
s e u r a k u n t a l e h t i  9 9 .  v u o s i k e r t a  2 1 . 1 2 . 2 0 0 6  n r o  4 3

Herran armo on avara kuin taivas.  Sivu 14

ju
H

a 
H

ei
m

ov
ir

ta

Varaosia ja 
kuorolaulua
Hannu Pasasen adventti
Sivut 8–9

Kymmenien
kynttilöiden
Puodinmäki
Sivut 8–9



2

Seija Lamberg

vastarannan Kiiski

21
. j

ou
lu

ku
ut

a 
20

06

o u L u n  H i i p pa K u n n a n  p i i S pa n 
j o u L u t e r v e H d y S

Hiljaisuuteen on 
kätketty siunaus

j oulun kellot on monien tuntema ja rakastama laulu. Vas-
taansanomattomalla tavalla se luo tunnelman, mitä joulu-
na tavoittelemme. Sanojen viesti ja sävelmän soinnut tuovat 

sanoman itsemme ulkopuolelta, mutta samalla ne johtavat mei-
dät oman mielemme matkalle:

”Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa. Kautta avaruuksien, kai-
kuu laulu riemuinen: Jeesus tullut on!”

Runoilija on lyhyesti luonut katseltavaksemme koko jouluun 
kätkeytyvän todellisuuden. On kysymys koko maailmasta ja uni-
versumista, joka ensimmäisenä pyhänä jouluyönä sai elää todek-
si Jumalan tulemisen keskellemme. Tällainen sanoma ei avaudu 
kiireen ja pinnallisuuden välityksellä. Tarvitaan toisenlainen tie: 
Hiljaisuuden tie. Se johdattaa meidät salaisuuden äärelle, missä 
alamme aavistaa itseämme ja olemassaoloamme suurempia ar-
voja ja merkityksiä.

Ajattelijanakin tunnettu YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld on 
kuvannut tätä tietä unohtumattomalla tavalla, vapaasti kääntäen 
näin: ”Jostain ulkopuolelta tajuntaani tulee viesti kuulumisestani 
itseäni suurempaan. Se on kuin mahdollisuus.”

Myös oman hiippakuntamme kuluneen vuoden kesätapahtumi-
en joukosta erottuu tunnuslause, jonka merkitys ei ole kadonnut 
vielä talven pimeitten alkaessa. Saimme pohtia ajatelmaa, jonka 
juuret nousevat etsinnän ja epävarmana aaltoilevan ajan keskeltä: 
”Hiljennä äänet maailman.” Sanoissa on sama kaiku, kuin niissä 
joulun kelloissa, jotka kuuluttavat nytkin hiljaisuuden sanomaa. 
Hiljaisuudessa ja oman mielen matkalla kuuluu viesti ulkopuo-
leltamme: Kristus tulee kansansa keskelle. Hän syntyy viattomaksi 
lapseksi kaikkien niiden luokse, joilla on tahto löytää elämälleen 
tarkoitus ja merkitys. Joulun lapsi on ilon lähde ja olemassaolo-
amme kantava elävä toivo.

Hiljaisuuteen on näin kätkettynä sanoma. Usein ajattelemme 
hiljaisuuden olevan kuin tyhjyyttä tai olotila, joka tulee täyttää 
tekemisellä ja menemisellä. Kuitenkin juuri siellä, missä on hiljai-
suuteen keskittynyt mieli, voidaan aavistaa se sanoma, joka tulee 
ulkopuoleltamme, mahdollisuutena. Se sanoma kertoo tänäkin 
jouluna siitä, että olemme kutsuttuja elämää suuremman todelli-
suuden yhteyteen. Sen alkuperä on Jumalassa, joka lähetti oman 
Poikansa keskellemme. Tätä ilosanomaa kuuluttivat enkelit uni-
versumin halki ensimmäisen jouluyön hiljaisuuden keskellä, jotta 
mekin saisimme tuntea sen rakkauden, joka kantaa elämässämme 
– myös silloin, kun oman elämämme rajat asetetaan eteemme.

Toivotan koko hiippakunnalleni, sen jokaiselle jäsenelle, ystäville 
ja yhteistyötahoille Vapahtajan runsaasti siunaamaa joulujuhlaa!

KoLarin KauKametSäSSä adventin aLLa 2006
SamueL SaLmi

julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSn 0356-2840
 perustettu 1907
Kustantaja Suomen Kirkko-mediat oy
Levikki n. 108 000, 21 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

päätoimittaja  janne Kankaala (08) 5626 410
toimittajat  pirkko paakki   (08) 5626 411  
  riitta Hirvonen  (08) 5626 412
toimisto  Saila juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: seurakuntatilaus 8,38 e, yksityistilaus 30,00 e
verkkojulkaisu:    www.rauhantervehdys.fi   

postiosoite pL 102, 90101 oulu
Käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
Kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-Liisa Hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
paikalliset yritykset 
maire Laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

painopaikka oulu 2006 - Kaleva 
ulkoasu aija tihinen

jakeluhäiriöt ja -kiellot:
p. 0207 54 2333 (arkisin klo 8-16)
Sähköposti: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi

K odissani sattui vesivahinko, ei 
suuri mutta riittävä tuottamaan 
harmia ja rahan menoa. Put-

ken liitoskohta oli vuotaa tihuttanut 
ja tippeet kostuttaneet komeron sei-
niä ja lattiaa.

Tuli asiaa vakuutusyhtiölle. Harmitti 
kun muistin, että vakuutuksessa on aika 
paljon omavastuuta – eihän vakuutusta 
ottaessaan koskaan ajattele, että joku 
vahinko oikeasti sattuisi.

Pelottikin kun en tiennyt, kuinka 
pahoin kosteus oli levinnyt seiniin. 
Kosteuden aiheuttamista homeen 
vaaroista on paljon puhuttu.

Pyydettiin vahinkotarkastaja arvi-
oimaan vahinkoa.

Mikä lykky lennättikin ammattimie-
hen, joka rauhallisesti, kiireettä ja meitä 
asukkaita kuunnellen tutki vahingon 
ja arvioi tarvittavat toimenpiteet.

Myöhemminkin, jo vahinkoa korjat-
taessa, hänellä oli aikaa vastailla 

kysymyksiin ja antaa neuvoja meille 
osaamattomille. Hänen osaamisensa 
ja taitonsa auttaa poistivat myös pelot 
ja ennakkoluulot. Vahinkoja sattuu, 
mutta niistä selviydytään, hyvällä 
tahdolla ja taidolla mahdollisimman 
pienin harmein.

Tapauksesta jäi hyvä mieli. Jäin miet-
timään, mitä muita onnenjyviä minulle 
on vuoden mittaan annettu.

Ajattelen lämmöllä lähikauppaa-
ni. Kipaisen sinne vaikka pari kertaa 
päivässä, varastoja ei tarvitse koota. 
Myyjät muistan kasvoista 
ja he minut.

Satuin näkemään uutisen 
uuden ”ostoskaupungin” 
avajaisista. Sinne odote-
taan kahdeksaa miljoonaa 

kävijää. Siellä shoppailu ”kasvattaa 
minuutta”, kerrottiin.

Mitä se tarkoittaa? Omassa lähi-
kaupassani ”minuuttani” ei uhkaa 
mikään. Kiitos siitä.

Muistan postinkantajaa, joka kantoi 
kirjapaketin ovelleni asti, hissittömässä 
kerrostalossa ja jaksoi vielä hymyillä 
kun avasin oven. Toivon postimiehel-
leni voimia ja jaksamista.

Iloitsen siitä, että vielä pääsee kul-
kemaan linja-autoilla ja junilla ja 
että terveyskeskukset ovat olemassa. 
Kuinka kauan?

Uimalat ja kirjasto ovat luksusta 
elämässäni. Oulun seudun rikasta 
musiikkielämää ajattelen suurena 
onnen jyvänä.

Erityinen onneni on olla itse muka-
na kuorossa, Käkösissä, ja sen kautta 
monenlaisissa tapahtumissa. Kuoro 
on tuonut elämääni paljon onnenjy-
viä, laulua, naurua, ystäviä.

Talvella ihailin Oulun Pikisaaren 
sillan päässä pensasta, jonka oksiin 
pakkanen oli jäädyttänyt vesipisarat. 
Ne hohtivat tuhansina timantteina 
auringon paisteessa. Onnea on näh-
dä kaunista.

Onnen jyvien laadun ja määrän 
vaatimukset ovat erilaiset elämän 
eri vaiheissa ja ikäkausina ja elinym-
päristöissä. Tärkeää on huomata ne 
elämässään, arkipäivässäkin.

Näinä ulkoistamisen, keskittämisen, 
teknillistämisen ja globalisoitumisen 

aikoina läheisyyden arvo, niin 
ihmisten kuin asioidenkin 
välillä, korostuu.

Lämmintä läheisyyttä toi-
von teille kaikille jouluna ja 
tulevana vuotena.

aatoksia

onnen jyviä
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Teen opintoihin liittyvää pro gradu -tutkielmaa ikään-
tyneisiin kohdistuvasta väkivallasta Helsingin yliopis-
ton yhteiskuntapolitiikan laitokselle.

Toivon saavani kirjoituksia väkivaltaa kokeneilta 
ikäihmisiltä ja sitä läheltä nähneiltä henkilöiltä. Aihe-
piiri on tärkeä, eikä sitä koskevia tutkimuksia ole juu-
rikaan tehty.

Toivon että kirjoituksissa kuvataan muun muassa 
väkivallan uhrin ja sen tekijän suhdetta, sitä millaisesta 
väkivallasta on kyse, kuinka kauan sitä on esiintynyt, 
millaisia seurauksia sillä on ollut ja miten tilannetta on 
mahdollisesti yritetty ratkaista.

Kirjoittaa voi myös nimimerkillä, ja kaikissa tapauksissa 

käsittelen kirjoituksia tutkimuksessani luottamuksellisesti 
niin, ettei kenenkään henkilöllisyys tule esille.

Haluaisin kuitenkin tietää väkivaltaa kokeneen iän ja 
sukupuolen.

Yhteystiedot tarvitsen niiltä kirjoittajilta, jotka ovat 
valmiita lisäksi (tai kirjoituksen sijaan) osallistumaan 
mahdolliseen haastatteluun.

Toivon kirjoituksia 28.2.2007 mennessä osoittee-
seen:

pia HiLdén
vaLtiot. yo 

vyöKatu 9 a 2 
00160 HeLSinKi

ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkitaan postia 
mielipidepalstalle
Keskustelua-palstalla julkaistaan lu-
kijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toi-
mittaa joko sähköpostilla (janne.kan-
kaala@rauhantervehdys.suomi.net), 
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai 
faxilla puh. (08) 5626 444. Kirjoitta-
jan yhteystiedot on liitettävä jokai-
seen tekstiin. Kirjoittajan nimi jää 
toimituksen tietoon. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot. 

Yritykset saavat 
ja lähettävät 
yhä vähemmän 
joulukortteja. Niiden 
hankkimisesta 
ja lähettämisestä 
säästyneet 
rahat annetaan 
hyväntekeväisyyteen. 

y hä useammat liikeyrityk-
set ja organisaatiot lahjoit-
tavat joulumuistamiseen 
varatut rahat hyvänteke-

väisyyteen. Oulun kauppakama-
rin toimitusjohtaja Jaakko Okko-
nen allekirjoittaa ajatuksen, vaik-
ka mitään tutkittua tietoa asiasta 
ei ole olemassa.

– Meillekin lähetettyjen jou-
lukorttien määrä on vähentynyt 
viime vuosina, 12 vuotta kauppa-
kamarin postia läpikäynyt toimi-
tusjohtaja arvioi.

Liike-elämän tunteva Okkonen 
ei ajattele, että yrittäjät hakisivat 
ensisijaisesti näkyvyyttä ja mai-
nosta ilmoittaessaan asiakkailleen 
ja yhteistyökumppaneilleen lah-
joituksista.

– Yrittäjä on normaali kansalai-
nen, joka miettii, missä kannattaa 
olla mukana ja mitä kannattaa 
tehdä.

Kaleva Kustannus Oy:n toimitus-
johtaja Taisto Riski kertoo Kalevan 
päättäneen tänä vuonna suunnata 
joulutervehdyksistä kertyvät rahat 
OYS:n lasten syöpäosastolle. Hän 
hämmästelee ajatusta, että hyvän-
tekeväisyyteen osallistumisesta ha-
ettaisiin mainosta yritykselle.

– Meillä ei ole minkäänlaisia taka-
ajatuksia lahjoituksissa. Syöpälasten 
ei tarvitse olla mitenkään kallellaan 
Kalevaan päin. Ei tietenkään! 

Hyväntekeväisyyttä ja 
profiilin nostoa

Elbit Oy:stä ei lähetetä joulukort-
teja vaan säästyneet rahat ohjataan 
Kalevan tavoin syöpälasten hyväk-
si. Elbit Oy:n hallituksen puheen-
johtaja Antti Vuolteenaho kertoo, 
että joulukorteista luopumisen ta-
kana on halu yksinkertaistaa kaik-

ei joulukortteja vaan 
hyväntekeväisyyttä

kea ohjelmistotalon tukimuotoja. 
Hänen mielestään kaikella yrityk-
sen tekemisellä on myös liiketa-
loudellinen tavoite. 

– Lahjoituksien yhteydessä hae-
taan useimmiten myös positiivista 
näkyvyyttä. Yrityksen arvot ovat 
osa olemassaoloamme.

Vuolteenaho laskee työpaikal-
leen tulleita joulukortteja ja toteaa 
niiden määrän vähentyneen viime 
vuosina. Hän vetää siitä johtopää-
töksen, että monet yritykset ovat 
luopuneet joulukorteista.

– Äkkiseltään minusta näyttää 
siltä, että julkishallinnon organi-
saatiot lähettävät vielä kortteja.

Oulun ev. -lut. seurakunnan yh-
tymäjohtaja Ilpo Kähkönen kertoo 
seurakunnan käytännön joulukort-
tien lähettämisen suhteen olleen 
horjuvaa menneinä vuosina. Tänä 
jouluna seurakuntayhtymästä ei lä-
hetä tervehdyksiä. Säästyneet rahat 
ohjataan Kirkon Ulkomaanavun 
Ole enkeli Mosambikin lapsille -

adventtikeräykseen.
Kyse on Kähkösen mukaan seura-

kunnan arvomaailman mukaisesta 
valinnasta.

Yhtymäjohtajan sähköpostiin on 
viime päivinä tullut useampia viestejä 
yhteistyökumppaneilta, etteivät he 
lähetä kortteja vaan osallistuvat sen 
sijaan hyväntekeväisyyteen.

Kortteja ja 
lahjoja lähtee

Halpa-Halli -ketjun omistaja Es-
ko Ylinen haluaa jouluna lähet-
tää niin kortteja kuin antaa hen-
kilökunnalleen lahjoja.

