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Kaupallisuus on joka joulun keskustelun-
aihe. Pontta puheille antavat arviot hui-
keista rahamääristä, joita tänäkin vuon-
na käytetään tavaroiden ostamiseen. Edes 
velka ei ole vieras veli, kun joululahjoja 
haalitaan konttiin.

Saksassa ja Itävallassa kaupallisuutta 
vastaan hyökätään kampanjalla, jonka 
tarkoituksena on kieltää kaupallisuuden 
symboli eli joulupukki. Joulupukin tilalle 
tarjotaan Pyhää Nikolausta, joka tunnettiin 
lasten auttajana ja lahjojen antajana.

Kampanjan sanomaa on tietysti pidettä-
vä hyvänä, mutta keinot ontuvat pahasti. 
Kiihkoilu ei ole levinnyt Suomeen vaan 
täällä sille lähinnä naureskellaan.

”Weihnachtsmannfreie Zone” -kampan-
jassa on piirteitä, jotka tekevät siitä epä-
uskottavan, vaikka julkisuuden henkilöitä 
sen puolesta puhuukin.

Kampanjassa on sorruttu samaan kaupal-
lisuuteen, josta joulupukkia arvostellaan. 
Jotta Pyhä Nikolaus tulisi tunnetuksi, on 
myyntiin tuotu kasapäin häneen liittyvää 
rihkamaa, kuten tarroja, avaimenperiä, 
kalentereita ja cd-levyjä.

Katolinen pyhimysperinne istuisi huo-
nosti suomalaiseen kulttuuriin. Pyhä Ni-
kolaus on täällä vieras nimi eikä sen tu-
tuksi tekeminen hetkessä onnistuisi. Ni-
kolauksesta ei ole nykyisen joulupukin 
syrjäyttäjäksi.

Jos joulupukki haluttaisiin Suomessa 
korvata jollakin, olisi johdonmukaista 
kaivella perinteitä lähempää. Meillä jou-
lupukkia edelsi nuuttipukki. Se oli ruma 
ja sarvipäinen hahmo, joka villitsi ja ai-
heutti hämmennystä.

Ehkäpä tähän ollaankin palaamassa. Ei 
olisi mikään ihme, jos tänä jouluna las-

l apsuudessa kotikylälläni käytiin 
tunnetasolla jonkinlaista kilpai-
lua, mitä kylämme osaa voitai-

siin pitää ”varsinaisena kylänä”. Ky-
läkoulun merkitys saneli paljolti ky-
län arvovallan. ”Perukaksi” kutsuttu 
kylän osa ei monen mielestä ansain-
nut varsinaisen kylän asemaa.

Kun perukkalaisia väheksyttiin, eräs 
isäntä vastasi: ”Eihän me olla kenestä-
kään syrjässä, toiset ovat meistä!” 

Voisiko kotiseututunnetta puh-
taammin viljellä?

Kun kunta- ja palvelurakenneuu-
distukset murtavat tuttuja ja turval-
lisia rajoja, aidolle kotiseututyölle on 
tarvetta, jopa haasteita. 

Toivon, että tulevaisuudessa tämä 
näkyy lisääntyvänä kotiseututyön har-
rastuksena. Kirkko ei lähde mihinkään 
tutulta mäeltään kylän keskellä, vaik-
ka sen palveluja johdettaisiin vähän 
kauempaa. 

Niin kaupunkilaisille kuin maaseu-
dulla asuville omat kulmat ja kairat, 
niiden luonto, ihmiset ja historia ovat 
edelleen rakkaita. 

Oman kotiseudun merkityksen tie-
dostaminen kannustaa parhaimmil-
laan työhön ja harrastustoimintaan 
paikkakunnan hyväksi. Se edistää 
myönteisellä tavalla koko seudun 
hyvinvointia.

Joulu kertoo, ettei Jeesus välttämättä 
syntynyt ”varsinaisella kylällä” vaan 
”perukassa” pienessä Betlehemissä. 
Joulun sukututkimus nostaa esille 
perheen, suvun, heimon ja maakun-
nan merkityksen yksityisen ihmisen 
kannalta, vaikka itse sanoma on kos-
mologinen, kaikkeutta syleilevä: suuri 
ilo Vapahtajan syntymästä kuuluu 
kaikille kansoille.

Nyt on aika kirjoittaa kaupunki- ja 
kuntahistorioiden jälkeen kotikulmilta 
ja kyliltä perukoita myöten muistel-
mia zoomaten vielä yksilöllisempään: 
sukujen, perheiden ja yksityisen ihmi-
sen elämänhistoriaan. Näin aika ei aja 
muistamisen edelle. 

Kiitos paljon Luukas, kun kirjoitit 
meille jouluevankeliumin tarkasti eli 
takitilleen kuten synnyinseudullani 
oli tapana sanoa.

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 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 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

Toivo Hyyryläinen, kirkkoherra, kotiseutuneuvos

Kirjailija Tuula Korolainen kyselee 7.12. 
Vantaan Laurissa, ovatko arvot koventu-
neet, kun mielipidetiedustelujen mukaan 
itse aiheutettuja sairauksia ei pitäisi hoitaa 
verorahoilla.

– Jos siis kansa saisi päättää, tapahtuisi 
muun muassa tällaista: Putkimies pyrkii 
haava päässä polille, mutta humalan vuoksi 
ei pääse sisään. Opettajalta löytyy keuhko-
ahtauma, mutta tupakoinnin takia hoitoa 
ei anneta. Lapsella on naula jalassa, mutta 
hän ei saa apua, koska äiti on laiminlyönyt 
valvonnan.

Sihteeri soittaa ambulanssin tajuttomalle 
johtajalle, mutta sitä ei lähetetä, koska pape-
rit kertovat työnarkomaniasta. Tarjoilijalta 
evätään rintasyöpähoito, koska tämä on li-
sännyt riskiään olemalla synnyttämättä.

Teiniäiti yrittää tappaa vauvansa, koska 
ei pääse masennushoitoon harjoitettuaan 
seksiä alaikäisenä. Kolarin ajanut varusmies 
jätetään tien oheen, koska auto on liian 
vanha eikä siinä ole turvatyynyjä.

– Inhimillisempää olisi puhua itse aiheu-
tetusta terveydestä kuin sairaudesta, mutta 
myös hyväksyä se, että olemme erilaisia. Jo 

perimän vuoksi toisen on helpompi omak-
sua elintapaohjeita ja olla kurinalainen kuin 
toisen. Ja samoillakin opeilla tulos voi ol-
la erilainen: dieetillä, jolla toinen laihtuu, 
toinen saa vain lihomisen pysähtymään. 
Molemmat silti yrittävät.

Hannu Lahtinen toteaa 13.12. Suomen 
Viikkolehden pääkirjoituksessa, että elo-
kuvateollisuus on löytämässä uudet mark-
kinat kristikansasta.

– Kun katsojamäärät putoavat, on keksit-
tävä uusia keinoja. Pahuuden, seksin, val-
heen ja muun moraalittomuuden pesäksi 
kutsuttu Hollywood on huomannut erään 
maksukykyisen markkinaraon: kirkoissa 
käyvä kristikansa.

– Elokuvat ovat tunteisiin vaikuttavina 
läsnä maailman mediatorien keskusteluissa. 
Uskonnollisesti siellä tuntuu olevan läsnä 
vain islam aina korkean tason poliittista 
keskustelua myöten. Onkin suurenmois-
ta, että elokuvateollisuus haluaa nyt kä-
sitellä kristillisiä teemoja. Ehkä kristityt 
saavat sen myötä ääntänsä mediatoreilla 
kuuluviin.

aatoksia

perukoiden 
tarinat talteen

ten lahjapaketeista paljastuisi enemmän 
sarvipäisiä hirviöitä kuin punanuttuisia 
ja valkopartaisia joulupukkeja.

uusiutuva luonnonvara
Uutinen kenraali Augusto Pinochet’n kuo-
lemasta innosti ihmisiä Santiagossa juh-
limaan.

Kovin yleviä ja optimistisia tunnelmia 
kenraalin poismenosta ei silti kannata 
rakennella. Veriset ja julmat hallitsijat 
eivät ole maailmasta näillä näkymin lop-
pumassa.

Monissa maissa on tällä hetkellä kypsy-
mässä ja kasvamassa erittäin kyvykkäitä 
väkivaltaisen johtamisperinteen jatkajia.

pukille korvikkeita
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Vuohi on tämän joulun 
hittieläin. Sitä ei panna 
uuniin ja joulupöydän 
herkuksi vaan vuohi 
ostetaan joululahjaksi. 

K irkon Ulkomaanavun 
(KUA) toisenlainen lah-
ja -keräys on innostanut 
suomalaisia ostamaan tä-

nä jouluna joululahjaksi vuohia. 
KUA:n erilaisia lahjoja on usei-
ta kokonaisesta luokkahuonees-
ta puuntaimeniin, mutta monien 
mielen hellyttänyt vuohi on ollut 
ostetuin lahja. 

Keräys on jatkunut reilun vuoden 
ajan, ja vuohia on hankittu tähän 
mennessä yli 10 000 kappaletta. 
Viime vuonna keräys oli esillä vain 
syksyn ajan, mutta tuotti noin 230 
000 euroa kehitysyhteistyöhön.

KUA:ssa ollaan tyytyväisiä toi-
senlaisen lahjan suosioon. Muuta-
man päivän sisällä järjestön tilille 
tulee yli 1 000 lahjoitusta. Ihmiset 
hankkivat kehitysmaihin vuohien 
lisäksi koulupukuja, vuodevaat-
teita, pulpetteja, kalastusverkko-
ja, kanoja.

Toisenlaisen lahjan avulla lahjan 
antaja tekee konkreettista kehitys-
yhteistyötä. Ostamalla 30 eurolla 
vuohen tai 15 eurolla kuusi kanaa 
lahjoittaja tukee maatalousprojek-
teja kehitysmaissa.

Pulpettilahjoitus käytetään vas-
taavasti koulutukseen ja koulutar-
vikkeisiin.

Vuohen avulla
toivoa lapsille

Kirkon Ulkomaanavun Tule ja au-
ta -lehdessä (4/2006) kerrotaan 59-
vuotiaasta ugandalaisesta Imeriipus 
Loycesta. Hän on saanut KUA:lta 
lahjaksi kaksi vuohta. Isoäiti ker-
too lehdessä, kuinka hän voi vuo-
hien avulla tarjota lastenlapsil-
leen paremman ravinnon ja kirk-
kaamman tulevaisuuden. ”Ime-
riipus unelmoi jo ostavansa vuohi-
en jälkeläisistä saamillaan rahoilla 
härän, jonka avulla raskaat pelto-
työt helpottuvat.”

KUA:n markkinointipäällikkö 
Sanna Karhumäki ajattelee, että 
vuohi ja kaikki muutkin toisenlaiset 
lahjat tuovat kaksinkertaisen ilon: 
ensin rakkaalle läheiselle ja toiseksi 
kehitysmaiden ihmisille.

– Ihmisillä on jouluna tarve ja ha-
lu antaa lahjoja. Me vastaamme tä-
hän tarpeeseen myymällä esimer-
kiksi juuri vuohen. 30 euroa mak-
sava vuohi havainnollistaa hyvin, 
mitä sillä summalla rahaa saa ke-
hitysmaissa.

Vuohi, josta saa maitoa ja joka 
lisääntyy nopeasti, on konkreet-
tista, selkeää ja helposti ymmär-
rettävää kehitysyhteistyötä. Siinä 
on myös ripaus huumoria, KUA:
ssa uskotaan. 

naiset miehiä 
useimmin ostajia

Suomen suurimman kehitysyh-
teistyötä tekevän järjestön varovai-
nen arvio on, että naiset ovat osta-
neet toisenlaisia lahjoja enemmän 
kuin miehet.

Kun miehet lähtevät ”ostoksille”, 

he hankkivat mm. puun taimia ja 
moskiittoverkkoja. Heidän ostos-
korinsa on hieman erilainen kuin 
naisten.

Myös yritysmaailma on herännyt 
mukaan keräykseen. Näin myös 
Oulussa ja Oulun seudulla. Eräs 
yritys osti kokonaisen luokkahuo-
neen. Sen hinta on 3 900 euroa. 
Työpaikat ovat hankkineet myös 
työkalupakkeja ja kaivoja. Afrikkaan 
saa kaivon 1 200 eurolla.

Oululainen muotiliike lahjoittaa 
jokaisesta myymästään yöasustaan 
2,5 euroa toisenlainen lahja -kerä-
ykseen afrikkalaisten hyväksi. 

Karhumäki miettii, voiko toisen-
lainen lahja olla joskus huono, liian 
aineeton hankinta ja siksi pettymys 
vastaanottajalle.

– Lahjavalinta voi mennä aina 
mönkään, olipa se sitten mikä 
tahansa. Toisenlaisen lahjan koh-
dalla vahinko ei ole suuri. Siitä on 

Vuohi villitsee

Utajärven ja Vaalan 
kuntaliitos siirtäisi hiippakuntarajan

utajärven seurakunnan liitoskaavailut Muhok-
sen seurakunnan suuntaan ovat saaneet uuden 
käänteen, kun Utajärven kunta on ryhtynyt sel-

vittämään  yhdistymistä Vaalan kuntaan. Tuomioka-
pitulin asettaman selvitysmiehen Seppo Pietilän esi-
tyksen mukaan Utajärven seurakunta tulisi liittää Mu-
hoksen seurakuntaan.

– Utajärven seurakunnan kanssa on jo parin vuoden 
ajan keskusteltu, ettei Utajärvi tulevaisuudessa pärjää 
itsenäisenä seurakuntana. Liittymismahdollisuuksia 
sekä Vaalan että Muhoksen suuntaan tutkittiin, tuo-
miokapitulin lakimiesasessori Osmo Rahja kertoo 
taustoista.

Uudessa tilanteessa tuomiokapituli odottaa, millaisia 

varmasti iloa kehitysmaissa, Sanna 
Karhumäki sanoo.

RiiTTa HiRVonen

Kirkon ulkomaanavun varainhankintaa oulussa tekevä martta leskelä on saanut innostettua toisenlaisesta lahjasta niin yksittäisiä oululaisia kuin 
myös firmoja ja järjestöjen edustajia. Vuohi valloittaa, leskelä on huomannut. – Tästä innostuvat kaikki.

Toisenlaisiin lahjoihin voi tutustua 
Kirkon Ulkomaanavun kotisivuilla 
www.kua.fi. Lahjoja voi myös tilata 
puhelimitse, p. (09) 1802 583.

uutisia kuntapuolelta saadaan.
Jos Utajärven kunta yhdistyy Vaalan kuntaan, edessä 

on paitsi seurakuntien yhtyminen ja seurakuntajaon 
muuttuminen myös hiippakunnan rajan muutos. Uta-
järvi kuluu Oulun ja Vaala Kuopion hiippakuntaan.

ei yhteisiä neuvotteluja

Utajärven seurakunnassa kuntien väliset neuvottelut 
tuottivat yllätyksen. Vielä noin kuukausi sitten Uta-
järven kunnassa oltiin kunnan itsenäisyyden kannalla. 
Seurakuntia ei kutsuttu neuvottelupöytään.

– Emme ole varsinaisesti pettyneitä, että selvitys-
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mies Pietilän esityksestä poiketen seurakunta liitettäi-
siinkin Vaalaan. Perusajatuksena ja toiveena on ollut 
itsenäisyys, vaikka taloudelliset realiteetit tunnetaan, 
Utajärven kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mauno 
Moilanen sanoo.

Hänen mukaansa seurakunta korotti jo tulovero-
prosenttia, ja sen turvin seurakunta pärjäisi muuta-
man vuoden. Edessä on kuitenkin esimerkiksi kirkon 
remontti, joka nielee arviolta 700 000 euroa.

