rit. Joka lahjan tuo, se lahjan 
vie, lahjan hinta n. 4 euroa.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 15 kirkossa. Terve-
tuloa laulamaan!
Limingan musiikkiopiston 
oppilaiden joulukonsertti 
ma 19.12. klo 18 srk-talossa.
Jouluaaton Aattokirkko la 
24.12. klo 15 kirkossa, sopii 
erityisesti lapsiperheille. 
Joulupäivän Joulukirkko su 
25.12. klo 8 kirkossa. Kirkkoa 

Kyläjoulukalenteri 
To 15.12. Saarenkartano; ”Bethelemin väki 
  seimellä” pikkuaulassa. Joululaulu-hartaus 

isossa aulassa klo 14. Kaunakaupungintie 1.
Pe 16.12. Tervetuloa kyläilemään kahvi- tai 
  teekupposen ääreen Kunnariin 
  Päivi Martinkaupin luo. 
  Pannu kuumana klo 17–20. Sintantie 30 B 8.
La 17.12.  Pappilan puurojuhla klo 15–18. 
  Vanhanpappilantie 41. 
Su 18.12.  Luovon Puikkarin joulukahvit Marjaniemes-

sä klo 11–15.  Marjaniementie 794.
                Gaudiate kamarikuoron joulukonsertti 
  klo 18 kirkossa. Luovontie 50.
Ma 19.12. ”Koko kylän joulujuhla” liikuntahallilla  

klo 18–19.30. Luovontie 61. 
Ti 20.12.  Liikuntahetki kaikenikäisille klo 17–18.30 

välisenä aikana liikuntahallilla. Luovontie 61.
Ke 21.12. Lautapeli-ilta Luukulla kaikenikäisille  

klo 17–20. Oman pelinkin voi ottaa mukaan. 
Luovontie 139.

To 22.12. Huttusen pihalla Timon tekemä jouluseimi 
klo 16–19, Kaunakaupungintie 19 B5.

Jumalanpalvelukset
4. Adventtisunnuntain messu 
sunnuntaina 18.12. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.

4. Adventin messu su 
18.12 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, messu-
tiimi avustaa. Ehtoolli-
nen jaetaan myös Lumi-
lyhtyyn.

koululaisille ja lukiolaisille.
Rauhanyhdistys: Pulkki-
la: Raamattuluokka la 17.12. 
klo 19.30 ry:llä. Joulujuh-
la su 18.12. klo 13 ry:llä. Py-
häntä: Hartaus su 18.12. klo 
12.30 Nestorissa. Joulujuhla 
su 18.12. klo 16 Pyhännän kir-
kossa. Rantsila: Nuorten jou-
lujuhla la 17.12. klo 19 ry:llä.
Kuorot: Pulkkila: to 15.12. 
Kirkkokuoro klo 13.30 ja Stel-
lat klo 15.15 srk-talossa. Py-
häntä: lapsikuoro to 15.12. 
klo 17.30. Rantsila: Kappeli-
kuoro to 15.12. klo 18.30 srk-
talossa.

het ja Siikalatvan kunta.
Jouluhartaus su 18.12. klo 
14 ja to 22.12. klo 14 Pihka-
lan kartanossa.
Joululauluilta ma 19.12. klo 
19 Pyhännän kirkossa. Tule 
laulamaan yhdessä lapsikuo-
ron kanssa!
Joululauluilta ke 21.12. klo 
19 Mankilan rukoushuo-
neessa. Torttukahvit. Jonne 
Pirkola ja Arja Leinonen, viu-
lu Hanne Hurskainen. Kiitos 
kaikille rukoushuoneen kor-
jausta avustaneille.
Joulukirkko to 22.12. klo 
12.15 Pulkkilan kirkossa ylä-

Perjantaina 16.12. klo 18 Pulkkilan kirkossa
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.

Voittaa valo -joulukonsertti
lauantaina 17.12. kello 16 Pyhännän kirkossa.

Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.

Konsertin yhteydessä myynnissä Voittaa valo -levy 20 €/ kpl.