– Vaikka olen mukana myös 
hyväntekeväisyydessä, minusta ei 
olisi oikein kuitata henkilökunnan 
muistaminen osallistumisellani jo-
honkin keräykseen. Jos niin tekisin, 
sydämeeni jäisi vajaus.

– Ei hyväntekeväisyys saa olla 
joiltakin toisilta pois. 

joulukorttien lähettämisestä luovutaan tuskin koskaan kokonaan.

Sanomalehti-ilmoitus kertoo hyväntekeväisyydestä.

OYS:n lasten ja nuorten syöpäosas-
ton osastonhoitaja Kyllikki Syr-
jäpalo kertoo, että kaikilla lahjoi-
tuksilla, myös joulun alla tehdyil-
lä, on suuri merkitys heidän toi-
minnalleen.

Saaduilla varoilla on pystytty 
lisäämään esimerkiksi osaston 
viihtyisyyttä.

– Rahoja on käytetty sairaiden 
lasten virkistystoimintaan. Niiden 
avulla olemme pystyneet tukemaan 
rankassa elämänvaiheessa olevien 

lasten ja heidän perheidensä jak-
samista.

– Lahjoitusvaroilla on hankit-
tu myös hoitovälineitä, Syrjäpalo 
sanoo.

Syöpäosastolla tiedetään hyvin, 
että julkisen terveydenhuollon ra-
hat eivät riitä sellaisiin hankintoi-
hin kuin lahjoitusvaroilla on viime 
vuosina pystytty tekemään.

– Olemme kiitollisia lahjoit-
tajille.

riitta Hirvonen
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21.12.2006–4.1.2007

jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatKirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulujoen kirkossa: Su 24.12. 
klo 10 messu, saarna Paavo 
Moilanen, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala, laulu Jorma Kärnä.
Su 24.12. klo 17 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Annukka 
Palola, avustaa projektikuoro.
Su 24.12. klo 23 jouluyön messu, 
toimittaa Ilkka Mäkinen, saarna 
Antti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala, avustaa lapsikuoro.
Su 24.12. klo 15 jouluaaton 
perhehartaus. Riitta Kentala, 
kanttorina Annukka Palola. 
Jouluista musiikkia.
Ma 25.12. klo 7 joulukirkko, 
toimittaa Paavo Moilanen, 
saarna Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Annukka Palola, 
avustaa kirkkokuoro.
Ti 26.12. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarna Pertti 
Lahtinen, kanttorina Annukka 
Palola. Huilumusiikkia. Radio 
Dei.
Su 31.12. klo 10 messu, toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarna Antti 
Leskelä, kanttorina Annukka 
Palola.
Ma 1.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Pentti Kortes-
luoma, saarna Pertti Lahtinen, 
kanttorina Annukka Palola.
Ylikiimingin kirkossa su 31.12. 
klo 23 uudenvuoden messu ja 
seurakuntien yhdistymisjuhla, 
toimittaa Olavi Isokoski, saarna 
Paavo Moilanen, avustaa Han-
na-Maija Karjalainen. Messun 
jälkeen ruokailu ja juhlahetki 
Ylikiimingin rauhanyhdis-
tyksellä. Linja-autokuljetus 
Myllyojan seurakuntatalolta 
klo 22.

Oulun tuomiokirkossa: 
To 21.12. klo 17 viikkomessu. 
Su 24.12. klo 10 kaikenikäisten 
joulukirkko, toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, avustaa Kaija 
Siniluoto, kanttorina Hanna 
Savela. Kolehti oman seurakun-
nan nuorisotyölle.
Su 24.12. klo 15 Julaftonsguds-
tjänst. Veikko Kärnä och Maija 
Tynkkynen.
Su 24.12. klo 23 jouluyön mes-
su, toimittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Juha Valppu, lauluryh-
mä, kanttorina Raimo Paaso. 
Kolehti oman seurakunnan 
diakoniatyölle.
Ma 25.12. klo 7 joulukirkko, toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen, 
avustaa Mirva Kuikka, urkurina 
Maija Tynkkynen, Tuomio-
kirkkokuoro ja Oulun Laulu. 
Kolehti oman seurakunnan 
lähetystyölle SLS:n kautta.
Ma 25.12. klo 10 joulukirkko, 
toimittaa Juha Valppu, avustaa 
Outi Vaarala, kanttorina Hanna 
Savela. Kolehti päihde- ja kri-
minaalityöhön eri järjestöille, 
Kirkkohallituksen kautta.
Ti 26.12. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, kanttorina 
Raimo Paaso. Kolehti vammais-
ten ja vanhusten virkistystoi-
mintaan Caritas-tukisäätiölle. 
Tapaninpäivän kirkkokahvit, 
Isokatu 17.
Su 31.12. klo 10 messu, toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avustaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Hanna Savela. Kolehti Oman 
seurakunnan musiikkityölle. 
Radio Dei.
Ma 1.1. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Mirva Kuikka, kant-
torina Raimo Paaso. Kolehti 
Suomen Kansainväliselle Rek-
kakirkkoyhdistys ry:lle.
Heinätorin seurakuntatalossa 
ti 26.12. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, kanttorina Raimo 
Paaso.

Kaukovainion kappelissa: 
Su 24.12. klo 12 jouluaaton 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Riitta Piippo, Sari Hourula 
(laulu). Kirkolliset kuulutukset 
luetaan tänään ainoastaan tääl-
lä. Kolehti ks. Kastelli.
Ma 25.12. klo 9 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Satu Saarinen, kanttorina Juha 
Soranta. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Kolehti ks. Kastelli.
Su 31.12. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Vesa Pöyhtä-
ri, kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kolehti ks. Kastelli.
Su 31.12. klo 18, arabiankieli-
nen jumalanpalvelus.
Maikkulan kappelissa: Su 
24.12. klo 14 jouluaaton sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Riitta Piippo, Sari Hourula 
(laulu). Kolehti ks. Kastelli.
Ma 25.12. klo 9 messu, toimit-
taa Esa Nevala, saarnaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Kastelli.
Su 31.12. klo 12 messu, toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Asta Leinonen, kanttorina Taru 
Pisto. Kolehti ks. Kastelli.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
24.12. klo 15 jouluaaton sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Petri 
Satomaa, kanttoreina Sanna 
Leppäniemi ja Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Kastelli
Su 24.12. klo 23 jouluyön 
messu, toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustavat Virpi Sillanpää-Posio, 
Petri Satomaa ja Terttu Rahko, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Musiikissa avustavat Lotta-
Maaria Mäkelä, huilu ja Oulujo-
en laulumiehet. Kolehti Vienan 
Karjalan työlle.

Ma 25.12. klo 12 messu, toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti ks. Kastelli.
Ti 26.12. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kolehti ks. Kastelli.
Su 31.12. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti ks. Kastelli.
Ma 1.1. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti ks. Kastelli.
Kastellin kirkossa: Su 24.12. 
klo 16 jouluaaton sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti nimikkolähettien Tanja 
ja Kimmo Kauton työn tukemi-
seen SLS:n kautta.
Ma 25.12. klo 7 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Esa Nevala, saarnaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka Järviö, 
kirkkokuoro. Kolehti Mosambi-
kin lapsille KUA:n kautta.
Ti 26.12. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti 
ks. ed.
Su 31.12. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Asta Lei-
nonen, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti nimikkolähettien Riitta 
ja Olavi Heinojen työn tukemi-
seen SLS:n kautta.
Ma 1.1. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti Saoma-taifuunin tuho-
amien Kiinan kirkkojen korjaa-
miseen ja jälleenrakentamiseen 
SLS:n katastrofityön kautta.
Caritas-Kodissa ma 25.12. klo 9 
jouluaamun sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Ilkka Järviö.

Tuiran kirkossa: Su 24.12. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti nimikkolähettityölle 
Kylväjän kautta.
Su 24.12. klo 23 jouluyön mes-
su, toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Riikka Honkavaara, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Tuiran kirkon Naiskuoro. Ko-
lehti KUA:lle.
Ma 25.12. klo 7 jouluaamun 
jumalanpalvelus, toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Juha Huhtala, 
kanttorina Annastiina Nyman. 
Kolehti nimikkolähettityölle 
SLS:n kautta. Radiointi Radio 
Dei.
Ma 25.12. klo 18 jouluvesper, 
toimittaa Lauri Kujala, kant-
toreina Lauri-Kalle Kallunki ja 
Jukka Jaakkola.
Ti 26.12. klo 10 messu, toi-
mittaa Stiven Naatus, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti lähetystyön 
nimikkokohteeseen Radio-
lähetystyöhön Istanbulissa, 
Sanansaattajien kautta.
Ke 27.12. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Juha Huhtala, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti nimikkolähettityölle 
SLS:n kautta.
Su 31.12. klo 10 messu, toimit-
taa Helena Paalanne, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti perhei-
den kasvatustehtävää tukevaan 
työhön Suomen Setlement-
tiliitolle. HUOM! Iltamessua 
ei ole, koska Pyhän Luukkaan 
kappelissa messu klo 23.
Ma 1.1. klo 10 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti Pietarin katulapsityön 

tukemiseen Kadulta kotiin -
hankkeeseen Martinus-säätiöl-
le. Radiointi Radio Dei. HUOM! 
Keskiviikkona 3.1.2007 ei ole 
viikkomessua.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 24.12. klo 14 jouluaaton per-
hekirkko, toimittaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Annastiina 
Nyman. Kolehti lasten musiik-
kikasvatukseen Seurakuntien 
Lapsityön Keskukselle.
Ti 26.12. klo 10 messu, toimit-
taa Riitta Louhelainen, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti ks. 
Tuira.
Su 31.12. klo 10 messu, toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Annastiina 
Nyman. Kolehti ks. Tuira.
Su 31.12. klo 23 Uudenvuo-
denaaton yömessu, toimittaa 
Ari Savuoja, avustaa Ulla Säilä, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti Aids aisoihin Gambiassa 
-projektiin Suomen NMKY:
n liitolle.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
24.12. klo 23 Jouluyön messu, 
toimittaa Hannu Ojalehto, 
avustaa Nanna Helaakoski, 
kanttoreina Lauri-Kalle Kallun-
ki ja Jukka Jaakkola. Kvartetti. 
Kolehti KUA:lle. Messun jälkeen 
jouluista yhdessäoloa ja joului-
nen iltapala.
Ma 25.12. klo 14 joulupäivän 
perhekirkko, toimittaa Stiven 
Naatus, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti lasten musiik-
kikasvatukseen Seurakuntien 
Lapsityön Keskuksen kautta.
Ti 26.12. klo 12 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa He-
lena Paalanne, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Kolehti ks. Tuira.
Su 31.12. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Kolehti ks. Tuira.
Ma 1.1. klo 12 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Nanna He-
laakoski. Kolehti ks. Tuira
Pateniemen kirkossa: Su 24.12. 
klo 16 jouluaaton perhekirkko, 
toimittaa Juha Huhtala, kantto-
rina Annastiina Nyman. Kolehti 
ks. P.Luukas.
Ma 1.1. klo 12 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa Juha 
Huhtala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti ks. Tuira.
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menot oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 22.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 23.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aattohartaus su 24.12. klo 15, 
Intiön kappeli. Puhe Anna-
Mari Heikkinen, kanttorina 
Hanna Savela.
Aattohartaus su 24.12. klo 
16.15, Vanha kappeli. Puhe 
Simo Kaappola, kanttorina 
Hanna Savela, Pohjan Laulu.
Jouluvesper su 24.12. klo 17, 
Oulun tuomiokirkko. Puhe 
piispa Samuel Salmi, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, urkurina Maija 
Tynkkynen, kanttorina Raimo 
Paaso, Tuomiokirkkokuoro. 
Kolehti oman seurakunnan 
diakoniatyölle.
Uudenvuodenyön vigilia su 
31.12. klo 23, Oulun tuo-
miokirkko. Toimittaa Martti 
Pennanen, kanttorina Raimo 
Paaso. Lauluryhmä.

karjasillan seurakunta

Herännäisseurat ti 26.12. klo 
15, Caritas-Koti. Tervetuloa 
viettämään yhteinen hetki 
Siioninvirsien ja lyhyiden seu-
rapuheiden parissa.
Raamattupiiri to 21.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat:
To 28.12. klo 19 Pyhän Tuomaan 
kirkossa.
To 4.1. klo 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa.

musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut - 
yhteislaulutilaisuudet, katso 
erillinen ilmoitus.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomaanpäivän joululauluilta 
to 21.12. klo 19, Oulun tuomio-

kirkko. Esko Jurvelinin lauluop-
pilaat. Pääsymaksu 15/10 e.
Pohjan Laulun konsertti la 
23.12. klo 21, Oulun tuomio-
kirkko. Pääsymaksu 15 e, alle 
12 v ilmaiseksi.

OulujOen seurakunta 
Konsertti ti 26.12. klo 18, Ou-
lujoen kirkko. Tenori Markku 
Seppänen, urut Markus Vaara.

diakonia
karjasillan seurakunta

Seurakuntakerho to 21.12. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET
Joulupäivän jumalanpalvelus 
ma 25.12. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Jumalanpalvelus 
tulkataan viittomakielelle.

Lähetys
Aamuhämärästä päivän kirk-
kauteen la 6.1. klo 10, Ylikiimin-
gin kirkko ja seurakuntatalo. 
Vietämme yhdessä loppiaista 
Ylikiimingissä. Aloitamme 
jumalanpalveluksella, jossa 
saarnaa Eero Junkkaala Suo-
men Lähetysseurasta. Oulun 
seurakunnat tarjoaa lounaan, 
jonka jälkeen on lähetysjuhla 
Aamuhämärästä päivän kirk-
kauteen. Yhteiskuljetuksen 
pysähtymispaikat: klo 8.45 
Karjasillan kirkko, 8.50 Isokatu, 
Kuntotalon pysäkki, 8.55 Otto 
Karhin pysäkki, 9.00 Merikos-
kenkadun pikavuoropysäkki 
ja 9.10 Myllyojan seurakunta-
talo. Edestakainen matka 10 
e. Ilmoittautuminen 2.1.2007 
mennessä rovastikunnan lähe-
tyssihteerille Ulla Mäkiselle, p. 
040 5065511.

karjasillan seurakunta

Kansakoulupäivä 1940-luvun 
tapaan la 6.1. klo 14–16, Kau-
kovainion kappeli. Alattako te 
meitä nuoret ja harmaahapset, 
lapset sekä lastenlapset? Me 
ootetaan teitä kurkkaamaan 
1940-luvun kansakoulupäi-
vään, kuinka silloin pidettiin 
mm. uskonnon, historian, 
musiikki- ja liikuntatunteja ja 
tietysti myös ruokavälituntia. 
Koulupäivänä kerätään kolehti 
Sambian orpotyölle. Järjestä-
jänä Karjasillan seurakunnan 
vapaaehtoiset lähetysystävät.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Messu su 31.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Uudenvuodenaaton yömessu 
su 31.12. klo 23, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja, avustaa Ulla Säilä.
Bibliodraamaryhmä ti 16.1. 
klo 18, Öbergin talo. Bibliodraa-
ma on Raamatun tutkimista 
ryhmässä draamallisin mene-
telmin. Siinä vastakkain ovat 
Raamatun sanoma ja oma/ryh-
män elämä. Käsittelemme Joh. 
15:1-17. Ryhmään kuuluminen 
edellyttää sitoutumista. Ryhmä 
kokoontuu tiistaisin 16.1.,23.1.
,30.1.,6.2.,13.2. ja 20.2. klo 18-
21. Ohjaajana toimii Ulla Säilä. 
Hän vastaa tiedusteluihin ja 
hänelle myös ilmoittaudutaan 
p. 040 5747129.