– Olisin toivonut, että olisimme saaneet sanoa mie-
lipiteemme Muhokseen liittymisestä. Nyt prosessi kes-
keytettiin, Moilanen toteaa.

piRKKo paaKKi
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14.–21.12.2006

jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

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

Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulujoen kirkossa su 17.12. 
klo 10 messu, saarna Pentti 
Kortesluoma, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala, laulu Jorma Kärnä.

Oulun tuomiokirkossa su 
17.12. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Raimo Paaso, 
Oulun Laulu. Kolehti Intiassa 
tehtävään radiolähetystyöhön. 
Radio Dei.

Kastellin kirkossa su 17.12. klo 
10 messu, toimittaa Esa Nevala, 
avustaa Liisa Suorsa, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kolehti kenttä-
työtoiminnan ja nuorisotyön 
tukemiseen Romano Missio 
ry:n kautta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
17.12. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Anu Kon-
tio, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti ks. Kastelli.
Su 17.12. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.

Tuiran kirkossa: Su 17.12. 
klo 10 messu, toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokuoro. Kolehti 
joulumieli suomalaisvanhuk-
sille ulkomailla Suomen Me-
rimieskirkon kautta. HUOM! 
Iltamessua ei ole, kauneimmat 
joululaulut klo 18.
Ke 20.12. klo 20 messu, toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle SLS:n kautta.

Pyhän Luukkaan kappelissa su 
17.12. klo 10 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Annastiina 
Nyman. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
17.12. klo 12 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Annastiina 
Nyman. Kolehti ks. Tuira.
Pateniemen kirkossa su 17.12. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. Tuira.

Pyhän Andreaan kirkossa su 
17.12. klo 12 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Mirjami Dutton, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti ks. Kastelli.
Maikkulan kappelissa su 17.12. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
kanttorina Riitta Piippo. Kolehti 
ks. Kastelli.
Tahkokankaan palvelukeskuk-
sessa su 17.12. klo 14 joulukirk-
ko, toimittaa Elina Hyvönen, 
avustaa Jonna Kalliokoski, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
 

Hartauselämä
Hiljaisuuden ilta ma 18.12. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aamurukous ke 20.12. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 15.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 16.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 16.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 17.12. klo 
15, Keskustan seurakuntatalo. 
Alasalissa.
Kaikenikäisten joulujuhla su 
17.12. klo 16, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lasten esittämänä 
jouluevankeliumi, joululauluja, 
joulumuorin tarina, joulume-
hut ja kahvit.
Kaatuneitten Omaiset ma 
18.12. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. Alasalissa.
Virsi-ilta ti 19.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Adventin ja joulunajan virsiä, 
Esko Laukkanen.
Aamurukous ke 20.12. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Joulun sanomaa sanoin ja 
sävelin ke 20.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Oulun 
seudun lausujat, Hanna Savela 
piano, Martti Pennanen puhe. 
Vapaa pääsy.
Torstain raamattupiiri to 
14.12. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Syyskauden pää-
tös. Mietteitä luetusta Jesajan 
kirjasta. Raamattupiiri jatkuu 
11.1. 2007. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 14.12. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli.
Pe 15.12. klo 19, Maikkulan 
kappeli.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 15.12. klo 19, Kastellin 
kirkko. Esa Nevala ja Pentti 
Sinervo.
Raamattupiirit: 
To 14.12. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 14.12. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
To 21.12. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Naisten raamattupiiri to 14.12. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Raamattupiiri to 14.12. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

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

Suuri joulukonsertti la 16.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Järjestää Oulun NMKY. Pää-
symaksu.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Joulukonsertti to 14.12. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Tuomas 
Katajala tenori ja Maija Tynkky-
nen urut. Ohjelma 10/5 e.
Vanhan musiikin konsertti pe 
15.12. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Oulun kaupunginor-
kesteri. Pääsymaksu.
Kauneimmat joululaulut su 
17.12. klo 12, Heinätorin seu-

rakuntatalo. Puhe Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Raimo 
Paaso.
Tuomaanpäivän joululauluilta 
to 21.12. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Esko Jurvelinin lauluop-
pilaat. Pääsymaksu 10/5 e.

karjasillan seurakunta

Petri Laaksosen joulukon-
sertti pe 15.12. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Ohjelma 15 
e. Ohjelman tuotosta 10 % 
seurakunnan lähetystyölle.
Joulumusiikkia kynttilän va-
lossa ma 18.12. klo 20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu, johtaa 
Hannu Niemelä. Urut Hanna 
Korri, yksinlaulua Jorma Kärnä. 
Ohjelma 5 e.
Joulu sydämessä - runoilta ma 
18.12. Kaukovainion kappeli. 
Ks. erillinen ilmoitus s. 5.

tuiran seurakunta

Musiikillinen ilta joulua odo-
tellessa to 14.12. klo 20, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tuiran seu-
rakunnan nuortenkuoro esit-
tää jouluista kuoromusiikkia. 
Suomalaisten säveltäjien joulu-
musiikkia Oskar Merikannosta, 
Juhani Pohjanmieheen. Kuoroa 
johtaa kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki.

Diakonia
karjasillan seurakunta

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

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Joulujuhla la 16.12. klo 13, 
Tahkokankaan palvelukes-
kus. Ilmoittautumiset, p. 
050 467 0572.

KUULOVAMMAISET
Kuurojen joulujuhla la 16.12. 
klo 14, Kaukovainion seura-
kuntatalo. 
PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 15.12. klo 
13, Vasamon leirikeskus. En-
nakkoilmoittautuminen ryh-
missä.

lähetys
Lähetyssoppi to 14.12. klo 10-
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Aamuhämärästä la 6.1. klo 10, 
Ylikiimingin kirkko ja seura-
kuntatalo. Vietämme yhdessä 
loppiaista Ylikiimingissä. Aloi-
tamme jumalanpalveluksella, 
jossa saarnaa Eero Junkkaa-
la Suomen Lähetysseurasta. 
Oulun seurakunnat tarjoaa 
lounaan, jonka jälkeen on lä-
hetysjuhla Aamuhämärästä 
päivän kirkkauteen. Yhteiskul-
jetuksen pysähtymispaikat: klo 
8.45 Karjasillan kirkko, 8.50 
Isokatu, Kuntotalon pysäkki, 
8.55 Otto Karhin pysäkki, 9.00 
Merikoskenkadun pikavuoro-
pysäkki ja 9.10 Myllyojan seura-
kuntatalo. Edestakainen matka 
10 e. Ilmoittaudu 2.1.2007 
mennessä rovastikunnan lähe-
tyssihteerille Ulla Mäkiselle, p. 
040 506 5511.

karjasillan seurakunta

Lähetysnuorten joulumyyjäi-
set su 17.12. klo 10–12, Kau-
kovainion kappeli. Myytävänä 
leivonnaisia, kuivakakkuja, 
torttuja ja pipareita ja kyntti-
löitä. Tuotto lähetysnuorten 
ensi kesän Namibian matkan 
hyväksi.
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 ko-
lehti Sambian orpotyölle. Järj. 
seurakunnan vapaaehtoiset 
lähetysystävät.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Intiön perhekerho to 14.12. klo 
10–11.30, Intiön seurakuntako-
ti. Jouluaskartelua.

tuiran seurakunta

Perhekerhot:
Ti 19.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Pyhäkoulu su 17.12. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalon 
kerhotilat. 
Perheiden joulujuhla su 17.12. 
klo 16, Huonesuon seurakun-
takoti. Juhla vietetään ulkona. 
Tilaisuudessa mukanana Ilkka 
Mäkinen. Lastenohjelmaa ja 
jouluglögiä.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti ko-
koontuvat kerhot löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri. 

nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
20.12. klo 18–20, Öbergin talo. 
Tarjolla glökijä jouluisia herk-
kuja ja lauluja.

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas By Night (Yökah-
vila) pe 15.12. klo 20–01, Pyhän 
Andreaan kirkko. Tervetulleita 
ovat kaikki nuoret, jotka ha-
luavat viettää perjantai-iltaa 
kahvikupposen ääressä pelejä 
pelaten, gospelmusiikkia ja 
evankeliumia kuunnellen!

tuiran seurakunta

Nuorten joulujuhla la 16.12. 
Pyhän Luukkaan kappeli. Tule 
mukaan joulun tunnelmaan, 
leikkimieleen ja suuren Lahjan 
äärelle! Mukana juhlassa nuori-
sotyön koko työntekijätiimi.

OulujOen seurakunta

Nuortenilta - Israelin kunin-
kaista Kristukseen pe 15.12. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Jeesukseen liitetään 
usein kuninkaallisia arvonimiä. 
Tutkimme Vanhan testamen-
tin kuningaskertomuksia ja 
päädymme joulun sanomaan. 
Tarinan kuljettajana Ilkka 
Mäkinen.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Cross Cafe pe 15.12. klo 19–
0.30, Isokatu 11 A. Vapaaeh-
toisten pyörittämä kristillinen 
nuorten aikuisten kahvila.
Messu su 17.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 17.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Yliopiston jouluhartaus ke 
20.12. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli, toimittaa kirkkoherra 
(ort.) Raimo Kiiskinen ja Ari 
Savuoja, joulutorttukahvitus, 
kutsutaan erityisesti henkilö-
kuntaa ja opiskelijoita.
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Tuomiokirkkoseurakunta: 
Ines Mirjami Vaskivuo.
Karjasilta: Aku Ville Verneri Es-
kelinen, Topi Elias Eskola, Alvar 
Veikko Christer Forsblom, Jami 
Julius Haapalainen, Eetu Matias 
Huuki, Roosa Emilia Kekkonen, 
Veeti Miro Oliver Kipinä, Sanni 
Kaarina Kyrönlahti, Tuukka 
Julius Laurila, Julius Mikael 
Luukkonen, Santeri Matias Pel-
toniemi, Sara Sofia Seppänen, 
Miska Matias Takalo, Carolina 
Sofia Alexandra Tauriainen, 
Nella Maria Teppola, Vilma 
Maria Arontie, Aliisa Elaine 
Johnson, Maaria Aliisa Mirjami 
Manninen, Vilma Elisabeth 
Nevala, Neea Susanna Savela, 
Martta Noelle Vanhala.
Tuira: Milla Marjut Haapamäki, 
Elina Maaria Heikkilä, Milja 
Helmiina Hyry, Isla Lumia 
Jounila, Silja Mariaana Kes-
kinarkaus, Eeva Olivia Kokko, 
Senni Julia Kärenaho, Mari 
Mimmi Johanna Kärkkäinen, 
Jimi Tuomas Olavi Matala, Kiia 
Enni Julia Nieminen, Nea Elina 
Niskala, Miro Aleksi Tapani 
Ojala, Juho Eemil Rytilahti, Efia 
Emmiina Tyrväinen, Ella Han-
nele Väänänen, Emma Ritva 
Väänänen, Sonja Helene, Lauri 
Johannes Komulainen, Aurora 
Ylijukuri, Neea Eerika Korva, 
Verne Samuel Lohi.
Oulujoki: Laura Katariina Ero-
nen, Otto Eemeli Pelkonen, Mi-
ro Kristian Pinola, Aapo Pekka 
Juhani Raitakallio, Ville-Veikko 
Eetu Ilmari Ronkainen, Lotta 
Saaga Annikka Tikkala.

Seniorit
karjasillan seurakunta

Kastellin seurakuntakerho to 
14.12. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko. 
Vanhuslinja ke 20.12. klo 9–11, 
p. 040 5747 157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.

leirit ja retket
Nuorten leiri LORTTI la 3.3. 
– ti 6.3., Rovaniemi. Tule mu-
kaan ja vedä kaverisikin hurjaan 
seikkailuun kohti tuntematon-
ta! Tähän kaikkeen vaaditaan 
vain 15 vuoden ikä ja 80 e rahaa 
(sis. matkat, majoitus, vakuutus, 
ruoat ja ohjelma). Ilm. viim. 9.2. 
p. 3161 340. Lisätietoa nuoriso-
työnohjaajat Riina Moilanen p. 
050 433 4102, Tuulikki Ståhl-
berg p. 040 574 7082 ja Anssi 
Putila p. 050 340 8982.

Kuorot ja  
yhdistykset
karjasillan seurakunta

Pyhän Andreaan lapsikuoro 
to 14.12. klo 16–17, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
14.12. klo 16.30–17.15, Maik-
kulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 14.12. 
klo 17.30–18.30, Maikkulan 
kappeli. 
Projektikuoro to 14.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 18.12. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ja joulujuhla ke 
20.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli.

OulujOen seurakunta

Kirkkokuoroharjoitus ke 
20.12. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Lapsikuoroharjoitukset to 
21.12. klo 16.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Kahvit.

muut menot
Jouluseimi on nähtävänä Ou-
lun tuomiokirkossa 11.12.–6.1. 
klo 12.15-15. Opas kertoo 
seimestä ja siihen liittyvästä 
sanomasta. Kirkko avoinna ko. 
päivinä klo 12-19.
Sinkkuilta pe 15.12. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo, ala-
sali. Kaikenikäisten aikuisten 
yksineläjien kohtaamispaikka. 
Joulujuhla.
Eläkepapit ja puolisot to 14.12. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Joulujuhla la 16.12. klo 11, 
Heinätorin koulu. Jouluista 
ohjelmaa, kahvitarjoilu.  Puhe 
Anna-Mari Heikkinen.
Rauhanyhdistyksen alueel-
linen joulujuhla to 14.12. 
klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Madekosken Rauhanyhdistyk-
sen joulujuhla su 17.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Vapaaehtoisten joulujuhla ma 
18.12. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Jouluista ohjelmaa, Psal-
mikuoro esiintyy, tarjoilua.

Kansainvälisyys
Jumalanpalvelus, joka 
tulkataan arabiaksi su 
17.12. klo 12, Kaukovai-
nion kappeli. 
English Service su 17.12. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

Karjasilta: Juha Sakari Koi-
vukangas ja Anni Katariina 
Kukkola, Ari-Pekka Kristian 
Isopahkala ja Elisa Marjatta 
Harju, Ville Juhani Nevala ja 
Hannele Elisabeth Ollikainen. 
Tuira: Taito Armas Uolevi 
Peurasaari ja Merja Irene 
Ruotsalainen, Mikko Johannes 
Huhtamella ja Elina Kaarina 
Taikina-aho, Heikki Michael 
Kosola ja Hanna Leena Mariitta 
Vihelä, Aleksi Pellervo Puranen 
ja Outi Eveliina Repo, Ville Ju-
hani Tuovinen ja Kaisa Annikki 
Lamminpää.
Oulujoki: Seppo Juhani Karhu 
ja Eini-Maarit Helise Kari, 
Hannu Juhani Kivijärvi ja Jenni 
Johanna Emilia Helppi.

Karjasilta: Seppo Ilmari Sorvali 
71 v, Saimi Annikki Haapakoski 
s. Anttila 82 v.
Tuira: Vieno Annikki Sormu-
nen s. Vaittinen 90 v, Sirpa 
Kaarina Kivimäki s. Kantola 68 
v, Leino Petter Pasanen 94 v, Lee-
na Irmeli Saarela s. Kajonen 61 
v, Elsa Viola Eriika Airaksinen 
s. Ojanperä 78 v, Eino Henrik 
Ollila 81 v.

Kauneimmat joululaulut
-yhteislaulutilaisuudet

To 14.12.
klo 17.30 Oulun kaupunginsairaa-
lassa. Karjasillan kirkkokuoro. 