 

Kauneimmat joululaulut
Piippolan kirkko su 18.12. klo 19. Juha Luokkala ja 
Veijo Kinnunen. Piippolan mieskuoro ja Violakuoro, 
johtajana Kaisu Boutellier. Joulupuuro ja torttukahvit 
srk-kodissa klo 18–19.
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.

Yksinasuvien joulujuhla 
ja jouluateria 

perjantaina 16.12. klo 13 srk-salissa.

Kyyti järjestyy soittamalla Tapiolle, 
p. 040 7430 382.

Kastettu: 
Ellen Olivia Jokitalo,
Seelia Sofianna Mattila

Kirkkoherranvirasto 
siirtyi Pulkkilaan!

Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila
avoinna ma, ke, pe klo 9–13

p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kauneimmat 
joululaulut 
sunnuntaina 18.12. klo 15 kirkossa. 

Tervetuloa laulamaan! 

Mukana kuoro sekä
Hanna Nikola, huilu, 
Martta Koski-Vähälä, klarinetti ja piano sekä
Maili Muuttola-Junkkonen, urut.

Nuorten uudenvuodenleiri 
Pattijoen veteraanimajalla 
31.12.2016 klo 13 – 1.1.2017 klo 15. 
Ohjelmassa musisointia, toimintaa ulkona ja sisällä, har-
tauksia, saunomista sekä raketteja. Lisätietoa ja ilmoit-
tautumiset to 22.12. mennessä: nseppa@gmail.com tai p. 
040 9620 891. Kerro viestissä nimesi, syntymäaika ja pos-
tiosoite. Kerro myös mahd. ruoka-allergiat. Saat leirikir-
jeen kotiin. Lumijokisten yhteislähtö Salelta  la 31.12. klo 
11. Leirin hinta 15 €, sisarus 10 €. 

Järj. Lumijoen seurakunta ja Kylväjä
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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

Raamatun äärellä -ilta to 
15.12. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Vähävaraisten jouluruokai-
lu pe 16.12. klo 12 seurakun-
tatalolla. Liput 5€. Lippuja 
voi ostaa aamupuurolta tai 
diakoniatoimistolta. Lippu-
ja myynnissä myös srk-talol-
la pe 16.12. klo 11.30 alka-
en, niin kauan kun niitä riit-
tää. Ruokailuun on varattu 

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Maakirkko su 18.12. klo 
12 Heinijärven metsästys-
majalla. Toimittaa ja saar-
naa Olli Seikkula, avusta-
va pappi Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen Heinijärven 
maamiesseuran 80-v. juh-
lakahvit.
Tupoksen joulukirkko ja 
kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 15 Vanamo-
salissa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta, avustamassa Ritva 
Sassali ja Tupoksen juma-
lanpalvelusryhmä. Tupok-
sen diakoniaryhmä tarjo-
aa joulupuuron.

Kastettu: 
Vieno Ellinoora Pellikka, 
Aino Olivia Rytilä
Kuollut: 
Aune Orvokki Juvani 90, 
Anni Inkeri Rahkonen 86, 
Tiina Kaisa Härmä 45, 
Ilpo Ilmari Inkala 76

ka Kamps.
Joulukonsertti – Jokilaak-
sojen kanteleensoittajat pe 
16.12. klo 19 kirkossa. Johtaa 
Eero Pitkälä, juonto Sauli Pit-
kälä. Joululauluja 15 kante-

leen säestyksellä. Va-
paa pääsy!

Partio: Ke 21.12. 
päivystys par-
tiotoimistos-
sa klo 14–16. 
Lippukunta 
joululomal-

la 15.12.2016–
8.1.2017. Tar-

kemmat tiedot 
www.niittykarpat.fi.

Rauhanyhdistys: Su 18.12. 
klo 16 Joulujuhla ry:llä.

Pietun 
pianokoulun 

joulukonsertti 
ke 21.12. klo 18 
Kokkokankaan

srk-keskuksessa.