Seniorit
karjasillan seurakunta

Vanhuslinja ke 27.12. klo 9–11, 
p. 040 5747 157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.

Kuorot ja  
yhdistykset
OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset to 
21.12. klo 16.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Kahvit.

muut menot
Jouluseimi on nähtävänä Ou-
lun tuomiokirkossa ma–pe 
6.1.2007 saakka klo 12.15–15. 
Opas kertoo seimestä ja siihen 
liittyvästä sanomasta. Kirkko 
avoinna ko. päivinä klo 12–19.
Tuomasmessun suunnittelu 
to 4.1. klo 17, Öbergin talo. 
Tuomasmessu on tekijöidensä 
näköinen. Voit antaa lahjasi 
käyttöön. Tarvitsemme laulajia, 
soittajia, lukijoita, kolehdin 
kerääjiä, pullan leipojia yms. 
Jokaiselle löytyy tekemistä.

PARISUHDE
Iltapäivä parisuhteelle, aihee-
na vanhemmuus, su 21.1. klo 
16–19, Heinätorin seurakun-
tatalo. Jaetaan kokemuksia, 
etsitään voimavaroja riittävän 
hyvään vanhemmuuteen. Il-
moittautuminen lastenhoidon 
ja tarjoilun järjestämisen vuoksi 
16.1. mennessä Yhteisen seu-
rakuntapalvelun toimistoon, 
puh. 3161 340 tai johanna.
kerola@evl.fi.

Kansainvälisyys
English Service su 24.12. 
ja 31.12. klo 16, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Karjasilta: Joel Henrik Hietala 
ja Leena Annikki Määttä, Mikko 
Juhani Laitila ja Heli Annamari 
Mattila, Iikka Juhani Ellilä ja 
Jaana Hannele Kananen, Joona 
Samuli Junttila ja Maria Mag-
daleena Okkonen.
Tuira: Miikka Petteri Orvola 
ja Sari Helena Karvonen, Keijo 
Antero Hekkala ja Irina Susanna 
Tanttu.
Oulujoki: Mika Samuli Järvelä 
ja Milla Maaria Louhivuori, Jan-
ne Veli Mikael Slunga ja Reetta 
Kaisa Mäenpää, Mikko Hannu 
Samuel Julkunen ja Henna 
Riikka Heikkinen, Olli Matias 
Huttunen ja Maarit Annukka 
Mettovaara.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Heidi Aino Emilia Niskanen, 
Iisakki Ilo Sakari Siira.
Karjasilta: Aaro Johannes Ellilä, 
Carola Josefiina Heikkilä, Aatu 
Olavi Honka, Eerik Heikki Sa-
kari Jokitalo, Rita Lenita Leppä-
nen, Valtteri Sakari Kankaristo, 
Saku Petteri Saloranta, Bettina 
Sofia Tapani, Anton Olavi Lalli, 
Sara Maria Savolainen, Veikka 
Sasu Oskari Saarinen.
Tuira: Mio Tapio Andreas Hie-
tanen, Sohvi Katriina Holappa, 
Neela Emilia Immonen, Santtu 
Johannes Jämsén, Iida Josefiina 
Lindvall, Teemu Johannes Kaar-
re, Jesse Onni Kalervo Martti-
nen, Petja Petrus Niskala, Neena 
Terttu Johanna Romppainen, 
Kerttu Onerva Schroderus, 
Sofia Anna Edith Wester.
Oulujoki: Aamos Anttoni 
Hautala, Joonatan Veeti Oliver 
Jakola, Aino Emilia Järvenpää, 
Lassi Juhani Määttä, Kalle Jaak-
ko Villenpoika Vakkuri, Teemu 
Teodor Mikael Vesterberg, Vee-
ra Kaisa Raakel Ylihuttula.

Tuomiokirkko: Katri Pehko-
nen s. Kopra 89 v, Jorma Juhani 
Oikarinen 63 v, Eljas Vilhelm 
Virkkunen 78 v.
Karjasilta: Uuno Räisälä 84 
v, Lauri Juhani Annanolli 57 
v, Hilkka Annikki Koistinen 
s. Rönkä 80 v, Eero Kullervo 
Tuomivaara 65 v.
Tuira: Yrjö Antero Niilivirta 
52 v, Vesa Kari Mikkonen 63 v, 
Toivo Henrikki Kukkonen 76 v, 
Synnöve Marjatta Markusbacka 
s. Sorvari 83 v, Pekka Antero 
Ylihuttula 56 v, Liisa Annikki 
Äijälä s. Aho 79 v, Aili Maria 
Otamo s. Setälä 74 v, Paavo 
Henrikki Siuruainen 71 v.
Oulujoki: Vesa Jukka Partala 
72 v, Aino Elina Roininen s. 
Oikarinen 67 v.

Tapanina iloisesti 
rekiajelulle

Hietasaaren Ponipihalle 
26.12. klo 13–16

rekiajelua • talutusratsastusta (myös aikuisille)
• yhteislaulua loimutulen ääressä • kuumaa glögiä

• kahvia • mehua • muurinpohjalettuja
• makkaranpaistoa

Runsaasti hyvää joulumieltä

Järj. Yhteinen seurakuntapalvelu ja Hietasaaren 
ponipiha, Vaaskiventie 

Edellyttää lunta, pakkasraja -15 ºC

Kauneimmat 
joululaulut
-yhteislaulutilaisuudet

To 21.12. 
klo 13 Oulun tuomiokirkossa, 
Pohjankartanon yläasteen kuoro, 
Maija Tynkkynen urut.

Pe 22.12. 
klo 22 Pyhän Andreaan kirkossa, 
Karjasillan kirkkokuoro. 

Ti, tapaninpäivä 26.12. 
klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa 

La, loppiainen 6.1. 
klo 16 Koskelan seurakuntako-
dissa.
klo 19 Koskelan seurakuntako-
dissa. 
klo 20 Pyhän Luukkaan kappelilla.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Uudenvuoden messu ja  
seurakuntien  

yhdistymisjuhla

Ylikiimingin kirkossa su 31.12. klo 23. 

Toimittaa Olavi Isokoski, saarna Paavo Moilanen,  
kanttorina Leo Rahko, avustaa kirkkokuoro. 

Messun jälkeen ruokailu ja seurakuntien yhdistymis-
juhla Rauhanyhdistyksellä lähellä kirkkoa. Mukana 
Ylikiimingin puhaltajat johtajana Tuomo Rahko. 

Linja-autokuljetus Myllyojan seurakuntatalolta klo 22. 
Paluukuljetus juhlan jälkeen.

Tervetuloa
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Su 24.12. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, saar-
naa Paavo Moilanen, toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Lauri Nurkkala.
Joulupäivä 25.12. klo 10 messu Tuiran kir-
kosta.
Tapaninpäivä 26.12. klo 10 messu Oulujoen 
kirkosta.

Su 31.12. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta.
Uudenvuodenpäivä 1.1. klo 10 messu Tuiran kirkosta.
Su 24.12. klo 11.25 lasten radiopyhäkoulussa Terttu Aakko lukee iso-
äidin joulukirjeen.
Su 31.12. klo 11.25 lasten radiopyhäkoulussa Kirsi Isola puhuu vuo-
den vaihtumisesta.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17
Ke 27.12. klo 16.15 Pelkäätkö pimeää? Aiheesta pitää kolumnin pas-
tori Päivi Jussila.
To 28.12. klo 16.15 Miten sujuvat merimiehen joulunpyhät kaukana 
maailman merillä? Oulun merimieskirkon johtavaa satamakuraatto-
ria Antti Häröä haastattelee Marja Blomster.

Su 24.12. klo 9.45 lasten radiopyhäkoulussa 
Terttu Aakko lukee isoäidin joulukirjeen.
Su 31.12. klo 9.45 lasten radiopyhäkoulussa Kir-
si Isola puhuu vuoden vaihtumisesta.
Jouluaatto 24.12. klo 10 messu Ylivieskan kir-

kosta. Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-oh-
jelma uusinta. Sen toimittaa Risto Parttimaa Raahesta.
Jouluaatto 24.12. klo 23 jouluyön messu Raahesta.
Joulupäivä 25.12. klo 8 ja 10 jouluaamun messu Saloisten kirkosta.
Tapaninpäivä 26.12. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Su 31.12. klo 10 messu Raahen kirkosta.
Uudenvuodenpäivä 1.1. messu Saloisten kirkosta.

r a d i o - o H j e L m at

Järjestämme Pohjankartanossa jouluruuan  
ja jaamme lahjoja, kuten EU-elintarvikekasseja,  

leluja, vaatteita, kenkiä jne.

Tilaisuus on tarkoitettu työttömille,  
asunnottomille, vähävaraisille,  

pientuloisille eläkeläisille ja opiskelijoille.

Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat:
Ytyä ry, Oulun kaupunki, Oulun ev.-lut. seurakunnat, asukastuvat, eri 
yritykset, ammattiliitot, yksityiset henkilöt ja monet muut eri tahot.

Karjasillan ja Tuiran seurakunnat järjestävät ilmaisen kuljetuksen Pohjan-
kartanoon työttömien ja vähävaraisten jouluaaton suurtapahtumaan. 

Jouluaaton 
suurtapahtuma 

Pohjankartanossa 
24.12.2006 klo 10–14

Karjasillan seurakunnan bussi lähtee klo 9 
OYS:n pysäkiltä reittiä Kajaanintie, Kangas-
rinne, Kangaskontiontie n. klo 9.15, Maik-
kulantie, Oulunlahdentie, CM ympyrästä 
Kaakkurinojantie, Oulunlahdentieltä n. klo 
9.30 Palokankaantielle, Kiilakiventie, Kauko-
vainion ympäri vastapäivään, Poikkimaantie, 
Lintulammentie, Pohjankartano klo 10. 
Mukaan pääsee paikallisliikenteen pysäkeiltä 
reitin varrelta. Paluukuljetus Pohjankarta-
nosta klo 13.45. Lisätietoja diakoni Terttu 
Rahkolta, p. 040 575 2712.

Tuiran seurakunnan bussireitti: Klo 8.35 
Koskelan seurakuntakoti, klo 8.45 Rajakylän 
seurakuntakoti, klo 8.55 Pateniemen kirkko, 
klo 9.05 Kuivasjärvi, Teron pysäkki, klo 9.10 
Linnanmaa, Pyhän Luukkaan kappeli, klo 9.20 
Puolivälinkangas, Pyhän Tuomaan kirkko, klo 
9.35 Tuiran kirkko, klo 9.50 Pohjankartano. 
Paluukuljetus n. klo 13.30. Lisätietoja diakoni 
Riku-Matti Järveltä p. 040 5747149.

Ytyä-yhteistyötä työttömät ry. 
Puh. 040 7733 235, 5409254. Vaaskiventie 10, 90500 Oulu

Lasten tietokilpailu
Kysymykset on tehty Saarelan iltapäiväkerhosta. Lapset ovat 
ykkös- ja kakkosluokkalaisia.

1. Mihin kaupunkiin Maria ja Joosef matkasi Nasaretista?

2. Millä Joosef ja Maria tulivat Beetlehemiin?

3. Missä Jeesus syntyi?

4. Miksi Joosef ja Maria tulivat Beetlehemiin?

5. Miten tähti pystyi johdattamaan paimenet Beetlehemiin?

6. Mihin Maria pisti Jeesuksen nukkumaan?

Vastaukset: 1. Beetlehemiin, 2. Aasilla, 3. Tallissa, 4. Kaikkien 
tuli ilmoittaa itsensä veroluetteloon, 5. Se oli isoin tähti ja lois-
ti niin kirkaasti, 6. Seimeen.

Ole enkeli Mosambikin lapsille!
Joulutervehdysrahat Oulun ev.-lut. seurakunnat ja seurakuntayhtymä lahjoittavat Kirkon Ulkomaanavun kautta Mosambikin lasten hyväksi.

Oulun hautausmaan sanka-
rihauta-alueella on aloitettu 
kunnostustyöt. Työhön kuuluu 
luonnonkivistä valmistettujen 
muistomerkkien kunnostuk-
sen lisäksi viheralueiden, käy-
tävien, suihkulähteen, salaoji-
tuksen ja valaistuksen uusimi-
nen sekä sadetuskastelujärjes-
telmän rakentaminen.

Alkuperäisen tavoitteen mu-
kaan työt oli tarkoitus aloittaa 
ennen lumien tuloa, mutta 
ensilumen varhainen tulo ja 
maan jäätyminen siirsivät töi-
den aloittamista.

vapaaksi 
häpeästä ja 

syyllisyydestä
Aglow:n naisteniltaa vietetään 
3.1.2007 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa kello 18. Sairaalapastori Liisa 
Suorsa puhuu tilaisuudessa hä-
peän ja syyllisyyden tunteista va-
pautumisesta. Illan ohjelmassa on 
ylistystä, yhdessäoloa ja esirukous-
palvelua.

Aglow on kristillinen, kansainvä-
linen naistenjärjestö, jonka toiminta 
alkoi vuonna 1967  Yhdysvalloissa. 
Se on myös tunnustustenvälinen, 
joten jokainen kirkkokunnasta tai 
uskonsuunnasta riippumatta voi 
tulla mukaan.

Sankarihautojen 
kunnostus alkaa

Sankarihautojen aukio ja yh-
teismuistomerkin edusta ovat 
avoinna kunnes pintarakentei-
den kunnostustyö alkaa. Kun-
niakäynnit yhteismuistomerkil-
le ovat mahdollisia siihen asti 
kun alue yleisesti tulee kunnos-
tuksen piiriin.

Omaisille on rakennettu Van-
han kappelin ja sankarihautojen 
läheisyyteen sankarivainajien 
muistelupaikka, jonne voi tuo-
da kynttilöitä. Paikka on käy-
tössä siihen asti, kunnes koko 
sankarihauta-alueen remontti 
on tehty.
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– Jokainen tarina, 
joka koskettaa 
minua, voi jollain 
tasolla olla osa oman 
elämäni tarinaa, 
Minna Salmi 
sanoo.

v aikka Vanhan testamen-
tin naisen ja tämän päi-
vän oululaisäidin välissä 
on yli 2000 vuotta, ovat 

VT:n tyttäret, puolisot, äidit ja si-
saret Minna Salmen tärkeitä mat-
kakumppaneita. Yksi heistä, Maria, 
kulkee pastorin mukana Oulunsa-
lon kirkkoon jouluaamuna. 