Su 17.12. 
klo 12 Heinätorin seurakuntata-
lossa, lapsille ja lapsiperheille.
klo 12 Intiön seurakuntakodissa.
klo 14 Tuiran kirkossa lapsille ja 
perheille, Pyhän Tuomaan Lapsi-
kuoro. 
klo 15 Oulun tuomiokirkossa 
Madetojan musiikkilukion kuoro, 
Maija Tynkkynen urut.
klo 15 Maikkulan kappelissa, per-
heille, Maikkulan lapsi- ja tenava-
kuoro.
klo 15 Sanginsuun seurakuntako-
dissa. 
klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa, 
Oulun laulu. 
klo 16 Tuiran kirkossa. 
klo 16 Pyhän Andreaan kirkossa, 
kansainväliset Kauneimmat jou-
lulaulut.
klo 17 Oulun tuomiokirkossa, 
Madetojan musiikkilukion kuoro, 
Maija Tynkkynen urut.
klo 17 Kastellin kirkossa, Kastellin 
kirkkokuoro.  
klo 18 Tuiran kirkossa englannnin 
kielelle tulkattu tilaisuus.
klo 18 Pateniemen kirkossa. 
klo 18 Oulujoen kirkossa, Meri-
kosken laulu.

klo 19 Kaukovainion kappelissa, 
mukana Sari Hourula, laulu. 
klo 20 Rajakylän seurakuntakodissa, 
Naiskuoro. 
klo 20 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
klo 22 Pyhän Tuomaan kirkko, 
Nuorten kuoro. 

Ma 18.12. 
klo 13 Caritas-kodissa. 
klo 13 Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa.

Ke 20.12. 
klo 18.30 Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskuksessa. 

To 21.12. 
klo 13 Oulun tuomiokirkossa, Poh-
jankartanon 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 seurakuntakodissa.
klo 19 Koskelan seurakuntakodissa. 
klo 20 Pyhän Luukkaan kappelilla.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Su 17.12. klo 10 messu tuomiokir-
kosta, toimittaa Juha Valppu, avus-
taa Ari-Pekka Metso, kanttorina Rai-
mo Paaso, Oulun Laulu.
Su 17.12. klo 11.25 Lasten radio-
pyhäkoulussa lapsityönohjaaja Kir-
si Merenheimo-Mäenpää puhuu ai-

heesta Tehkää tie Kuninkaalle.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 20.12. klo 16.15 Viestintäpastori Merja Laaksamo 
uusien haasteiden edessä, Oulu vaihtuu pääkaupunkiin 
ja työnkuvakin muuttuu. Laaksamoa haastattelee Mar-
ja Blomster.
To 21.12. klo 16.15 Miksi saksalaislapset kilpailevat jou-
lun alla Jeesus-lapsen roolista? Mm. tähän vastaa Saksas-
sa lähetystyöntekijänä ollut Ulla Mäkinen. Marja Bloms-
ter haastattelee.

Su 17.12. klo 9.45 Lasten radiopy-
häkoulussa lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää puhuu ai-
heesta Tehkää tie Kuninkaalle.
Su 17.12. klo jumalanpalvelus 10 

Kemin kirkosta. Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen 
maanantain Etappi-ohjelman uusinta, toimittaa Markus 
Päivärinta Kalajoelta.
Su 17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Raahesta.
Ma 18.12. klo 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Risto Part-
timaa Raahesta. Kauneimmat joululaulut Pattijoen Met-
säkirkossa (uusinta seuraavana sunnuntaina).

R a D i o - o H j e l m aT

oulun seurakuntien net-
tisivuilla (www.oulun-

seurakunnat.fi/joulu) on 
jouluinen meininki. Sivuil-
ta saa asiatiedon lisäksi lukea 
myös jouluisia kertomuksia. 
Tällä viikolla sivuille valmis-
tuu video, joka on Tuiran 
seurakunnan entisen, eläk-
keelle jääneen Terttu Aa-
kon kirjoittama joulutari-
na paimenesta.

Sivuilta on luettavissa myös 

kirkkoherrojen jouluaiheisia 
blogeja.

Jouluista asiaa ovat myös 
hyvän mielen joululahja-
vinkit.

Niille, jotka eivät huomi-
seen perjantaihin mennessä 
ehdi lähettää joulukorttia 
sukulaisille ja ystäville, säh-
köinen postikortti on pelas-
tus. Niitäkin löytyy lähetet-
täviksi Oulun seurakuntien 
kotisivuilta.

joulu tuli 
kotisivuille
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muovikortin aika ei ole vielä 
saavuttanut kirkkoa. Jos ha-
luaa lahjoittaa roponsa ko-

lehtihaaviin jumalanpalveluksessa 
tai ostaa tavaraa myyjäisistä, euro-
ja on otettava mukaan. 

Setelit tai kolikot eivät paina 
kaikkien kukkaroa, koska muovi-
kortti käy maksuvälineenä melkein 
kaikkialla. Siksi katujen lipaskerää-
jät jäävät ilman lahjoitusta eivätkä 
ovella tuotteitaan myyvät saa aikaan 
kauppoja. Kirkkoon sen sijaan 
muistetaan ottaa kolehtiraha.

– Hyvin harvoin tapahtuu, et-
tä kirkkovieras levittelee käsiään, 
kun kolehtihaavi tulee kohdalle. 
Yleensä kolehtiraha on varattu 
taskuun tai seteli taiteltu pieneksi 
nyrkkiin, Muhoksen seurakunnan 
seurakuntamestari Jalo Katiska 
on nähnyt.

Samanlainen kokemus on Kem-
peleen seurakuntamestarilla Maire 
Väisäsellä.

– Joku pistää kolehtirahan tar-
koitukseen varattuun pussiin, joka 
saattaa sitten unohtua kirkonpenk-
kiin. Jos raha on jäänyt päällystakin 
taskuun kirkon eteiseen, raha nou-
detaan sieltä virren aikana, Maire 
Väisänen sanoo. 

Tuomiokirkkoseurakunnan yli-
vahtimestarin Timo Rantalan mu-
kaan useimmat ihmiset muistavat, 
että päiväjumalanpalveluksessa 
kannetaan kolehti. Jossakin muussa 
tilaisuudessa kolehdin kerääminen 
saattaa tulla yllätyksenä.

Jalo Katiska ja Maire Väisänen ovat 
havainneet, että rippikoululaisia ja 
nuoria kirkossakävijöitä kannattaa 
opettaa kirkon käytäntöön.

– Kun kolehtihaavi tulee ensim-
mäisen kerran kohdalle, nuori saattaa 
hämmentyä ja katsella ilmeissään. 

Mutta työnnän aina pussukan jo-
kaisen eteen, ja asia alkaa jäädä 
mieleen, Katiska kertoo.

Kolikoiden lisäksi haaveista 
löytyy aina viiden, kymmenen ja 

Kolehtiraha 
useimmilla taskussa

jouluinen juhla Heinäpäässä
Keskusta-Nuottasaaren suuralueen asukkaiden joulujuhla on 
Heinätorin koululla, Torikatu 45, la 16.12. klo 11.

Tilaisuudessa on oppilaiden ohjelmaa, tuomiokirkkoseurakun-
nan pastorin Anna-Mari Heikkisen puhe, NMKY:n tiernapojat, 
Pauli Huotarin pieni joulusatu ja yhteislaulua

Joulunaluskiireiden keskellä voi itseään säästäen ostaa joulun 
leivonnaiset oppilaskunnan myyjäisistä. Torttukahvitarjoilua.

eläimillekin kuuluu joulurauha
Eläinten joulurauha julistetaan su 17.12. klo 18 eläinten hauta-
usmaalla Sanginsuussa. Joulurauhan julistaa Tuiran seurakun-
nan pastori Helena Paalanne. 

Tilaisuudessa on glögi- ja piparitarjoilua.
Eläinten hautausmaalle on opastus Oulujoen pohjoispuolen 

tieltä.
Hautausmaa on Oulun seudun Eläinsuojeluyhdistyksen yl-

läpitämä.

laaksonen Kaakkurin kirkossa
Laulaja-lauluntekijä Petri Laaksonen konsertoi Pyhän Andreaan 
kirkossa (Sulkakuja 8) Kaakkurissa pe 15.12. kello 19.

Saa joulun ihme koskettaa -konsertti koostuu sekä taiteilijan 
omista lauluista että klassikkojoululauluista.

Konsertin hinta on 15/8 euroa (alle 16-v). Lippuja voi hank-
kia ennakkoon Lippupalvelusta sekä ovelta tuntia ennen kon-
serttia.

Tilaisuuden tuotosta osa käytetään Karjasillan seurakunnan 
lähetystyön tukemiseen.

joulukortteja esillä luukkaassa
Oulun Pyhän Luukkaan kappelin kerhotilojen vitriineissä on 
esillä loppiaiseen 6.1. saakka noin 300 kortin joulukorttinäytte-
ly. Sen on koonnut perheensä saamista korteista Tuiran ja Kar-
jasillan seurakuntien  lapsityönohjaaja Aila Valtavaara.

Esillä on mm. enkeli-, joulukirkko- ja maisemakortteja. Jou-
kossa on myös Valtavaaran itse tehtyjä joulukortteja ja seimi-
asetelmia.

Näyttelyä pääsee katsomaan kirkon ollessa auki, esimerkiksi 
jumalanpalveluksien ja päiväkerhojen aikana.

oululaismuusikoiden 
joulukonsertti

Oululaiset muusikot Juhani Alakärppä, baritoni, ja Markus 
Vaara, urut, sekä Aksel ja Emil Alakärppä pitävät perinteisen 
joulukonsertin Kiimingin kirkossa ti 19.12. klo 20.

Ohjelmassa kuullaan mm. Adamin Oi joulu yö sekä urkusoo-
loina saksalaista ja ranskalaista barokkiohjelmistoa. 

Iltaan kuuluu myös yhteislaulua.
Juhani Alakärppä ja hänen laulava perheensä on tullut tutuksi 

mm. perinteisten joulukonserttien ja joululevyjen myötä.
Markus Vaara toimii säestäjänä Oulun konservatoriossa. Hän 

on esiintynyt monien nimekkäiden laulajien säestäjänä niin pia-
nistina kuin urkurina.

kahdenkymmenen euron seteleitä. 
Aiemmin ne olivat samannumeroi-
sia markkoja.

piRKKo paaKKi

Siru lähtee kuuntelemaan joulurauhan julistusta.
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lähestyy 
1.1.2007 alkaen Posti lopettaa yksipuolisella 
päätöksellään seurakuntalehtien osoitteet-
toman jakelun mainoskieltotalouksiin. Pää-
tös koskee myös Rauhan Tervehdystä.

Jos mainoskieltotalous haluaa edelleen 
Rauhan Tervehdyksen, saa sen osoitteel-
lisella tilauksella. Vuosikerran hinta on 
30 euroa.

Tilaukset tehdään soittamalla numeroon 
08-5626 400 tai sähköpostitse toimitus@
rauhantervehdys.suomi.net.

Jakelupäätöksestä voi antaa palautetta suo-
raan Postin palvelunumeroon 0200 71000 
(pvm/mpm), sähköpostilla osoitteeseen suo-
men.posti@posti.fi tai nettipalautelomak-
keella osoitteessa www.posti.fi/palaute.
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piispa kutsui 
kylään

Kansa pääsi tutustumaan piispanta-
loon adventtivastaanotolla viime sun-
nuntaina. Sitä ennen vietettiin messu 
piispa Samuel Salmen johdolla Oulun 
tuomiokirkossa.

Tänä vuonna teemana oli saamelaisuus. 
Sekä messussa että vastaanotolla esiintyi 
saamelainen Giellavelaggut-yhtye.

ja
n

n
e 

Ka
n

Ka
al

a



7

Ku
Va

T:
 j

u
H

a 
H

ei
m

oV
iR

TaK empeleläinen Matti Lahti-
nen, 65, ei osaisi pitää saar-
naa tai lausua runoja. Sik-
si joulun sanoma välittyy 

hänen tekemästään seimestä.
Lahtinen on vuollut puu-ukkoja 

pienestä pojasta lähtien ja tehnyt 
lukuisia muistomerkkejä.

– Olkoon tämä sellainen Juu-
russuon joulukatu, Lahtinen nau-
rahtaa kotikuistilla Kempeleen 
Juurussuolla.

Viime jouluksi rakennettu näyttävä 
seimi erottuu selvästi tielle asti. 

Toinen Lahtisen tekemä seimi on 
ollut jo vuosia Kempeleen Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon kirkko-
salissa. Lahtisen käsialaa on myös 
kirkon lähetyskynttelikkönä toi-
minut Vaivaispoika.

Lisäksi hän suunnitellut Kem-
peleeseen Muualle haudattujen 
muistomerkin.

– Onni-isä vuoli aikoinaan puusta 
kaikenlaista, ja minä istuin kääpänä 
kyljessä. Asuimme silloin Paltamossa 
ja Raahessa. Puukko minulla oli jo 
pienenä. Isän kylki oli hyvä taide-
koulu, Lahtinen muistelee.

Perhe kiersi isän mukana rau-
tateillä ympäri Suomea. Näin on 
tehnyt myös Lahtinen Lahja-vai-
monsa ja kolmen tyttärensä kanssa. 
Neljä vuotta sitten eläkkeelle jäänyt 
rakennusmestari kehitti ja sanee-
rasi työurallaan rautateitä. Työ 
alkoi jäädä sivuun sydäninfarktin 
jälkeen 1999.

 

enkelit salaman mukana

Matti Lahtinen tekee sanojensa mu-
kaan kaikkea, mitä käsillä yleensä 
pystyy tekemään: puu- ja kiviveis-
toksia, puu- ja lyijykynäpiirroksia 
ja öljymaalauksia. Muotokuvia on 
kertynyt lapsista, työkavereista ja 
julkisista henkilöistä.

Kajaanin asemalle pystytettiin 
2004 graniittinen Porapojan patsas 
radan 100-vuotisjuhlan kunniaksi. 
Lahtisen käsialaa on myös Oulun 
radan rakentajien muistomerkki 
Raksilassa.

Kesällä 2001 Lahtisella oli jo 
valmiina enkeliaiheinen näyttely, 
joka sisälsi toistasataa varsin oma-
kohtaista taulua. Ne tuhoutuivat 
salaman iskettyä perheen taloon 
Juurussuolla. Kaksikymmentä 
vuotta rautatieläisen tukikohtana 
toimineesta kodista jäi jäljelle vain 
murtunutta kivijalkaa.

– Minä olin sillä hetkellä töissä 
ja vaimo ja tytär ostoksilla. Donna-
koira menehtyi heti. Silloin päätin, 
että enkeleitä en enää piirrä.

– Ystävistä opimme sen, että 
vaikka he normaalisti lymyävät 

jossain nurkan takana, hätätilan-
teessa ovat sitten jelppaamassa ja 
pukkaamassa eteenpäin, Lahtinen 
muistelee.

Syksy luovaa aikaa

Korventuneen kodin tilalle raken-
nettiin uusi ja viiden vuoden jäl-
keen pihaa koristaa jo näkyvästi 
Lahtisen kädenjälki. Varsinkin ka-
lastajan hahmo näyttää houkutta-
van veistäjää työhönsä.

Lahtinen tekee käsillään taidetta 
melkein päivittäin; ominta aikaa 
on syksy.

– Silloin syntyy varsinkin piir-
roksia ja maalauksia. Kylmällä 
kun ei voi tuoda pölkkyä sisälle ja 
alkaa veistämään. Kevättalvella on 
puolestaan pöjöliinikausi, jolloin 
ei tapahdu oikein mitään, Matti 
Lahtinen myöntää.

Lahja-vaimokin huomaa hiljai-
set kaudet neljän vuosikymmenen 
yhteiselon jälkeen ja ihmettelee, 
mikä on vikana.

