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Hyväntekeväisyyteen annettujen rahojen 
määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa 
kuin kansankunnan varallisuus.

Suomessa on kuitenkin rahaa jaetta-
vaksi. Tästä kertoo muun muassa se, et-
tä kauppoja on pidettävä auki seitsemän 
päivää viikossa, jotta rahaa ehdittäisiin 
kuluttaa riittävän nopeasti.

Suomen ja suomalaisten taloudellises-
ta vauraudesta osa on rakennettu kovalla 
työllä, korkeatasoisella koulutuksella ja 
oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittami-
sella. Silti osa vauraudesta on kertynyt 
ansiottomasti suotuisten olosuhteiden 
johdosta. Osa vauraudesta on puolestaan 
rakennettu toisten kurjistuttamisella ja 
köyhdyttämisellä.

Siksi niillä suomalaisilla, joilla perustar-

peet ovat tyydytetyt, on aihetta jälleen 
pysähtyä harkitsemaan, voisiko omasta 
hyvästään jakaa jotain heikompiosaisil-
le niin Suomeen kuin ulkomaillekin. Tä-
mä velvollisuus ei kuulu pelkästään jul-
kishallinnolle ja yhteisöille vaan ulottuu 
myös yksilöihin.

Avustuksien keräämisessä on perintei-
sesti ollut suuri merkitys järjestöillä. Koko 
keräystoiminnan mainetta ovat valitetta-
vasti kolhaisseet yksittäiset väärinkäytös-
tapaukset. Onneksi epärehellisyyksillä on 
taipumus tulla ilmi. Yleistyksiä niiden pe-
rusteella ei ole aiheellista tehdä.

Joillekin nämä rötöksistä kertovat uu-
tiset ovat antaneet perusteen kieltäytyä 
kaikesta lahjoittamisesta ja hyväntekeväi-
syydestä. Toivottavasti tällainen kyyninen 

r aamatussa Luukkaan evanke-
liumissa on kiintoisa kertomus 
tuhlaajapojasta, joka ottaa en-

nakkoperinnön isältään ja tuhlaa kai-
ken. Kotiin palatessaan isä ottaa hänet 
avosylin vastaan. Velipoika on kuiten-
kin hiukan nyreissään.

Olisi mielenkiintoista tietää, miten 
poikien välinen suhde myöhemmin 
kehittyi isän kuoltua.

Vanhemmat rakastavat lapsiaan, 
olivatpa he millaisia tahansa.

Sama asia ei ole yhteiskunnan luo-
missa palveluissa. Nykyajan tuhlaaja-
poikien kotiinpaluuta ei juhlita samoin 
kuin Raamatun aikoihin.

Lapsuudessa on tärkeää, että van-
hemmat toimivat vanhempina, ei lap-
sen kavereina. Rakastavia vanhempia 
vastaan voi kapinoidakin. Huutami-
sen jälkeen voi palata takaisin heidän 
syliinsä.

Mikäli vanhempia ei ole tai he ei-
vät hoida tehtäviään, saattaa kapinan 
kohteeksi joutua yhteiskunta. Polii-
silla on yhteiskunnassamme ainoana 
toimijana oikeus käyttää väkivaltaa. 
Lisäksi poliisin kanssa tapahtuneista 
yhteenotoista tulee aina rangaistus, 
joka saattaa aiheuttaa ongelmia tu-
levaisuudessa.

Monet nuoret odottavat kovasti saa-
vuttavansa täysi-ikäisyyden. 
Kahdeksantoista vuoden 
ikäpyykki tuo mukanaan 
lukuisia oikeuksia.

Yleensä ei kuitenkaan 
korosteta sen iän täyttämi-
sen peruuttamattomuutta. 
Lapsuus ja siihen kuuluva 
huolettomuus on ikuisesti 

takanapäin. Omista päätöksistä täytyy 
kantaa vastuu.

Turhan monet nuoret unohtavat sen 
ja ottavat monenlaisia pikavippejä, tai 
ylittävät tulonsa ostamalla pankki- tai 
luottokorteilla.

Nuoruuden hairahdukset päätyvät 
perintätoimistojen kautta ulosottoon. 
Luottotietojen menetyksestä ei pääse 
eroon muutoin kuin hoitamalla asi-
ansa kuntoon. Usein se vaatii itkua ja 
hammastenkiristystä.

Alkoholisteja ja narkomaaneja ei 
yhteiskunta ota avosylin vastaan hei-
dän parannuttuaan. Kuvitelma siitä, 
että päihteiden käytön lopettamisen 
jälkeen elämä alkaa hymyillä, on usein 
kuvitelmaa.

Ongelmat joudutaan kohtaamaan 
aitoina. Päihteiden viemät vuodet 
ovat mennyttä. Mahdollisesti ammatti 
on jäänyt hankkimatta, rahat ja koti 
on poissa.

Myös rakastavat vanhemmat voi-
vat olla jo kuolleet. Yhteiskuntam-
me tarjoaa tässä tilanteessa lähinnä 
hätäaputöitä, jotka antavat niukan 
toimeentulon.

Ammatin opiskelu on vuosien työn 
takana. Tässä tilanteessa kilvoittelu päih-
teittä voi olla hankalaa, kun tiedossa 
on päihteiden tuoma nopea helpotus 

juuri tässä hetkessä.
Ikuinen päihteiden vää-

rinkäyttäjän häpeällinen 
leima seuraa monia hau-
taan saakka. Olisi tärkeää, 
että yhteiskuntamme voi-
si ottaa tuhlaajapoikansa 
takaisin.

julkaisija rauhan tervehdys ry.
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Pyry-Pekka Suonsivu, raahen a-klinikan lääkäri

Tietokone-lehdessä 13/2006 tutkija Jukka 
Relander ja filosofi Tuomas Nevanlinna 
kertovat, miten teknisten alojen koulu-
tus pitäisi järjestää ja mitkä aineet ovat 
oikeasti tärkeitä.

– On vaikea ennustaa, millaista koulutus-
ta tulevaisuudessa tarvitaan. Koulutuksessa 
pitäisikin keskittyä puhtaaseen teoriaan. So-
velluksiin ei kannata kiinnittää huomiota, 
koska niitä ei vielä tai enää ole.

Relander suosittelee Nevanlinnan kans-
sa insinöörien koulutusohjelman sisällöksi 
matematiikkaa, fysiikkaa, filosofiaa, raa-
mattua, latinaa ja kreikkaa. Näiden pysy-
vien asioiden pohjalta voi sitten opiskella 
päivänpolttaviin tarpeisiin lisää.

Vapaa Ajattelija -lehden 5/2006 pääkirjoi-
tuksessa Robert Brotherus tietää, mistä 
seuraava uhka tulee, jahka ev.-lut. kirkko 
on todettu vaarattomaksi.

– Peruskristityssä Suomessamme vapaa-
ajattelijat ovat ymmärrettävästi perintei-
sesti kohdistaneet valtaosan huomiostaan 
uskonnottomuuden ja kansankirkkomme 
välien selvittelyyn. Nyt saattaisi kuitenkin 
olla aika lisätä islamiin kiinnittämäämme 
huomiota niin filosofien uskontokritiikin, 
yhteiskunnallisen lainsäädännön kuin 
kansainvälisen toimintammekin saralla. 

Ymmärtäkäämme ensin islamia parem-
min ennen kuin islam ymmärtää liian 
hyvin meitä.

Crux-lehden numerossa 6/2006 todetaan, 
ettei rippi ole lööppitavaraa. Juttu kertoo 
Papiston päivien paneelista.

Kirkon todellinen elämä näkyy mediassa 
liian vähän, eikä kirkon sanoma useinkaan 
ylitä uutiskynnystä.

(Eero) Huovisen mukaan kirkko on osit-
tain itse ollut luomassa huonoa julkisuus-
kuvaa:   – Isot instituutiot eivät ole enää 
”in”. Huonosti menee esimerkiksi isoilla 
puolueilla, joiden jäsenmäärä on pudonnut 
reippaasti. Mutta ne eivät kerro sitä ääneen. 
Sen sijaan, kun kirkon jäsenmäärä tippuu 
0,4 prosenttia, niin silloin tiedotetaan, että 
meillä menee niin peevelin huonosti.

Toisaalta kirkon työ sisältää asioita, jotka 
eivät koskaan tule julkisuuteen. Kanava-
lehden haastattelussa Huovinen oli luon-
nehtinut kirkkoa sanomalla: 

– Ei ole olennaista se, mikä näkyy, vaan 
se, mikä on. Nykyään on vallalla ajatus, että 
vain se, mikä on kirjoitettu lehdessä, on tot-
ta ja todellista. Kirkon työssä on kuitenkin 
paljon sellaista, mikä ei koskaan tule eikä 
edes saa tulla näkyviin lehdessä. Rippi on 
tästä hyvä esimerkki.

aatoksia

Nykyajan 
tuhlaajapojat

ajattelu ei yleisty. Viimeistään jouluna sen 
soisi katoavan kokonaan. Auttaminen te-
kee hyvää myös auttajalle itselleen.

Kirkon Ulkomaanapu on saanut julki-
suutta niin kutsutulla vuohikampanjallaan. 
Sen avulla tarjotaan ihmisille mahdolli-
suus ostaa konkreettisia lahjoja kehitys-
maiden tarpeisiin.

Kampanja on saanut KUA:n mukaan 
liikkeelle paljon sellaisia ihmisiä, jotka 
tavallisesti eivät ole hyväntekeväisyy-
teen lahjoittaneet. Hyvä, että näin on 
tapahtunut ja että uusin keinoin ollaan 
liikkeellä.

Mutta mitä ajastamme kertoo se, että 
ihmisiä on aina uusin ideoin ja mainos-
kampanjoin houkuteltava tekemään ra-
hoillaan hyvää toisille ihmisille?

antamiselle arvonpalautus
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Aikuiset antavat 
huomaamattaan 
uorille kyseenalaisia 
malleja alkoholin 
käytöstä.

m inna Hyötylä on kuul-
lut monta hyvää seli-
tystä nuorten juomi-
selle. Niitä ovat ”mäy-

räkoiran jälkeen ei enää ahdista”, 
”mä oon niin viisas, etten mä voi 
jäädä koukkuun” tai ”koulu on 
niin ärsyttävä paikka, että pakko 
juoda välillä”.

Hyviä syitä ovat, Hyötylä sanoo, 
mutta eivät tarpeeksi hyviä.

Päihteiden vaaroihin havahdut-
taminen on valtakunnallisen Selvä-
pää-systeemin nuorisokouluttajan, 
päihdetyöntekijä Minna Hyötylän 
työtä. Hän kiertää parhaillaan Ou-
lun kouluja ja tapaa kaikki kahdek-
sasluokkalaiset. Vanhempainil-
loissa päihteisiin liittyviä faktoja 
kuulevat vuorostaan oppilaiden 
vanhemmat.

Hyötylä ei usko ollenkaan, että 
viinavalistusta olisi jo annettu tar-
peeksi suomalaisnuorille. Oppi-
laat kuuntelevat tarkasti, kun hän 
kertoo, miten aivojen kehitys on 
14-vuotiaana vielä pahasti kesken. 
Kun nuori juo, hänen muistami-
sessaan ja oppimisessaan tapahtuu 
huomattavaa heikentymistä. 

Kouluvierailijan viesti herätte-
lee: eläkää päihteettöminä, mutta 
jos juominen on ”pakko” aloittaa, 
tehkää se vasta aikuisena. Älkää 
vaurioittako pysyvästi aivojanne 
murrosikäisenä. 

Niille, jotka ajattelevat ”mä oon 
niin viisas”, että hallitsen juomise-
ni, Hyötylä sanoo:

– Nuorten kohtuukäyttöä ei ole.

Kaikki eivät ole
samaa mieltä

Kaikki kuuntelijat, nuoret tai van-
hat, eivät ole samaa mieltä Minna 
Hyötylän kanssa. Kun hän puhuu 
15-vuotiaista alkoholisteista, vas-
tustusta kuuluu: eihän rippikou-

Nuorta kohtuukäyttäjää ei ole

luikäinen voi olla vielä alkoholi-
soitunut.