4. adventtisunnuntain 
Kauneimmat joululaulut 
-messu su 18.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Päivi Olli-
kainen, avustaa Vesa Ääre-
lä, messudiakoni Arto Pisi-
lä, kanttori Taru Pisto. Mu-
siikkiavustus kirkkokuo-
ro sekä Seppo Karppinen, 
klarinetti ja Hilla Karppi-
nen, viulu.
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.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.

Versot su 18.12. klo 
12 kirkossa.

Varhaisnuor-
ten kerhot 
jatkuvat  vii-
kolla 3.
Nuoret: 
Nuorten jou-

lujuhla to 
15.12. klo 19 kir-

kossa. Tilaisuudes-
sa on viikkomessu.

Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Joululauluilta pe 16.12. 
klo 19 PKK. Seurat su 18.12. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joululauluilta ja iltahartaus 
su 18.12. klo 16 ry:llä.

Kastetut: 
Armi Aulikki Laine

Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-ko-
dilla.
Aamurukous ke 
klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan 
työntekijät 
päivystävät 
Zeppelinis-
sä pe klo 11–
17. Tervetuloa 
juttelemaan!
Seurakunnan 
diakoniatyön len-
topallovuoro la klo 15–16.30 
Santamäen koululla. 
Perhekerhot: ks. kotisivut. 
Päivä- ja perhekerhojen 
joulutauko 19.12.–8.1. 
Kirkkokuoro to 15.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet to 15.12. klo 18 

100 lippua. Lisätietoja antaa 
diakonissa Marika Kamps, p. 
044 7521 243.
Tammikuussa 2017 aamu-
puurot ja ruokajakelu alka-
vat pe 20.1.
Kierrätystori pe 16.12. 
klo 9.30–11 Lähe-
tysvintin alaker-
rassa. Kierrä-
tystorilta voit 
hakea ilmai-
seksi tarvitse-
maasi vaatet-
ta, kenkiä, lii-
navaatteita ja 
muuta tavaraa. 
Voit myös lahjoit-
taa hyväkuntoista tavaraa. 
Lisätietoja diakonissa Mari-

 

Kauneimmat joululaulut
Limingassa
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!

Joulukonsertti – 
Jokilaaksojen 

kanteleensoittajat 
pe 16.12. klo 19 

kirkossa. 

LAPSIPARKKI
Kokkokankaan seurakuntakeskuksella
maanantaina 19.12. klo 13–15
Ilmoittautumiset viimeistään päivää 
ennen parkkia lastenohjaaja 
Satu Alaluusualle, p. 044 7790 037

Vanhassa Pappilassa
maanantaina 19.12. klo 13–15
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 16.12.
lastenohjaaja Mari Hattuselle, p. 044 7790 032

Keskustan srk-talolla
maanantaina 19.12. klo 13–15
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 16.12. 
lastenohjaaja Aila Törmikoskelle, p. 0400 429 585

Parkin hinta 5 € / lapsi / kerta.

Tupoksen joulukirkko  
ja Kauneimmat joululaulut 

sunnuntaina 18.12. klo 15
Vanamon salissa, Kauppakaari 1.

 
Koko perheen joulukirkossa laulamme Kauneimpia 

joululauluja ja lopuksi on joulupuurotarjoilu kaikille. 
Lämpimästi tervetuloa läheltä ja kauempaakin!

Kauneimmat joululaulut
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

1.1.2017 alkaen seuraavat kaksi vuotta 
Kempeleen seurakunnan tiedotuslehtenä toimii Rantalakeus-lehti.

Lehti ilmestyy vuoden jokaisena keskiviikkona kaikkiin kotitalouksiin Kempeleen alueella.