– Jossain vaiheessa kevättä Mat-
ti alkaa kuitenkin toimia: lähtee 
ulos ja krapsuttaa siellä pari viik-
koa. Silloin syntyy yleensä jotain 
kummallista, esimerkiksi tuo iso 
lehtokurppa takapihalle, Lahja 
Lahtinen nauraa.

– Se on ilmeisesti suvussa tä-
mä taipumus. Vanhimman tytön 

Miska-poika on ollut joka patsaan 
pystytystilaisuudessa mukana leveä 
hymy naamallaan. Jälkikasvu tosin 
taitaa olla kääntynyt enemmän mu-
siikkiin, Matti Lahtinen pohtii.

näyttämöntekijä

Seurakunta on ollut aina Lahtisen 
perhettä lähellä: kotona on pidetty 
päiväkerhoja, kinkereitä ja laulet-
tu kauneimpia joululauluja. Suu-
rin osa Matti Lahtisen töistä onkin 

joulun sanoma syntyy käsillä

lahtisten kuistia koristaa seimi, jota ohi ajavat autoilijatkin pysähtyvät katsomaan. jeesus-lapsi odottelee 
vielä sisätiloissa seimeen asettamista.

hengellisesti sävyttyneitä. Sanalli-
sesti taiteilija ei kuitenkaan töitään 
mielellään selitä.

– Kirjaa lukiessaan ihmiset ra-
kentavat mielessään hahmoille ja 
tapahtumille näyttämön. Minä 
teen tavallaan väärin päin: raken-
nan näyttämön, johon itse kukin 
saa kertoa tarinan. Mitä enemmän 
tarinoita löytyy, sitä paremmin kuva 
on onnistunut, hän hymyilee.

minna pelTola

Kalastajahahmot toistuvat lahtisen kotipihan töissä.

eduskunnan 
satavuotis-

näyttely 
kaupungin-
kirjastossa

Eduskunnan satavuotisnäyt-
tely on esillä 4.-31.12. Oulun 
kaupunginkirjaston näyttely-
tilassa, Kaarlenväylä 3. Näyt-
tely on eduskunnan satavuo-
tisjuhlien suurin kansalaista-
pahtuma.

Näyttely esittelee eduskun-
tauudistusta 1906-1907 sekä 
suomalaisen yhteiskunnan 
kehitystä sadan vuoden ai-
kana. Eduskunnan satavuo-
tisjuhlien teema on Oikeus 
ääneen - luottamus lakiin. 
Sata vuotta suomalaista kan-
sanvaltaa. Näyttelyllä on sa-
ma teema.

netistä 
makonde-
taidetta

Makonde-heimon veistäji-
en taidetta on mahdollista 
ostaa äsken avatusta verk-
kokaupasta. Uniikkeja kä-
sin tehtyjä ebenpuisia veis-
toksia ja käyttöesineitä myy-
dään osoitteessa www.ma-
kondeart.net.

Kaupan puuhamiehinä 
ovat olleet Riitta Heino, Kai 
Tirkkonen ja Pasi Kemi. 
Riitta Heino on työskennel-
lyt lähetystyössä Tansaniassa 
15 vuotta.

Makonde Art -verkkokaup-
pa sai alkunsa Kai Tirkkosen 
vierailtua Tansaniassa ku-
vaamassa veistäjien taidetta 
ja tutustumassa heidän elä-
määnsä.

Makonde Artin valikoimaan 
kuuluu esittäviä veistoksia ja 
käyttöesineitä, esimerkiksi 
kirjeveitsiä ja kynttilänjal-
koja.

Verkkokaupassa on tarjolla 
myös koruja sekä ebenpuisia 
ruokailuvälineitä. Suurimmat 
ja erikoisimmat veistokset 
ovat myynnissä taidehuuto-
kaupassa, joka löytyy samalta 
sivustolta.
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Television katsojatilastojen mukaan linnan-
juhlia katsoi lähes puolet suomalaisista, jo-
ten moni varmastikin huomasi kuinka vä-
hän veteraaneja oli itsenäisyyspäivän vas-
taanotolle kutsuttu. Veteraanimiehet ja -
naiset ovat kuitenkin edelleen ne ihmiset, 
joiden ansiosta ylipäätään vietämme itse-
näisyyspäivää. Tämä pistääkin miettimään, 
kuinka paljon ylimmän valtiojohdon tahol-
ta veteraaneja todella arvostetaan.

Itsenäisyyspäivää juhlistamaan oli kutsuttu 

muun muassa niiden valtioiden edustajia, 
jotka lähinnä pistivät hanttiin Suomen it-
senäisyyttä varjeltaessa. Eikö itsenäisyyspäi-
vänjuhlassa pitäisi olla vain niitä henkilöitä, 
joilla oikeasti on jotain tekemistä itsenäisyy-
temme kanssa.

Eli suoraan sanottuna itsenäisyyspäivänä 
juhlituimmat henkilöt pitäisivät olla sotiem-
me veteraanimiehet sekä -naiset eivätkä pre-
sidentin kampanjatiimiläiset ja ulkomaiset 
diplomaatit.

Valtiojohdolta puuttuu veteraanien arvostus
Veteraaneja on keskuudessamme enää noin 
satatuhatta henkilöä, ja hekään eivät enää 
montaa vuotta ole keskuudessamme. Suo-
men kansa arvostaa veteraaneja. Juhlapu-
heissa heitä kyllä muistetaan valtiovallan 
taholtakin, mutta milloin he todella saavat 
sen arvostuksen, kunnianosoituksen ja huo-
lenpidon, mikä heille kuuluu?

maRKo paalaVuo
RaKennuSmieS, opiSKelija

oulu
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P rofessori Antti Eskola aloitti mar-
raskuussa Helsingin Sanomien 
mielipidesivuilla keskustelun us-
kontunnustuksesta. Omassa kir-
joituksessaan hän luonnehti sitä 

ikäväksi tavaksi.  Eikö jokainen voi tunnus-
taa uskonsa omin sanoin?, Eskola pohti. 

Hän sai vastauksia kirkon oppineilta, 
mutta myös tavalliset seurakuntalaiset ovat 
sanoneet mielipiteensä. Yksi heistä ehdotti, 
että uskontunnustuksen opinkohdat muo-
toiltaisiin nykykielelle paremmin ymmär-
rettäviksi.

Helsingin teologisen tiedekunnan professori 
Heikki Kotila ei ole osallistunut julkiseen 
kirjoitteluun. Hän vastaa Rauhan Terveh-
dyksen antamiin kysymyksiin. 

Miksi jumalanpalveluksessa on uskon-
tunnustus? 

– Uskontunnustusten taustana on var-
haiskristillisen kirkon kasteopetus. Uskon-
tunnustuksen avulla kastettaville opetettiin 
tiiviissä muodossa uskon ydinasiat. 

– Myös meillä ennen kastamista luetaan 
uskontunnustus. Sen jälkeen pappi sanoo: 
”Tähän uskoon ja kaikkien sen lupausten 
omistamiseen kastamme nyt tämän lap-
sen.” 

Kuinka vanha uskontunnustus on? 
– Uskontunnustusta alettiin käyttää mes-

sussa 400- ja 500-luvuilla.

Onko uskontunnustuksen ääneen sano-
minen jonkinlaisen järjestyksen pitämistä: 
näin täällä uskotaan?

– Kun uskontunnustus ilmaisee kirkon 
yhteisen uskon sisällön, se samalla muistut-
taa, ettei kristinuskossa ole kysymys mistä 
hyvänsä henkisyydestä. Uskomme nousee 
Raamatusta ja ankkuroituu Kristukseen. 

Tuoko meitä jumalanpalveluksessa yhteen 
usko vai enemminkin jokin epämääräi-
nen kaipaus ja toivo ihmistä viisaamman 
Jumalan olemassaolosta? Kaipaustaan on 
vaikea pukea sanoiksi.

– Jumalanpalvelus puhuttelee koko ihmis-
tä – kaikkia aisteja, ymmärrystä ja tunnetta. 
Kaipaus on hyvä syy tulla kirkkoon. 

– Uskontunnustuksesta ei voi puhua vain 
älyn ja ymmärtämisen näkökulmasta. Uskon 
maailma avautuu vain osittain älylle. Jos 
ajatellaan kokonaisvaltaisesti, uskontun-
nustuksen oudolta tuntuvat ilmaisut eivät 
nouse kohtuuttomaan asemaan. 

Voitaisiinko usko tunnustaa nyt eri sanoin 
kuin 400-500 -luvuilla?

– Kirkon yhteinen usko on muuttumaton, 
siksi uskontunnustuksen uudistaminen on 
teologisesti äärimmäisen haastava ja vaati-
va tehtävä. 

– Toisaalta sekä yksilön usko että yhtei-
söllisen hengellisyyden korostukset muut-
tuvat. Siksi on luonnollista, että perinteiseen 
uskontunnustukseen yhtyminen voi tuntua 

joskus vaikealta. 
– Nykyisin käytössä olevat uskontunnus-

tukset ovat syntyneet tietyssä historiallisessa 
tilanteessa ja erityisesti Nikean uskontunnus-
tus heijastaa 300-luvun teologisia kiistoja. 
Omana aikanamme uskon ja opin haasteet 

Moderni ihminen 
tunnustaa uskonsa ikivanhoin sanoin  

ovat toisenlaisia. 
– Historialliset uskontunnustukset 

kuitenkin kuuluvat kirkkomme oppipe-
rustaan. Siksi uskontunnustusten muut-
tamisen sijasta tulisi keskustella niiden 
tulkinnasta.  

Voisivatko seurakunnat ja ihmiset tehdä 
itse uskontunnustuksensa?

– Toki. Voisi olla hyödyllistä koettaa laatia 
uskontunnustus omin sanoin. Yksityinen 
uskontunnustus on kuitenkin tarkoitettu 
yksityiseen käyttöön. 

2. adventtisunnuntaina pieni joukko tyrnäväläisiä yhtyi seisoaltaan yhteiseen uskontunnustukseen.

Tämän VuoDen Viimeinen
RauHan TeRVeHDYS 

ilmeSTYY 21.12.



9

Tyrnävän pappi ei ole kaivannut uusia sanoja 
uskontunnustukseen.

Kappalainen Teemu Isokääntä tietää, että Tyrnävän kirkossa uskon-
tunnustus kuuluu selvästi alttarille saakka. Vuosisatoja vanhat yhtei-

set sanat ja kielikuvat eivät oudoksuta vaan ovat monen turva. Niissä on 
lupaus iankaikkisesta elämästä. 

Jotkut, vaikkakin enää harvat, aloittavat kodissaankin aamunsa uskon-
tunnustuksella.

Isokääntä toivoisi, ettei rippikoulun perinteinen ulkoläksy merkitsisi 
uskontunnustuksen jonkinlaista ulkolukua. 

Rippikoulun opettaja laittaa nuoret miettimään, mitä merkitsee kon-
firmaatiossa lupaus ”tahdon”, kun heiltä kysytään alttarilla: ”Tahdotteko 
Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässänne?”

Yhteinen usko
ympäri maailman

Teemu Isokäännälle uskontunnustus on kuulunut moniin elämän tär-
keisiin vaiheisiin: kasteen ja konfirmaation lisäksi pappisvihkimykseen ja 
messuun, jossa hänet asetettiin kappalaisen virkaan.

Isokääntä ei ole kaivannut omia, moderneja ilmaisuja uskosta. Hän on 
liittynyt mielellään niihin sanoihin, jotka kristityt ovat tunteneet kautta 
aikojen ja eri puolilla maailmaa.

Tyrnävän pappi epäilee, olisiko nykyajan ihmisillä sen suurempaa viisautta 
tai valaistusta keksiä uskontunnustusta kuin aikaisemmilla sukupolvilla.

– Olisi vaarallista tehdä yksilöhakuisuuden nimissä uusia, ajanmuotoon 
puettuja ”sävellyksiä” uskontunnustuksesta, hän sanoo ja myöntää hieman 
pelkäävänsä sellaista ajatusta. 

RH

Moderni ihminen 
tunnustaa uskonsa ikivanhoin sanoin  

– Arvelen, että jos jumalanpalvelukseen ko-
koontunut seurakunta joutuisi lausumaan 
uusimuotoisia, oman aikamme ihmisten laa-
timia uskontunnustuksia, niihin olisi vielä 
vaikeampaa yhtyä kuin vanhoihin histori-
allisiin tunnustuksiin. 

Onko tärkeää tai välttämätöntä uskoa 
niin kuin kirkko uskontunnustuksessa 
opettaa?

– Luterilaisen kirkon keskeisessä tun-
nustuskirjassa, Augsburgin tunnustuksessa 
sanotaan, että Pyhä Henki vaikuttaa uskon 
syntymiseen missä ja milloin Jumala hy-
väksi näkee. Tästä seuraa mielestäni ihana 
vapaus. 

– Kun usko on Jumalan omaa työtä, ei 
uskontunnustuksen äärellä tarvitse ahdis-

tua. Ihminen ei voi pakottaa itseään us-
komaan. 

Saako olla hiljaa uskontunnustuksen aikana 
tai valita ne kohdat, joihin yhtyy? 

– Jumalanpalveluksessa ei valvota, kuka 
missäkin kohdassa suunsa avaa. Uskontun-
nustusta voisi luonnehtia myös Jumalan 
ylistämiseksi tai matalaprofiilisen nyky-
hengellisyyden mukaisesti vaikkapa toivon 
tunnustukseksi. 

– Usko on salaisuus, josta ihminen ym-
märtää vain osan. Elämän eri kohdissa uskon 
eri ulottuvuudet näyttäytyvät merkittävinä 
ja tärkeinä. 

– Joskus on tärkeää ajatella Jumalan luomis-
työtä, toisessa hetkessä on lohdullista muistaa, 
että Kristus on käynyt tuonelassakin. 

RiiTTa HiRVonen

Vanhoissa sanoissa 
turva parempi
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3. adventtisunnuntain 
sanajumalanpalvelus 
17.12. klo 10 kirkossa. 
Toim. Tuisku, kantt. 
Jääskeläinen. Kolehti 
Pietarin katulapsityön 
tukemiseen, Martini-
us-säätiön kautta.
Kauneimmat joululaulut su 17.12. 
klo 15 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa (mukana Seurakuntalaiset 
-bändi) ja klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Autoilijat, käyttäkää 
myös vanhan kirkon ja koulujen 
parkkipaikkoja.
Pietun pianokoulun oppilaskonsertti 
Kokkokankaalla to 14.12. klo 19 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Päiväkerhojen viimeinen toimintapv 
ennen joulua pe 15.12. Päiväkerhot 
ovat joululomalla 18.12.06–7.1.07. 
Toiminta jatkuu ma 8.1.07.
Perhekerhon viimeinen toimintapvä 
ennen joulua pe 15.12. Kokkokankaal-
la. Toiminta jatkuu ti 9.1.
Terveyskeskuksessa joulujuhla pe 
15.12. klo 13. Laulamme yhdessä 
kauneimpia joululauluja.  
Rauhanyhdistyksen joululauluilta pe 
15.12.klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Jouluinen kynttiläkonsertti ti 19.12. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Konsertissa esiintyy kansalaisopiston 
laulunopiskelijoita ja sekakuoro Sanna 
Jaakon johdolla. Yhteislaulua sekä Glö-
gi ja piparitarjoilu. Vapaa pääsy. Järj. 
kansalaisopisto ja seurakunta.
Eläkeläisten joulujuhla ke 20.12. klo 
13 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Tervetuloa hiljentymään joulunsano-
man äärellä. Juhlan lopussa joulupuuro 
ja kahvit. Kuljetusta tarvitsevat, yhteys, 
p. 040 779 0368.
Jouluhartaus Zeppelinissä ke 20.12. 
klo 16. 
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 20.12. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14–17 sekä 
lauantaisin klo 10–13. Ilonpisara on 
auki viimeisen kerran ennen joulua 
to 14.12. klo 14–17 ja jää sitten n. 
kuukauden joulutauolle. Kiitos kaikille 
lahjoittajille, asiakkaille ja työntekijöil-
le kuluneesta vuodesta!
Nuoret: Yöpappilaohjaaja-avustajien 
joulujuhla ma 18.12. klo 18 kirkon-
kylän seurakuntakodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 15.12. 
klo 19 joululauluilta PKK. Su 17.12. klo 
17 joulujuhla ry:llä.               
Murron rauhanyhdistys: Pe 15.12. klo 
19  joululauluilta Kempeleen kirkossa. 
Pe 15.12. klo 19     nuortenilta Kolmo-
sella. La 16.12. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 17.12. klo 14 joulujuhla ry:
llä, Kari Ahola. 
Kastetut: Joose Nico Mikael Raatesal-
mi, Jura Armas Juhani Selander, Alisa 
Rebekka Tiirola, Aleksi Mikael Nis-
kanen, Henna Marjaana Koivuranta, 
Mona Orvokki Ukura.
Kuollut: Jaakko Antero Hakala, 74 v. 
Eero Johannes Helkiö, 87 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Hailuoto

14.–21.12.2006

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

T ä m ä  V i R S i

(aRmaS maaSalo 1913, Hilja HaaHTi 1899. 
ViRSiKiRjaan 1938)

Lastenohjaaja Anne Viininkanoja Muhokselta pitää hyvin rak-
kaana virttä 548: Tule kanssani Herra Jeesus.