Voi olla, Hyötylä tietää. Hän 
on nähnyt 13-vuotiaan katkaisu-
hoidossa.

Aikuisille on omat terveiset.
– Millaisen esimerkin vanhem-

mat antavat lapsilleen, jos kodin 
kaikkiin juhliin kuuluu automaat-
tisesti alkoholi. Mitä viestittää se, 
että mökkiviikonlopun eväisiin si-
sältyy itsestään selvästi kalja? Kyllä 
nuoret varmaan silloin ajattelevat 
alkoholin olevan osa myös heidän 
ja kavereiden mökkeilyä.

Hyötylä ei kuittaisi aikuisena 
myöskään nuoren törttöilyä viinan 
kanssa tyyliin ”kaikkien tarvitsee 
joskus kokeilla.”
– Ei tarvitse, viina ei ole menolip-

pu aikuisuuteen.
Monissa perheissä nuori saa 

maistaa alkoholia kotona. Van-
hemmat ajattelevat sen hillitsevän 
nuoren kiinnostusta kiellettyyn 
juomaan. 

Hyötylän tunteman tutkimuk-
sen mukaan vanhempien kenties 
hyvää tarkoittava tarjoilu laskee 
nuoren kynnystä kokeilla päihteitä. 
Onko kotona annettu maistiainen 
yhtä kuin aikuisen antama lupa 
juomiselle?

Kännisten toilailuille
naureskellaan

Minna Hyötylällä on lisää ajatelta-
vaa aikuisille. Humalassa törttöil-

leestä tuttavasta puhutaan usein 
hymyssä suin ja hyväntahtoisesti 
naureskellen. Se antaa Hyötylän 
mielestä selkeän, mutta tarpeet-
toman viestin nuorille: humalas-
sa on sallittua sekoilla.

Kotoa voi tulla myös malli ot-
taa viinaa ahdistukseen. Alkoholi 
vaikuttaa aivojen mielihyväkes-
kukseen, siksi juomisesta seuraa 
hyvän olon tunne. 

Minna Hyötylä on kuitenkin 
sanonut nuorille, ettei v-kirjai-
mella alkava olotila ole itsessään 
tunne. Sen takana on surua, pel-
koa, vihaa, yksinäisyyttä. Niitä ei 
pidä tukahduttaa vaan kohdata ne 
selvin päin.

Hyötylä rohkaisee:
– Puhukaa tunteista, oppikaa tun-

minna hyötylä kiertää oululaisia kouluja kertomassa päihteiden haitoista. 

nistamaan tunteenne; miltä mikä-
kin tuntuu.

Nuorisokouluttaja ei ajattele 
olevansa tiukkapipoinen vaikka 
sanookin suoriksi monet asiat. 
Kouluissa nuoret eivät ole moit-
tineet häntä pelottelijaksi. Valis-
tajaksi hän ei mielellään itseään 
kutsu vaan havahduttajaksi, fak-
tojen antajaksi.

Seurakunnat tavoittavat kesäisin 
rippikoulussa suuren määrän mur-
rosikäisiä. Minna Hyötylä tapaisi 
silloin mielellään kahdeksasluok-
kalaisia uudestaan. 

Yhteistyö kirkon kanssa kiinnos-
taisi häntä. 

riitta hirvoNEN

S eurakuntalehtien osoitteeton 
jakelu mainoskieltotalouksiin 
loppuu vuoden 2007 alussa 

Postin tekemän päätöksen mukai-
sesti. Päätös koskee myös Rauhan 
Tervehdystä.

Posti on jakanut muutaman vuo-
den ajan seurakuntalehtiä mainos-
kieltotalouksiin. Käytäntö on pe-
rustunut Kuluttajaviraston kantaan, 
jonka mukaan seurakuntalehteä ei 
voi pitää mainosjulkaisuna.

Posti on perustellut viimeisintä 
päätöstään muun muassa jakeli-
joiden työmäärän lisääntymisellä. 
Todellisuudessa taustalla on edus-
kunnan apulaisoikeusasiamiehen 
Jukka Lindstedtin viime keväänä 
lausuma kanta, että seurakuntaleh-
tien jakaminen osoitteettomana on 
perustuslain takaaman uskonnon-
vapauden vastaista.

Yksipuolinen päätös
Seurakuntalehtiä kustantava Suo-
men Kirkko-Mediat Oy paljastaa, 

että seurakunnissa harkitaan vaih-
toehtoja Postin jakelulle.

– Seurakuntien taholta on ar-
vosteltu ankarasti Kirkko-Medi-
oita siitä, että olemme suostuneet 
sopimaan Postin kanssa jakeluta-
van muutoksesta. Pidämme syy-
töstä aiheettomana, koska tässä 
tapauksessa jakelumuutos ei ollut 
yhteisten neuvottelujen tulokse-
na sovittu ratkaisu vaan saimme 
Postilta kirjallisen ilmoituksen 
yksipuolisesta päätöksestä, sanoo 
Kirkko-Medioiden toimitusjohtaja 
Heikki Palaskari.

Hän muistuttaa, että apulaisoi-
keusasiamiehen taannoisella kan-
nanotolla ei ole lainvoimaa eikä se 
asiantuntijoiden mielestä perustu 
lakeihin, joten jakelukäytännön 
muuttamiselle ei ole perusteita.

– Useimpien lehtien osalta ja-
kelusta ei ole tullut minkäänlaisia 
huomautuksia ja muutamien suu-
rimpien lehtien jakeluvalitukset ovat 
olleet talousmääriin suhteutettuna 
vähäiset.

Kipukynnys ylittyi
Postin tuotepäällikkö Lauri Häk-
kinen kertoo, että nykyinen jake-
lukäytäntö syntyi kuluttajien toi-
veesta. Monet mainoskiellon pii-
riin kuuluneet taloudet halusivat 
saada seurakuntalehden, joten Tu-
run kaupungin alueella ryhdyttiin 
vuonna 2003 jakamaan Kirkko ja 
me -lehteä myös mainoskieltota-
louksiin.

– Sovimme Suomen Kirkko-Me-
dioiden kanssa, että mikäli mainos-
kiellon antanut kuluttaja kuitenkin 
valittaa ja ilmoittaa, että seurakun-
talehteä ei hänelle saa jakaa, Postin 
jakelussa merkitään tieto kyseisen 
kuluttajan jakeluhyllyyn.

Häkkisen mukaan Turusta saatiin 
hyviä kokemuksia eikä jakelukieltoja 
poikinut kuin muutamia. Seuraa-
vana vuonna jakelukäytäntö laaje-
ni moniin muihin kaupunkeihin. 
Samalla Posti sopi Kirkko-Medioi-
den kanssa, että käytäntöä tarkis-
tetaan, jos se saa paljon kielteistä 

julkisuutta. Jakelu mainoskielto-
talouksiin voitaisiin siinä tapauk-
sessa lopettaa joko alueellisesti tai 
valtakunnallisesti.

Häkkinen arvioi, että apulais-
oikeusasiamiehen päätöksestä vi-
rinneessä keskustelussa ”ylitettiin 
kipukynnys”.

– Sinänsä hyvä palvelu on kään-
tymässä Postia vastaan negatiivisen 
julkisuuden kautta.

Kansanedustajat 
vaativat ratkaisua

Postin päätöstä ihmetellään edus-
kunnassa. Perustuslakivaliokun-
ta on pyytänyt apulaisoikeusasia-
mies Jukka Lindstedtiltä seurakun-
talehtien jakelua koskevat päätök-
set nähtäviksi.

Valiokunta on myös päättänyt, 
että tarvittaessa asiasta pyydetään 
lausunnot kahdelta valtiosääntö-
oikeuden professorilta, minkä jäl-
keen valiokunta voi ottaa lopullisen 

kannan seurakuntalehtien jakelun 
laillisuuteen. Tavoitteena on saada 
asia käsitellyksi ennen ensi maalis-
kuun eduskuntavaaleja.

Perustuslakivaliokunta on Suo-
messa ylin perustuslain tulkitsija.

jaNNE KaNKaaLa

Posti lopettaa jakelun mainoskieltotalouksiin

1.1.2007 alkaen talous, jo-
ka on kieltänyt mainosten 
jakamisen, ei saa enää Rau-
han Tervehdystä osoitteet-
tomana ilmaisjakeluna Pos-
tin jakelukäytännön muut-
tumisen vuoksi.

Mainoskieltotalous saa 
halutessaan Rauhan Ter-
vehdyksen tilaamalla sen 
osoitteellisena. Vuosikerran 
2007 hinta on 30 euroa.
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7.–14.12.2006

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 10.12. klo 
10 messu, toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Annukka Palola, 
avustaa kirkkokuoro.
Turkansaaren kirkossa su 
10.12. klo 12 hartaus, toimittaa 
Pentti Kortesluoma.

Oulun tuomiokirkossa: Su 
10.12. klo 10 piispanmessu, 
toimittaa piispa Samuel Salmi, 
saarnaa Niilo Pesonen, avustaa 
Martti Pennanen, urkurina 
Maija Tynkkynen, Giellavelag-
gut-yhtye, Tuiran kamarikuoro. 
Kolehti Gideon-työlle. Piispan 
adventtivastaanotto piispanta-
lossa klo 12-15. Radio Dei.
Su 10.12. klo 12.30 venäjänkieli-

Kastellin kirkko su 10.12. klo 
10 messu, toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
Intiassa tehtävälle radiolähetys-
työlle Sanansaattajien kautta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
10.12. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Else 
Piilonen. Kolehti ks. Kastelli.
Su 10.12. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan kappelissa su 10.12. 
klo 12 messu, toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Kastelli.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
10.12. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Kastelli. 

Tuiran kirkossa: Su 10.12. klo 
10 messu, toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Intiassa tehtäväl-
le radiolähetystyölle Sanansaat-
tajat ry:n kautta.
Su 10.12. klo 18 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Juha 
Huhtala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti oman seura-
kunnan nimikkolähettityölle 
SLS:n kautta.
Ke 13.12. klo 20 messu, toimit-
taa Riitta Louhelainen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Suomen Merimieskir-
kon työlle.
Pyhän Luukkaan kappelissa su 
10.12. klo 10 messu, toimittaa 

Ari Savuoja, avustaa Ulla Säilä, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Cassiopeia kuoro, johtaa San-
na Törmälä. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
10.12. klo 12 messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, avustavat Juha 
Huhtala, Päivi Moilanen, Riku-
Matti Järvi, Saila Luukkonen 
ja Paula Kyllönen, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti ks. 
Tuira klo 10. Messun jälkeen 
eläkeläisten joulujuhla.
Pateniemen kirkossa su 10.12. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. Tuira klo 10.

nen jumalanpalvelus, toimittaa 
Inkerin kirkon pastori Arvo 
Survo ja Oulun ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherran 
Raimo Kiiskisen, kanttorina 
Erika Holappa. Lauletaan myös 
suomalaisia joululauluja venä-
jäksi. Kahvitarjoilu ja keskus-
telua. Tapahtumaan kutsutaan 
venäjänkielisiä ja venäjän kielen 
harrastajia.

hartauselämä
Aamurukous ke 13.12. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 8.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 9.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 9.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan, rukouksen ja ylistyksen 
ilta su 10.12. klo 17, Keskus-
tan seurakuntatalo. Raamat-
tuopetus Eero Karjalainen, 
ylistyslauluja, rukouspalvelua, 
tilaisuuteen voi jättää esiru-
kouspyyntöjä.
Aamurukous ke 13.12. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 13.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Lucian päivän kirkko ke 13.12. 
klo 17.30, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
kanttorina Hanna Savela.
Keskiviikkoseurat ke 13.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Pekka Välitalo.
Kristillinen miestenpiiri ke 
13.12. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Rauhanyhdistyksen kirkkoilta 
ti 12.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Timo Aho ja Pentti 
Kopperoinen.

Aurinkodin raamattupiiri 
ke 13.12. klo 16, Aurinkokoti, 
Isokatu 93. Matt. 7:5-29, Jyrki 
Vaaramo.