Jeesuksen äidissä Minna Salmea 
kiehtoo hänen tapansa kätkeä nä-
kemänsä ja kuulemansa sisälleen: 
Maria ei hukkaa hetkiä vaan tal-
lettaa asiat sydämeensä ja tutkis-
kelee niitä.  

Salmi tuntee väitteen, että Raa-
matussa on vain kahdenlaisia naisia: 
hyviä, lähes madonnamaisia kuten 
Maria ja pahoja niin kuin toinen 
Maria, prostituoiduksi leimattu 
Magdalan Maria. 

– Äärimmäistä kahtiajakoa, joka 
ei innosta minua, oulunsalolaisten 
uusi, kesään asti Lauri Kotilan 
sijaisena toimiva pappi sanoo. Ih-
miset ovat paljon enemmän kuin 
pelkästään hyviä tai pahoja. 

Raamatun vahvat naiset ovat jät-
täneet syvän jäljen Minna Salmeen, 
vaikka Raamattu ja erityisesti VT 
kertoo heistä huomattavasti vähem-
män kuin miehistä. Raamatussa 
on myös vähän kuvauksia naisten 
keskinäisistä suhteista.

Kun näin on, kertomuksia on 
täydennettävä itse. Se tarkoittaa, 
että Raamatun naiset on saatava 
puhumaan keskenään. Siihen biblio-
draama antaa mahdollisuuden.

mitä anoppi 
sanoi miniälleen?

Minna Salmi on bibliodraamaoh-
jaaja. Bibliodraama on ryhmässä 
tapahtuvaa raamattutyöskentelyä. 
Se sopii kaikille, joita kiehtoo Raa-
matun maailman ja oman elämän 
tutkiminen.

Salmi kertoo esimerkin, mitä hän 
tarkoittaa kertomuksien täydentä-
misellä. Mooseksen kirja kertoo 
kanaanilaisesta vaimosta, Jeesuksen 
sukuluetteloon kuuluvasta Tama-
rista, jonka Juuda valitsi esikoispoi-
kansa Erin vaimoksi. Er kuitenkin 
kuolee lapsettomana. Juuda lähettää 
toisen poikansa Onanin Tamarin 
luokse huolehtimaan jälkeläisten 
saamisesta.

Kun Onankin kuolee, Juuda 
komentaa Tamarin lapsettomana 
leskenä takaisin isänsä taloon.

Kauhea kohtalo, Minna Salmi 
eläytyy Tamarin tilanteeseen. Kun 
leskinainen lähetetään omaan kotiin 
takaisin, se tarkoittaa, ettei hän ole 
mitään ihmisten silmissä.

Raamattu kertoo samassa yhtey-
dessä vain niukasti Juudan vaimosta, 
Tamarin anopista. Bibliodraamassa 
miniä ja anoppi voivat keskustella 
keskenään. Mitä anoppi ajattelee, 
kun miniä ajatetaan takaisin koti-
taloonsa ja kun hän itse menettää 
kaksi poikaansa. Miten äiti reagoi 
lastensa kuolemiin?

Sisarina raamatun naiset

roolissa oleminen
antaa suojan

Bibliodraaman avulla Raamatun 
henkilöt tulevat eläviksi. Samais-
tumalla heihin ihminen voi käy-
dä läpi omia asioitaan peitellysti, 
roolin kautta.

Kun Minna Salmi menetti isänsä 
lokakuussa, hän ajatteli Raamatun 
veljeksiä Ismaelia ja Iisakkia, jotka 
hautaavat isänsä Abrahamin Mak-
pelan luolaan.

– Jos minä olisin bibliodraamassa 
tuon kertomuksen ja kohtauksen 
toinen poika, kukaan ei kyselisi, 
miksi Minna itkee haudan äärellä 
ja miksi hän hyvästelee isänsä juuri 
noilla sanoilla.

– Roolin avulla saan olla ikään 
kuin suojassa, ja itkeä siellä rauhas-
sa isääni ja hyvästellä hänet omin, 
tai itse asiassa Iisakin ja Ismaelin 
sanoin.

Elämän käännekohdissa Raa-
matun kertomukset auttavat kä-
sittelemään ja etsimään vastauksia 

vaikeisiin ja hankaliin kysymyksiin, 
Salmi uskoo.

Raamatussa on paljon inhimil-
lisiä ihmisiä. Siksi heidän avullaan 
voi käydä läpi hyvin raadollisiakin 
asioita.

Lisää sanoja kahden 
naisen tapaamiseen

Minna Salmi muistaa, kuinka hän 
ensimmäistä lasta odottaessaan  teki 
ystävänsä kanssa näytelmän Jeesus-
ta odottavasta Mariasta, joka me-
nee kylään Elisabetin luokse. 

Maria oli Raamatun mukaan 
ystävänsä luona kolme kuukautta. 
Niihin viikkoihin mahtui todennä-
köisesti arkista, tavallista naisten 
välistä puhetta raskaudesta, edessä 
olevasta synnytyksestä ja äitiydestä, 
vaikka Luukas ei sitä kerrokaan.

– Kyseessä oli raamatunker-
tomuksen näyttämöllistäminen, 
jossa minä saatoin valmistautua 
uuteen elämänvaiheeseeni pienen 

pastori, työnohjaaja ja 
bibliodraamaohjaaja 
minna Salmi tervehtii 
jouluseimen mariaa.

vauvan kanssa. Yhä edelleen, niin 
kuin Marian ja Elisabetin aikana, 
on tärkeää, että ensimmäistä las-
taan odottava äiti voi keskustella 
sellaisen naisen kanssa, jolla on jo 
lapsia, Salmi ajattelee.

Näytelmän Maria sai Elisabetil-
tä enkelipeiton. Se oli Minna Sal-
mesta niin kaunis ele, että hän osti 
ennen sairaalaan lähtöä lapselleen 
peiton, johon pystyi käärimään 
vastasyntyneen. 

naiset huolehtivat
toisistaan

Minna Salmi on kirjoittanut Ruu-
tin kirjasta syksyllä ilmestynee-
seen feministiteologiseen kirjaan 
Näen Jumalan toisin. Kirjoituk-
sessaan hän kutsuu Ruutin kirjaa 
novelliksi, jossa naisilla on keskei-
nen rooli.

Ruutin kirjan lukija voi samaistua 
joko nuoremman Ruutin tai van-
hemman Noomin elämään. Noomi 
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on pakolaiseksi joutunut, miehen-
sä ja poikansa menettänyt nainen. 
Ruut on hänen miniänsä.

Noomi päättää lähteä synnyinkau-
punkiinsa kuolemaan. Hän vaihtaa  
nimensä Maraksi, joka tarkoittaa 
katkeraa ja kitkerää naista.

Ruut ja Noomi kulkevat mat-
kaa yhdessä. Ruut pitää Noomia 
henkisesti voimissa, jotta hänen 
anoppinsa saa surra rauhassa, kai-
vata kuolleita läheisiään ja asettua 
uuteen elämäntilanteeseensa.

Salmi näkee ystävyydessä us-
komattoman kauniin mallin sille, 
miten masentuneen voi kohdata. 
Ihminen saa rauhassa surra ja olla 
juuri sitä mitä on. Kipuaan ei tar-
vitse piilotella.

Masentuneen vierellä kulkevat 
eivät ryhdy kutsumaan Noomia 
Maraksi. Ruut ja Betlehemin mie-
het ja naiset uskovat hänen toipu-
miseensa, vaikka kaiken tärkeän 
elämässään menettänyt ihminen ei 
itse jaksakaan enää luottaa.

Huolehtivassa ja rakastavassa 
vuorovaikutuksessa Noomi alkaa 
vahvistua. Ruutin kirjan lopussa 
kerrotaan iloisesti, kuinka vanha 
nainen ottaa miniänsä lapsen syliinsä 
ja ryhtyy hoitamaan häntä. 

riitta Hirvonen
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Puodinmäki on enemmän 
kuin asunto ja rakennus. 
Se on elämäntapa, 
liminkalainen Annikki 
Niku sanoo. 

H istoriallinen Puodinmäen van-
ha talo on liminkalaisittain mä-
ellä, kahdeksan metrin korkeu-
della meren pinnasta. Sinne vie 

tie kirkon sivusta, loppu matkasta ajetaan 
kuusikujaa pitkin.

Talon vieraat ottaa vastaan Markku ja 
Annikki Niku. Talon isäntä kertoo heti, 
ettei kenkien riisuminen ole välttämätön-
tä: vanhan rakennuksen lattiat eivät aina 
ole yhtä lämpimät kuin kaupunkilaisten 
kerrostaloissa.

Annikki Niku sytyttää kynttilöitä katosta 
roikkuviin kynttiläkruunuihin. Vieraat kut-
sutaan satoja vuosia vanhan pöydän äärelle 
juomaan kahvia.

Ajan kauniisti kuluttaman pöydän vieressä 
tulijoita lämmittää iso uuni, jonka arinalle 
sopii yhdellä kertaa kuusi pullapeltiä.

Ulkona tuulee ja sataa, sisällä on aivan 
toisenlainen maailma.

Puodinmäellä on ollut elämää 1660-lu-
vulta lähtien. Sitä ennen paikalla oli Limin-
gan satama ja ranta-aittoja kuten Markku 
Nikun näyttämässä vanhassa historian kir-
jassa todetaan. 

Kohtelias isäntä pahoittelee, ettei osaa 
kertoa, keitä kaikkia talossa on asunut vuo-
sisatojen aikana. Varhaisin heistä on ollut 
pastorismies Gustavus Laurentii Lithovius. 
Siitä on olemassa kirjatietoa. 

Nikut ostivat Puodinmäen perheelleen 
keväällä 1985. Silloin se kuului Limingan 
vanhustenkotiyhdistykselle. Yhdistys oli 
saanut talon lahjoituksena Hannes ja Kerttu 
Puodinmäeltä. Rakennus ehti olla kylmillään 
kolme vuotta ennen kuin Nikut ostivat ja 
kunnostivat sen itselleen.

merkintöjä satojen
vuosien takaa

Vanhassa talossa riittää vuosilukuja. Talon 
pirtti on rakennettu 1751. Vuosiluvun pal-
jastaa katon harjalta löytynyt kuparikolik-
ko kyseiseltä vuodelta.

Tupaan tullaan paksun oven kautta. Sen 
panssarimaisuus ja mahtava haka on saanut 
Markku Nikun miettimään, tehtiinkö ovesta 
jykevä 1721 päättyneen isonvihan kauhujen 
seurauksena. 

Talon jatko-osaa, eteistä ja keittiötä, väli-
kamareita ja salia, on ryhdytty rakentamaan 
1800-luvun loppupuolella. 

Pirtin pöydän tarkkaa ikää Nikut eivät tie-
dä, mutta se on varma, että pöytä on pysynyt 
talossa, vaikka asukkaat ovat vaihtuneet.

Kun Nikut ostivat Puodinmäen, he halusivat 
sen näyttävän alkuperäiseltä Puodinmäeltä. 
Se tarkoitti lukuisten tapettikerrosten repi-
mistä, jokaisen lattialankun ylösnostamista 
ja tutkimista. Myös hirret oli katsottava ja 
puhdistettava.

Annikki Niku huokaa nyt, kaksikymmentä 
vuotta sorkkarautaurakan jälkeen:

– Kyllä me olimme silloin uupuneita.
Vaikka työtä oli lähes yli omien voimien, 

talon hankkiminen ei ole harmittanut.
– Tämä on minun paikkani, Annikki Niku 

sanoo varmana.
– Tänne olen saanut sieluni siirtymään, 

Markku Niku hymyilee ja kertoo tottuneensa 
lapsuudessaan Pellossa Puodinmäkeä muis-
tuttaviin vanhoihin rakennuksiin.

Rakkaudella säilytettyä historiaa

markku niku suunnittelee perehtyvänsä ensi vuonna 
talon historiaan. Hän on jo käynyt tutkimassa vanhoja 
arkistotietoja.

nikuja kiinnostaisi löytää tietoa, 
milloin tuvan vanha ovi on rakennettu. 
miksi siitä tehtiin niin paksu?

puodinmäellä odotetaan jouluksi lunta. myös talon alkuperäiset ikkunat olivat kuusiruutuisia.
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Rakkaudella säilytettyä historiaa

omasta maasta
ruokaa

Puodinmäki ei ole vain kaunis, hyvin säi-
lynyt, ammattitaidolla ja rakkaudella kun-
nostettu koti. Se on elämäntapa.

Pihalla on kasvimaa, jossa Nikut viljelevät 
kesällä luomuperunaa, mansikoita, maa-ar-
tisokkaa, sipulia, porkkanoita, herukoita, 
karviaisia. Kotipihan voikukan lehdet ja 
nokkoset kerätään tarkasti talteen.

Talossa syödään oman maan antimia pitkä 
talvi. Kun jotain lähdetään muualta ostamaan, 
lihan ja viljatuotteiden hankkimisessa suo-
sitaan luomu- ja lähiruokaa. Luomuviljasta 
tehty puuro on perheen lempiruokia. 

Markku ja Annikki Nikun kolme lasta 
ovat jo maailmalla. Siksi talossa on arki-il-
taisin rauhallista. Johtavan sairaalapastorin 
virasta eläkkeelle jäänyt Markku kuuntelee 
lempikeinutuolissaan musiikkia. Hän myös 
lukee paljon.

Annikki Niku on miehensä tavoin eläkkeel-
lä, mutta opettaa tällä hetkellä muutaman 
tunnin viikossa uskontoa Limingan lukios-
sa. Talon emännän  aikaa vie väitöskirjan 
tekeminen. Sen aiheena on runous Martin 
Heideggerin filosofiassa.

Puodinmäeltä on joskus raskittava mat-
kustaa hetkeksi pois. Tulevana jouluna iso-
vanhemmat lähtevät pienten lastenlastensa 
luokse Helsinkiin.

Puodinmäkeä on vaikea jättää erityisesti 
jouluna. Se on helppo uskoa. Talohan on 
kuin luotu joulunviettoa varten.

riitta Hirvonen

Kun nikujen lapset asuivat 
kotona, heidän kolonsa 
sijaitsivat salin pikkuhuoneissa.

Kun tuvan pöytä käännetään toisinpäin, sen päällä on hyvä leipoa. Lasten ollessa pieniä 
nikujen tapana oli tehdä joululeivonnaiset yhdessä päivässä.

puodinmäen vanhat huonekalut 
ovat peräisin markku ja annikki nikun 

lapsuuden kodeista.
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Hailuoto

21.12.2006–4.1.2007

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä m ä  v i r S i

(ruotSiSSa 1873, Lina SandeLL 1855. 
Suom. 1886. uud virSiKirjaan 1986.)