Lasten joulukirkot 
ma 19.12. klo 9.15 ja 10 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja 
ti 20.12. klo 9, 9.45 ja 10.30 

Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Joulukonsertteja
Aioloksen joulukonsertti

solistina Maija Lauri ja säestäjänä Laura Rahko 
lauantaina 17.12. klo 18 

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kempeleen Suzukisoittajien joulukonsertti 
Tuiki tuiki tähtönen 
tiistaina 20.12. klo 18 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
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Työttömien ja yksineläjien joulujuhla
keskiviikkona 21.12. klo 12 Temmeksen srk-talolla. 
Jouluista ohjelmaa, yhteislaulua, jouluruokaa sekä 
torttukahvit. Tarjoilun vuoksi ilm. khranvirastoon 
15.12. mennessä, p. 044 7372 610. 
Tyrnäväläisille järjestetään yhteiskyyti eli kertokaa 
kyydityksen tarve ilmoittautuessanne.

 

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

Kastettu: 
Valtteri Oliver 
Kemppainen, 

Kerttu Alma Emilia 
Pellinen,

Eevi Adalmiina Lehtoaho
Kuollut: 

Aino Maria Uitto 
s. Lusua 98,

Sulo Johannes 
Konttinen 76

Joulujuhla työttömille ja 
vähävaraisille to 15.12. klo 
12 seurakuntatalossa.
Kauneimmat joululaulut to 
15.12. klo 13.30 Mikevan pal-
velukodeissa, Ossi Kajava, 
Soile Tuusa.
Kauneimmat joululaulut 
– lähetyslauluilta to 15.12. 
klo 18.30 Niina Leinonen-
Light´lla, Pääskyntie 10 as 1, 

Jouni Heikkinen, Anja Hämä-
läinen.
Kauneimmat joululaulut pe 
16.12. klo 18 Mäntyrannan 
koulun salissa, Ossi Kajava, 
Jouni Heikkinen.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 16 kirkossa, Ossi 
Kajava, nuorten kuoro, pu-
he Soile Tuusa.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 18 Laitasaaren rau-
hanyhdistyksellä, Ossi Kaja-
va, Jouni Heikkinen. 
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 20 kirkossa, Os-
si Kajava, kirkkokuoro, puhe 
Jouni Heikkinen.
Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto avoinna ma 
19.12. vain klo 9–11.30.
Kauneimmat joululaulut ti 

20.12. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Jouni Heikkinen.
Kauneimmat joululaulut ti 
20.12. klo 14.30 ryhmäkodis-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 22.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Soile Tuusa.
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 seurakuntatalon ala-
kerrassa. Huom! Jaettavan 
tavaramäärän lisäännyttyä 
ota mukaasi varakassi!
Diakonian avustusanomuk-
sia ei käsitellä 10.12.2016–
2.1.2017 välisenä aikana.
Jouluaaton hartauteen klo 
16 järjestetään kirkkokyy-
ti. Ilmoittautumiset to 22.12. 
klo 13 mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 08 533 1284.
Lapset / perheet: Päivä- ja 

Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Timo Ustjugov. 

Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Isokääntä, kanttori Heik-
ki Lumiaho.
Messu su 18.12. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Heikki Lumiaho.

Markkuun ja Kirkkomänni-
kön koulun joulukirkko pe 
16.12. klo 9.30 Tyrnävän kir-
kossa.
Temmeksen koulun joulu-
kirkko ma 19.12. klo 10.30 
Temmeksen kirkossa.
Kuulammen koulun joulu-
kirkko ti 20.12. klo 9.15 Tyr-
nävän kirkossa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 18.12. klo 14 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joululauluilta su 18.12. klo 
16 ry:llä.

 

Kauneimmat joululaulut
Kirkossa (Kirkkotie 3) 
su 18.12. klo 16 ja 
su 18.12. klo 20
Laitasaaren ry:llä 
(Mettäperäntie 1)
su 18.12. klo 18

Laulutilaisuuksissa kerätään 
kolehti Suomen 
Lähetysseuran työn 
hyväksi. Lahjoittaa 
voi myös osoitteessa
www.kauneimmat-
joululaulut.fi. 
Tervetuloa!

Jari Taskila, tenori
Keijo Nissilä, baritoni

Markus Haho, baritoni
Heikki Lumiaho, piano/urut

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €. 
Ohjelmatuotto lahjoitetaan seurakunnan 

lapsi- ja nuorisotyöhön.