Torstain raamattupiiri to 
14.12. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Syyskauden päätös. 
Mietteitä luetusta Jesajan kirjas-
ta. Jatkuu 11.1.2007. Anna-Mari 
Heikkinen. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat:
Pe 8.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 14.12. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli.
Raamattupiirit:
Ti 12.12. klo 12–13, Kastellin 
kirkko. Päiväraamattupiiri 
kaikenikäisille. 
Ke 13.12. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattupiiri. 
Luemme Johanneksen evankeli-
umia. Huom! uusi aika.
To 14.12. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 14.12. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Hiljainen iltapäivä su 3.12. klo 
15–18, Koskelan seurakuntako-
ti. Hiljaisuutta ja rauhaa joulun 
odotukseen teemalla Saavu, 
valo sydänten. Rukoushetki 
Taize-yhteisön tapaan, ateria, 
laulutuokio ja ehtoollinen. Järj. 
myös Oulun NNKY. Ohjelmasta 
vastaavat pastori Päivi Jussila 
ja toiminnanohjaaja Maarit 
Peltoniemi. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Mukaan on hyvä 
varata villasukat. 
Raamattupiirit:
To 14.12. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Naisten raamat-
tupiiri.
To 14.12. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 7.12. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Jouluhartaus su 10.12. klo 
12 Hintan seurakuntatalo, 
väliaikaistilojen pihalla. Yh-
teislaulua, kahvia, mehua ja 
joulupullaa. Järj. myös Hintta-
Parkkisenkankaan pienkiinteis-
töyhdistys.

musiikki ja kulttuuri
Konsertti Kaukoidän musiikkia 
to 7.12. klo 19, Madetojan sali. 
Puhallinorkesteri Viventin.
Sinisen hetken kahvimatinea 
su 10.12. klo 15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Diplomilaulaja 
Ritva Lehtiniemi laulaa jou-
lulauluja. Myös yhteislaulua. 
Ohjelma 10 e. Tuotto Oulun 
ev.-lut. seurakuntien erityis-
nuorisotyön tukemiseksi. Järj. 
myös Zontakerho Oulu II. 
Joulukonsertti su 10.12. klo 
19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Jokilaaksojen oratoriokuoro, 
Haapaveden kamariorkesteri, 
Oulun konservatorion soittajia 
johtaa Timo Hannula. Ohjel-
massa mm. Hilding Rosenber-
gin jouluoratorio sekä Ilkka ja 
Jaakko Kuusiston säveltämiä 
joululauluja. Liput 12 e/8 e. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Konsertti Pohjan Sotilassoit-
tokunta pe 8.12. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. 
Ynnin Poikien joulukonsertti  
la 9.12. klo 20, Oulun tuo-
miokirkko. Nyt syttyy valot 
tuhannet. 
Joulukonsertti ma 11.12. klo 

19, Oulun tuomiokirkko. Ma-
detojan musiikkilukio.
Joulukonsertti to 14.12. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Tuomas 
Katajala tenori ja Maija Tynkky-
nen urut. Ohjelma 10 ja 5 e.

karjasillan seurakunta

Kirjallisuuspiiri ke 13.12. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 
Jouluisia tunnelmia ja mie-
likuvituksen loistetta! Göran 
Tunströmin Jouluoratorio ja 
John Grishamin Joulua pakoon 
vauhdittavat keskustelua.

Joulunajan runoja ja kau-
neimmat joululaulut ti 12.12. 
klo 18.30, Maikkulan kappeli. 
"Tule joulu niin kuin ennen 
tulit lapsuusleikkien majoihin". 
Järj. Maikkulan diakoniapiiri. 
Esityksen ohjaa Leena Moila-
nen-Harju.

tuiran seurakunta

Joulun ilosanoma -musikaali 
la 9.12. klo 15 ja klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko.

OulujOen seurakunta

Jouluinen iltamusiikki pe 
8.12. klo 19, Oulujoen kirkko. 
Sisarukset Heidi Huhtala (urut) 
ja Annukka Palola (laulu) esit-
tävät jouluista musiikkia. Heidi 
Huhtala soittaa uruilla tulevan 
A-tutkinnon vanhan musiikin 
osion ja Annukka Palola laulaa 
tuttuja joululauluja. Vapaa 
pääsy.

Diakonia
Kuppila pe 8.12. klo 13–15, 
Öbergin talo, vapaaehtoisten 
pysäkin tiloissa. Uusia emäntiä 

etsitään, ota yhteys Heikki Kaik-
koseen, p. 040 502 5010.

karjasillan seurakunta

Seurakuntakerho to 7.12. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Työttömien jouluateriat: 
Ti 12.12. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakodilla, johon ateria-
kortteja saa tiistaisin klo 12-13 
työttömien aterian yhteydessä 
sekä Rajakylän asukastuvalta. 
To 14.12. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkolla. 
Pe 15.12. klo 12 Koskelan seu-
rakuntakodilla. 
Seurakuntakerho to 7.12. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Juttutupa ti 12.12. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri to 14.12. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 

OulujOen seurakunta

Diakoniatyöntekijöiden vas-
taanotot viimeiset ennen jou-
lua ma 11.12. klo 9, Hintan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakoti, Myllyojan 
seurakuntatalo, Sanginsuun 
seurakuntakoti. Ensi vuoden 
vastaanotot alkavat 8.1.2007.
Työttömien jouluateria to 
14.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Oulujoen työt-
tömille ja heidän perheilleen. 
Kutsun saat oman alueen dia-
koniatyöntekijän vastaanotolta 
11.12. mennessä. Ota kutsu 
aterialle mukaan.

yhteinen seurakunapalvelu

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 8.12. klo 13, 

Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 11.12. klo 
14.30, Vasamon leirikeskus. 
Ennakkoilmoittautuminen 
ryhmissä.
Raamattupiiri ti 12.12. klo 
13–14, Öbergin talo. 
Kehitysvammaiset
Nuorten ilta pe 8.12. klo 18–20, 
Öbergin talo. 
Keskustelukerho ti 12.12. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti.
Avotyöntekijöiden joulujuhla 
ke 13.12. klo 16–19, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 
Joulujuhla la 16.12. klo 13, 
Tahkokankaan palvelukeskus. 
Ilmoittautumiset p. 050 467 
0572.
NÄKÖVAMMAISET
Joulujuhla la 9.12. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, alasali. 
Isokatu 17
KUULOVAMMAISET
Huonokuuloisten joulujuhla 
ti 12.12. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo, alasali. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 14.12. klo 10, 
Keskustan seurakuntatalo.
Kuulumisia Bangladeshista la 
9.12. klo 15, Öbergin talo. Bang-
ladeshin opiskelijalähetyksen 
pääsihteeri Peter Mazumder 
kertoo paikallisen opiskeli-
jatyön näköaloista. Järjestää 
OPKO.
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. 
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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 5065511. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 13.12. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Jou-
lujuhla alasalissa, mukana Airi 
Huotari ja Maija Tynkkynen.

karjasillan seurakunta

Lähetyksen joulumyyjäiset la 
9.12. klo 10–13, Kaukovainion 
kappeli. Lounaana puuro ja sop-
pa tai hernekeitto, myynnissä 
jouluisia laatikoita, leivonnaisia, 
käsitöitä. 
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
12.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Päätösmessu. Toi-
mittaa Satu Saarinen, avustaa 
Anne Kellokumpu, kanttorina 
Ilkka Järviö, Mieskuoro Ter-
vasCanto.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perheiden joulupaja ti 12.12. 
klo 18, Intiön seurakuntakoti. 
Tervetuloa isät, äidit, kum-
mit ja isovanhemmat yhdessä 
lasten kanssa askartelemaan, 
leikkimään, laulamaan ja hil-
jentymään joulun sanoman 
äärellä. Ilmainen, ei ennakkoil-
moittautumista.
Pyhäkoulu su 10.12. klo 12, 
Myllytulli, Makasiininkatu 6, 
kerhohuone. 
Päiväkerho ma 11.12. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke 13.12. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Jouluaskartelua.
To 14.12. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. Jouluaskartelua.

karjasillan seurakunta

Kastellin perhe- ja päiväker-
hon yhteinen joulujuhla ke 
13.12. klo 18, Kastellin kirkko. 
Laulamme yhdessä lasten jou-
lulauluja.
Pyhäkoulut:
Su 10.12. klo 12, Maikkulan 
kappeli, Kaukovainion kappeli 
ja Lämsänjärven kaupunkilei-
rikeskus. 
Su 10.12. klo 15, Tenavalinnan 
päiväkoti, Oulunsuuntie 148. 
Perhekerhot:
Ma 11.12. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 13.12. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli ja Maikkulan 
kappeli. 
Ke 13.12. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 10.12. klo 12, Rajakylän 
seurakuntakoti, Niittyaron 
seurakuntakoti, Pateniemen 

kirkko ja Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Su 10.12. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälinen 
pyhäkoulu.
Perhekerhot:
Ti 12.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 13.12. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Meri-Toppilan 
Monipalvelukeskus, Patenie-
men kirkko, Rajakylän seura-
kuntakoti ja Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
To 14.12. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 10.12. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo ja Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 

varhaisnuoret
tuiran seurakunta

Joulupajat:
Ma 11.12. klo 14–16, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ma 11.12. klo 17–19, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti.
Ti 12.12. klo 14–16, Tuiran 
kirkko. 
Ti 12.12. klo 17–19, Rajakylän 
seurakuntakoti.

karjasillan seurakunta

7–12-vuotiaiden kerholaisten 
joulujuhla ke 13.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli.

Nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
13.12. klo 18–20, Öbergin talo. 
Lanausta. Raivataan tietä. Mille? 
Tule ja ota selvää. 

karjasillan seurakunta

Kaakkurin gospelryhmä ma 
11.12. klo 18.30–20, Pyhän An-
dreaan kirkko. Lisätietoa Jukka 
Moilaselta 040 5060315.
Nuortenilta Kaakkurissa/Cafe 
Andreas ti 12.12. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Nuortenilta la 9.12. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Huom. 
paikanmuutos!
Isoskoulutus su 10.12. klo 15, 
Tuiran kirkko. 
Isoskoulutus su 10.12. klo 15, 
Pateniemen kirkko. 
Nuorten gospelryhmä ke 13.12. 
klo 18, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Nuorten ilta - Sielunhoito, 
keskustelua ja toivon jakamista 
pe 8.12. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Kun kaipaa kes-
kusteluapua, niin seurakunnan 
diakonia auttaa. Mutta mitä 
muuta sisältyy sielunhoitoon 
kuuntelevan lähimmäisen li-
säksi? Eija Röning kertoo 
aiheesta. 
Yökahvila pe 8.12. klo 20, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotilat. Nuorten perjantai-
illan viettoa: kahvia, teetä, pelejä 
ja mukavaa seuraa. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Körttiopiskelijoiden joululau-
lelot to 7.12. klo 19, Körttiksellä, 
Nokelantie 46A 16. Siikkareita, 
nuorten veisuja, joululauluja 
ja pipareita.
Rauhan Sanan ilta to 7.12. 
klo 19, Koulukatu 10C. Pik-
kujoulut.
OPKOn ilta la 9.12. klo 19, 
Öbergin talo. Kristus on lain 
loppu - VT:n säädökset tänään?, 
Juha Muukkonen.
Messu su 10.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 10.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Joulujuhla su 10.12. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Jou-
lutarjoilu, ohjelmaa, hartaus 
Antti Leinonen.

Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 11.12. klo 
18.30, Torikatu 9A 32. Itämaan 
tietäjät, Janne Koskela.
Lutukan raamattupiiri ti 12.12. 
klo 16, yliopiston Tellus-kirjas-
to. Luonnontieteitä opiskelevi-
en raamatupiiri.

tuiran seurakunta

Crossroads-ilta pe 8.12. klo 
19, Tuiran kirkko. Ilta koostuu 
puheista, musiikista ja ruko-
uksesta. Illan jälkeen voi jäädä 
nauttimaan rennosta yhdes-
säolosta teekupposen ääressä. 
Tervetuloa!