Kappalainen Satu Saarinen sanoo, että virsi 397 Kun on turva 
Jumalassa sopii melkein kaikkiin tilanteisiin.

-Ammatillisesta näkökulmasta se on hyvin käyttökelpoinen 
virsi ja sopii hyvin yhdessä laulettavaksi koska tahansa. Virsi on 
hellä ja kantava. Sanat hoitavat ja sävel on valoisa. Tämä virsi 
kertoo myös koko luomakunnan yhteydestä, tähtinensä ja lin-
tuemoinensa.

Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, kuin on tähti 
taivahalla, lintu emon siiven alla.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Liminka

Kiiminki

Lumijoki

Pe 22.12. klo 8.30 
koululaisten joulu-
kirkko. 
La 23.12. klo 14.30 
Saarenkartanon jou-
luhartaus.
Su 24.12. klo 16 joulu-
aaton sanajumalanpalvelus. 
Ma 25.12. klo 8 jouluaamun sanaju-
malanpalvelus, kirkkokuoro. Kirkon 
jälkeen kuoro vierailee Saarenkarta-
nossa joululaulutervehdyksellä.
Ti 26.12. klo 10 tapaninpäivän 
messu.
Su 31.12. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Arpad Kovacs.
Ma 1.1. klo 10 sanajumalanpalvelus.

Messu kirkossa 4. 
adventtisunnuntaina, 
jouluaattona 24.12. 
klo 10, liturgia Kal-
takari, saarna Nevala, 
kanttorina Nieme-
lä, Göran Tornberg 
laulu.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
joulumusiikkia kynttilänvalossa Hau-
kiputaan srk-keskuksessa to 21.12. klo 
20.30. Johtaa Hannu Niemelä, solistina 
Jorma Kärnä, Pekka Manninen ja Sauli 
Saarela, Minna Pohjola piano, Silja Nie-
melä huilu, Mikaela Fagerholm sello ja 
Antti Krapu kontrabasso, raamatun 
luku Marja Manninen. Kolehti ovella 
Vienan Karjalan joulukeräykseen las-
ten ruoka-avun järjestämiseen.
Jouluaaton perhehartaus kirkossa su 
24.12. klo 14, Nevala, kanttorina Poh-
jola, Seurakunnan Lapsikuoro.
Jouluaaton hartaus kirkossa su 24.12. 
klo 16, Tervonen, kanttorina Pohjola, 
Haukiputaan Mieskuoro.
Jouluyön hartaus kirkossa su 24.12. 
klo 23, Kaltakari, kanttorina Nieme-
lä, Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu, 
yksinlaulu Pekka Manninen.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
kirkossa ma 25.12. klo 7, Tervonen, 
kanttorina Pohjola, Kiiminkijoen 
opiston seniorikuoro, johtaa Heli 
Haapaniemi.
Messu kirkossa tapaninpäivänä 26.12. 
klo 10, liturgia Kaltakari, saarna Ter-
vonen, kanttorina Niemelä.
Koska kirkossa on virsikirjoja rajoi-
tetusti, pyydetään seurakuntalaisia 
ottamaan omat virsikirjat mukaan 
joulun ajan jumalanpalveluksiin!
Iltakirkko Kellon srk-kodissa tapanin-
päivänä 26.12. klo 18, Nevala, kantto-
rina Pohjola, Perjantaikuoro.
Sanajumalanpalvelus kirkossa uu-
denvuoden aattona su 31.12. klo 10, 
liturgia Heinonen, saarna Siljander, 
kanttorina Pohjola. 
Uudenvuodenaaton hartaus kirkossa 

31.12. klo 23, Vähäkangas, kanttorina 
Pohjola. 
Messu kirkossa uudenvuodenpäivänä 
kirkossa 1.1. klo 10, liturgia Kalta-
kari, saarna Heinonen, kanttorina 
Pohjola. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Mu-
siikki-Kullas. Cd-levyä myydään myös 
tänään kuoron joulukonsertissa. Cd:n 
hinta on 18 e.
Haukiputaan Mieskuoron joulukon-
sertti kirkossa la 23.12. klo 20.
Joulun ajan tilaisuuksissa suositel-
laan käytettäväksi myös kunnanvi-
raston parkkipaikkaa.
Kirkkoherranvirasto avoinna tänään 
to 21.12. klo 10-14.
Haukiputaan seurakunta toivottaa 
kaikille Rauhallista Joulua ja Siunattua 
Uutta Vuotta! 
Joulukeräys Vienan Karjalaan lasten 
ja nuorten koulu- ja päiväkotiruokai-
luun sekä muun lapsi- ja nuorisotyön 
tukemiseen. Keräysaika jouluun saak-
ka. Lahjoitukset voi antaa Kuhmon 
seurakunnan Vienan Karjalan tilille 
Nordea 105830-102247. Viitenume-
roksi merkitkää 5270. 
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot. 
Avustusasioissa ajanvaraus diakonia-
toimistosta pe klo 9-11, puh 547 2636 
tai käymällä paikan päällä. Perjantaina 
22.12. ei ole ajanvarausvastaanottoa.  
Muissa asioissa yhteys suoraan oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Lähetystyön joulumyyjäisten arpa-
jaisissa voittivat: hedelmäkori Maiju 
Määttä, hedelmäkori Jorma Viitanen, 
keksirasia Ossi Similä, kirja Säde 
Ikonen, suklaarasia Sanna Ylijurva, 
serviettipakkaus Elena Ukkola, jou-
luliina Pertti Kivari, pressokeitin Antti 
Holma, pyyheliina Annikki Pesonen, 
lapaset Leena Mettovaara, kynä Pia 
Suomela, heijastimet Brita Kinnunen. 
Onnea voittajille! Voitot voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta. 
Loppiaisen lähetysjuhla Kiimingissä 
6.1. Lähtö pikkuautoilla kirkon park-
kipaikalta klo 9.15. Ilmoittaudu 4.1. 
mennessä lähetyssihteerille, puh. 040 
5014 764!
Perhekerhot jatkuvat tammikuussa 
viikolla 2.
Varhaisnuorten kerhot jatkuvat tam-
mikuussa viikolla 2.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: seurat 
ry:llä ti 26.12. klo 17, Antti Rautakoski, 
Timo Vänttilä, seurat hoivaosastolla su 
31.12. klo 16, Juhani Kinnunen, seurat 
ry:llä ma 1.1. klo 14, Kalle Sarajärvi, 
Timo Karsikas, Kello: seurat ry:llä 
ma 1.1. klo 17, Aarno Sassi, Juhani 
Kinnunen. 
Kastettu: Anni Elisa Vähäkuopus, 
Arttu Onni Iivari Väänänen, Niclas 
Emil Olavi Heikkinen, Nelly Lisbeth 
Niiranen, Alisa Marjatta Klasila.   

Jouluaaton hartaus 
su 24.12. klo 13 Kok-
kokankaan seurakun-
takeskuksessa. Toim. 
Riihimäki, kantt. Sa-
volainen.
Jouluaaton hartaus su 
24.12.  klo 16 kirkossa. Toim. Riihimäki, 
kantt. Savolainen.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus su 
24.12. klo 21 kirkossa. Toim. Liikanen, 
kantt. Jääskeläinen. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle.
Jouluyön messu su 24.12. klo 23 kir-
kossa. Toim. Juntunen, avust. Liikanen, 
kantt. Jääskeläinen. Kolehti Kirkon 
ulkomaanavulle.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus ma 
25.12. klo 7 kirkossa. Toim. Riihimä-
ki, kantt. Savolainen Kolehti Kirkon 
ulkomaanavulle.
Tapaninpäivän sanajumalanpalve-
lus ti 26.12. klo 10 kirkossa. Liturgi 
Liikanen, saarna Jouko Lauriala, 
kantt. Jääskeläinen. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Uudenvuoden aattohartaus su 31.12. 
klo 18 kirkossa. Toim. Liikanen, kantt. 
Jääskeläinen. Kolehti Suomen Raamat-
tuopiston säätiölle evankelioimiseen ja 
raamattuopetukseen.
Uudenvuodenpäivän messu ma 1.1. 
klo 10 kirkossa. Toim. Juntunen, kantt. 
Savolainen. Kolehti kirkkohallituk-
selle, päihde- ja kriminaalityöhön eri 
järjestöille.
Autoilijat, käyttäkää joulun jumalan-
palveluksiin tullessanne myös vanhan 
kirkon ja koulujen parkkipaikkoja.
Jouluhartaus terveyskeskuksen 
vuodeosastolla su 24.12. klo 13. Toim. 
Juntunen, kantt. Jääskeläinen.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Ti 26.12 
klo 17 seurat ry:llä. Su 31.12. klo 17 
seurat ry:llä. Ma 1.1. klo 16  seurat 
ry:llä.          
Murron rauhanyhdistys: Ti 26.12. 
klo 16  Tapaninpäiväseurat ry:llä, 
Jukka Kolmonen. Su 31.12.  klo 19 
Uuden vuoden aattoseurat ry:llä, 
Kari Ahola. 
Kastetut: Silja Sini Sofia Vedenoja, 
Niko Petteri Johannes Kuopus, Emma 
Aada Sofia Savela, Ruut Sini Adele 
Ahola, Niina Amalia Lehtomaa.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Lasten joulukirkko to 
21.12. klo 8.30, 9.30 
ja 10.30 Jäälin seu-
rakuntakodilla, Miia 
Seppänen, Birgitta 
Kontio, Marja Ainali, 
lastenohjaajat.
Jouluaaton jumalanpalvelus kirkossa 
su 24.12. klo 16, Pauli Niemelä, Birgitta 
Kontio, Jarkko Metsänheimo, lasten 
lauluryhmä. Kolehti  virsivisaan Kir-
kon musiikkikasvatukselle.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus su 
24.12. klo 15 Jäälin seurakuntakodilla, 
Miia Seppänen,  Marja Ainali, musiik-
kia Ahti Nousiainen,  Aleksi ja  Miia 
Seppänen. Kolehti kuten yllä.
Aattohartaus su 24.12. klo 13 Jaaran-
kartanossa, Miia Seppänen, Jarkko 
Metsänheimo, kirkkokuoro.
Jouluyön messu su 24.12. klo 23 kir-
kossa, Markku Palosaari, Ulla Junttila, 
Birgitta Kontio, Marja Ainali, Jenni 
Huttula, oboe, Juuli Kauppila, sello.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus  
25.12. klo 10 kirkossa, Kimmo He-
lomaa, Jarkko Metsänheimo, kirkko-
kuoro, tulkkaus kuulovammaisille. 
Kolehti Kirkon Ulkomaan Avulle ka-
tastrofirahastoon.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus 
25.12. klo 8 Jäälin seurakuntakodilla, 
Raimo Salonen, Marja Ainali. Kolehti 
kuten yllä.
Tapaninpäivän messu  26.12. klo 10 
kirkossa, Raimo Salonen, Pauli Nieme-
lä, Jarkko Metsänheimo. Kolehti oman 
seurakunnan lähetystyölle.
Messu uudenvuodenaattona su 31.12. 

klo 10 kirkossa, Markku Palosaari, Au-
likki Rinta-Säntti, Marja Ainali. Kolehti 
Pietarin katulapsityön tukemiseen  
Yhdelle näistä -hankkeen kautta.
Uudenvuodenaaton palvelus 31.12. 
klo 23 kirkossa, Miia Seppänen, 
Jarkko Metsänheimo, Ilkka Rahko, 
trumpetti.
Uudenvuodenpäivän messu 1.1. klo 
10 kirkossa, Raimo Salonen, Eeva 
Mertaniemi, Risto Ainali. Kolehti  
Kirkon Ulkomaan Avulle katastrofi-
rahastoon.
Uudenvuodenpäivän messu 1.1. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla, Raimo 
Salonen, Eeva Mertaniemi, Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti kuten yllä.
Lähetystyön kirpputori Terveystiellä 
suljettu viikon 52. Kiitos asiakkaille 
ja lahjoittajille ja Siunattua Uutta 
Vuotta!
Joulukeräys Vienan Karjalan kaikkein 
vaikeimmissa oloissa olevien perhei-
den lasten ruokailun järjestämiseksi.  
Keräys voimassa jouluun saakka. Lah-
joitukset tilille: Kuhmon seurakunnan 
Vienan Karjala työ Nordea 105830-
102247, viitenumero 5270.
Hartaus ke 3.1. klo 14 Jaarankartanos-
sa, Markku Palosaari.
Sururyhmä ke 3.1. klo 18 Lähimmäi-
sen tuvalla.
Loppiaisen lähetysjuhla Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa la 6.1. mes-
sun jälkeen. Haukiputaalta vieraita 
mukana.
Perhetyö: Perhekerhot ja -kahvilat 
joululomalla 20.12.2006 - 15.1.2007.
Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: Avoi-
met ovet Alakylän nuorisoseuralla ti 
9.1. klo 17-20.
Rauhanyhdistys: seurat ti 26.12. klo 
17 Kiimingin kirkossa, Kari Päkkilä, 
Pekka Asikainen ja su 31.12. klo 17 
rauhanyhdistyksellä,  Juha Paananen, 
Arvo Niskasaari.
Kastettu: Sylvi Fredriikka Hämä-
läinen, Jani Aleksi Kuvaja, Sara Iisa 
Elisabet Puumalainen, Wilma Josefina 
Ylisirniö.
Kuollut: Linnea Edita Laurila s. Tolkki-
nen 99 v, Reino Yrjö Runtti  79 v.