-Se tulee yleensä ensimmäisenä mieleen, vaikka en oikein osaa 
edes sanoa miksi.  Virsi tuo mieleen paljon muistoja, iloisia ja 
surullisia. Virsi on tuttu lapsuusajoista alkaen.

Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Tule illoin 
ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö, tule vielä kun jou-
tuu yö.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Liminka

Kiiminki

To 14.12. klo 11.30 
Teppolan hartaus, klo 
14.30 Saarenkartanon 
hartaus, klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 17.12. klo 10 sa-
najumalanpalvelus, klo 18.30 tort-
tukahvit seurakuntasalissa, klo 19 
Kauneimmat joululaulut Hailuodon 
kirkossa.
Ke 20.12. klo 13 yksinäisten joulujuhla 
seurakuntasalissa.
La 23.12. klo 14.30 Saarenkartanon 
jouluhartaus.
Su 24.12. klo 16 jouluaaton sanaju-
malanpalvelus.
Ma 25.12. klo 8 jouluaamun sanaju-
malanpalvelus, kirkkokuoro.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa 3. advent-
tisunnuntai 17.12. klo 
10, liturgia Nevala, 
saarna Vähäkangas, 
kanttorina Niemelä.
Vanhemman väen joulujuhla su 17.12. 
alkaen klo 10 jumalanpalveluksella 
kirkossa, jonka jälkeen srk-keskuksessa 
joulupuuro, torttukahvit ja jouluista 
ohjelmaa. Lions Club tarjoaa kuljetusta 
juhlaan. Mikäli tarvitset kuljetuksen, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon pe klo 
9-11, p. 547 2636.  
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 
17.12. klo 17, Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulu, puhe Heinonen, tilaisuus 
tulkataan viittomakielellä kuulo-
vammaisille ja klo 19, Haukiputaan 
puhallinorkesteri, puhe Nevala.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
joulumusiikkia kynttilänvalossa 
Kaakkurissa Pyhän Andreaan kirkossa 
ma 18.12. klo 20.30 ja Haukiputaan 
srk-keskuksessa to 21.12. klo 20.30.
Lähetysmyyjäiset S-market Reimaris-
sa la 16.12. alkaen klo 10 tai niin kauan 
kuin tavaraa riittää. Lähetysmyyjäisten 
talkoot Kellon srk-kodilla pe 15.12. klo 
7.30 alkaen.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk.keskuksessa tänään to 
14.12. klo 17. Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulun harjoitukset srk-keskuk-
sessa tänään to 14.12. klo 18.30. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Lau-
lun Kiittää saan -cd-levyä  myyvät 
kuorolaiset, Haukiputaan kirkko-
herranvirasto, Haukiputaan Kirja ja 
Lahja, Oulussa Kirjakauppa Biblia ja 
Musiikki-Kullas. Cd-levyä myydään 
myös kuoron joulukonserteissa. Cd:n 
hinta on 18 e.
Työttömien ja vähävaraisten jou-
luateria srk-keskuksessa ma 18.12. 
klo 15-17. Ilmoittautumiset tarjoilun 
järjestämistä varten viimeistään ma 
11.12. diakoniatoimistoon pe klo 9-11, 
p. 5472 636, Työnhakijoitten Eija Vavu-
lille, p. 040 5287 418, Ulla Heinolle, p.  

040 5287 419 tai itsepalvelukirppiksen 
kassalle.
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. 
Perhekerhojen syyskausi päättyy 
puurojuhliin  Perhekerhot jatkuvat 
tammikuussa viikolla 2. 
Lapsityön joulukirkko kirkossa ti 
19.12. klo 18, jonka jälkeen joulukahvit 
srk-keskuksessa.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot. 
Avustusasioissa ajanvaraus diakonia-
toimistosta pe klo 9-11, p. 547 2636 
tai käymällä paikanpäällä. Pe 22.12. 
ei ole ajanvarausvastaanottoa.  Muissa 
asioissa yhteys suoraan oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Varhaisnuoret: Avoimet ovet alkavat 
tammikuussa viikolla 3. 
Nuoret: Avoimet ovet Martinniemen 
srk-kodissa to 14.12. klo 18-20.  Avoi-
met ovet alkavat tammikuussa viikolla 
3. Elokuvailta nuorille Wirkkulassa pe 
15.12. klo 18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: joulu-
lauluilta kirkossa pe 15.12. klo 18.30,  
joulujuhla ry:llä su 17.12. klo 15, Kello: 
joulujuhla ry:llä su 17.12. klo 16, Matti 
Kenttä. Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 15.12. klo 17, 
rippikoulun käyneiden nuorten ilta 
ry:llä la 16.12. klo 18.30, joulujuhla 
ry:llä su 17.12. klo 14.
Kellon seurakuntakodissa 2.12. 
pidetyt myyjäiset tuottivat 800,25 e 
diakonia- ja lähetystyölle. Kiitokset 
talkoolaisille ja kaikille eri tavoin 
mukana olleille! Arvonnassa osuivat 
voitot seuraavasti: joulukuusi Viljo 
Karjalainen, torkkupeitto Heikki 
Holsti, herkkukori Sirkka Heikkinen, 
hartiahuivi Tiina Kurjenheimo, puinen 
hedelmäkori Terttu Taimisto, liina Rai-
mo Äijälä, passikukkaro Ruut Ahonen 
ja kalenteri Veikko Venäläinen.
Kehitysvammaisten Tuki ry.:n ar-
vonnassa osuivat voitot seuraavasti: 
herkkukori Anna-Liisa Manninen, 
shaali Annikki Laurila, essu Hanna 
Hyvärinen, tyynynpäällinen Jenni 
Vaattovaara, huomioliivi ja neulatyyny 
Maritta Ojala, villasukat Tiia Laurila, 
villasukat Elisa Ojalehto, kahdet 
villasukat Heikki Holsti, villasukat ja 
lapaset Anna- Maija Teppola, villasukat 
ja neulatyyny Tapio Kirves, lahjakortti 
pesulaan ja neulatyyny Tiia Laurila, 
pähkinät ja pesulaput sekä neulatyyny 
Pentti Väänänen, lapaset ja heijastin 
Kaisu Halonen, lapaset ja heijastin 
Merja Kosamo. Onnittelut voittajille!
Kuollut: Aaro Olavi Tuomaala  90 
v, Aleksanteri Mosorin  82 v, Sirpa 
Kaarina Kivimäki  68 v.
Avioliittoon kuulutettu: Jouni Mar-
kus Hirvasniemi ja Kaisa Marja 
Kortetjärvi.
Kastettu: Tommi Eerikki Ritapuu, 
Meri Maarit Karvonen, Venla Julia 
Alexandra Ylitalo,

Aija Maaret Heleena Rehu, Leevi Severi 
Takkula, Justus Henrik Juhani Saari-
nen, Sofia Hannele Kemppainen, Urho 
Johannes Leskinen, Jarkko Kristian 
Väyrynen, Ada Erica Auvinen.

3. adventtisunnun-
tain messu kirkossa su 
17.12. klo 10 Markku 
Palosaari, Helena Yli-
maula, Marja Ainali. 
Kolehti  Suomen Setle-
menttiliitto ry:lle perheiden kasvatus-
tehtävää ja vanhemmuutta tukevaan 
työhön. Kirkkokuljetus Jäälin seura-
kuntakodilta klo 9.30, kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirastoon, p. 8161003 

viimeistään 14.12. Seurakuntalais-
ten yhteinen joulupuuro klo 11-13 
seurakuntakeskuksessa, laulutuokio 
klo 11 ja 12, vapaaehtoinen  maksu 
lähetystyölle, paluu Jääliin joulupuu-
ron jälkeen.
Kauneimmat joululaulut su 17.12. klo 
17 Jäälin seurakuntakodissa, Helena 
Ylimaula, Matti Laurila, yksinlaulu, 
Jarkko Metsänheimo, kolehti lähe-
tystyölle.
Kauneimmat joululaulut su 17.12. klo 
17 kirkossa, Satu ja Markku Palosaari, 
Marja Ainali ja klo 19 kirkossa, Pauli 
Niemelä, Jarkko Metsänheimo, Alau-
dae-lapsikuoro, johtaa Liisa Räisänen, 
kolehdit lähetystyölle.
Kauneimmat joululaulut ma 18.12. 
klo 19 seurakuntakeskuksessa, Raimo 
Salonen, laulut säestää Haukiputaan 
puhallinorkesteri, johtaa Mika Kaija-
nen, kolehti lähetystyölle.
Joulunsävel soi -konsertti ti 19.12. klo 
20 kirkossa, Juhani Alakärppä, baritoni, 
Aksel Alakärppä, Markus Vaara, urut. 
Ohjelma 5 euroa.
Iltakirkko pe 15.12. klo 18 kirkossa, 
Miia Seppänen, Jarkko Metsänhei-
mo.
Sotiemme veteraanien, Kaatuneitten 
omaisten, eläkejärjestöjen ja seura-
kunnan yhteinen joulujuhla to 14.12. 
klo 13 seurakuntakeskuksessa.
Jouluinen kirkkohetki kehitysvam-
maisille  to 14.12. klo 12 kirkossa.
Sururyhmä to 14.12. klo 18 Montin-
salissa.
Kirkkokuoro to 14.12. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Joulurauhan julistaminen metsänvä-
elle pe 16.12. klo16 Reposelän majalla, 
Pauli Niemelä, Marja Ainali.
Hartaus ti 19.12. klo 13 Koivulehdossa, 
Raimo Salonen.
Lasten joulukirkko ke 20.12. klo 8.30, 
9.30 ja 10.30 kirkossa, Miia Seppänen, 
Birgitta Kontio, Marja Ainali, lasteno-
hjaajat.
Lasten joulukirkko to 21.12. klo 8.30, 
9.30 ja 10.30 Jäälin seurakuntakodilla, 
Miia Seppänen, Birgitta Kontio, Marja 
Ainali, lastenohjaajat.
Lähetysmyyjäisten arpajaisvoitot 
seuraaville: seimiasetelma Tilda Tör-
rö, nukke Leila Rantala, tyyny Jaana 
Sipola, kuppi ja lautanen Raili Sipola, 
joulukoriste Sirpa Piltonen, joululiina 
ja servetit Kaatra-Levinen, huivi Maija 
Laurila, pora Liisa Kääriä, kirja Sylvia 
Koponen, kynttilätalo Mirja Vilmi, lelu 
Pirkko Heikkinen. Kiitos osallistumi-
sesta ja onnea voittajille.
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.
Perhetyö: Perhekerhon joulupuuro 
seurakuntakeskuksessa ti 19.12. ti klo 
9.30.-11. Perhekahvila Kirkkopirtillä 
to 14.12. klo 13. Huom! Jäälissä ei enää 
ti 19.12. perhekahvilaa. Perhekerhot 
ja -kahvilat joululomalla 20.12.2006 
- 15.1.2007.
Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: Nuor-
ten ilta to 14.12. klo 19 Jäälin seurakun-
takodilla. Iltakirkko pe 15.12. klo 18 
kirkossa, Miia Seppänen. Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla seuraavan 
kerran  tiistaina 9.1. klo 17-20.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 
17.12. klo 12 Huttukylässä Ollilalla, 
Alakylässä Peltokorvella ja Kaistolla, 
Tirinkylässä  Käkelällä, rauhanyhdis-
tyksellä, kirkonkylässä Pöysköllä ja 
kirkkopirtillä.
Joulutervehdys su 17.12. klo 14 Jaa-
rankartanossa, Mikko Kälkäjä ja klo 17 
joulujuhla rauhanyhdistyksellä.
Kastettu: Jaako Samuel Hannula, 
Konsta Aadolf Manninen, Emmiina 
Sylvia Petäjäjärvi, Thomas Tobias 

Kuoroharjoituksia ei 
ole tälle vuotta.
Kauneimmat jou-
lulaulut to 14.12. 
klo 14 Niittypirtin 
palvelukodilla.
Joululaulukonsertti pe 15.12. klo 19 
Vanamossa Tupoksessa. Perttu Math-
lin tenori ja Mika Jaakola piano. Järj. 
Limingan seurakunta ja Limingan 
seudun musiikkiopisto.
Sanajumalanpalvelus 17.12. klo 10 
kirkossa. Aino Pieskä ja  Mika Kot-
karanta. Virret: 13, 9:1-3, 12, 7, 266.  
Kolehti raamatunkäännöstyöhön 
Wycliffe-raamatunkääntäjät ry:n 
kautta.
Hyväntekeväisyyskonsertti su 17.12. 
klo 15 kirkossa. Kuorot Aiolos, 
Kempeleen nuorisokuoro ja Ynnin 
mieskuoro. Säestää Mika Kotkaranta. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Tarton 
ja Elvan lastenkotien hyväksi.
Kauneimmat joululaulut su 17.12. 
klo 19 kirkossa. Limingan vaskiyhtye 
avustaa.
Lasten joulukirkko ma 18.12. klo 
18 Vanamossa Tupoksessa. Mukana 
lastenohjaajat.
Aaponpäivän konsertti ma 18.12. 
klo 20 kirkossa. Limingan seudun 
yksinlaulajat. Ohjelma 5 euroa, vapaa 
pääsy.
Lasten joulukirkko ti 19.12. klo 18 
kirkossa. Mukana lastenohjaajat.
Viimeiset ajanvaraukset diakonis-
sojen vastaanotolle ennen joulua 
ma 18.12. Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226 ja Maisa Hautamäki, p. 044 
7521 227.
Jouluvaellus pe 22.12. klo 21 Hei-
nijärvellä. Tule kokemaan vuoden 
pimeimmän päivän iltana vaellus 
joulun iloon ja valoon. Päätteeksi glögi 
ja pipari tarjoilu.
Päiväkerhotyö: Viikolla 51 ei päivä-
kerhoja. Lasten joulukirkko ma 18.12. 
klo 18 Tupoksen Vanamossa ja ti 19.12. 
klo 18 kirkossa. Kerhot alkavat viikolla 
2 eli 8.1.2007. Vapaita kerhopaikkoja 
voi tiedustella lastenohjaajilta. Perhe-
kerhot ovat joululomalla ja alkavat 
jälleen viikolla 3. Siunattua joulun 
aikaa kaikille!
Nuoret: Ma 18.12. kerhonohjaajien 
palaveri Hannu Krankan koululla 15. 
Kaikki varhaisnuorten kerhot alkavat 
taas ensi vuonna viikolla 2. Nuori-
sotyönohjaaja päivystää seuraavan 
kerran ensi vuoden puolella 9.1. 
entiseen aikaan 15–16.30. Nuorten 
lähetysvintti samaisena tiistaina (siis 
9.1.) klo 16.30–18 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 ti 16.1. klo 
17. 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: Pe 15.12. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16.  Partiopiirin 
jouluhartaus partiojohtajille Pyhän 
Tuomaan kirkossa Puolivälinkankaalla 
klo 19.  Katso infoa! 15.-16.12. Vael-
tajien joululeiri. Lisätietoa varjoilta. 