Seniorit
karjasillan seurakunta

Maikkulan eläkeläisten kerho 
ma 11.12. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappelin takkahuone. 
Ystäväpiiri ti 12.12. klo 12–
13.30, Höyhtyän palvelukes-
kus. Keskusteluryhmä sekä 
palvelutalossa asuville että lä-
hialueen vanhuksille. Mukana 
palvelukeskuksen vapaa-ajan 
ohjaaja ja seurakunnan dia-
koniatyöntekijä.
Vanhuslinja ke 13.12. klo 9–11, 
Kaukovainion seurakuntatalo 
p. 040  5747  157. Vanhuksille 
suunnattu puhelinpäivystys.
Kastellin seurakuntakerho to 
14.12. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko.

tuiran seurakunta

Tuiran eläkeläisten joulu-
juhla su 10.12. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Messun jäl-
keen joulupuuro, ohjelmaa ja 
lopuksi torttukahvit. Linja-
autoreitit ovat seuraavat: Auto 
1, Mäntykoti klo 11.05, Tuiran 
palvelukeskus, Kangastie klo 
11.10, Tuiran kirkko klo 11.20, 
Alppila, Kaarnatien pysäkki klo 
11.30, Pyhän Tuomaan kirkko 
klo 11.40. Auto 2, Pyhän Luuk-
kaan kappelin pysäkki klo 10.50, 
Kaitoväylä, Kuivasjärvi, Teron 
pysäkki klo 11.00, Pateniemen 
kirkko klo 11.10, Palokan 
palvelukeskus klo 11.20. Ajaa 
Haukiputaan tietä ja ottaa 
pysäkeiltä, ajaa Emäpuuntietä, 
Koskelan palvelukeskus klo 
11.40, Pyhän Tuomaan kirkko 
klo 11.50. Paluukuljetus lähtee 
klo 15.00.

Leirit ja retket
+- 40 = Keskellä Elämää 9.–
11.2. Lapiosalmen eräleirikes-
kus. Leiri nelikymppisille yksin, 
kaksin tai lasten kanssa. Tarpeen 
mukaan lapsille järjestetään 
osaksi aikaa omaa ohjelmaa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Oulun hiippakunnan lähe-
tystoimistoon p. 08 535 8522, 
oulu.sls@mission.fi. Täysihoito 
aikuiselta 70-100 e majoituksis-
ta riippuen.

Kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoro to 14.12. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoro ma 
11.12. klo 18.30, Kastellin 
kirkko. 
Oulun seudun virsikuoro ma 
11.12. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 12.12. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 
14.12. klo 16, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
14.12. klo 16.30, Maikkulan 
kappeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 14.12. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Projektikuoro to 14.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Kirkkokuoroharjoitus ke 
13.12. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

muut menot
Hyvässä seurassa -ilta pe 8.12. 
klo 18, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. Kanttori Hanna 
Savela johdattelee jouluun 
aiheena Pyhän yön salaisuus. 
Järj. tuomiokirkkoseurakun-
nan lähetystyö ja Suomen 
Lähetysseura.
Joulujuhla la 9.12. klo 16, 
Kaukovainion kappeli. Pu-
hujana Pekka Jokiranta. Järj. 
Kansanlähetys, Kellonkartanon 
Ystävät ry, Raamattuopisto ja 
Karjasillan seurakunta.
Jouluseimi on nähtävänä 
tuomiokirkossa 11.12.2006 
- 6.1.2007 ma-pe klo 12.15-15. 
Opas kertoo seimestä ja siihen 
liittyvästä sanomasta. Kirkko 
avoinna ko. päivinä klo 12-19.
Puuhakerho ma 11.12. ja 

Kansainvälisyys
English Service su 10.12. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.
D e u t s c h s p r a c h i g e r 
Advents-Gottesdienst 
am Mittwoch 13.12., 
18.00 Uhr, in der Pyhän 
Luukkaan kappeli, an-
schließend Kirchkaffee.
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus, su 10.12. 
klo 18, Kaukovainion 
kappelissa.

Karjasilta: Tommi Juhani 
Lydman ja Anne Marjaana 
Holappa.
Tuira: Kalle Tapani Kajaus ja 
Päivi Hannele Kytölä, Kari 
Petri Juhani Hinkula ja Päivi 
Johanna Ylikunnari, Jaakko 
Tapani Antila ja Johanna Elisa 
Helena Raja-aho.
Oulujoki: Juha Tapani Kuukas-
järvi ja Mia Johanna Rojola.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Artturi Arvi Vilho Kaarne.
Karjasilta: Maija Ilona Eklund, 
Hilla Katariina Hannula, Salla 
Katariina Huhtala, Veera Maria 
Hannele Jyrinki, Aleksi Kristian 
Kanniainen, Tommi Matias 
Alexander Karikoski, Siiri Vie-
no Matilda Kvist, Inka Matilda 
Kämäräinen, Julia Heidi Maria 
Metso, Viivi Rianna Aurora 
Pietola, Vili Valtteri Vanhanen, 
Alisa Iida Mariia Lyytikäinen.
Tuira: Aleksi Aaro Allan Heik-
kilä, Nuutti Helmeri Kinnu-
nen, Veikko Mikael Korpipää, 
Mimosa Aino Amelie Kujala, 
Vertti Noel Sakari Lahti, Nanna 
Emilia Nyman, Kaarlo Santeri 
Patrikainen, Johannes Eino 
Juhani Pentti, Lena Inkeri Pih-
lajaniemi, Matilda Eeva Sofia 
Pätilä, Nea Julia Aleksandra 
Ruokamo, Lotta Maria Salin, 
Inka Aleksandra Tuohimaa, 
Olivia Elliida Tölli, Emilia Aada 
Sofia Tuomi, Roni Juhani Petteri 
Pussinen. 
Oulujoki: Nikolas Benjamin 
Haapalahti, Saga Riitta Anneli 
Haapanen, Sani Maria Hai-
konen, Atte Mikael Holappa, 
Karoliina Alisa Kallunki, Jimi 
Eevertti Kangasniemi, Iina 
Helena Kuukasjärvi, Malla Aino 
Mariela Latvakoski, Jerry Mi-
kael Oja, Tiia Julia Rytkönen, 
Aleksi Jesse Juhani Sipilä, Eeeli 
Vilho August Tikkanen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Wilhelm Johannes Kaipainen 
88 v, Martti Johannes Paaso 87 
v, Annikki Salovaara s. Honka-
nen 98 v, Anja Teresia Marjatta 
Halmetoja s. Tanska 87 v.
Karjasilta: Heikki Eemil Jaak-
kola 92 v, Esko Tuomas Hakala 
82 v, Ritva Tuulikki Takaluoma 
s. Kerttula 52 v, Lyydi Maria 
Hyvönen 86 v.
Tuira: Antti Heikki Ylimäki 61 
v, Aili Maria Suorsa s. Ainasoja 
90 v, Rauha Aliina Saarela s. 
Anttila 89 v.
Oulujoki: Yrjö Mikael Bloms-
ter 80 v.

13.12. klo 9, Intiössä, hautaus-
maan huoltorakennus. Tehdään 
puutöitä. 
Tiffany- ja kivikerho ma 11.12. 
klo 18. Kokoonnumme Pa-
teniemessä Sahanhoitajantie 
2-4 kerhohuoneessa. Tervetuloa 
kaikenikäiset.
Korukivikerho ti 12.12. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko.
Lucia-kulkue ke 13.12. klo 
18 Maikkulanraitin koululta 
Maikkulan monitoimitalolle, 
ks. erillinen ilmoitus.
Kaukovainion kaikkien piirien 
yhteinen joulujuhla ke 13.12. 
klo 18. Tarjolla joulupuuro ja 
kahvit sekä ohjelmaa.
Eläkepapit ja puolisot to 14.12. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Rauhanyhdistyksen alueel-
linen joulujuhla to 14.12. 
klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Sinkkuilta pe 15.12. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo, ala-
sali. Joulujuhla.
 

Liity Lucia-kulkueeseen

Maikkulan koti- ja koulutoimikunta 
ja Karjasillan seurakunta järjestää 
perinteisen Lucian-päivän kulkueen 
ke 13.12. Kulkue lähtee Maikkulan-
raitin koululta klo 18. Voit liittyä 
joukkoon oman kynttilän kanssa. 
Kulkue päättyy Maikkulan moni-
toimitalolle, jossa on pipari sekä 
mehu/glögi tarjoilu. 

Keskusrekisteri 
on suljettu 
13.12.2006.

Joulu-
konsertti 

Joulu-
konsertti 

Oulun tuomiokirkossa to 14.12. klo 19
Tuomas Katajala laulu, Maija Tynkkynen urut

Ohjelma 10/5 euroa

ADVENTTIVASTAANOTTO
Piispantalossa klo 12–15
sisäänkäynti Hallituskatu 3

Olette sydämellisesti tervetulleita

Oulun hiippakunnan piispa

Samuel Salmi

PIISPANMESSU
Oulun tuomiokirkossa klo 10
toimittaa piispa Samuel Salmi avustajineen 
urkurina Maija Tynkkynen
Giellavelaggut-yhtye, Tuiran Kamarikuoro

Piispanmessu ja 
adventtivastaanotto

2. adventtisunnuntaina
10.12.2006
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Su 10.12. klo 10 piispanmessu tuomiokirkos-
ta, toimittaa piispa Samuel Salmi, saarnaa Nii-
lo Pesonen, avustaa Martti Pennanen, urkurina 
Maija Tynkkynen, Giellavelaggut-yhtye, Tuiran 
kamarikuoro laulaa.
Su 10.12. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Päivi Lohilahti-Mällinen pu-

huu antamisesta ja saamisesta.
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 13.12. klo 16.15 Kolumnistina pastori Ari Savuoja.
To 14.12. klo 16.15 Ajatuksia joulunodotuksesta, oululainen Ilkka 
Inkinen Marja Blomsterin haastateltavana.

Su 10.12. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Päivi Lohilahti-Mällinen pu-
huu antamisesta ja saamisesta.
Su 10.12. klo 10 messu Pattijoen kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusinta, toimittaa Laila 

Korkiakoski Nivalasta.
Ma 11.12. klo 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Markus Päivärin-
ta Kalajoelta.

r a D i o - o h j E L m at

Kauneimmat joululaulut
-yhteislaulutilaisuudet alkavat

La 9.12. 
klo 17 Oulun tuomiokirkossa 
englanninkieliset kauneimmat 
joululaulut, lauluyhtye Konso-
nanssi ja Pohjan Laulu, urut Han-
na Savela, puhe Patrick Dickson, 
kirkkokahvit. 

Su 10.12. 
klo 14 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa, lapsille ja perheille. 
klo 15 Oulun tuomiokirkossa, 
Tuiran kamarikuoro, Hanna Sa-
vela urut. 
klo 15 Pateniemen kirkossa, lap-
sille ja perheille. 
klo 15 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. 
klo 15 Oulujoen kirkossa.
klo 16 Pyhän Andreaan kirkossa, 
Projektikuoro.
klo 17 Oulun tuomiokirkossa, 
Cappella pro Vocale, Maija Tynk-
kynen urut.
klo 17 Maikkulan kappelissa, 
Oulun kamarikuoro. 
klo 18 Pateniemen kirkossa. 
klo 19 Kastellin kirkossa, Karjasil-
takvartetti.

Ma 11.12. 
klo 18 Sanginjoen leirikeskukses-
sa, joulujuhla. 
klo 18 Huonesuon seurakuntako-
dilla, hartaus Ilkka Mäkinen.  

Ti 12.12. 
klo 18.30 Maikkulan kappelissa 
joulunajan runoja ja kauneimmat 
joululaulut.

Ke 13.13. 
klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa 
lasten kauneimmat joululaulut, 
Pyhän Andreaan lapsikuoro.

Su 17.12. 
klo 12 Heinätorin seurakuntata-
lossa, lapsille ja lapsiperheille.
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, 

perheille, Maikkulan lapsi- ja 
tenavakuoro.
klo 15 Sanginsuun seurakunta-
kodissa. 
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 englann-
nin 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 seurakuntako-
dissa, Naiskuoro. 
klo 20 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa. 
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 kaupun-
kileirikeskuksessa. 