Joulun Lapsi
-konsertti

perjantaina 16.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa

Jouluinen 
nuortenilta
perjantaina 16.12. klo 18–20 Tyrnävän srk-talolla. 
Syksyn viimeisessä nuortenillassa juhlitaan Vapahtajan 
syntymäpäivää jo etukäteen. Illan aikana saadaan suut 
makeaksi ja hiljennytään Jouluevankeliumin äärellä. 
Illan menossa mukana isoset Anna ja Olivia.

Kastettu: 
Eero Viljami Konttila, 
Eero Oskari Riikola, 
Lilja Sara Susanna 
Riihimäki

Kuollut: 
Erkki Ensio Ahonen 82

Kauneimmat 
joululaulut 
torstaina 15.12. klo 19 
Marja ja Seppo Piiparilla, 
Honkakoskentie 35, Ängeslevän Ylipää.
perjantaina 16.12. klo 19 Murron rukoushuoneella. 
Murron kyläyhdistyksen glögitarjoilu.

Lasten Kauneimmat 
joululaulut
sunnuntaina 18.12. 
klo 16 Tyrnävän kirkossa ja 
klo 18 Temmeksen kirkossa.

Joulumyyjäiset 
lauantaina 17.12. klo 10–13 
Seurojentalolla. 

Myytävänä arpoja, 
käsitöitä, leivonnaisia 
ja joululaatikoita. 
Puffetista löytyy 
pikkusuolaista ja 
makeaa kahvin kera.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Ruokakassien jakelu 
vähävaraisille 

maanantaisin klo 10–11 seurakuntatalon alakerrassa.
Huom! Jaettavan tavaramäärän lisäännyttyä 

ota mukaasi varakassi!

Ma 19.12. ruokajaon yhteydessä jaamme 
lahjoituksena saatuja liinavaatteita, 

vaatteita, astioita ja leluja.

Muhoksen 
hautausmaalla 
kävijät
Huomioittehan, että au-
tolla ajo hautausmaal-
le on sallittu ainoastaan 
invatunnuksen omaavil-
le tai huonokuntoisille 
henkilöille, erityistä va-
rovaisuutta noudattaen.

Toivomme, että erityises-
ti joulun ja vuoden vaih-
teen jälkeen käytte siis-
timässä palaneet kyntti-
lät pois omaistenne hau-
tapaikoilta.

perhekerhot jatkuvat viikol-
la 3.
Nuoret / rippikoulut: Päivys-
tys pe 16.12. klo 15–17 nuori-
sotoimistolla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 17.12. klo 19 raamattu-
luokkien yhteinen joululau-
luilta kirkossa. Su 18.12. klo 
18 joulujuhla ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 15.12. klo 19 veljesil-
lan pikkujoulu. La 17.12. klo 
19 raamattuluokkien yhtei-

nen joululauluilta kirkossa. 
Su 18.12. klo 18 kauneimmat 
joululaulut ry:llä. 
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TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

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. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Tuiran seurakunnan kanttori Anu Arvola-Greus 
muistelee kuulemiaan iloja ja suruja.

Onneksi minua on siunattu hyvillä unenlahjoilla. 
Takana on vilkas työviikonloppu. Uni on tullut 
tarpeeseen, kymmenen tuntia tuntuu ylelliseltä.

Keittelen siis aamukahvia vasta vartin yli 
kymmenen maanantaiaamuna, selailen Kalevaa. Toisella 
silmällä pidän huolen, että ihanasta Takaisin kotiin -sar-
jasta ei livahda yhtään käännettä ohi. Normaalissa työ-
ajassa olevat ihmiset ovat ahkeroineet tässä vaiheessa töis-
sään jo muutaman tunnin. 

Edellisellä viikolla 
teimme joulunajan työ-
suunnitelmaa. Kalente-
reihin on laitettu kaikki 
Tuiran seurakunnan jou-
luhartaudet. 

Työtehtävät on jaettu 
tasaisesti viiden kantto-
rin kesken. Työtä riittää 
messujen ja kirkollis-
ten toimitusten lisäksi. 
Työssämme onkin nyt 
sesonkiaika. 