Jouluvaellus pe 22.12. 
klo 21 Heinijärvel-
lä. Tule kokemaan 
vuoden pimeimmän 
päivän iltana vaellus 
joulun iloon ja va-
loon! Päätteeksi glögi ja pipari tarjoilu. 
Mukana Aino, Mika, Katri ja Mila.
Aattokirkko jouluaattona su 24.12. 
klo 13 Vanamossa. Tornberg ja Kor-
ri. Aattohartaus klo 15 Rantakylän 
kappelilla. Virret: 27, 31, 23, 32:1-2 ja 
6. Kaisa Maalo, huilu. Pieskä ja Kotka-
ranta. Jouluyön messu klo 23 kirkossa. 
Tornberg ja Kotkaranta. Kolehti dia-
koniatyölle omassa seurakunnassa.
Joulukirkko ma 25.12. joulupäivänä 
klo 8 kirkossa. Pieskä ja Kotkaranta. 
Mukana kirkkolaulajat. Virret: 27, 
16:3-7, 21:1-4ja 10, 24:1-, 35:1 ja 4. 
Kolehti katastrofirahastoon Kirkon 
Ulkomaanavun kautta hätätilan-
teisiin joutuneiden lähimmäisten 
auttamiseen.
Joulukirkko Vanamossa ma 25.12. 
joulupäivänä klo 10. Pieskä ja Korri. 
Virret: 27, 32:4-6, 21:1-4ja10, 31, 
35:1 ja 4. Kolehti katastrofirahastoon 
Kirkon Ulkomaanavun kautta hätäti-
lanteisiin joutuneiden lähimmäisten 
auttamiseen.
Messu ti 26.12. tapaninpäivänä klo 
12 Helmen Pirtissä Alatemmeksellä. 
Tornberg ja Korri. Kolehti Joulumieli 
suomalaisvanhuksille ulkomailla-
keräykseen Suomen Merimieskirkon 
kautta. Pitojen Helmi tarjoaa kirk-
kokahvit.
Kauneimmat joululaulut ti 26.12. 
tapaninpäivänä Vanamossa. Kantto-
rina Korri.
Hartaus to 28.12. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Jumalanpalvelus uudenvuoden aatto-
na su 31.12. klo 21 kirkossa. Tornberg 
ja Korri. Kolehti Suomen Idäntyö 
UP ry:lle kansainväliseen diakoniaan 
ItäEuroopassa.
Sanajumalanpalvelus ma 1.1.2007 

uudenvuodenpäivänä klo 10 kirkossa. 
Uusi seurakuntapastorimme Kimmo 
Helomaa saarnaa, jp:ssa avustaa uusi 
nuorisotyönohjaajamme Maria Ma-
tilainen. Kolehti yhteistyökirkkojen 
työntekijäkoulutuksen ja omaehtoi-
sen hallinnon kehittämiseen Afrikan 
alueilla Suomen Lähetysseura ry:n 
kautta.
Hartaus ja ehtoollinen pe 5.1. klo 14 
Alatemmeksen vanhainkodilla.
Lähetysvintin keskiviikon klo 18 
nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri kokoontuu seuraavan kerran 
ke 10.1.2007.
Päiväkerhotyö: Kerhot alkavat viikolla 
2 eli 8.1.2007. Vapaita kerhopaikkoja 
voi tiedustella lastenohjaajilta.
Perhekerhot ovat joululomalla ja 
alkavat jälleen viikolla 3. Siunattua 
joulun aikaa kaikille!
Nuoret: Kaikki varhaisnuorten kerhot 
alkavat taas ensi vuonna viikolla 2. 
Nuorisotyönohjaaja päivystää seuraa-
van kerran ensi vuoden puolella 9.1. 
entiseen aikaan 15–16.30. Nuorten 
lähetysvintti samaisena tiistaina (siis 
9.1.) klo16.30–18 ja siitä eteenpäin 
aina parillisilla viikoilla samaan aikaan 
samassa paikassa. Isostoiminta jatkois-
osilla alkaa viikolla 2. Kokoonnumme 
tästä lähtien kotikololla klo17–18.30. 
Uusien isosten toiminta käynnistyy 
viikolla 3 entisessä paikassa entiseen 
aikaan. Huomio kaikki lähimmäisen 
auttamisesta kiinnostuneet nuoret! 
Nuorten palveluryhmä aloittaa toi-
mintansa ensi vuonna. Lisää tietoa 
toiminnasta saat tulemalla aloitusil-
taan diakoniatoimistoon tiistaina 16.1. 
klo17. Tämän vuoden osalta alkaa työt 
olla pian tehtynä ja nuorisotyönoh-
jaaja jää lomalle viikolla 51. Hyvää 
ja rauhallista joulua kaikille ja kiitos 
kuluneesta syksystä!
Partio: To 21.12. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Kiitän 
partiolaisia, johtajia, vanhempia, 
partiotyöntukijoita ja erityisesti 
partiokämpän rakentajia partiotoi-
minnan eteen tekemästänne työstä. 
Toivotan teille kaikille rauhaisaa Joulua 
sekä taivaan Isän siunausta tulevalle 
vuodelle 2007! Markku Korhonen. 
Lippukunnan toiminta käynnistyy 
viikolla 2/2007.  Ti 9.1. Alatemmeksen 
partiolaiset koululla normaali aikaan. 
To 11.1. Tupoksen partiolaiset Va-
namossa normaalisti. Pe 12.1. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Havas 07 -esittelyilta kaikille 14 v/2007 
ja sitä vanhemmille erätytöille/-pojille, 
vaeltajille, muoreille ja waareille sekä 
johtajille seurakuntatalolla klo 18-19. 
Suuhunpantavaa, jonka jälkeen 19 
eteenpäin Havaspajose partiojohta-
jille samassa paikassa. Kaikki mukaan! 
Ilmoittakaa eteenpäin kaikille! Su 
14.1. Kirkkopalvelussa Vadelmat. 
Partiotoimisto/Markku Korhonen,  
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Ti 26.12. klo 18 Ta-
paninpäiväseurat ry:llä. Ma 1.1.2007 
klo 17 seurat ry:llä.
Kuollut:  Julius Lumijärvi 3 kk 16 pv, 
Marja-Liisa Supperi e. Ahola 50 v 10 kk 
3 pv ja Aina Maria Järvelin e. Hirvelä 
84 v 4 kk 13 pv.                         
Kastettu: Heikki Juhani Härmä, Eevi 
Lilja Susanna Luukinen, Jussi Saku 
Santeri Ronkainen, Saana Selina Ylita-
pio ja Helmeri Samuel Änäkkälä.
Vihitty: Pasi Voitto Tauriainen ja Seija 
Annikki Anttila.
Toivotamme Seimen Lapsen tuomaa 
iloa ja valoa sekä Siunattua uutta Vuot-
ta 2007 kaikille liminkalaisille!

To 21.12. klo 9.30 
koulun joulukirkko, 
puhe Antti Härkönen.  
Klo 19 Kauneimmat 
joululaulut kirkossa 
Maili Muuttola-Junk-
konen säestää, Marjo 
Koski-Vähälä esittää runoja.
Kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Su 24.12. klo 15 jouluaaton sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Tölli, kuoro 
avustaa. Kolehti seurakunnan diako-
niarahastoon avustuksia varten.
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Muhos

Oulunsalo

Pudasjärvi

H aukiputaan seurakunnan painopistei-
nä ensi vuonna ovat perhetyö ja ym-
päristöasiat. Seurakunnan perhetyö 

tukee aviosuhdetta, vanhemmuutta sekä las-
ten kasvua. 

Jo vakiintuneiden perhekerhojen ja -leirien 
sekä perhekirkkojen lisäksi aloitetaan Virtaa 
välillämme -parisuhdekurssi yhteistyössä Kii-
mingin seurakunnan ja Limingan rovastikun-
nan kanssa. 

Tavoitteena on saavuttaa ympäristödiplomi 
vuoden 2007 lopulla. Ympäristötyö koskee 
seurakunnan kaikkia työaloja. Sisäisessä ym-
päristökatselmuksessa löydettiin eniten paran-
nettavaa jätehuollon osalta. Jätteen lajitteluun, 
samoin jätepisteiden riittävyyteen ja siisteyteen 
paneudutaan sekä hautausmaalla että seura-
kuntakodeilla. Hautausmaalle saadaan ensi ke-
sänä yhteensä 15 jätepistettä, joissa erotellaan 
biojäte ja metallijäte muusta jätteestä. 

Pohjavesivarojen säästäminen on osa ympä-
ristötyötä. Nurmialueiden ja istutusten kaste-
luun onkin kirkon seudulla pitkään käytetty 
Kiiminkijoen vettä. 

Kellon seurakuntakodille rakennetaan vas-
taava järjestelmä Kalimenojalta. Samalla sel-
vitetään, voitaisiinko jokivettä johtaa myös 
hautausmaan tarpeisiin. 

Hautausmaan kasteluveden saatavuudes-

Satsausta perheisiin 
ja ympäristöön

sa on kuivina kesinä ollut ongelmia. Ahtaan 
putkiston vuoksi vettä ei ole kyetty juoksutta-
maan riittävästi. Ongelma poistuu, kun put-
kisto uusitaan. 

Martinniemen seurakuntakodin ympäristöä 
vaivanneet routimisongelmat saadaan kuriin 
maamassojen vaihdolla. 

Kirkon ympäristön historiallisten arvojen 
turvaamiseksi ja samalla liikenteen sujuvuuden 
takaamiseksi olennaista on yhteistyö Hauki-
putaan kunnan sekä museoviraston kanssa. 
Seurakuntalaiset voivat tutustua suunnitelmiin 
kirkkoherranvirastossa. Palautetta otetaan 
edelleen vastaan. 

Kellon seurakuntakodin pysäköintialuetta 
laajennetaan ja istutuksia lisätään seurakun-
tapuutarhuri Erkki Mikkosen johdolla. 

Seurakuntakeskuksen urut valmistunevat 
kesäkuun 2007 loppuun mennessä. 

Vuoden 2007 talousarvion toimintatuotot 
ovat 184.325 euroa (kasvua edellisvuoteen 
15,8 %) ja toimintakulut 2.588.875 euroa (+ 
6,3 %). 

Verotuloja arvioidaan tilitettävän yhteensä 
2.715.750 euroa (+ 5,5 %). Vuosikate on po-
sitiivinen 124.756 euroa. 

Investoinnit vuonna 2007 ovat yhteensä 
535.920 euroa ja rahoitustarve 411.164 euroa. 
Se katetaan edellisten vuosien ylijäämästä. 

Ma 25.12. klo 8 jouluaamun sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Tölli, kuoro 
avustaa. Kolehti kirkon kaunistamis-
rahastoon (pianorahasto). 
Ti 26.12. klo 10 tapaninpäivän messu 
kirkossa, Tölli. Kolehti lähetystyölle ni-
mikkolähetti Soilin työn tukemiseen.
Ke 27.12. tänään ei hartaushetkeä 
Lumilyhdyssä. 
Su 31.12. klo 10 sanajumalanpalve-
lus srk-talossa (huom paikka), Tölli. 
Tutkistellaan ikivanhoja virsiä. Kolehti 
raamattutyölle Gideonien kautta. 
Ma 1.1. klo 18 uudenvuodenpäi-
vän ehtoojumalanpalvelus wanhaan 
tapaan, Tölli. Kolehti Pietarin katu-
lapsityön tukemiseen Kadulta kotiin 
- hankkeen kautta.
Ke 3.1. klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä. 
Nuorten leiri 30.12.-1.1. Pattijoella, 
alkaa la klo 16 ja päättyy ma klo 12. 
Ilmoittaudu Antti Härköselle mahd. 
pikaisesti, p. 044 026 0809.
Kerhot: kerhot alkavat viikolla 2  va-
lokuvauksella seurakuntatalossa. Ma 
8.1. klo 10 alkaen kuvataan perheker-
holaiset sekä 3-vuotiaiden päiväkerho-
ryhmä. To 11.1. klo 10 kuvataan 4 ja 5 
-vuotiaat päiväkerholaiset.
Partio: Partiokokoukset jatkuvat 
viikolla 2.
Rauhanyhdistys: Ti 26.12 klo 13 
seurat ry:llä Matti Pennanen ja Kyösti 
Karjula. 
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
suntio 045 630 6081. 
Kastettu: Väinö Elias Särkelä, Kaius 
Matias Antero Ollakka, Petrus Sanfrid 
Rahkola.
“Ah Jesuinen, minun Herrasen’, tule 
minun sydämen’ karsinaiseen” (virsi 
21 vanhalla suomella).
Rauhaa ja siunausta jouluun ja uuteen 
vuoteen!

Su 24.12. klo 16 jou-
luaaton hartaus kir-
kossa, puhe Pekkala, 
kanttori Marjo Irjala. 
Kolehti Suomen Gi-
deon - järjestölle. Klo 
23 jouluyön messu 
kirkossa, lit Pekkala, puhe Heikkinen, 
kanttori Kajava, kirkkokuoro. Kolehti 
Petroskoin uuden kirkon rakentami-
seen Kirkon ulkomaanavun kautta.
Ma 25.12. klo 7 joulupäivän jumalan-
palvelus kirkossa, lit Heikkinen, saarna 
Pekkala, kanttori Kajava, kirkkokuoro. 
Kolehti oman srk:n diakoniatyölle. 
Klo 8.30 joulukirkko Laitasaaren 
rukoushuoneella, Heikkinen, Kajava, 
kirkkokuoro. Klo 9 joulukirkko 
Kylmälänkylän kappelissa, Pekkala, 
Irjala. 
Ti 26.12. klo 10 tapaninpäivän mes-
su kirkossa, lit ja saarna Heikkinen, 
kanttori Irjala. Kolehti Pohjois-Poh-
janmaan kirkkomusiikkipiirille. 
Diakoniatoimistossa ei vastaanottoa 
27.-29.12.
To 28.12. klo 14 hartaus palvelukoti 
Armiitassa, Heikkinen.
Su 31.12. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, lit ja saarna Pekkala, kanttori 
Irjala. Kolehti oman srk:n perhetyölle. 
Klo 23.30 uudenvuodenaaton harta-
us kirkossa, puhe Pekkala, kanttori 
Irjala. 
Ma 1.1.2007 klo 10 uudenvuodenpäi-
vän messu kirkossa, lit ja saarna Heik-
kinen, kanttori Pertti Haapalainen. 
Kolehti päihde- ja kriminaalityöhön 
eri järjestöille. 
Lapset/perheet/varhaisnuoret: Ker-
hot jatkuvat v. 2007 viikolla kolme.
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
perjantaisin klo 14-16 ja maanantaisin 
klo 10.40-12.15, puh. 533 1201 tai 
nuorisotyönohjaajat Tuula Väänänen, 
puh. 040 524 6534 ja Rainer Väänänen, 
puh. 040 585 1057. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Joulukirkko 
ma 25.12. klo 8.30, Heikkinen, Kajava, 
kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: Ti 26.12. klo 17 
radioseurat ry:llä (Radio Pooki). Su 
31.12. klo 18 seurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Su 31.12. 
klo 18 uudenvuodenaaton seurat Mu-

hoksen ry:llä.
Kastettu: Adele Malviina Karvonen, 
Nico Elias Luokkanen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Laulu joulun ilosta 
kirkossa to 21.12. klo 
20. Lausujina Hellevi 
Pirttisalo, Anja Salo, 
Jussi Lahtinen, mu-
siikki Tuomo Kan-
gas.
Jouluhartaus Salonkartanossa su 
24.12. klo 15, Minna Salmi.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 
24.12. klo 10, Minna Salmi. 
Aattohartaus kirkossa su 24.12. klo 
16, Minna Salmi  ja  jouluyönhartaus 
kirkossa klo 23, Minna Salmi
Joulupäivänä 25.12. joulukirkot klo 
7, Pekka Kinnunen ja klo 9, Minna 
Salmi.
Sanajumalanpalvelus kirkossa ta-
paninpäivänä 26.12. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
27.12. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla 28.12. klo 13, Tapio Kor-
tesluoma.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 31.12. 
klo 10, Tapio Kortesluoma.
Messu kirkossa Uudenvuodenpäivänä 
1.1. 2007, Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
3.1. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 4.1. 
klo 11.30 Vesa Äärelä.
Kastettu: Julia Amanda Okkonen, Viivi 
Ilona Lahtinen, Alvar Mattias Räihä.
Vihitty: Esko Benjami Moilanen (Kii-
minki evl) ja Annu Marianna Ruotsa-
lainen. Markus Väinö Eerik Lampinen 
ja Henriikka Maaria Tölli.
Oulunsalon kk:n ry: Ti 26.12. klo 
17 seurat, ry, Leevi Koskelo, Jouko 
Haapsaari. Su 31.12. klo 17 seurat, 
ry, Jyrki Pitkälä, Markku Seppänen. 
Ma 1.1. klo 17 seurat, ry, Kari Kainua, 
Timo Määttä.
Kirkkoherranviraston uudet auki-
oloajat: ma, ke klo 9-13 ja klo 16-18 
sekä ti, to ja pe klo  9-13.
Seurakuntapastori Lauri Kotila van-
hempainlomalla.
Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta 
Vuotta kaikkiin oulunsalolaisiin kotei-
hin! Oulunsalon seurakunta.