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

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

Ti, tapaninpäivä 26.12. 
klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa 

La, loppiainen 6.1. 
klo 16 Koskelan seurakuntako-
dissa.
klo 19 Koskelan seurakuntako-
dissa. 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

oulun ev.-lut. seurakuntien 
nuorten aikuisten bändi Cross-

RoadsBand on koonnut tuttuja vir-
siä svengaaviksi jazz- ja r’&’b-sovi-
tuksiksi levylle Virsiä vol. 1.

Levy julkistetaan perjantaina 8.12. 
Tuiran kirkossa, Myllytie 5, klo 19 
alkavassa Crossroads-illassa. Siellä 
kuullaan sekä levyllä olevia virsiä 
että uusia virsisovituksia.

– Erilaisissa nuorten ja nuorten 

Bangladeshista vieras ouluun
Bangladeshin opiskelijalähetyksen BSFB:n pääsihteeri pastori 
Peter Mazumder vierailee Suomessa. Mazumder saapuu myös 
Ouluun kertomaan kristillisen opiskelijatyön näköaloista Bang-
ladeshissa. 

Lauantaina 9.12. klo 15 Öbergin talolla järjestettävässä lähe-
tystapahtumassa on mahdollisuus tutustua Bangaldeshin kris-
tilliseen opiskelijaliikkeeseen, joka on jäsenenä maailmanlaajui-
sessa IFES-verkostossa (International Fellowship of Evangelical 
Students). Suomessa Peter Mazumder vierailee Suomen ev.lut. 
opiskelija- ja koululaislähetys OPKOn kutsumana.

Christmas Carols
Oulun tuomiokirkossa kaikuvat englanninkieliset Kauneim-
mat joululaulut lauantaina 9.12. kello 17. Tilaisuudessa esiin-
tyvät lauluyhtye Konsonanssi Virve Karènin johdolla ja mies-
kuoro Pohjan Laulu Mihkel Kolditsin johdolla.

Urkurina on Hanna Savela, ja puheen pitää rovasti Patrick 
Dickson. Tilaisuuden järjestää Oulun ev.-lut seurakuntien kan-
sainvälinen työ eli International Congregation in Oulu.

Tilaisuuden jälkeen kirkkokahvit Keskustan seurakuntata-
lon, Isokatu 17, alasalisssa. Be assured of a warm welcome to 
the Christmas Carols. Coffee Fellowship afterward in the lower 
ground floor hall at Isokatu 17.

Kamariorkesterin joulukonsertti
Oulun Yliopiston Kamariorkesterin joulukonsertti alkaa Hauki-
putaan seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 10.12. klo 20.

Oulujoen kirkossa konsertti on tiistaina 12.12. klo 19.30.
Kamariorkesterin solisteina ovat Rina Olsen, huilu ja Jukka-

Pekka Peltoniemi, trumpetti. Orkesteria johtaa Jari Välimäki.
Ohjelmassa on Bachin, Corellin, Torellin ja Händelin mu-

siikkia.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

aikuisten tapahtumissa käytetään 
lähinnä Nuoren seurakunnan veisu-
kirjaa ja muita hengellisiä laulukir-
joja, mutta nyt olisi tilaisuus saada 
virsille uutta nostetta. Niissä on hyvät 
sanat ja paljon puhuttelevaa tekstiä, 
muistuttaa Karjasillan seurakunnan 
nuorten aikuisten toiminnasta vas-
taava pastori Kimmo Kieksi.

Kymmenen euroa maksavaa virsi-
cd:tä voi hankkia mm. kirjakauppa 

Bibliasta.
CrossRoadsBand: Noora Kata-

ja laulu, Emmi Korpi taustalaulu, 
Tuomas Keskitalo rhodes, urut ja 
virsien sovitus, Jarkko Pesonen 
rummut ja lyömäsoittimet.

Vierailijat: Olli Pelto-Aho sak-
sofoni, Keijo Säikkö huilu, Arttu 
Louhela kitara, Miika Halmetoja 
bassokitara, riffikitara ja soolo-
kitara.

CRB saa virret svengaamaan

viventi Kaukoidän tunnelmissa
Puhallinorkesteri Viventi konsertoi Kaukoidän tunnelmissa Ma-
detojan salissa torstaina 7.12. klo 19. Orkesteria johtavat kapel-
limestarit Markku Korhonen ja Jukka Myllys. Konsertin solis-
tina soittaa japanilaissyntyinen Mizuho Kojima.

Konsertissa esitettävän ohjelmiston säveltäjät ovat Tetsunosu-
ke Kushida ja Yasuhide Ito. Lisäksi konsertissa kuullaan Jackie 
Shinin säveltämän teoksen Illumination on Korean Folk songs 
kantaesitys. Jackie Shin on korealaista alkuperää oleva kanada-
lainen ja naimisissa oululaisen muusikon kanssa.

Konserttiliput maksavat 5/3 euroa.
Puhallinorkesteri Viventi on Oulun ev.-lut. seurakuntien, kon-

servatorion ja ammattikorkeakoulun edustuskokoonpano.

Siskosten jouluista 
iltamusiikkia 

Oulujoen kirkossa, Pappilantie 69, kuullaan perjantaina 8.12. 
klo 19 sisarusten Heidi Huhtalan ja Annukka Palolan esittä-
mää jouluista musiikkia.

Heidi Huhtala soittaa konsertissa uruilla tulevan A-tutkintonsa 
vanhan musiikin osion, eli Buxtehuden ja J. S. Bachin musiik-
kia. Mezzosopraano Annukka Palola laulaa tuttuja joululauluja 
urkusäestyksellä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
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Niemelästä 
pappisasessori
Tuomiokapituli vahvisti 
marraskuisen pappisases-
sorin vaalin ja kutsui enim-
mät äänet saaneen Kiimin-
gin seurakunnan kirkkoher-
ran Pauli Niemelän Oulun 
hiippakunnan tuomioka-
pitulin pappisasessoriksi 1. 
joulukuuta alkavaksi kol-
mivuotiskaudeksi. 

Tuomiokapituli määräsi 
Oulun ev.-lut. seurakuntayh-
tymän yhteisen kirkkoneu-
voston puheenjohtajaksi vuo-
siksi 2007 ja 2008 Karjasillan 
seurakunnan kirkkoherran 
Juhani Lavangon.  

Tuomiokapituli totesi Kii-
mingin seurakunnan kap-
palaisen virkaan kelpoisiksi 
hakijoiksi pastorit Markku 
Kanasen ja Saija Kronqvis-
tin. Tuiran seurakunnan kap-
palaisen virkaan kelpoisiksi 
hakijoiksi todettiin pastorit 
Markku Kananen ja Juha 
Valppu. 

Tuomiokapituli antoi kirk-
koherra Markku Korpelalle 
valtakirjan Kemin seurakun-
nan kirkkoherran virkaan 
1.1.2007 alkaen. 

Tuomiokapituli määräsi 
pastori Erva Niittyvuopion 
hoitamaan Oulun tuomioka-
pitulin kuurojen papin virkaa 
ajalla 1.1.–31.12.2007. 

Tiedon janoa ja 
tiedon jakoa! Uusia 
rohkeita ideoita! 
Toivoa kansalaisen 
arkipäivään! 
Tällaisia toivomuksia 
avajaisvieraat ripustivat 
joulukuuseen Oulun 
keskustassa avatussa 
kaikille avoimessa 
Kumppanuuskeskuksessa.

K umppanuuskeskus on paik-
ka, jonne voi tulla kysy-
mysten ja hyvinvointiaan 
koskevien huolien kans-

sa. Oulun Diakonissalaitoksen ti-
loissa, Kelan konttoria vastapää-
tä sijaitseva Kumppanuuskeskus 
palvelee hiukan samoissa asioissa 
kuin Kelakin: siellä tunnetaan ih-
misten arjen ja hyvinvoinnin sol-
mukohdat. 

Kumppanuuskeskuksen katon 
alle on kokoontunut yli neljä-
kymmentä sosiaali- ja terveysalan 
järjestöä, joiden tehtävänä on ajaa 
kansalaisten etua ja valvoa niiden 
toteutumista. 

Talo tarjoaa paljon mahdolli-
suuksia myös vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneille. Kumppanuuskes-
kukseen on helppo tulla, vaikka ei 
tarkalleen tietäisi, millaista tietoa 
on etsimässä. 

Katutasossa tuoksuu pulla ja kah-
vi. Neuvontatiskin takana istuvat 
järjestötyöntekijä Teuvo Raiskio ja 
harjoittelija Anni Sinkkonen val-
miina kuuntelemaan asiakkaiden 
kysymyksiä. 

Seinustalla on vapaasti käytettäviä 
tietokoneita tiedonhakua varten. 
Pöydiltä mukaan löytyy esitteitä. Ne 
liittyvät potilasvalituksen tekemi-
seen, eläkeasioihin, vammaisuuteen 
ja liikuntamahdollisuuksiin.

Saa tulla
keinuttelemaan

– Kun avajaistouhut ovat ohi, tuom-
me kahvioon myös keinutuolin. 
Viimeksi kun se näkyi ikkunasta, 
monet poikkesivat keinuttelemas-
sa asioiden hoidon lomassa, Kat-
ja Kuusela, Oulun seudun vam-
mais-ja kansanterveystyön järjes-
töjen puheenjohtaja kertoo. 

Hänen mukaansa talossa on 
pyritty huomioimaan myös lii-
kuntaesteiset, vaikka siinä on vielä 
parantamisen varaa.

– Tavoitteena on, että tämä olisi 
matalan kynnyksen talo, vahvistaa 
Anne Mustakangas-Mäkelä, joka 
on toiminut Kumppanuuskeskus-
hankkeen vetäjänä. 

– Tämä ei ole virasto, vaan yh-
teistyöverkosto, jonne kansalaiset 
voivat tulla mukaan toimimaan. 
Kehitämme koko ajan yhteistyötä 
julkisten palvelujen, järjestöjen ja 
kansalaisten kesken, hän sanoo.

ikäihmisten asiat
ajankohtaisia

Saini Anttila on yksi asiantunti-
joista, joka on tulossa Kumppa-
nuuskeskukseen jakamaan tietoa 
ikäihmisille ajankohtaisista asi-
oista. Vuosikymmenet kotihoi-
don parissa ovat perehdyttäneet 
hänet vanhusten elämäntilantei-

tasavertaista kohtaamista

siin. Ensi vuoden alussa hän avaa 
terveydenhoitaja-muistineuvoja 
Aila Ryynäsen kanssa ikääntyvil-
le ja heidän läheisilleen tarkoitetun 
AINO-neuvontapisteen, joka toi-
mii keskiviikkoisin Kumppanuus-
keskuksen kahviossa.

– Kun ihminen eläköityy, monen-
lainen tieto on tarpeen. Kotihoidon 
palveluista kysytään paljon. Usein 
kotona pärjäämistä voi auttaa muil-
lakin keinoin, Anttila sanoo. 

Terveydenhoitaja Ryynänen 
opastaa ihmisiä mielellään muis-
tiongelmien ehkäisyssä. Tämä voi 
tarkoittaa esimerkiksi ohjaamista 
vanhuksille tarkoitetun liikunnan 
pariin. 

– Uusien tutkimusten mukaan 
ruokavaliolla, liikunnalla, ihmis-
suhteilla ja aivojumpalla on vaiku-
tusta aivojen toimintaan, Ryynänen  
innostuu.

Esimerkkinä vammaisia ja muis-
tiongelmaisia koskettavasta toi-
minnasta on AVEK-niminen lä-
heisauttajaverkosto. 

Oulun kaupungin koordinoi-
massa AVEK-hankkeessa on mu-
kana useita lähiseudun kuntia ja 
järjestöjä. Läheisauttajat ovat va-
paaehtoistyöntekijöitä, jotka tu-
kevat omaishoitajia ja hoidettavia 
itsenäisessä kotona selviämisessä. 
He voivat vaikkapa viedä asiakkaan 
ulkoilemaan tai teatteriin. 