Kaamosaikana on 
hienoa, kun pääsee 
ulos valoisaan aikaan. 
Vedän toppahousut 
jalkaan ja suuntaan ul-
koilureiteille.

Samalla hoidan kauppa-asiat. Nyt on meneillään syö 
terveellisesti -kausi: syö vähemmän leipää ja enemmän 
hedelmiä. 

Mielessä pyörivät vielä viikonlopun työtehtävät. Kol-
met hautajaiset ja kaksi messua viikonlopun aikana on 
Tuiran seurakunnassa tavallinen kanttorin työmäärä. Ti-
laisuuksiin sisältyy paljon iloisia ja surullisia kohtaami-
sia. Erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kans-
sa käydyt keskustelut vilahtelevat mielessä lenkin aikana. 

Musiikki-ihmisenä mietin myös edellisen päivän mes-
sujen musiikkia, iloitsen onnistumisista ja mietin, mitä 
teen seuraavalla kerralla paremmin. 

Iltapäivällä istun sohvalla läppäri sylissä, pidän yhteyt-
tä ystävien kanssa. Sovimme seuraavan päivän lenkistä ja 
ylimääräisistä lauluharjoituksista. 

Illalla kipaisen ystävän luokse, keitämme kaakaot ja 
katsomme pari leffaa. Soitan vielä äidille ja isälle sekä kir-
joittelen lasten kanssa WhatsApp-viestejä ympäri maail-
maa. 

Huomenna lepään ja vietän tiistaita, kanttorin sun-
nuntaita. 

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.

Innokas päiväkerho-
lainen Maria-tonttu 
sekä iloinen perheker-
holainen Aku-tonttu 
lähettävät jouluhalin 
kaikille Rauhan Ter-
vehdyksen lukijoille. 
Pitäkää huolta toisis-
tanne!

INKA MARJOMA
Oulu

Musiikissa täytyy ol-
la sanomaa, ja minul-
la se on ilo ja ihmisten 
välinen rakkaus. Näin 

totesi laulaja Saara Aalto Rau-
han Tervehdyksen haastattelussa 
vuonna 2012 äitienpäiväkonsert-
tinsa alla.

Britannian X Factor -kilpai-
lussa viime sunnuntaina toiseksi 
tullut Aalto kertoi tuolloin Rau-
han Tervehdyksen lukijoille unel-
moivansa pääsystä isoille, kan-
sainvälisille areenoille. 

Tähteydestä keskusteltaes-
sa hän halusi kannustaa jokaista 

löytämään ”sen oman juttunsa”.
– Nykyään nuoret helpos-

ti ajattelevat, että olisi kivaa olla 
julkkis ja laulaja. Jos ei jaksa tun-
tikausien treenausta päivittäin, 
se on merkki siitä, ettei kyse ole 
elämäntehtävästä. Täytyy tuntua 
syvällä sydämessä, ettei haluaisi 
tehdä mitään muuta elämässään, 
Aalto sanoi.

Haastattelussa artisti kertoi 
olevansa hyvin tarkka siitä, että 
ihmiset joiden kanssa hän työs-
kentelee, ovat rehtejä ja kannus-
tavia.

– Kielteiset tunteet ihmissuh-

teissa ovat tietenkin luonnollisia, 
mutta jos joukossa on henkilö, jo-
ka jatkuvasti tuo kitkaa tai ikävää 
fiilistä, ajattelen, että tämä ihmi-
nen kuuluu ehkä sitten johonkin 
toiseen porukkaan.

Halu katsella maailmaa posi-
tiivisin silmin välittyy myös Saa-
ran tekemien laulujen kautta.

   – Maailmassa tapahtuu niin 
paljon pahaa – hyvän fiiliksen le-
vittäminen, se on minun juttuni, 
Aalto sanoi Rauhan Tervehdyk-
sessä reilu neljä vuotta sitten.

Saara Aalto puhui ahkeruuden puolesta 

RT 18 / 2012