Sanajumalanpalvelus 
kirkossa su 24.12. klo 
10, Kukkurainen, Pii-
rainen.
Aattohartaus kirkossa 
su 24.12. klo 14.
Jouluyön messu su 24.12. klo 23, 
Holmström, Piirainen.
Joulukirkko kirkossa ma 25.12. klo 7, 
Kukkurainen, Piirainen.
Sarakylä: Sanajumalanpalvelus kap-
pelissa su 24.12. klo 10, Holmström, 
Jurmu ja joulukirkko ma 25.12. klo 
8, Kyllönen, Jurmu.
Syöte: Joulukirkko Syötekeskuksessa 
ma 25.12. klo 10, Kyllönen, Jurmu.
Sanajumalanpalvelus seurakunta-
kodissa ti 26.12. klo 10, Holmström, 
Jurmu.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su 31.12. klo 10, Kukkurai-
nen, Piirainen.
Jumalanpalvelus seurakuntakodissa 
ma 1.1.2007 klo 10, Kukkurainen, 
Jurmu.
Päiväkerho, perhekerho ja satu-
muskari  aloittaa 8.1.2007 alkavalla 
viikolla.
Rauhanyhdistykset: Loppiaisseurat 
Jongulla Törmälässä (Viljamaa) la 
6.1. klo 13. Hirvaskosken ry:llä seu-
rat su 31.12. klo 13, E.Illikainen, T. 
Kauhanen ja aattoseurat 31.12. klo 
20, J. Lehto. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 26.12. klo 17, S. Leppänen, J.Lehto. 
Seurat Kurenalan ry:llä ma 1.1. klo 17, 
T.Kujala, I.Jurmu.
Haudattu: Jouko Viljo Salmi 67 v, Lilja 
Kujala 55 v, Ossi Johannes Takkinen 43 
v ja Jenni Maria Savela 77 v.
Vihitty: Pasi Antero Särkelä ja Sari 
Tuulikki Latvalehto.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 

klo 9-14, p 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

Rantsila
Su 24.12. 4. adventti-
sunnuntaina klo 15 ju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Lauriala, Leinonen 
ja lapsikuorot. Kolehti 
Rantsilan seurakunnan 
urkurahastolle.
Ma 25.12. joulupäivänä klo 8 joulu-
kirkko, Lauriala, Leinonen ja Rantsilan 
Laulu. Kolehti Rantsilan seurakunnan 
diakoniatyölle.
Ti 26.12. tapaninpäivänä klo 10 sa-

najumalanpalvelus kirkossa (huom. 
muuttunut paikka!), Lauriala ja Lei-
nonen. Kolehti lähetystyön tekemiseen 
Japanissa, Afrikan maissa ja Venäjällä, 
Suomen Luterilainen Evankeliumi-
yhdistys.
Su 31.12.uudenvuodenaattona klo 
23 yökirkko, Lauriala ja Leinonen. 
Kolehti lähetystyöhön ulkomailla, 
evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys 
Kylväjä ry.
Tulossa: Loppiaisena 6.1. 07 klo 10 
jumalanpalvelus kirkossa. Jp:n jälkeen 
lähetyskahvit ja -arpoja sekä laulamme 
kauneimpia joululauluja. Su 7.1. klo 10 
jumalanpalvelus. Jp:n alussa gideonit 
esittelevät työtään.
Rauhanyhdistys: Ti 26.12. klo 18.30 
seurat ry:llä. La 6.1. klo 18.30 seurat 
ry:llä.
Kastettu: Eelis Oskari Leinonen, 
Aslak Emiel Katajala ja Henna Maria 
Kristiina Kaasila.   
Kuollut: Pauli Pentti Kurikka, 80 v.

Rantsilan seurakunta toivottaa jo-
kaiseen kotiin Rauhallista Joulua ja 
Siunattua Uutta Vuotta!
Seurakunnan tapahtumakalenteri 
myös osoitteessa http://evl.fi/rant-
sila. 

Siikajoki
Aattokirkko ja joulu-
hartaus su 24.12. klo 
15 kirkossa. Kirkko-
herra Reino Tanjunen 
ja kanttori Yrjö Nis-
sinen.
Joulupäivänä su 25.12. klo 9 joulu-
aamun kirkko kirkossa. Kirkkoherra 
Reino Tanjunen ja kanttori Yrjö 
Nissinen.
Tapaninpäivänä ma 26.12. klo 13 maa-
kirkko Puistolassa.  Kirkkoherra Reino 
Tanjunen ja kanttori Yrjö Nissinen.
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pyhäntä
To 21.12. klo 13.30. har-
taus Nestorin ruokasa-
lissa, Kautto ja Irman 
kerhojen joulujuhla. 
Klo 19 joulaulujen ilta 
kirkossa, hartaus Kaut-
to, lapsikuoro, nuortenkuoro ym.
Pe 22.12. klo 8.30 kouluväen joulu-
kirkko, Kautto ja Kinnunen.
Su 24.12. klo 12.45 jouluaaton eh-
toollinen Nestorissa sekä klo 16 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Kautto, 
Kinnunen ja nuortenkuoro. Kolehti 
ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden 
suomalaisten avuksi, Suomen Meri-
mieskirkko.
Ma 25.12. klo 8 joulukirkko, Kautto, 
Kinnunen ja kirkkokuoro. Kolehti Suo-
men NMKY:n Liitto ry:lle Gambian 
3-vuotisen kehitysyhteistyöprojektin 
kautta nuorten hyväksi.
Ti 26.12. klo 12 tapaninpäivän messu 
kirkossa, Kautto, Kinnunen. Kolehti 
Suomen Raamattuopiston Säätiölle 
evankeliointiin ja raamattuopetuk-
seen.
To 28.12. klo 11 Tavastkengän dia-
konia- ja lähetyspiiri Maria Leena ja 
Matti Kemppaisella.
Su 31.12. klo 19 uudenvuoden aa-
ton sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Kautto, Kinnunen. Kolehti Suomen 
Setlementtiliitto ry:n työlle perheiden 
ja vanhemmuuden tukemiseen.
Ma 1.1. klo 12 uudenvuodenpäivän sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Kautto, 
Kinnunen. Kolehti Pyhännän kappeli-
seurakunnan perhekahvilatyölle.
La 6.1. klo 12 loppiaisen messu, Kaut-
to, Kinnunen. 
Su 7.1. klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Kautto, Kinnunen.
Rauhanyhdistys: Ti 26.12. klo 18.30 

Kestilä
Su 24.12. klo 15 aatto-
hartaus Pihlajistossa, 
Arkkila, klo 16 jou-
luaaton sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, 
Arkkila, kirkkokuoro mukana ja klo 
23 Jouluyön messu kirkossa, Arkkila 
ja Kinnunen. Kolehdit Kirkon ulko-
maanavulle.
Ma klo 8 joulukirkko, Piri, kirkko-
kuoro mukana. Kolehti Kirkon ulko-
maanavulle.
Ti 26.12. klo 10 tapaninpäivän messu, 
Arkkila ja Kyöstilä. Kolehti Suomen 
merimieskirkolle ulkomailla hätään 
joutuneitten maanmiestemme aut-
tamiseen.
Su 31.12. klo 10 messu kirkossa, 
Tuominen ja Määttä. Kolehti Suomen 
Setlementtiliitolle perheiden kasvatus-
tehtävää ja vanhemmuutta tukevaan 
työhön.
Ma 1.1. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tuominen ja Kyöstilä. 
Rauhanyhdistys:  Ma 25.12. klo 19 seu-
rat ry:llä, Mauno Mustapää. Su 31.12. 
klo 19 seurat ry:llä, Timo Mehtälä.

piippola
To 21.12. klo 13 Piip-
polan käsi- ja tai-
deteollisuusopiston 
joulukirkko, Piri ja 
Määttä.
Su 24.12. klo 13 jouluaaton ehtool-
lishartaus Vaarintalolla ja klo15 
hautausmaahartaus, Piri ja Kyöstilä. 
Klo 23 jouluyön messu kirkossa, Piri, 
Kyöstilä, tekstinlukijoina ja ehtoollis-
avustajina Eero Nuolioja, Johannes 
Hyytinen ja Enna Junno, viulu, Riikka 
Piri, laulua Timo Ylikoski, kirkkokuoro 
mukana. Kolehti kirkkomuseon kan-

natusyhdistykselle
Ti 26.12. klo 19 tapaninpäivän messu 
kirkossa, Piri ja Kinnunen. Kolehti 
oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri 
järjestöille.
Uudenvuoden vastaanotto kunnan-
talon edessä, kunnan, yrittäjien ja 
seurakunnan tervehdys,. glögitarjoi-
lua, kuunnellaan vuoden vaihtumisen 
kirkonkellot, minkä jälkeen siirrytään 
kirkkoon. Kirkkoon voi siirtyä hiljen-
tymään jo vanhan vuoden puolella.
Su 31.12. klo 24 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri ja Määttä. 
Lähetysmyyjäisten tuotto oli 450,20 
e. Kiitos leipojille, ostajille sekä arpa-
jaisvoittoja lahjoittaneille!
Tulossa: la 6.1. klo 19 loppiaisen messu 
ja Kauneimmat joululaulut vielä ker-
ran, Piri ja Määttä.
Rauhanyhdistys: Su 31.12. klo 15 
seurat ry:llä.

pulkkila 
Su 24.12 klo 13 musii-
killinen aattokirkko 
kirkossa.
Ma 25.12 klo 8 joulu-
aamun juhlajumalan-
palvelus. Kirkkokuoro 
vierailee vuodeosastolla ja Koivuleh-
dossa.
Ti 26.12 klo 19 tapaninpäivän messu 
Junnonojan rukoushuoneella.
Su 31.12 klo 23 uudenvuoden vas-
taanottokirkko kirkossa. 
1.1.2007 ei jumalanpalvelusta.
La 6.1 klo 10 loppiaisen messu kir-
kossa. klo 15 Kauneimmat joululaulut 
vielä kerran Matti ja Mirja Farinilla.
Su 7.1 klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa.
Rauhanyhdistys:  ti 26.12. klo 19 
seurat ry:llä. Ma 1.1. klo 19 seurat ry:
llä, Jorma Hintikka. 

Siikalatva

Uudenvuoden aattona su 31.12. klo 
23.30 uudenvuoden aattokirkko ja
uudenvuodenpäivän hartaus kir-
kossa. Kirkkoherra Reino Tanjunen 
ja kanttori Yrjö Nissinen.
Loppiaisena la 6.1. klo 12 sanajumalan-
palvelus srk-talolla. Tanjunen. Huom! 
Kaikki seurakunnan rippikoululaiset 
jumalanpalvelukseen. Lähetyskahvit. 
Kauneimmat joululaulut.
Su 7.1. klo 12 sanajumalanpalvelus 
srk-talolla. Tanjunen.
Rauhanyhdistys: Pe 22.12. klo 20 
äitien ja isien jouluinen ilta Siikatör-
män takkahuoneessa. Ti 26.12. klo 17 
seurat ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke klo 9-12. Huom! Jouluviikolla 
pe 29.12. suljettu. 
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
Kotiseurakunta esittää sydämelliset 
kiitokset kaikille seurakuntalaisille 
ja yhteistyökumppaneille kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa Rauhallista 
Joulua sekä Taivaan Isän siunausta 
alkavalle Uudelle vuodelle 2007!
Kuolleet: Lilja Maria Markareeta 
Pesiö, 83 v.
Kastettu: Atte Matias Viljami Paak-
kari.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma, ke  klo 
9-12 ja  pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki 
Piri  p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p.  0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 0207 
109 878, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207 109 865 , Pulkkilan 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 
850, Pyhännän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p 
0207 109 860.
Hygieniapassikoulutus seurakunnan 
työntekijöille sekä lähetyksen ja dia-
konian vapaaehtoistoimijoille Piip-
polan seurakuntakodilla la 13.1.2007. 
Ilmoittautuminen joulukuun loppuun 
mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 0207 109 860 tai lähetyssihteerille 
arkipäivisin p. 040 5387 238.

pa Lv e L u H a K e m i S t o
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Joulu on 
perhekeskeinen juhla, 
mutta yksineläjän 
ei silti tarvitse 
kokea ankeutta. 
Joulutunnelman löytää 
omasta sisimmästään, 
kun on sovussa itsensä 
ja maailman kanssa. 

o ulun Keskustan seura-
kuntatalon alasalissa käy 
iloinen puheensorina. Sa-
ta yksineläjää on ahtau-

tunut pöytiin juhlistamaan jou-
luaan viikkoa etukäteen. Monil-
la on edessään joulunvietto yksin 
kotonaan, mutta kaikille se ei ole 
ongelma. Sinkkujen joulujuhlassa 
pulppuilee aito jouluilo.

Vahtimestari Arttu A. Rauhala 
on avannut ovet sinkkuiltoihin 
vuodesta 1998 lähtien eli alusta 
saakka. Hänen mukaansa sink-
kujen kokoontumiset kiinnostavat 
pariskuntiakin. 

– On sitä käynyt niin, että ihmiset 
ovat tulleet yksin, mutta lähteneet 
pois kahdestaan. Täällä on nytkin 
sellaisia, jotka seurustelevat salaa!, 
Rauhala paljastaa.

Kuusikymppiset ystävykset 
Tuula, Auli ja Irmeli maistelevat 
joulupuuroa nurkkapöydässä. 
He ovat löytäneet sinkkuilloista 
samanhenkisten seuraa. Tutus-
tuminen sinkkuilloissa käy heille 
luontevammin kuin perjantai-il-
tojen vietto ravintoloissa. 

– Kuljen silmät auki mukavien 
miesten varalta! Mutta viihdyn kyllä 
yksinkin, Tuula sanoo.