Lasten, yksinhuoltajien, allergis-
ten ja erilaisten vammaisten asiois-
ta löytyy myös talossa tietämystä. 
Monikulttuuristen perheidenkin 
toimintaa on suunnitteilla.

Palvelua ihmisenä 
ihmiselle

Kumppanuuskeskuksen suunnitte-
lijana toimiva Jorma Haapsaari on 
miettinyt asiakkaiden kohtaamisen 
periaatteita. Sana “kumppanuus” 
kuvaa hyvin sitä, mikä Kumppa-
nuuskeskuksen toiminnassa on tär-
keää: inhimillisyys, tasavertaisuus 
ja kansalaisen näkökulma. 

– Meidän mielestämme asiakas 
on yksinkertaisesti ihminen, jolla 
on asia. Häntä kannattaa aina kuun-
nella. Ihminen kohdataan ihmisenä, 
ja samalla voidaan puhua asiasta 
ilman, että se leimaisi häntä koko-

naan. Esimerkiksi vammainen on 
ihminen, jolla vain sattuu olemaan 
vamma,  Haapsaari sanoo. 

Hänen mukaansa kiinnostus 
Kumppanuuskeskukseen liittymi-
seen on ollut suuri. Näyttää siltä, 
että järjestöjen ja toimijoiden määrä 
lisääntyy jatkuvasti. 

Kokoustiloja myös vuokrataan 
tuntivuokraperiaatteella. Verkos-
to ulottuu ympäri kaupunkia ja 

Kumppanuuskeskuksessa 
toimivat järjestöt
Alzheimer-keskusliitto
Autismi-ja Aspergerliitto ry
EPILEPSIA Liitto
HYVE-toiminta STKL & Oulun kaupunki sosiaali-ja 
terveystoimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kuulonhuoltoliitto ry
Kynnys ry
Kuurojen Liitto ry
Lihastautiliitto ry
Munuais-ja Maksaliitto ry
Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Oulun seudun Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt
Oulun VIA-TULKKIKESKUS
Pohjois-Pohjanmaan Epilepsia-yhdistys
Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri
Psoriasisliitto ry
Sosiaali-ja POTILASASIAMIEHET Oulun Seutukunta
Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto HYVE-toiminta
Suomen CP-liitto ry
Suomen Keliakialiitto ry
Suomen Kuurosokeat ry
Suomen MS-liitto
Suomen Parkinson-liitto ry
Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys
Suomen Sydänliitto ry
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Terveys ry
Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajienliitto ry

Lisätietoa: http://kumppanuuskeskus.nettisivut.fi/

r t / ta u S ta a

valtakuntaa. 
– Toimintamme ei tosiaankaan 

rajoitu siihen, mitä tässä talossa 
tapahtuu, Haapsaari tietää.

riiKKa vuorijärvi

Etusivulla Katja Kuusela Oulun seu-
dun vammais- ja kansanterveystyön 
järjestöjen puheenjohtaja ja harjoit-
telija Anni Sinkkonen.
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Kumppanuuskeskuksen avajaisviikoilla 
vieraat toivoivat talon tuovan heidän 
elämäänsä mm. riemua. 

järjestötyöntekijä teuvo raiskio korostaa, että Kumppanuus-
keskus neuvoo, mutta Kela tekee päätökset. Siksi hän ohjaa 
asiakkaat tarvittaessa kadun toiselle puolelle Kelaan.

jumalan-
palveluksia 

neljällä 
kielellä

Lähiviikkoina oululaiset voi-
vat osallistua jumalanpalve-
luksiin suomen kielen lisäk-
si neljällä muullakin kielel-
lä; venäjäksi, saksaksi, eng-
lanniksi ja arabiaksi.

Inkerin kirkon pastori 
Arvo Survo toimittaa ve-
näjänkielisen jumalanpal-
veluksen yhdessä Oulun 
ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherran Raimo Kiiski-
sen kanssa, kanttorina Erika 
Holappa. Jumalanpalvelus 
on tuomiokirkossa toisena 
adventtisunnuntaina 10.12. 
klo 12.30. Tilaisuudessa lau-
letaan myös suomalaisia jou-
lulauluja venäjäksi. Lopuksi 
on kirkkokahvit ja mahdol-
lisuus keskusteluun.

Pyhän Luukkaan kappe-
lissa vietetään saksankielistä 
adventtijumalanpalvelusta 
keskiviikkona 13.12. klo 18. 
Messun jälkeen on kirkko-
kahvit. Jumalanpalveluksen 
toimittaa Helsingin saksa-
laisen ev.-lut. seurakunnan 
matkapappi Hans-Martin 
Röker. Helsingin saksalainen 
ev.-lut. seurakunta kattaa 
koko maan saksankielisen 
väestön.

Oulun ev.-lut. seurakun-
nissa järjestetään viikoittain 
englannin- ja arabiankieliset 
jumalanpalvelukset. Englan-
ninkielinen jumalanpalvelus 
järjestetään sunnuntaisin klo 
16 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Arabiankielistä jumalanpalve-
lusta vietetään Kaukovainion 
kappelissa, Hiirihaukantie 6, 
sunnuntaisin klo 18.
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m arkkula halusi nuorena vapaaeh-
toisena armeijaan ollakseen hyö-
dyksi isänmaalle, kun Suomea uh-
kasi jatkosota. Hänelle eivät riittä-

neet suojeluskunnan tarjoamat väestönsuo-
jelutehtävät, ilmavalvonta, hälytysten teke-
minen ja ratapihan vartioiminen. Markkula 
myös pääsi kokemaan sodan kauhuja Laa-
tokan pohjoispuolelle Nurmoilaan.

Kun asemasota alkoi oli aikaa muulle-
kin.

– Liperin patteristossa oli erinomainen 
laulumies luutnantti Hukari. Hän kokosi 
noin 50 miehen kuoron, opetti sille laulua 
ja valitsi kappaleet.

– Kouluni kvartetissa lauloin ykköste-
norina. Rintamalla minut määrättiin kak-
kosbassoksi, Aarre Markkula nauraa ja 
toteaa, että laulaminen muuttui aiempaa 
helpoimmaksi.

tärkeää vaihtelua

Patteriston kuoro harjoitteli ahkerasti. Eri-
koiskomennuksen vuoksi Markkula sai tai-
valtaa yli kaksi kilometriä patteristosta met-
sän läpi kanttiinille, jossa harjoitukset pidet-
tiin. Viihdykettä, konsertteja, tarjottiin sit-
ten oman väen lisäksi myös kanttiiniin saa-
puneille siviileille.

Kuoro teki myös konserttikiertueen. Li-
perin kautta matkustettiin Viinijärvelle ja 
sieltä Joensuuhun. Joskus konserttiin oli 
tulossa niin paljon väkeä, ettei se mahtunut 
yhtä aikaa sisälle. Heille järjestettiin toinen 
konsertti.

– Joensuun kaupungintalolla oli niin hyvä 
akustiikka, ettei missään muualla. Esiinty-
mislavan takana sattui olemaan teräksinen 
palo-ovi.

Lauluharrastuksen lisäksi rintamalla oli 
harvoja huveja. Puhdetöitä tehtiin. Jos 
joku toi lomaltaan mukanaan haitarin ja 
ryhtyi harjoittelemaan soittamista, sekin 
oli mukavaa.

Markkula muistaa, etteivät kaikki hyväk-
syneet sodankäynnin lomaan viihdytystä 
ja puhdetöitä. Asemasodan aikana olisi 
heidän mielestään pitänyt keskittyä varus-
telutöihin.

– Sotilaille vaihtelu oli välttämätöntä, 
Markkula toteaa.

Yksin yössä

Mä vartiossa seison nyt yössä yksinäin, on seu-
ranain vain toivon tähti kirkas. Ja usein aja-
tukset on mulla samat näin. Te rauhas´ olla 

muistot 
elävät 

lauluissa

Aarre Markkulan 
kuorolauluharrastus alkoi 
kouluaikoina Helsingissä. 
Nyt 84-vuotiaana 
hän laulaa Oulun 
sotaveteraanikuorossa 
monia samoja lauluja kuin 
nuorena sotilaana 
rintamalla.

Mitä lieneekin aarteita Suomessa,  
toki kallehin on vapaus.  

Tääll’ on suorana seistä ja kaatua  
joka miehellä oikeus.  

Kauas maailmaan läksin kulkemaan,
kuljin iloisna ja huoletonna vain.

Jouduin Karjalaan - kuinkas sattuikaan:
lemmenpiston sydämeeni sain. ...
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RAUHAISAA
     JOULUNAIKAA!

Studio Ilpo Okkonen Oy
toivottaa Rauhan Tervehdyksen lukijoille

saatte, ma teitä vartioin. Ei tuhota voi vai-
nolainen meitä.

– Nämä sanat osuivat kohdalleen. Var-
tiointipalvelu tuli sodassa jokaisen osaksi. 
Yksitoikkoinen tehtävä antoi aikaa ajatuk-
sille, ja siinä metsässä seisoessa kotiväki tuli 
mieleen; miten he jaksavat, mitä jos pommeja 
tulee niskaan ja talot palavat.

– Pakkasessa olisi halunnut liikutella jalko-
jaan, mutta se ei käynyt. Lumen narina olisi 
estänyt kuulemasta, jos joku olisi lähestynyt, 
Aarre Markkula muistaa.

Monet sota-ajan laulut soivat silloin hitteinä 
radiossa, niitä kuunneltiin sekä rintamalla 
että kotona ja laulettiin itse. Tänäänkin ne 
ovat Sotaveteraanikuoron ohjelmistossa, ja 
lauluja haluavat kuulla nekin, jotka eivät ole 
sota-aikoja kokeneet.

– Ikävätkin muistot tulevat tuoreina mieleen, 
mutta siitä huolimatta laulaminen on ollut 
suuri onni elämässä, Markkula sanoo.

muisto ääniseltä

Markkula noutaa kansoita, joihin hän on la-
jitellut laulut aakkosjärjestykseen. On kym-
menen sentin paksuinen mappi, pienem-
pi esiintymiskansio ja vielä taskussa mu-
kavasti kulkeva reissuvihko. Nuotit löyty-
vät helposti.

Äänisen aallot on laulu, joka koskettaa 
sekä sen rannoilla sotatoimissa olleita että 
nuorempia kuulijoita.

Lyö aallot Äänisen aavan, ne keinuu näin 
kertoen: toi heimo Karjalan maahan nyt uu-
den jo kanteleen. He kulki voitosta voittoon 
ja löivät vihuripäin, siks´ kunnes koskematon 
ja ihana maa tänne jäi.

– Kauniita paikkoja Äänisen rannat olivat. 
Mutta sodan aikana tehdään, mitä sota vaa-
tii. Rantamaat kasvoivat matalaa pusikkoa, 
korkeita puita ei ollut. Tarvitsimme poltto-
puita sekä materiaalia korsuihin.

– Huonokuntoiset talot purettiin poltet-
taviksi. Kirkon hirsistä tuli suoja ihmisille. 
Kirkkoa tosin oli käytetty jo vuosikymmeniä 
lähinnä hevostallina. Pystyssä se olisi myös 
toiminut erinomaisena kiintopisteenä vi-
hollisen tähystykselle.

hyvä maa

Kun sotatoimet asemasodan jälkeen alkoi-
vat, soitot oli soitettu, eikä laulettu Heiliä 
Karjalassa. Yhden soittokunnan Markkula 
tosin näki Siiranmäessä kesällä 1944, mutta 
senkin jäsenet joutuivat täydennysmiehiksi 
Adolf Ehrnroothin johtamiin sotatoimiin, 
esiintymisasuissaan.

Tänä päivänä Sotaveteraanikuoro laulaa 
Ehrnroothin ajatuksista runoksi koottua 
laulua Suomi on hyvä maa. Urpo Jokinen 
sanoitti ja sävelsi laulun jalkaväenkenraalin 
syntymäpäiväksi vuonna 1996.

Suomi on hyvä maa, sitä kannattaa puolus-
taa. Suomi on hyvä maa, se on meidän isän-
maa. Isät äidit sen vaivalla raatoi, raekuurot 
vaik´ viljansa kaatoi.