Joulun sävel soi
Konsertti Kiimingin kirkossa

19.12.2006 klo 20.00

Juhani, Aksel & Emil Alakärppä: laulu
Markus Vaara: urut

Puurunen, Taika Tuulikki Sarias, Aada 
Ulrika Tuomivaara.
Kuollut: Marko Mikael Hautala 32 v.
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19.12. klo 10-12.
Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 20.12. klo 10-16.
Alueelliset herättäjäseurat Taivalkos-
kella su 17.12. alk. klo 10 jumalanpal-
veluksella.
Rauhanyhdistys: Puuro/joululauluilta 
Kurenalan ry:llä la 16.12. klo 18. Jou-
lujuhla Kurenalan ry:llä su 17.12. klo 
16. Joulumyyjäiset Sarakylän koululla 
pe 15.12. klo 19.
Haudattu: Kerttu Helena Parviainen 
82 v, Pentti Antero Ervasti 59 v ja  Tarja 
Aulikki Saarijärvi 46 v.

Su 17.12. Kirkkopalvelussa Tuomen-
marjat. To 21.12. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Hyvät 
partiolaisten vanhemmat. Pihoille ajo 
lapsia partioon tuotaessa on osoittau-
tunut vaaralliseksi, koska partiolaisia 
ja autoja on pihalla paljon.  Jos parti-
olaiset voisivat jäädä kyydistä pihan 
ulkopuolella, niin autoja ei tarvitse 
pihalle ajaa ollenkaan.  Vartiolaiset 
voivat tulla kokouksiin omatoimisesti. 
Partiotoimisto/Markku Korhonen.  
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Pe 15.12. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 16.12. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä. 
Su 17.12. klo 14 joulujuhla ry:llä.
Kuollut: Katri Pia Rusanen 16 v 6 
kk 16 pv.                                            
Kastettu: Elias Nestori Pyykönen, 
Eetu Elmeri Joonatan Norrback, Otso 
Antero Romo, Aada Amalia Suhonen, 
Tuulia Maria Tauriainen ja Aaron 
Henrikki Tuunanen.
Huom. kirkkovieraat! Poikkeukselli-
sen vetisestä talvesta johtuen emme voi 
käyttää kirkolla varaparkkialueita, 
joten toivomme ymmärtämystänne lii-
kenteen ohjaukseen. Ja mikäli suinkin 
voitte, jättäkää auto kylälle ja kävelkää 
heijastin heiluen kauneimmat joulu-
laulut- ja joulukirkko-tilaisuuksiin! 
 

tapiirin joulujuhla Taimi Lohelalla, 
mukana Leena, Pekka, Ossi. Pikku-
paketti mukaan! Klo 13 kauneimmat 
joululaulut palveluasunnoilla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Heikkinen. Klo 14.30 
hartaus tk-sairaalassa, Heikkinen.
Diakoniatyön avustusasioissa pyy-
dämme ottamaan yhteyttä viim. viikol-
la 50 diakoniatoimistoon, p. 533 2862, 
Leena Leskelä, p. 040 547 0785 tai Sari 
Mustonen, p. 040 547 0784.
Lapset/perheet/varhaisnuoret: Ker-
hojen joulujuhla ma 18.12. klo 18 
Koivu ja tähti – kulttuurikeskuksessa. 
Ohjelmassa jouluevankeliumi, tont-
tuleikkejä, tiernapojat ym. Juhlan 
jälkeen joulupuuro srk-talossa. Kerhot 
päättyvät joulujuhlaan ja jatkuvat 
tammikuussa viikolla 3. 
Nuoret: Yökahvila la 16.12. klo 19-
23 yläasteen tiloissa. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisille su 17.12. 
klo 12-13 srk-talon nuorten tilassa. 
Isoskoulutettavat osallistuvat kerho-
jen yhteiseen joulujuhlaan ma 18.12., 
kokoontuminen srk-talolle klo 17. 
Nuorisotyön Marco-projekti myy 
joulukuusia, 15-20 e/kpl, tied. Rai-
nerilta. Päivystys nuorisotoimistolla 
perjantaisin klo 14-16 ja maanantaisin 
klo 10.40-12.15, p. 533 1201 tai nuo-
risotyönohjaajat Tuula Väänänen, p. 
040 524 6534 ja Rainer Väänänen, p. 
040 585 1057. 
Partio: Partiolaiset mukana kerhojen 
kanssa yhteisessä joulujuhlassa ma 
18.12. klo 18.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: La 16.12. klo 19 
nuorten pikkujoulu ry:llä. Ti 19.12. 
klo 13 lauluseurakerho.
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 16.12. 
klo 11-12.30 päiväkerho. La 16.12. klo 
19 nuorten joulujuhla Muhoksen ry:
llä. Su 17.12. klo 14 joulujuhla ry:llä.
Vihitty: Ilkka Juhani Juntunen ja Päivi 
Hannele Fisk .
Kastettu: Lotta Iida Emilia Heikkinen, 
Veeti Sakari Kortelainen, Heidi Riikka 
Sinikka Kukkonen, Julius Veikka Olavi 
Mainio, Miko Aarre Samuel Pitkänen, 
Roope Albert Pitkänen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

Pudasjärvi

To 14.12. klo 13 Lu-
mijoen ja Limingan 
veteraanien joulujuh-
la srk-talossa. Klo 14 
hartaushetki Alatem-
meksen vanhainkodil-
la. Klo 14 molempien 
kokkikerhojen kokoontuminen. Klo 
18 Lakeuden kehitysvammaisten tuki 
ry:n joulujuhla srk-talossa.
Pe  15.12. klo 18-20 lasten ja nuorten 
joulujuhla srk-talossa: näytelmä, toi-
mipisteitä joista palkintoja, jouluherk-
kuja, tonttulakki mukaan, joka lahjan 
tuo (noin 2 e) se lahjan vie.   
Su 17.12. klo 10 sanajumalanpalvelus  
kirkossa, rovasti Jouko Lauriala , 
kolehti lähetystyölle Suomen lähetys-
seuran kautta. Klo 14 kerholaisten 
joulujuhla srk-talossa. 
Klo 18 mieskuoro Pohjan Laulun 
joulukonsertti kirkossa, johtaa 
Mihkel Koldits, solistina Anna-Maria 
Jurvelin, urkurina Raimo Paaso. Oh-
jelmamaksu 5 e.
Ti 19.12. klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous srk-talolla. Klo 18 perheraa-
mattupiiri Rönköillä Limingassa, 
Kedonperäntie 9. (Huom.paikka!)
Ke 20.12. klo 14 kauneimmat joulu-
laulut palvelutalo Lumilyhdyssä, hat-
tu kiertää Suomen lähetysseuralle. 
To 21.12. klo 9.30 koulun joulukirkko, 
puhe Antti Härkönen. Klo 19 Kau-
neimmat joululaulut kirkossa, Maili 
Muuttola-Junkkonen säestää, Marjo 
Koski-Vähälä esittää runoja. Kolehti 
Suomen Lähetysseuralle.
Joulun palvelukset: aattona klo 15 
sananjumalanpalvelus, jouluaamuna 
klo 8 sanajumalanpalvelus, tapanina 
klo 10 messu.
Rauhanyhdistys: To 14.12 klo 12 vart-
tuneiden Joulujuhla K & J Koivulalla. 
Su 17.12 klo 18 Joulujuhla ry:llä Ali 
Viinikka.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kerho-
huone 387 512, pastori 045 630 6073, 
suntio 045 630 6081, diakonissa 045 
638 1973. Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net 

Su 17.12. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Pekkala, 
kanttori Kajava. Ko-
lehti Suomen Idän-
työlle. Klo 16 kau-
neimmat joululaulut 
kirkossa, Pekkala, Kajava, Muhoksen 
torvipojat. Klo 19 kauneimmat jou-
lulaulut kirkossa, Heikkinen, Kajava, 
kirkkokuoro. 
Ma 18.12. klo 18 kerhojen joulujuhla 
Koivu ja tähti –kulttuurikeskuksessa ja 
joulupuuro srk-talossa. 
Ti 19.12. klo 12 Sanginjoen seurakun-

Lapsi- ja perhetyö 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyö: ks. 
erill. ilm. Oulunsalo 
-lehdestä!
Tarvitsemme sinua 
vapaaehtoisesta aut-
tamistyöstä kiinnostunut. Erill. ilmoi-
tus Oulunsalo- lehdessä 13.12.
Vanhemman väen joulujuhla srk-
talolla to 14.12. klo 11, hartaus Pekka 
Kinnunen (ks. erill. ilmoitus Oulunsalo 
-lehdestä)
Jouluinen musiikki-ilta kirkossa pe 
15.12. klo 20, kirkkomusiikkiopis-
kelijat.
Messu kirkossa su 17.12. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Pyhäkoululaisten joulujuhla su 17.12. 
klo 12 seurakuntatalolla.
Joulunajan sävelhartaus kirkossa 
su 17.12. klo 20, Pekka Kinnunen. 
Mieskuoro Weljet sekä srk:n poika- ja 
lapsikuorot.
Työttömien jouluruokailu seurakun-
tatalolla ma 18.12. klo 15.
Oulaisten nuorten kuoro kirkossa ti 
19.12. klo 19, Tapani Tirilä, iltamusiikki 
Tuomo Kangas. 
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
20.12. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Laulu joulun ilosta kirkossa to 21.12. 
klo 20. Lausujina Hellevi Pirttisalo, 
Anja Salo, Jussi Lahtinen, musiikki 
Tuomo Kangas.
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.
Kastettu: Hilma Alviina Vähäsöyrinki, 
Veikka Topias Kurkela, Jonne Tapani 
Kivirinta.
Vihitty: Leo David Daniel Majuri 
(Parkano) ja Paula Anelma Toljamo 
(Vantaankoski).
Oulunsalon kk:n ry: To 14.12. klo 
14 seurat  Salonkartanossa, Pekka 
Kinnunen. Pe 15.12. klo 17 myyjäis-

tavaroitten vastaanotto ja ruokailu 
ry, klo 18.30 myyjäiset ry, Seurustelu, 
Jorma Vuorma. La 16.12. klo 12 seurat 
Teppolassa, Jouko Haapsaari. Su 17.12. 
klo 17 seurat ry, Aimo Hautamäki, 
Mauno Linnanmäki.
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.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 17.12. klo 10, 
Kukkurainen, Kyllönen, 
Jurmu.
Kauneimmat joulu-
laulut: Livon koululla su 17.12. klo 
14, Sarakylän kappelissa su 17.12. klo 
19, seurakuntakodissa su 17.12. klo 
19, kirkossa ma 18.12. klo 19 ja pe 
22.12. klo 20 sekä  Syötteen koululla 
ti 19.12. klo 18.
Joululaulu -tilaisuus Korpisen kylä-
talolla su 17.12. klo 13.
Sofia Magdaleenan konsertti Hirvas-
kosken koululla pe 15.12. klo 19.
Pudasjärven kirkkokuoro joulun 
tunnelmissa -  kirkossa  ke 20.12. klo 
19, iltarukous Oskari Holmström.
Ystävän kammari rippikoulusalissa ti 

Kiiminki rakentaa

Vanamo virallisesti 
käyttöön

Vihitty: Mikko Hannu Samuel Julku-
nen ja Henna Riikka Heikkinen.
Kastettu: Minea Saara Maria Illi-
kainen
Kirkkoherranvirasto ja toimistot 
kiinni to 14.12.
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

l imingan kunnan ja seurakunnan yhtei-
nen toimintakeskus Vanamo vihittiin 

juhlallisesti käyttöön viime maanantaina 
11.12. Juhlapuheen piti kuntaministeri 
Hannes Manninen. Käyttöön siunaami-
sen toimitti piispa Samuel Salmi.

Vananmon on piirtänyt ja suunnitellut 
Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen. Talossa 
on niin kunnan päiväkoti- ja esikoulutiloja 
kuin seurakunnan toimitilat ja yhteinen 
monitoimisali keittiöineen.

Seurakunta omistaa rakennuksesta nel-
jänneksen ja kunta loput. Talo valmistui 
elokuussa 2006.

Nimi Vanamo syntyi siitä, että suun-
nitteleva arkkitehti löysi vanamo-kukkia 
paikalta, jolle talo rakennettiin.

Limingan, ja erityisesti Tupoksen kasvu, 
on ollut voimakasta viime vuodet. Siksi 
uusi toimintakeskus on jo tupaten täysi, 
ja kunta valmistelee jo uuden päiväkodin 
perustamista Tupokseen.

Käyttöönottojuhlassa iloittiin kunnan 
ja seurakunnan yhteistyöstä. Yhteiset tilat 
ovat monipuolisessa käytössä, ja niiden 
avulla vastataan kuntalaisten ja seurakun-
talaisten palvelutarpeisiin.

Vanamon salissa pidetään jumalan-
palvelus joka kuukauden ensimmäinen 
sunnuntai klo 15. 

Jouluna talon ohjelmassa on mm. aatto- 
ja joulukirkko, Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuus ja joulukonsertti.

K iimingin seurakunnan tiedotusta ju-
malanpalveluksiin on suunniteltu te-

hostettavan mm. tekstiviestien välityksel-
lä. Piispantarkastuksessakin kiiminkiläi-
siä kehotettiin ahkerampaan osallistumi-
seen jumalanpalveluksissa. 

Ympäristötavoitteet kuuluvat myös toi-
mintasuunnitelmaan. 

Jäälin seurakuntakodin laajennustyöt 
alkavat kevättalvella, ja ne pyritään saa-
maan valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. 
Suvelan korjaustyöt ja tulvansuojelu yh-
teistyössä ympäristökeskuksen ja kunnan 
kanssa aloitetaan leirikauden jälkeen elo-
kuun puolessa välissä. Rakennustyöt vievät 
kaikkiaan yli 2 miljoonaa euroa eli noin 
vuoden verotulot. Kustannukset katetaan 
kertyneillä säästöillä ja lainanotolla.

Sävellyksiä juhlavuodeksi
Tulevien vuosien toimintasuunnitelmassa 
huomioitiin seurakunnan ja kunnan yh-
teinen juhlavuosi 2008. Kirkkoneuvosto 

on pyytänyt sävellysteokset paikkakun-
nan omilta säveltäjiltä. Kantaatin säveltää 
Tuomo Nikkola, uusille seurakuntakes-
kuksen uruille säveltää urkuteoksen Ris-
to Ainali ja uruille ja soolosoittimelle sä-
veltää Ilmari Mäenpää. Nämä kantaesi-
tetään 150-vuotisjuhlassa.

Juhlamessu ja pääjuhla pidetään loka-
kuussa 2008. Tuolloin järjestetään myös 
juhlaseminaari ja nähdään historiallinen 
näytelmä. Juhlavuoden kunniaksi seura-
kunta julkistaa kunnan kanssa yhteisen 
juhlakirjan. Lisäksi on suunniteltu muun 
muassa pappilaa käsittelevä julkaisun val-
mistaminen ja raamattuluentosarja.