Toisessa pöydässä kuusikymppi-
nen herrasmies myöntää olevansa 
vahvasti haku päällä. 

– Olen maksanut kirkolle veroja 
pienen henkilöauton verran. Sink-
kuiltaan tulo oli ensimmäinen kerta, 
kun käytin seurakunnan palvelu-
ja, mies sanoo toiveikkaana. Hän 
miettii keinoja saada salin kaikki 
ihmiset liikkeelle ja juttelemaan 
keskenään.

perheessäkin voi 
jäädä yksin

Nurkkapöydän naiset ovat eläneet 
vuosia itsekseen. Heidän mielestään 
yksineläjien asemaa ei tarvitse sur-
kutella. Tuulalla on aviolii-
tosta rankkoja kokemuksia, 
siksi hän arvostaa nykyistä 
elämäntilannettaan. 

– Ei yksineläminen tarkoita 
heitteillä oloa, Auli painottaa. Hän 
on kokenut avioeron 20 vuotta 
sitten.

Mitä mieltä naiset ovat sink-
kuillassa puhuneen tuomiokirk-
koseurakunnan vt. kirkkoherran 
Martti Pennasen toteamuksesta, 
että Jumala voi koskettaa ihmistä 
vain toisen ihmisen kautta?

Naiset puistelevat päätään. Heidän 
mielestään jumalayhteys on aina 
henkilökohtainen. Vieressä istu-
va Matti Hökkä huomauttaa, että 
perhekeskeisyyden korostaminen 
sivuuttaa sen tosiasian, ettei onnel-
lisuus ole olosuhteista kiinni. 

– Hyvässä parisuhteessa ihminen 
pääsee lähimmäksi Jumalaa. Mut-
ta ihminen voi kokea yksinäisyyttä 
perheessäkin, viidenkympin ikään 
ehtinyt mies tiivistää.

Hökkä tietää, että tyhjyyttä tun-
netaan monessa perheessä, vaikka 
kulissit ovat kunnossa. Ongelmat 
kärjistyvät juhlapäivinä ja lomil-
la, kun odotukset ovat korkeim-
millaan. 

– Jouluna paljastuu, jos ihmis-
suhteet ovat jääneet hoitamatta. 
Monelle voi juuri juhlapyhinä 
tulla järkytyksenä se oivallus, että 
on keskittynyt elämässään vääriin 
asioihin. Ulkoisilla asioilla ei voi 
paikata sisäistä tyhjyyttä.

jumala puhuu 
yksinäisyydessä

Hökkä toivoo, että kirkko puhui-
si enemmän siitä, kuinka mielen-
rauha löytyy ihmisen sisimmäs-
tä. Jos ei ole sinut itsensä kanssa, 
on vaikea luoda toimivaa parisuh-
dettakaan. 

– Tasapainoinen ihminen on tyy-
tyväinen yksinkin. Hänen ei tarvitse 
takertua mihinkään. Silloin hyvä 
ihmissuhdekin voi tulla helposti, 
kun ei ole heti vaatimassa.

Irmeli on samaa mieltä. 
– Minua alkaa heti ahdistaa, jos 

mies yrittää takertua, hän kertoo.
Matti Hökkä tunnustaa käyneensä 

läpi pitkän tien päästäkseen sinui-
ksi itsensä kanssa. Se on vaatinut 
rehellistä omien pelkojensa kohta-
amista. 

Elävä hengellisyys on hänen 
mielestään sitä, että ilo ja myötä-
tunto virtaavat omasta sisimmästä. 
Silloin voi tuntea yhteenkuulu-
vuutta kaikkiin olentoihin - vaikka 
olisi yksinkin.

riiKKa vuorijärvi 

Sinkkujoulukin voi olla 
aito joulu

juhlapyhinä yksinäisyys tiivistyy. Auttavat puhe-
limet kuormittuvat. Alkoholilla lievitetään orpoa 

oloa ja itsemurhia tehdään enemmän kuin muulloin. 
Yksineläjä voi tuntea, ettei kukaan välitä.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vt. kirkkoherra 
Martti Pennanen tietää, että seurankaipuu johtaa 
jouluna myös väkivaltaan. 

– Ne, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi, 
pyrkivät menemään väkisin toisten yhteyteen, 

hän toteaa. 
Tuomiokirkkoseurakunta ei ole enää vuo-

siin järjestänyt yksinäisten joulujuhlaa. Sen 
sijaan jouluaattona klo 10–14 on Pohjankar-

tanossa suurtapahtuma, johon seurakuntakin 
osallistuu.

Järjestelyjen päävastuussa on Oulun 
seudun työttömät eli YTYÄ ry. Mukana 
ovat myös Oulun kaupunki ja monet 
järjestöt. 

Tapahtuma on tarkoitettu etenkin työttömille, 
yksinäisille ja vähävaraisille. Tarjolla on jouluateria 
ja EU:n ruokakasseja jaetaan.  

– Yksinäisyyden kierteen voi katkaista myös osal-
listumalla jouluyön messuun. Joulun aikaan seur-
akunnissa on paljon tilaisuuksia, joissa voi kokea 
yhteyttä toisiin ihmisiin, Pennanen ehdottaa, mutta 
huokaa sitten. 

– Kaikkein yksinäisimmät eivät saavu mihinkään 
tilaisuuksiin.

 rv

yksinäinenkin voi löytää joulutunnelman.
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sanan aika

onnellinen maria
Joulun vietossa monesti Maria, Herramme äiti, saattaa jäädä varjoon. 

Kuinka kauniisti Maria laulaakaan kiitosvirressään, kun hän tietää kenen 

äiti hänestä tulee: ”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni 

riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäi-

seen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, 

sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, 

polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät.” 

Tämä joulun aika on ilon ja onnen aikaa. Nyt saamme ajatuksissamme 

laulujen kautta mennä muistojemme maisemiin, kenties lapsuutemme 

aikoihin. ”Taas kaikki kauniit muistot mun tulee mielehen…” 

Toisinkin voi käydä. Muistot voivat tuottaa meissä alamittaisuuden ja 

jopa syyllisyyden tuntoja. Myös näihin tuntoihin joulu tahtoo vastata. 

Mitä Maria sanoikaan: ”Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niil-

le, jotka häntä pelkäävät.”

Monenlaiset pelot ja huolet saattavat vaivata meitä. Kuitenkin Jumalan 

lapsen mielenlaadussa ne saavat väistyä.

Armon lapsi, nuori tai vanha, saa jättää asiansa parempiin käsiin, hy-

vään hoitoon. Silloin pelot väistyvät ja silloin avautuvat kristityn teh-

tävät lähimmäisen edessä. Ne ovat pienelle ihmiselle niin mittavia, että 

aina tarvitaan armoa. ”Tuo armon valkokyyhky nyt viestin maailmaan, jo 

taantuu tuskan nyyhky, käy toive versomaan.” 

Hyvä lukijani, tämä on meille toivon, sanoisinko uskon ja toivon aikaa. 

Vaatimattomiin olosuhteisiin syntynyt lapsi on kuningas, mutta hänen 

kuninkuutensa on sydänten kuninkuutta.  Kantakoon tämä joulun aika 

meitä, jotta voisimme vaeltaa armon lapsina. Marialle omistetussa vir-

ressä laulamme: ”Ei lopu Herran laupeus, uskollisuus ja rakkaus. Polvesta 

polveen säilyy se, turvana Herran omille.” 

paavo moiLanen
ouLujoen SeuraKunnan KirKKoHerra

Herra, sinun armosi on avara kuin taivas,

pilviin ulottuu sinun totuutesi.

Vanhurskautesi on vuoria korkeampi

ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys.

Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.

Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!

Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset.

Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin

ja annat heidän juoda ilosi virrasta.

Sinun luonasi on elämän lähde,

sinun valostasi me saamme valon.

pS. 36

Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!

Palvelkaa häntä iloiten,

tulkaa hänen eteensä riemuiten.

Tietäkää, että Herra on Jumala.

Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme,

hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Tulkaa hänen porteilleen kiittäen,

hänen esipihoilleen ylistystä laulaen.

Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.

pS. 100

Herra, osoita minulle uskollisuutesi,

auta minua, tee lupauksesi mukaan!

Sinun sanaasi minä turvaan,

sen avulla pystyn vastaamaan pilkkaajille.

Älä jätä suutani totuuden sanaa vaille,

minä panen toivoni sinun päätöksiisi.

Minä noudatan aina sinun lakiasi,

aina ja ikuisesti.

Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää,

ja siksi voin kulkea kevein mielin.

Minä kohotan käteni sinun puoleesi,

minä tutkistelen sinun käskyjäsi.

Ne ovat minulle rakkaat.

pS. 119
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y H d i S t y K S e t m u u t  S e u r a K u n n at

Olkoon päivä kylmä tai tuiskuinen,
tunnelma joulun on aina lämpöinen

Ilmoitusmyynti Maire Laakso
kiittää ilmoittajia yhteistyöstä ja toivoo 

kaikille Hyvää Joulua ja Onnea v. 2007

joulutervehdykset

Rakkaamme

Lilja Maria Margareeta
PESIÖ
o.s. Tiikkala

s. 17.10.1923 Revonlahti
k. 8.12.2006 Raahen tk:n os. 5 

Jo nyt iltakello lyö,
päättyi pitkä päivätyö.
Lepoon hyvään suloiseen
Herra kutsui väsyneen.

Kaipauksella muistaen

Eeva-sisko
Nelly-sisko
Eero-veli
muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme
siunataan Siikajoen kirkossa 31.12.2006 klo 14, jonka
jälkeen muistotilaisuus Siikajoen seurakuntatalossa.
Muistoadressit pyydetään lähettämään osoitteeseen
Ohdaketie 10, 90580 Oulu.

Tyrnävä
Pe 22.12. klo 
13.30 hartaus 
Lepolassa.
J o u l u a a t t o 
24.12. aatto-
hartaus klo 15 
Te m m e k s e n 
kirkossa ja klo 
16 Tyrnävän 
kirkossa, Iso-
kääntä. Klo 22 
jouluyön messu 

seurat ry:llä, Mikko Kamula. 
Su 31.12. klo 19 iltakirkko, 
Sulo Kautto. Ke 3.1. klo 18.30 
lauluseurat Ulla ja Marko Kos-
kelolla. La 6.1. klo 19 seurat ja 
lauluilta ry:llä.
Kuollut: Reino Iisakki Leiviskä 
Nestorista 78 v, Kalle Gideon 
Mahosenaho Nestorista 83 v ja 
Viljo Edvard Rajala (Ahokylä) 
Iisalmesta 91v.

Tyrnävän kirkossa, Ikonen.
Joulupäivä 25.12. klo 7 sana-
jumalanpalvelus Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä, Korkiakos-
ki, Kirkkokuoro. Klo 7 sana-
jumalanpalvelus Temmeksen 
kirkossa, Ikonen, Lumiaho. 
Kolehti koulujen varustamiseen 
kehitysmaan lapsille, Kirkon 
Ulkomaanapu. Temmeksen 
kirkkoon kirkkokuljetus Tem-
mekseltä, yhteys Olavi Savelaan, 
p. 0400 280 678.
Tapaninpäivä 26.12. klo 10 sa-
najumalanpalvelus Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
Suomen Karmel-yhdistys ry:
lle. Klo 14 Kauneimmat joulu-
laulut Murron koululla (vanha 
ruokala).
To 28.12. kirkkoherranvirasto 
suljettu.
Uudenvuodenaatto 31.12. klo 

10 sanajumalanpalvelus Tyr-
nävän kirkossa, Isokääntä. 
Kolehti Hiljaisuuden Ystävät 
ry:lle.
Uudenvuodenpäivä 1.1. klo 12 
sanajumalanpalvelus Tem-
meksen kirkossa, Ikonen. Ko-
lehti Raamatunkääntäjät ry:
lle.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Ti 
26.12. klo 16 seurat ry:llä. Su 
31.12. klo 14 seurat Lepolassa. 
Murto: Ti 26.12. klo 16 seurat 
ry:llä, Jukka Kolmonen. Su 
31.12. klo 19 seurat ry:llä, Kari 
Ahola.
Kuollut: Yrjö Tolonen 90 v.
Avioliittoon vihitty: Mika 
Wiljam Kola ja Sari Sisko Maria 
Hyväri.
Kastettu: Emma Sofia Aleksan-
dra Ruuth.

KirKoLLiSet
jatKuu SivuLta 12

tuomiorovastiehdokkaat 
vaalisijoilleuusia 

rovasteja
Piispa Samuel Salmi 
on myöntänyt rovas-
tin arvon Hannele Lu-
sikalle, Oulun ev.-lut. 
seurakuntien sairaa-
lapastori, Heikki Nie-
melälle, Kälviän seu-
rakunnan kirkkoher-
ra ja Johan Tapani-
selle, pastori, emeri-
tus ylilääkäri. 

Tuomiokapituli on asettanut Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherran (tuomiorovasti) vi-
ran hakijat vaaliehdolle seuraavasti: 1. vaalisijal-
le Ylivieskan seurakunnan kirkkoherran, TT, ro-
vasti Timo Määtän, 2. vaalisijalle Oulun ev.-lut. 
seurakuntien yhteisen seurakuntapalvelun johta-
jan, TT, rovasti Matti Pikkaraisen ja 3. vaalisijal-
le Kiimingin seurakunnan kirkkoherran, TT, FM 
Pauli Niemelän.

Tuomiokapituli totesi Tuiran seurakunnan seu-
rakuntapastorin, PhD, FM Päivi Jussilan, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen, FL, TM, 
VTM Pekka Rehumäen sekä Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien oppilaitosteologin, TL Ari Savuojann 
kelpoisiksi ylimääräisiksi vaaliehdokkaiksi.

Tuomiokapituli asettaa pätevistä hakijoista 
vaalisijoille kolme siinä järjestyksessä, kuin heidät 
katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan.  Viran 
erityiset tarpeet otetaan huomioon.    

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran 
(tuomiorovasti) vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsenet.   

Seuraava 
rauHan terveHdyS 

iLmeStyy 
4.1.2007.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

Myllyojan 

Maikkulan

jaKeLuHäiriöt / jaKeLuKieLLot
p. 0207 54 2333 (arKiSin KLo 8-16)

SäHKöpoSti: tiLauSpaLveLut@Kotimaa.Fi

Luottamuksesta kiittäen sekä
siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa

ja Uutta Vuotta toivottaen
Toimivat seurakuntalaiset

Siunattua joulua
 ja hyvää uutta 
vuotta 2007!

rauhan tervehdys

pa Lv e L u H a K e m i S t o

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

iLmoita rauHan 
terveHdyKSeSSä!

Valtakunnallinen 
ilmoitusmyynti

Kotimaa-yhtiöt/
Sirkka-Liisa Hänninen,

p. 0207 54  2296
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen 
ilmoitusmyynti:

Maire Laakso, 
p. (017) 361 6243

maire.laakso@dnainternet.net