– Kenraalilla oli kirkkaana ajatus, johon 
voi yhtyä: kukaan muu ei meitä puolusta 
kuin me itse.

Kunto korkealla

Aarre Markkula keinuttelee välillä leppoi-
sasti kiikkutuolissa muistellessaan mennei-
tä. Mutta tavan takaa hän ponnahtaa jaloil-
leen noutaakseen nuotteja tai historiasta ker-
tovia kirjoja. Liikkumaan tottunut mies ei 
pysy pitkää aikaa paikoillaan.

Markkulan nuorena alkanut liikuntaharras-

tus on sisältänyt pesäpalloa, maastojuoksua, 
uintia, hiihtoa, luistelua. Eläkevuosien paras 
hiihtotulos on ollut 6 400 kilometriä talven 
aikana. Uima-altaassa hän saattaa vieläkin 
kauhoa puolitoista kilometriä.

Hyvän kunnon ansiosta 84-vuotias jaksaa 
käydä Sotaveteraanikuoron harjoituksissa joka 
viikko. Tavalliset harjoitukset kestävät kaksi 

aarre markkula teki elämäntyönsä metsänhoitajana Lapin läänissä ja ylimetsänhoitajana oulussa. Nykyään hän asuu Kempeleessä.

tuntia, ja niiden lisäksi on ylimääräisiä.
– Kotona ja automatkoilla tulee laulelluksi 

joka päivä, Markkula kertoo.
Kun lapsenlapset saapuvat kylään, heidän 

kanssaan vierähtää hauska hetki Mikkihii-
ri-laulun parissa. Pienet lapset haluavat 
aina kuulla ukin laulavan falsettiäänellä: 
Hiuli hei, huolta nyt ei, merimies näin käy 

merta päin ...
Tämän laulun ukki oppi ulkoa, kun Li-

perin patteriston kuoron solisti hauskutti 
yleisöä.

Kun Aarre Markkula joskus istuu kuun-
telijana konsertissa, hänen toivekappaleensa 
on Sibeliuksen Finlandia.

PirKKo PaaKKi
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sä Sirkku Määtälle, p. 040 779 0368.  
Terveyskeskuksessa joulujuhla pe 
15.12. klo 13. Laulamme yhdessä 
kauneimpia joululauluja.  
Kirkkovaltuuston kokous ke 20.12. 
klo 18. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika  
22.12.2006-22.1.2007 klo 9-15 kirkko-
herranvirastossa ja kotisivuilla www.
evl.fi/srk/kempele/hallinto.htm.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Varhaisnuorten kerhojen yhteinen 
joulujuhla ke 13.12. klo 18-19 Vanhas-
sa pappilassa. Kerhot jäävät joulutaolle. 
Toiminta jatkuu vkolla 2.
Nuoret: Nuorten joulujuhla to 7.12. 
klo 19 kirkossa. Yöpappila pe 8.12. klo 
20 Vanhassa pappilassa. Tyttöjen ilta 
yli 13-vuotiaille ke 13.12. klo 18.30 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila 
tiistaisin klo 14-17 Vanhassa pappi-
lassa. Päivystys torstaisin klo 14-16.30 
keskustan seurakuntatalolla. Nuorten 
pelivuoro keskiviikkoisin Kempelehal-
lilla klo 18-19.30. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. Aamukahvilassa 13.12. 
tarjolla joulupuuroa.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 8.12. 
klo 18  Joululauluilta Lumijoella. Su 
10.12. klo 12 laulupyhäkoulu ry:llä,  
klo 17 seurat ry:llä.               
Murron rauhanyhdistys: Su 10.12. 
klo 12  pyhäkoulut ry:llä. Su 10.12. 
klo 16 seurat ja joululauluilta ry:llä, 
Yrjö Nissinen.
Kastetut: Iia Elisabet Kinnunen, Lyydia 
Ella Olivia Kamula, Iivo Benjamin 
Saari, Jaakko Veli Pietari Maijala, Pyry 
Juhani Salmi, Eeli Oskari Juntunen.
Vihitty: Jari Sakari Terho ja Anu Irmeli 
Kemppainen. Jukka Aki Eljas Hanhela 
ja Annukka Elisabeth Konttinen.
Kuollut: Arvi Kalevi Edvard Kimpi-
mäki, 58 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Omaishoitajien jouluinen kokoon-
tuminen (molemmat ryhmät) ma 
11.12. klo 14 Montin-salissa. Eeva, 
Ulla, Irmeli ja Ulla P.
Vapaaehtoisten joulujuhla Haukipu-
taalla Virkkulassa ma 11.12. klo 18. 
Lähtö Jäälin seurakuntakodilta klo 
17.20 ja kunnanvirastolta klo 17.30. 
Pieni lahja mukaan.
Jouluinen ilta ma 11.12. klo 18 Ko-
lamäessä vanhustentalon kerhohuo-
neessa, nuoret mukana.
Eläkeläisten jouluinen seurakunta-
kerho ti 12.12. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodilla, kuljetuspyynnöt Eeva 
Mertaniemi, p. 040 579 3248. Joka 
lahjan tuo, hän lahjan saa.
Sotiemme veteraanien, Kaatuneitten 
omaisten, eläkejärjestöjen ja seurakun-
nan 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.
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. ja Jäälin seurakuntakodilla 
joulupuuro to  14.12. klo 9.30-11. Per-
hekahvila on Jäälin seurakuntakodilla 
ti klo 13-14.30  ja Kirkkopirtillä to klo 
13-14.30.
Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: Nuor-
ten ilta to 14.12. klo 19 Jäälin seura-
kuntakodilla. Iltakirkko pe 15.12. klo 
18 kirkossa, Miia Seppänen. Avoimet 
ovet Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17-20.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokat 
la 9.12. klo 18 rauhanyhdistyksellä. 
Pyhäkoulu su 10.12. klo 12 Huttu-
kylässä Juujärvellä, Alakylässä Moila-
sella ja Haholla, Tirinkylässä Siepillä, 
rauhanyhdistyksellä, kirkonkylässä 
Ohtamaalla ja kirkkopirtillä. Seurat su 
10.12. klo 17 rauhanyhdistyksellä, Alpo 
Pikkarainen, Pauli Niemelä.
Kastettu: Niko Nestori Korkala, Alisa 
Anna Ulrika Korpela, Aleksi Kortesal-
mi, Miika Kalevi Korpela.

Hailuoto

7.–14.12.2006

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä m ä  v i r S i

(SaKSaSSa 1524, GottFriED WiLhELm SaCEr 1665. 
ruotS. joaChim voN DüBEN 1725, Suom. PENtti jaaKKo 

iGNatiuS 1824, uuD. ELiaS LöNNrot 1867.
virSiKirjaaN 1886)

Kappalainen Markku Palosaari Kiimingistä kertoo että hänen 
elämässään on vaikuttavin ollut virsi 610: Ah kaikki kaataa 
kuolema

-Virressä on sanottu kaikki kauhistuttavat asiat suoraan, mutta 
mukana on myös kristillinen lohdutus. Elämän väliaikaisuudesta 
muistuttavat väkevät sanat: Kun seisot toisen haudalla, ken tietää, 
vaikka huomenna  jo itse häntä seuraat.

Kun veljeni perhe kuoli liikenneonnettomuudessa, en päässyt 
hautajaisaamuna sängystä ylös ennen kuin  lauloin itsekseni tä-
män virren kaikki yhdeksän säkeistöä. Virsi antoi lohtua.

Ah, kaikki kaataa kuolema, näin täyttyy tahto Herran. Ei ketään 
kuolo armahda, vie jokaisen se kerran. Me teemme tänne majoja, 
vaan niistä täytyy luopua ja haudan majaan muuttaa.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Liminka

Kiiminki

Osallistu Suomen 
Pipliaseuran 
joulukeräykseen!

Sampo  800018-55738
viestiin:  Joulu 3835

  Anna lapsille Raamattu     eri puolilla maailmaa

Suomen Pipliaseura  |   PL 173   |   00161 HELSINKI   |   puh (09) 612 93 50  

Messu kirkossa 2. 
adventtisunnuntaina 
10.12. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Tervonen, kanttorina 
Pohjola.  
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 7.12. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, puh. 5472 636.
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipiiri 
srk-keskuksen monitoimisalissa tä-
nään to 7.12. klo 13. Seurakunnan 
lapsikuoron pikkujoulut Wirkkulassa 
tänään to 7.12. klo 17. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset 
Kellon srk-kodissa tänään to 7.12. 
klo 18.30. 
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 8.12. 
klo 18.30, Heinonen. 
Kirkkohetki kehitysvammaisille ja 
heidän läheisilleen kirkossa su 10.12. 
klo 13 ja sen jälkeen kirkkokahvit srk-
keskuksessa.
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet 
kirkossa su 10.12. klo 18, Lapsikuoro, 
puhe lähetyssihteeri Helena Yllimaula, 
Kellon srk-kodissa ti 12.12. klo 19, 
Haukiputaan Mieskuoro, puhe Kal-
takari, Martinniemen srk-kodissa ke 
13.12. klo 19, Perjantaikuoro, puhe 
Tervonen, kirkossa su 17.12. klo 17, 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu, 
puhe Heinonen, tilaisuus tulkataan 
viittomakielellä kuulovammaisille ja 
klo 19, Haukiputaan puhallinorkesteri, 
puhe Nevala.
Oulun yliopiston kamariorkesterin 
joulukonsertti srk-keskuksessa su 

10.12. klo 20, johtaa Jari Välimäki, so-
listit Riina Olsen huilu ja Jukka-Pekka 
Peltoniemi trumpetti. Ohjelma 5 e.
Vapaaehtoisten joulujuhla Wirk-
kulassa ma 11.12. klo 18. Pieni, 3-4 
euron paketti mukaan!
Martinniemeläisten puuroilta Mar-
tinniemen srk-kodissa ti 12.12. klo 
17-19. Tarjolla riisipuuroa ja kahvia, 
vapaata jutustelua Pentti Utriaisen 
kylähistorian siivittämänä, lapsille 
omaa ohjelmaa.
Raamattupiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ke 13.12. klo 18.30 
(Jaakob 5.).
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. 5472 636.
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. 
Perhekerhot Vakkurilassa tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, Jokelan 
vanhalla koululla torstaisin klo 10-
11.30 ja  Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11. Perheker-
hojen syyskausi päättyy puurojuhliin 
Vakkurilassa ti 12.12. klo 9.30, Kellon 
srk-kodissa to 14.12. klo 10, huom. 
aika, Jokelassa to 14.12. klo 10 ja 
Martinniemen srk-kodissa pe 15.12. 
klo 9.30. Perhekerhot jatkuvat tam-
mikuussa viikolla 2. 
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten avoi-
met ovet: Martinniemen srk-kodissa to 
7.12. klo 15-17. Avoimet ovet alkavat 
tammikuussa viikolla 3. 
Nuoret: Avoimet ovet Martinniemen 
srk-kodissa to 14.12. klo 18-20. S. Avoi-
met ovet alkavat tammikuussa viikolla 
3. Huom! 7.12. ei ole Martinniemessä 
nuorten avoimia ovia.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka 
ry:llä pe 8.12. klo 18.30, pyhäkoulu 
su 10.12. klo 12, läntinen Hannu 
Niemelällä, itäinen Ville Koukkarilla, 
pohjoinen Heikki Kiviahteella, seurat 
ry:llä su 10.12. klo 17, Simo Saarikoski, 
Arto Nevala, Jokikylä: yhteiskerho 
ry:llä to 7.12. klo 17.30-19, raamat-
tuluokka isoille ja pienille ry:llä pe 

8.12. klo 17, joululauluilta ry:llä pe 
8.12. klo 18.30, seurat ry:llä su 10.12. 
klo 13, Samuli Riekki, Petri Satomaa, 
Kello: joulumyyjäiset ry:llä la 9.12. 
klo 13, aluksi joulupuuro, voileivät 
ja torttukahvit, pyhäkoulu ry:llä su 
10.12. klo 12.
Kuollut: Toivo Adolf Ruotsalainen 
57 v.
Avioliittoon kuulutettu: Marko Tapio 
Kesti ja Tarja Maarit Wiman.
Kastettu: Maria Severiina Jaakkola, 
Jade Amalia Tuulikki Kiuttu, Elja 
Aukusti Räihä, Asko Armas Johannes 
Pietarila, Ella Martta Emilia Vänttilä, 
Joona Tapio Karjalainen, Luka-Evert 
Sakari Ojala.