Kirkkovaltuusto sai tiedoksi kirkkoneu-
voston päättämän tiedotusstrategian, jossa 
painopisteenä on jumalanpalveluselämä, 
Kiiminkiin muuttaneet ja nuoret perheet. 
Parhaillaan uudistetaan seurakunnan 
kotisivuja.

Kirkkoneuvosto on valinnut diakonian 
virkaan Erja Hahon. Erityisnuorisotyön 
sijaisena jatkaa Sanna Karjalainen.
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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. 0207109 878, Kestilän 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207109 
865, Pulkkilan seurakuntatoimisto p. ja 
fax 0207 109 850, Pyhännän seurakun-
tatoimisto p. ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207109 860.
Pe 15.12. klo 12 Siikalatvan seura-
kunnan työtekijöiden  jouluruokailu 
Piippolan srk-kodilla.
Ma 18.12. klo 13 Siikalatvan seurakun-
nan kehitysvammaisten joulujuhla 
Selkälässä, lisätietoja diakoniatyön-
tekijöiltä.
Ke 20.12. klo 17 kirkkoneuvoston 
kokous ja klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous Pyhännän seurakuntatalolla.
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.

Kestilä
La 16.12. klo 18 Kau-
neimmat joululau-
lut Kestilän kirkossa, 
kirkkokuoro mukana, 
Tuominen ja Määttä. 
Kolehti Suomen Lä-
hetysseuralle.
Su 17.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tuominen ja Kinnunen. 
Kolehti nimikkolähetti Taina Taskilan 
työlle Etiopiassa.
Ma 18.12. klo 13 Siikalatvan seura-
kunnan kehitysvammaisten advent-
tijuhla Selkälässä, lisätietoja diakonia-
työntekijöiltä.    
Ke 20.12. klo 17 kirkkoneuvoston 
kokous ja klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous Pyhännän seurakuntatalolla.
To 21.12. klo 9 koulun Kauneimmat 
joululaulut kirkossa. 
Tulossa: su 24.12. klo 15 aattohar-
taus Pihlajistossa, klo 16 jouluaaton 
sanajumalanpalvelus kirkossa ja klo 
23 jouluyön messu kirkossa, ma klo 
8 joulukirkko ja ti 26.12. klo 10 tapa-
ninpäivän messu.    
Rauhanyhdistys: Su 17.12. klo 12 Juha 

Pe 15.12. klo 17.30 nuortenkuoro 
seurakuntatalolla.
Su 17.12. klo 12 messu kirkossa, 
Arkkila ja Kinnunen. Kolehti Suomen 
Gideonien raamattutyölle Suomessa ja 
Malesiassa. Klo 19 Kauneimmat joulu-
laulut kirkossa, mukana kirkkokuoro, 
Kautto ja Kinnunen.
Ma 18.12.klo 13 Siikalatvan kehitys-
vammaisten joulujuhla Selkälässä. 
Auto lähtee seurakuntatalolta klo 
12.15, paluu klo 15.
Ti 19.12. klo 13 omaishoitajien jou-
lukahvit seurakuntatalolla.
Ke 20.12. klo 19 siioninvirsiseurat 
kirkossa.
To 21.12. klo 13.30 hartaus Nestorin 
ruokasalissa, Kautto, ja Irman kerhojen 
joulujuhla. Klo 19 joululaulujen ilta 
kirkossa, hartaus Kautto, lapsikuoro, 
nuortenkuoro ym.
Pe 22.12. klo 8.30 kouluväen joulu-
kirkko, Kautto ja Kinnunen.
Tulossa: Jouluaatto 24.12. klo 12.45 
ehtoollinen Nestorissa ja klo 16 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Kautto, 
Kinnunen ja nuortenkuoro. Joulu-
aamuna 25.12. klo 8 joulukirkko, 
Kautto, Kinnunen ja kirkkokuoro. 
Tapaninpäivänä 26.12. klo 12 messu, 
Kautto ja Kinnunen.
Rauhanyhdistys: Su 17.12. klo 13.30 
hartaus Nestorissa, Arttu Kamula. Su 
17.12. klo 16 joulujuhla ry:llä, Jouko 
Limma. 
Kastettu: Tomi Roope Viljami Kangas.

Myllyojalla syntymäpäiväseurat, Alpo 
Pikkarainen. Ma 25.12. klo 19 seurat 
ry:llä, Mauno Mustapää.

piippola 
To 14.12. klo 16 tyt-
tökerho, klo 19 Kau-
neimmat joululaulut 
Kairanmaan talolla 
Leskelässä.
Pe 15.12. klo 9 lähetyksen joulumyy-
jäiset kunnantalon aulassa. 
Su 17.12. klo 12 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Piri ja Määttä. Kolehti 
Piippolan diakoniatyölle vanhusten 
virkistystoimintaan. Klo 19 Kauneim-
mat joululaulut kirkossa (kynttilä-
valaistus), Violakuoro ja Mieskuoro, 
joht. Marianne Oivo, yksinlaulua 
Timo Ylikoski, juonto ja hartaus Piri. 
Rippikoululaiset osallistuvat.
Ma 18.12. klo 13 Siikalatvan seura-
kunnan kehitysvammaisten joulu-
juhla Selkälässä. Klo 19 Kauneimmat 
joululaulut Shellin baarissa, Piri ja 
Kyöstilä.
Ti 19.12. klo 10 Pentti Haanpään 
koulun joulukirkko kirkossa, Piri ja 
Määttä. Klo 18.30 Siioninvirsiseurat 
Väinölässä, pastori Jouni Riipinen.
Ke 20.12. klo 10 päiväkerhon, perhe-
kerhon ja päivähoidon lasten ja koko 
perheen joulukirkko, kirkkohetken 
jälkeen kahvit ja mehut seurakuntako-
dilla, Piri ja Määttä. Klo 18 rippikoulua 
seurakuntakodilla.
Rauhanyhdistys: su 17.12. klo 15 
joulujuhla ry:llä.

pulkkila
To 14.12 klo 10 lasten 
joulukirkko. Kahvit ja 
mehut srk-talolla.
to 14.12 klo 13 Koivu-
lehdossa varttuneen 
väen Kauneimmat 
joululaulut. 
Su 17.12 klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Arkkila. klo 19 Kauneimmat 
joululaulut kirkossa. 
Ti 19.12 klo 19 Laakkolan koulun 
joululaulu- ja hartaushetki rukous-
huoneella. Juhla  jatkuu koululla. 
Ke 20.12 klo 13 ehtoollishartaus 
Koivulehdossa.
Su 24.12 aattokirkko klo 13.
Ma 25.12 klo 8 jouluaamun juhlaju-
malanpalvelus. Kirkkokuoro vierailee 
vuodeosastolla ja Koivulehdossa. 
Ti 26.12 klo 19 tapaninpäivän messu 
Junnonojan rukoushuoneella.
Rauhanyhdistys:  pe 15.12. klo 19 
raamattuluokan pikkujoulu. La 16.12. 
klo 19.30 nuortenilta ry:llä. Su 17.12. 
klo 13 joulujuhla ry:llä
Kuollut: Kalevi Evert Aapeli Lehto 
82 v. 

pyhäntä
To 14.12. klo 10 joulu-
lauluhetki Nestorissa, 
klo 12 veteraanikuoro, 
klo 14.30. Pyhännän 
vanhustentaloyhdis-
tyksen syyskokous 
Ukonojan kerhohuoneella, esillä 8 §:n 
mukaiset asiat, klo 17 lapsikuoro, klo 
18 kirkkokuoro srk-talolla.
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.fi Tilaa ajoissa käsinsidottu 
Raamattu tai virsikirja lahjan 
saajan omalla nimipainatuk-
sella. Nimipainatuksella olevat 
tuotteet voit tilata myös 
kirjakaupasta.

Ääni-Piplia
Uusi testamentti 
luettuna CD:lle.  
Vuoden 1992 
käännös. 17 CD:tä.  
59 euroa

Hopeiset korut 
ovat ensiluokkaista
hopeaa. Eri malleja, 
katso lisää www.
bible.fi. Herran 
siunaus -riipus 
saatavana myös 
kultaisena.

Tule joulu kultainen
•  Henkilökohtainen joululahja - tilaa meiltä tai osta kirjakaupasta  •

Suomen Pipliaseura   |    PL 173    |     Kauppiaankatu 7   |    00161 HELSINKI     |    puh (09) 612 93 520   |   myynti@bible.fi   

Siikajoki

Siikalatva

Tyrnävä

To 14.12. klo 18 seura-
kunnan päiväkerhon, 
pyhäkoulun ja per-
hekerhon joulujuh-
la seurakuntatalolla. 
Torttu + piparikahvit 
ja mehut.
Su 17.12. klo 18 iltakirkko kirkossa, 
mukana lapsikuoro ja klo 19 Kauneim-
mat joululaulut - tilaisuus kirkossa. 
Kaikki rippikoululaiset mukaan kirk-
koon ja joululaulutilaisuuteen, myös 
eri järjestöjen rippikouluihin menevät. 
Seurakunnan rippikoululaisilla rippi-
koulua klo 17 alkaen kirkossa.
Ti 19.12. klo 13 virsihetki Puisto-
lassa.
Jouluaattona su 24.12. klo 15 aatto-
hartaus kirkossa. Kirkkoherra Reino 
Tanjunen ja kanttori Yrjö Nissinen.
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.
Uudenvuoden aattona su 31.12. klo 
23.30 uudenvuoden aattokirkko ja 
uudenvuodenpäivän päivähartaus 
kirkossa. Kirkkoherra Reino Tanjunen 

To 14.12. klo 18.30 
puurojuhla Temmek-
sen liikuntahallilla. Klo 
19 Lakeuden Laulu-
miesten joulukonsert-
ti Tyrnävän kirkossa.
Pe 15.12. klo 11 harta-
us Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-talol-
la. Klo 18 joululauluil-
ta Mäntyrinteellä.
La 16.12. klo 16 lasten 
kauneimmat joulu-
laulut Tyrnävän kirkossa.
Su 17.12. klo 10 messu Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. Klo 12 sanaju-
malanpalvelus Temmeksen kirkossa, 
Isokääntä, Temmeksen lapsikuoro. 
Kolehti Anna lapselle raitis joulu 
-kampanjaan Suomen Valkonauha-

Rantsila
To 14.12. klo 11 seu-
rakunnan joulujuhla 
seurakuntatalolla ja klo 
14 Hovin Stellat Hovin 
koululla. 
Pe 15.12. klo 14 Rant-
silan Laulu vanhain-
kodissa.
Su 17.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Eeva Va-
ronen. Kolehti Rantsilan seurakunnan 
urkujen korjausrahastolle. Klo 19 
kauneimmat joululaulut II kirkossa, 
kanttorina Eeva Varonen, juonto Pirjo 
Kesälä. 
Ti 19.12. klo 19 Limingan musiik-
kiopiston jouluinen musiikki-ilta 
seurakuntatalolla, myös yhteislaulua. 
Kahvitarjoilu urkujen korjausrahaston 
hyväksi.
Ke 20.12. klo 19 joulurauhan julistus 
Kurunnevalla Pylsynsaaren kodalla.   
Su 24.12. 4. adventtisunnuntaina klo 
15 jumalanpalvelus kirkossa, Lauriala, 
Leinonen ja lapsikuorot.
Ma 25.12. joulupäivänä klo 8 joulu-
kirkko, Lauriala, Leinonen ja Rantsilan 
Laulu.
Ti 26.12. tapaninpäivänä klo 10 sanaju-
malanpalvelus Sipolan koululla.
Huom! Seurakunnalla on tiernatytöt 
ja tiernapojat! Molempia voi tilata 
Arja-kanttorilta, p. 044 518 1151. 
Rauhanyhdistys: Su 17.12. klo 13 
joulujuhla ry:llä.
Kastettu: Henrik Joonatan Äijälä ja 
Eeli Ari Iivari Tyni.
Kuollut: Laura Annikki Pussila, 79 v.
Seurakunnan tapahtumakalenteri: 
http://evl.fi/rantsila. 

ja kanttori Yrjö Nissinen.
Rauhanyhdistys: To 14.12. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Su 17.12. klo 13 
joulujuhla ry:llä.
Kuolleet: Mirja Birgitta Torvinen e 
Aaltonen 85 vuotta, Saima Orvokki 
Eerikkilä e Lassila 78 vuotta.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

liiton kautta.
Su 17.12. klo 19 Kauneimmat joulu-
laulut Tyrnävän kirkossa.
Ma 18.12. klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut Kristiina ja Pentti Aholalla, 
Lännentie 53.
Ti 19.12. klo 9 koulun joulukirkko 
Temmeksen kirkossa, Teemu, Pentti 
ja lapsikuoro. Klo 19 Ilosanomapiiri 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 20.12. klo 13 hartaus Peltolan palve-
lukeskuksessa. Klo 22.45 Kuulammen 
koulun yökirkko Tyrnävän kirkossa, 
Teemu ja Matti.
To 21.12. klo 9.15 Kirkkomännikön 
koulun joulukirkko Tyrnävän kirkos-
sa, Teemu ja Pentti. Klo 10.30 hartaus 
Mäntyrinteellä.
Jouluaattona aattohartaus klo 15 
Temmeksen kirkossa ja klo 16 Tyrnä-
vän kirkossa, Jouluyön messu klo 22 
Tyrnävän kirkossa.
Kuorot: Lapsikuoro to 14.12. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Nuoret: Nuorten ilta pe 15.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. La 16.12. klo 14 
kerhonohjaajien ja isosten joulujuhla 
Tyrnävän srk-talolla.
Kirkkovaltuuston kokous pe 15.12. 
klo 19 Tyrnävän srk-talolla. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä khranviras-
ton ilmoitustaululla khranviraston 
aukioloaikana. Kirkkovaltuuston 
ko-kouksen tarkistettu pöytäkirja 
muutoksenhakuohjeineen on näh-
tävänä khranvirastossa 16.12.2006-
16.1.2007.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 17.12. 
klo 16 joulujuhla ry:llä. Murto: Pe 
15.12. klo 19 jou-lulauluilta Kempeleen 
kirkossa ja klo 19 nuortenilta Kolmo-
sella. La 16.12. klo 19 raamattu-luokka 
ry:llä. Su 17.12. klo 14 joulujuhla ry:
llä.
Kuollut: Väinö Fredrik Luttinen 69 v.
Kastettu: Altti Heikki Mikael Haara-
kangas, Peppi Eeva Amelia Jetsonen, 
Siiri Ilona Kären-lampi, Inka Eliisa 
Leskinen, Atte Sakari Pummila, Siiri 
Sofia Peltola.
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Toivontuottajat tarjoaa kauneimpia joululauluja 
upeimpina sovituksina ympäri vuorokauden 3.–26.12.

www.jouluradio.fi

Jouluradio.fi

Oulu: 105,9 MHz
(kaapeli) 91,9 MHz

Kåre Savukoski osoittaa 
konkreettisesti, mitä 
rakkaus tarkoittaa. 
Hän tekee käsityönä 
himmeleitä ja myy niitä 
rahoittaakseen vaimonsa 
Kertun sairaalahoitoa.

K åre Savukoski sai kipinän 
himmeleiden tekemiseen 
kolmisenkymmentä vuot-
ta sitten nähtyään artik-

kelin lehdessä. Itseoppineena hän 
on valmistanut isoja ja pieniä ko-
risteita sekä kehitellyt uusia mal-
leja ja ideoita. 

Materiaali eli merivehnä on kerät-
ty Kalajoen rannoilta ja sen jälkeen 
kuullotettu auringossa. 

Savukosken himmeleitä on näh-
tävillä kahdessa Oulun kirkossa, ja 
tasavallan presidenttikin on saanut 
lahjaksi oman himmelinsä Mänty-
niemeä koristamaan.

Savukoskien kotitalo sijaitsee 
Kalajoella. Kerttu-vaimon sai-
rastuttua heinäkuussa he joutui-
vat siirtymään Ouluun. Kerttua 
hoidetaan yksityisessä sairaalassa, 
ja Kåre asuu Marja-tyttären per-
heen luona.

– Päivät menevät mukavasti, kun 
on jotakin tekemistä. Kesällä kuivatut 
vehnät alkavat tosin olla lopussa, 
himmelimestari tuumii.

Perheen palatessa illalla töistä 

ja koulusta vieraillaan sairaalassa. 
Viikonloppuisin käydään Kertun 
luona kaksikin kertaa päivässä. Yh-
dessä olo on tärkeää kaikille.

Hyvän joulun toivotus

– Vaimon sairastuminen oli kova 
isku. Pari kuukautta meni niin, et-
tei mitään muuta osannut ajatel-
la. Aluksi Kerttu ei tuntenut ke-
tään, mutta sitten vein vihkikuvia, 
ja niitten avulla hän muisti minut, 
Kåre kertoo.

Halvaantuminen vei puhekyvyn, 
ja kommunikoiminen tapahtuu il-
meillä, eleillä ja kosketuksella.

Toiveita on, että Kerttu puhuu 
piakkoin.

– Olen sanonut, että jouluna sit-
ten toivotat minulle hyvää joulua. 
Siihen hän nyökkäsi ja hymyili, 
Kåre kertoo iloisena.

85-vuotias Kåre on ollut itsekin 
operoitavana. Sydämentahdistin 
asennettiin pari viikkoa sitten.

perheen juhla

Joulu on Savukoskille perhejuh-
la. Kalajoelle on saapunut yleensä 
tytär perheineen. Tämä joulu on 
erilainen, ja se vietetään Oulussa. 
Onneksi läheisiä on ympärillä, ja 
Kerttu tuodaan sairaalasta mukaan 
juhlimaan. Omaan kotiin on kui-
tenkin ikävä.

– Jätän Luojan hoitoon sen, pää-
seekö kotitaloon enää asumaan 

vai tuleeko meistä oululaisia, Kåre 
huokaisee.

Vaikeuksista huolimatta Savu-
koskien elämässä on iloa ja toivoa. 
Kåre ja Kerttu ovat olleet naimisis-
sa lähes 60 vuotta, ja elämä ilman 
toista on vajavaista.

– Rakkaus on kaikki. Tärkeäm-
pää ei voi olla, toteaa Kåre ja ottaa 

Himmeleitä rakkaudella

– Himmeli tuo joulun tunnelman, 
Kåre Savukoski toteaa taideteostensa 
keskellä.

uuden meriheinän käteensä liit-
tääkseen sen toiseen.

Pienistä palasista rakentuva 
kaunis himmelikokonaisuus on 
kohta valmis.

Hanna KaRKKonen

Kåre Savukosken haastattelu 
nähdään televisio-ohjelmassa 
”Vierivät kivet” TV1-kanavalla 
19.12. klo 17.10.

jouluradio 
kuuluu 

myös oulun 
ympäristössä
Vastaanotinta kannattaa 
viritellä myös Oulun naa-
purikunnissa, jos haluaa 
kuunnella Toivontuotta-
jien jouluradiota.
Radiokanavan kuuluvuus-
alue ulottuu Iistä ja Yli-
Iistä aina Ruukin ja Tyr-
nävän alueille. Länsi-itä-
suunnassa kuuluvuusalue 
alkaa Hailuodosta ja ulot-
tuu Ylikiiminkiin ja Uta-
järvelle saakka.
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sanan aika

Lyököön sydän sydäntä vasten,

ei viileä viisaus,

ei tuhon sokea voihke 

– lyököön läpi ikuisuuksien

Jumalan sydämen ääni.

Olen elämän aaltojen huuhtoma kivi

ei tuskatta muuttunut muotoni mun.

Kun tarkasti katsot, on viiltoja rivi.

Vain iskujen alla muovaudun.

Ei kivi niin helpolla periksi anna,

ei Mestarin nimeä veistos kanna.

Kivenveistäjän iskut ja kädet kovat

ne kovassa työssä tarpeen ovat...

Ei lannistu luonto naisen ei miehen. 

Tuhat kertaa kun lyödään elämän tiehen,

johan oppia alan kovan läksyn sen:

Olen Jumalan armon kerjäläinen.

Hilja aalTonen

Hämmästelijöiden
joulu

Luonto ei näytä valmistautuvan sellaiseen jouluun kuin olen tottunut. 

Miten ehdin sydämessäni valmistaa tietä taivaalliselle Kuninkaalle tä-

män joulun alla? 

Jaksanko edes Johanneksen tavoin kysyä epäilevänä: ”Oletko sinä se, 

jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?”

Johannes Kastaja on yksi Uuden testamentin merkillisimpiä henkilöitä. 

Häntä sanotaan tien valmistajaksi Kunnian Kuninkaalle, Jeesukselle. 

Usein tähän tehtävään liitetään Vanhan testamentin ennustus Jesajan 

kirjasta: ”Ääni huutaa: - Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa 

yli aron valtatie meidän Jumalallemme! Täyttykööt notkot, alentukoot 

huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot! Herran kun-

nia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä.” (Jes. 40:3-5).

Johanneksen toiminta sijoittui lupauksen sanan toteutumiseen: hän 

sai omin silmin nähdä Jeesuksen ja kastaa hänet. Ensin Johannes tosin 

esteli ja sanoi Jeesukselle: ”Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pi-

täisi saada sinulta kaste!”. 

Jeesus kuitenkin vahvisti häntä ja sanoi: ”Älä nyt vastustele. Näin mei-

dän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.” (Matt. 

3:14-15). 

Johanneskaan ei pystynyt ymmärtämään Jumalan teitä. Vielä vankeu-

dessa hän epäili ja lähetti oppilaansa kysymään Jeesukselta tämän juma-

lisuudesta.

Johanneksen kysymykseen kulminoitui koko kristillisen uskon ydin-

ajatus. Kun omistaa uskolla joulun evankeliumin ihmiseksi tulleesta Ju-

malasta, saa lahjaksi paljon. Uskon tähtäyspiste on taivas.

Kuolemaa odottava Johannes sai kuulla sokeiden näkevän, rampojen 

kävelevän, spitaalisten puhdistuvan ja kuurojen kuulevan. Näiden ihme-

tekojen tarkoitus oli kirkastaa tärkeintä, viimeiseksi Johannekselle ker-

rottua asiaa: köyhille saarnataan evankeliumia.

Raamatun mukaan evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen us-

kovalle autuudeksi (Room. 1:16). Jeesus korosti sen tärkeyttä aloittamal-

la julkisen toimintansa väkevästi. Evankelista Markuksen mukaan Jeesus 

saarnasi välittömästi Johannes Kastajan vangitsemisen jälkeen: ”Aika on 

täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa 

hyvä sanoma.” (Mark. 1:15). 

Tänäkin jouluna meitä kutsutaan Jumalan armon turviin hämmäste-

lemään kalleinta joululahjaa, evankeliumia Kristuksessa.

peKKa TuomiKoSKi

on 3. adventtisunnuntai. Sen aiheena on Tehkää tie kuninkaalle. Päivän raamatullinen 
keskushenkilö on Johannes Kastaja. Hänen kehotuksensa katumukseen ja parannukseen 
koskee myös meitä. Saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa annettuun 
pelastukseen. Tämä on pääasia jouluun valmistautumisessa - joulupaastossa.
Päivän psalmi on Ps. 85: 9-14, 1. lukukappale on Jer. 3: 21-25 ja 2. lukukappale 1. 
Kor. 4: 1-5. Evankeliumi on Matt. 11: 2-10.
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Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

ensin puuroa, 
sitten laulua

Su 17.12. alkaa Kiimingin seurakunnassa messul-
la kirkossa. Sen toimittaa Markku Palosaari. Jää-
lin seurakuntatalolta on kirkkoon linja-autokul-
jetus kello 9.30. Kuljetuspyyntöjä voi toivoa kirk-
koherranvirastosta 14.12. saakka.

Messun jälkeen seurakuntakeskuksessa tarjoil-
laan joulupuuroa kello 13 saakka. Vapaaehtoisen 
ruokarahan voi antaa Joululahja lähetystyölle -ke-
räyksen kautta Angolaan. Puuron ja seurustelun 
lisäksi on tarjolla jouluista musiikkia.

Kauneimpia joululauluja lauletaan päivän aikana 
kirkossa kahdesti, klo 17 (vetäjinä Satu ja Markku 
Palosaari) ja 19 (Pauli Niemelä). Jäälin seurakun-
tatalossa tilaisuus on klo 17 (Helena Ylimaula). 
Laulua säestää Jarkko Metsänheimo.

Kanttorina molemmissa paikoissa on Marja 
Ainali.  Alaudae –lapsikuoro johtajanaan Liisa 
Räisänen laulaa ja toimii myös esilaulajana kello 
19 alkavissa lauluissa.

Tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle. 

Vanhojen joululaulujen 
konsertti

Limingan seudun yksinlaulajat ry. järjestää perintei-
sen Aapon päivän joulukonsertin 18.12. klo 20.

Esiintyjinä ovat baritoni Jouni Okkonen, sop-
raano Mari Klemettilä ja bassobaritoni Markku 
Ahola sekä Oulujoen laulumiehet Markus Vaa-
ran johdolla. 

Urkurina on Jaana Pietiläinen, pianistina Mar-
kus Vaara, trumpetistina Kaj Skrabb ja sellistinä 
Mari Puolitaival.

Ohjelmassa on vanhoja hyviä ja muutamia uu-
dempia joululauluja. Konsertti alkaa ja päättyy 
yhteislauluun. 

Vapaa pääsy, ohjelman hinta 5 euroa.

joulumusiikkia 
kynttilän valossa

Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu tuo tänä joulu-
na suositun Joulumusiikkia kynttilän valossa -ti-
laisuuden Ouluun. 

Joulumusiikki-ilta on Pyhän Andreaan kirkossa 
Kaakkurissa ma 18.12. klo 20.30.

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa on yli 
kymmenen vuoden ajan esitetty joulumusiikkia 
kynttilän valossa. Kanttori Hannu Niemelän ide-
asta lähtenyt vaatimaton tilaisuus kokoaa nykyisin 
salin täydeltä joulumusiikin ystäviä.

Ilta koostuu kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
esittämistä joululauluista, joiden välillä luetaan 
kappaleita joulun profetioista ja koko jouluevan-
keliumi Luukkaan mukaan.

Kuoroa avustaa pieni soitinyhtye, jossa soit-
tavat Hanna Korri, urut, Silja Niemelä, huilu, 
Mikaela Fagerholm, sello ja Antti Krapu, kont-
rabasso. Laulusolisteina on kuorolaisia ja baritoni 
Jorma Kärnä. 

Joulumusiikkia kynttilän valossa on Haukipu-
taalla to 21.12. klo 20.30.

Kirkkokuoro herkistää 
pudasjärvellä

Pudasjärven seurakunnan kirkkokuoro esittää tun-
nelmallisessa kirkossa joululauluja ke 20. 12. klo 
19. Kuoroa johtaa kanttori Jukka Jaakkola. Oh-
jelman aluksi kuullaan mm. Piae Cantiones- laulu 
Ave Maris Stella ja Caccinin Ave Maria. 

Kuoro viivähtää myös lastenjoulun tunnelmissa. 
Lapsille mieluisia joululauluja ovat esimerkiksi No 
onkos tullut kesä ja Tuikkikaa oi jouluntähtöset.

Illan loppuosassa kuoro laulaa mm. Konsta Jyl-
hän Joululaulun sekä tutun Taas kaikki kauniit 
muistot laulun harvinaisemmalla Viljami Niitty-
kosken sävelmällä. 

Illan päätteeksi hiljennytään kirkkoherra Oskari 
Holmströmin pitämään iltarukoukseen. 

Valtaosa suomalaisista on 
kohdannut papin jossain 

virkatehtävässä kuluneen 
kahden vuoden aikana. Pa-
pin toimintaan oltiin lähes 
poikkeuksetta tyytyväisiä. Yli 
puolet suomalaisista antoi pa-
pin toiminnasta kiitettävän 
arvosanan, 9 tai 10. 

Välttäviä tai heikkoja ar-
vosanoja antoi vain muu-
tama suomalainen sadasta. 
Useimmiten pappi kohdat-
tiin kirkollisessa toimituk-
sessa kasteen, avioliittoon 
vihkimisen tai hautajaisten 
yhteydessä.

Tiedot perustuvat Ta-
loustutkimuksen Kirkon 
tutkimuskeskukselle teke-
mään tutkimukseen.Siinä 
haastateltiin puhelimitse 
reilua tuhatta suomalaista 
lokakuussa 2006.

Suomalaiset 
tyytyväisiä 
papin 
toimintaan

Heikon (4) tai välttävän (5-
6) arvosanan antoi kysymyk-
sestä riippuen vain 2-6 pro-
senttia haastatelluista. Myös 
kirkkoon kuulumattomat 
arvioivat papin toimintaa 
ja tilaisuuden luontevuutta 
myönteisesti.

Vanhemmat 
vähemmän
kriittisiä

 
Sanoman sisällön kiinnosta-
vuus sai pääosin myönteisen 
arvion. Sisällölle kiitettävän 
arvosanan antoi 40 prosent-
tia vastaajista. Vähintään ar-
vosanan 8 antoi lähes kolme 
neljästä vastaajasta (71 %). 
Vanhemmat ihmiset arvi-
oivat sanoman kiinnosta-
vuutta ja papin esiintymis-
tapaa myönteisemmin kuin 
nuoret.

Eri tilaisuuksista kaikkein 
luontevimmiksi vastaajat 
arvioivat hautajaiset ja syn-
tymäpäivä- tai muut terveh-
dyskäynnit. Selvästi vähiten 
luonteviksi tilaisuuksiksi osal-
listujat arvioivat juhlapyhien 
kirkkotilaisuudet. 

Myös konfirmaatiotilai-
suudet saivat keskimääräistä 
heikomman arvosanan sa-
noman kiinnostavuudesta. 
Sanomaltaan keskimääräistä 
kiinnostavimmiksi arvioitiin 

hartaustilaisuudet ja hauta-
jaiset. Papin esiintymista-
pa sai heikoimman arvion 
päiväjumalanpalveluksesta 
ja parhaimman syntymä-
päivä- tai muulta tervehdys-
käynniltä.

Henkilökohtaisesti tai muu-
ten tuttu pappi sai suomalai-
silta erityisen hyvät arvioin-
nit. Toisen seurakunnan vie-
rasta pappia arvioitiin kriit-
tisimmin.

myös kirkkoon kuulumattomat kehuvat pappeja.
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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 !

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /

Myllyojan 

Maikkulan

jaKeluHäiRiöT/
jaKeluKielloT

p. 0207 54 2333 
(aRKiSin Klo 8-16)

SäHKöpoSTi: 
TilauSpalVeluT@KoTimaa.Fi
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Uusia kasvisherkkuja. Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.

OULUN AINOA KASVISRUOKALA
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 11-15. Lauantaisin Sapattilounas klo 12-14. Tervetuloa!

TAULUJA RAAMATUN 
AIHEISTA

ART-COPY, KOPIO TORI OY
Torikatu 70, Oulu

p. 08-373 665, 050-527 8513