2. adventtisunnun-
tain messu 10.12. klo 
10 kirkossa. Litur-
gi Tuisku, Markku 
Korpela pitää lähtö-
saarnan.Kantt. Jääs-
keläinen. Kirkkokuoro 
laulaa. Kolehti Intiassa tehtävälle 
radiolähetystyölle, Sanansaattajat ry:n 
kautta. Markku Korpelan lähtöjuhlat 
messun jälkeen Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa alkaen n. klo 11.45 
ruokailulla ja kahveilla. Mahdollisten 
tervehdysten vastaanotto klo 12.30. 
Ohjelmaa klo 13.  
Kauneimmat joululaulut su 10.12. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana Aiolos -kuoro. Autoilijat, 
käyttäkää myös vanhan kirkon ja 
koulujen parkkipaikkoja.
Varhaisnuorten kuoron joulujuhla 
to 7.12. klo 18 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Jyrki Anttilan joulukonsertti la 
9.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Päiväkerhojen joulujuhlat ti 12.12. 
klo 18.30 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa (Kokkokankaan päiväker-
holaisille) ja to 14.12. klo 18.30 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa (Vanhan 
pappilan, Kirkonkylän ja Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon päiväkerholaisille).
Kirkkoherranvirasto avoinna ke 
13.12. klo 9-13.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Perhekerho-
jen joulupuurot perhekerhoaikaan 
klo 9.30-11 ke 13.12. kaikissa perhe-
kerhopisteissä. Kaikki Kokkokankaan 
perhekerholaiset ovat tervetulleita 
joulupuurolle 13.12. Kokkokankaan 
saliin. Ti ja pe perhekerhoissa puuroa 
ei ole tarjolla.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 13.12. 
klo 12 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Seurakuntapiiri to 
14.12. klo 13 Kirkonkylän seurakun-
takeskuksessa. Vieraana kukka-alan 
asiantuntija kertomassa joulukukista. 
Eläkeläisten joulujuhla ke 20.12. klo 
13 Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteyttä, 
p. 040 779 0368!
Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
otolle ajanvaraus: kirkonkylän dia-
koniatoimisto ma ja to klo 9-10 
Marja Posio, puh. 561 4541 tai 040 
770 7431 ja Leena Hintsala, puh. 561 
4540 tai 040 779 0365. Kokkokankaan 
diakoniatoimisto ma ja ke klo 9-10 
Sirkku Määttä, puh. 561 4643 tai 040 
779 0368 ja Soile Pakkanen, puh. 561 
4642 tai 040 779 0367.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 13.12. 
klo 18 Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset to 14.12. 
klo 14.30 Kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Pietun pianokoulun oppilaskonsertti 
Kokkokankaalla to 14.12. klo 19 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa.
Omaishoitajien retki Ouluun to 
14.12. Retken hinta on 8 e. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset ma 11.12. mennes-

2. adventtisunnuntain 
messu kirkossa su 
10.12. klo 10 Raimo 
Salonen, Eeva Merta-
niemi, Jarkko Metsän-
heimo, Suvi-Maarika 
Matsänheimo kontrabasso. Kolehti 
Intiassa tehtävälle radiolähetystyölle, 
Sanansaattajat ry.
Sanajumalanpalvelus su 10.12. klo 
13 Jäälin seurakuntakodilla, Raimo 
Salonen, Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
kuten yllä. 
Kauneimmat joululaulut su 10.12. 
klo 18 kirkossa, Miia Seppänen, Jarkko 
Metsänheimo, kolehti lähetystyölle.
Iltakirkko pe 15.12. klo 18 kirkossa, 
Miia Seppänen, Jarkko Metsänhei-
mo.
Lähetystyön joulumyyjäistalkoot to 
7.12. klo 8 alkaen seurakuntakeskuksen 
keittiössä. Joulumyyjäiset pe 8.12. S-
Market Ahdissa klo 10-18. Käsitöitä, 
leivonnaisia, arpajaiset.
Hartaus to 7.12. klo 14 Jaarankarta-
nossa, Erja Haho, Marja Ainali.
Kirkkokuoro to 7.12. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Rukouspiiri to 7.12. klo 18.30 Lähim-
mäisen tuvalla.

Kuoroharjoitukset: 
To 7.12. Tähdet klo 
16-17, pikkujoulu. 
Kirkkolaulajat jou-
luruokailu Pitojen 
Helmessä klo 18.
Messu 10.12. klo 10 kirkossa. Ilkka 
Tornberg ja  Mika Kotkaranta. Virret: 
13, 160, 184:6,7, 224:1-, 228, 5:1-3.  
Kolehti Intiassa tehtävälle radiolähe-
tystyölle, Sanansaattajien kautta.
Rippikoulu su 10.12. messun jälkeen 
urkuopetusta kirkossa hiihtolomarip-
pileirin B-ryhmälle.
Pyhäkouluväen joulujuhla Tupoksen 
Vanamossa su 10.12. klo 15. Lähtö 
Limingan seurakuntatalon edestä klo 
14.30 tai voit tulla suoraan Tupokseen. 
Odotamme teitä pyhäkoululaiset per-
heineen jouluiseen yhdessäoloon.
Pyhäkoulu Kimpimäellä Tupoksessa 
ti 12.12. klo 18. Viimeinen kerta tänä 
vuonna.
Lähimmäispalvelun tukihenkilöiden 
jouluinen ilta ma 11.12. klo 19 (huom. 

To 7.12. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 10.12. klo 10 sa-
najumalanpalvelus, 
rovasti Veikko Kärnä.  
Su 10.12. klo 12 pyhä-
koulun joulujuhla.
Ti 12.12. klo 18.30 raamattu- ja ru-
kousilta “kirkonmäellä”.
Ke 13.12. klo 14.30 - 16 musiikkikerho 
Liikuntahallilla yhteisissä pikkujou-
luissa.
To 14.12. klo 11.30 Teppolan hartaus ja 
klo 14.30 Saarenkartanon hartaus.
To 14.12. klo 18.30 kirkkokuoro.
Su 17.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus.
Su 17.12. klo 18.30 torttukahvit seu-
rakuntasalissa ja klo 19 Kauneimmat 
joululaulut Hailuodon kirkossa.
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Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005

aika) diakoniatoimistossa. Mukana 
Sinikka.
Hyvän mielen jouluiset päiväkahvit ti 
12.12. klo 12 mielenterveyskuntoutu-
jille pappilan piharakennuksen vintillä. 
Mukana diakonissa Sinikka.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä, Karihaka 21.
Yhteisvastuutoimikunnan 2007 
kokous ti 12.12. klo 18 diakoniatoi-
mistossa/Maisa ja Seppo ym.
Lucia-aamun kaffit ke 13.12. klo 7-
8.30 Kotikololla (pappilan kivinavetta) 
työhön menijöille ja aamuvirkuille. 
Lucia neitoineen paikalla klo 7.30 ja 
klo 8.10.
Seurakunnan joulujuhla seura-
kuntatalolla ke 13.12. klo 13 (huom. 
aika) kerholaisille, ystävärenkaalle, 
omaishoitajille ja muille joulumieltä 
kaipaaville. Aloitetaan joulupuurolla.
Nuorten ja nuorten aikuisten per-
heraamattupiiri ke 13.12. klo 18 
lähetysvintillä.
Diakonissojen vastaanottoajat muut-
tuneet. Ajanvaraus varmimmin kir-
konkylällä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 
9-10, puh. 5621 226 tai 044 7521 226 
(huom. tämä oikea numero). Tupoksen 
Vanamossa Maisa Hautamäki ma ja to 
klo 9-10, puh. 044 7521 227.
Perhekerhot: Joulutunnelmissa ti 
12.12. klo 9.30-11 srk-talolla ja ke 
13.12. klo 9.30-11 Tupoksen Vana-
mossa. Riisipuuroa, joululauluja ja 
leikkejä.
Nuoret: Nuoriso-ohjaaja päivystää 
toimistolla tiistaisin klo 15–16.30. 
Tuu poriseen! Nuorten ilosanomail-
ta la 9.12. seurakuntatalolla klo 19. 
Jatko-isoset Vanamossa to 7.12. vielä 
vanhalla ajalla 16.30–18. Mietitään 
sitten yhdessä uusi, parempi aika (ja 
paikka?). Ensi viikolla (vk 50) on 
isosleiri 15.-17.12., joten ei muuta 
kokoontumista. Leirin jälkeen jäämme 
hyvin ansaitulle joululomalle.
Partio: Pe 8.12. ei ole päivystystä. Su 
10.12. Kirkkopalvelussa Mustikat. Ti 
12.12. Operaatio joulupukki, maasto-
leikki vartiolaisille ja vaeltajille Ranta-
kylän maastossa klo 18-21. Tarkemmat 
ohjeet  erillisessä kirjeessä, joka tulee 
jakoon Kotikololla ja johtajien kautta. 
Ke 13.12. Sudenpentujen jouluvaellus. 
Tarkemmat tiedot erillisessä retkikir-
jeessä, joka tulee jakoon lähiaikoina. 
Mafeking 4. Liisan linnassa. Tiedot 
infossa. Pe 15.12. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16. Partiopiirin 
jouluhartaus partiojohtajille Pyhän 
Tuomaan kirkossa Puolivälinkankaalla 
klo 19. Katso infoa.15-16.12. Vaeltajien 
joululeiri. Lisätietoa varjoilta. Su 17.12. 
Kirkkopalvelussa Tuomenmarjat. 
Hyvät partiolaisten vanhemmat. 
Pihoille ajo lapsia partioon tuotaessa 
on osoittautunut vaaralliseksi, koska 
partiolaisia ja autoja on pihalla paljon. 
Jos partiolaiset voisivat jäädä kyydistä 
pihan ulkopuolella, niin autoja ei tar-
vitse pihalle ajaa ollenkaan. Vartiolaiset 
voivat tulla kokouksiin omatoimisesti. 
Partiotoimisto/Markku Korhonen, 
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.

Rauhanyhdistys: Pe 8.12. joululauluil-
ta Lumijoen kirkossa klo 19. La 9.12. 
klo 11 myyjäiset ry:llä ja klo 18.30 
nuortenilta Maarit ja Ilkka Nissilällä. 
Su 10.12. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 
13 seurat Niittypirtin palvelutalolla 
sekä klo 17 seurat ry:llä. Ke 13.12. klo 
19 joululauluseurat ry:llä.
Kuollut: Elsa Kyllikki Oksama 85 v 
11 kk 24 pv.                        
Vihitty: Juho Lauri Mikael Pokka ja 
Soili Sinikka Ahola.
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Osta kirjakaupasta 
tai tilaa suoraan 
Pipliaseurasta

I  UUSI TESTAMENTTI
Suosittu Ääni-Piplia 
luettuna 17 CD:lle. 
Vuoden 1992 kään-
nös. 59 euroa

I PIkkU PIPlIA
Kaunis Lasten-
raamattu sisältää 
20 keskeistä Raa-
matun kertomusta. 
19,80  euroa

Useita tyylikkäitä värejä 
nahkakantisissa Raama-
tuissa!

Tilaa  ajoissa laadukas 

Raamattu lahjansaajan 

omalla nimipainatuksella.

Piplia

ule joulu 
kultainenT

Lumijoki
To 7.12. ei ole perhe-
kerhoa! Klo 13.15 har-
taushetki Limingan 
terveyskeskussairaa-
lassa. Klo 18 kirkko-
neuvoston kokous 
virastossa. 
Pe  8.12. virasto on poikkeukselli-
sesti auki klo 9-11. Klo 18 varhais-
nuortenilta kerhohuoneella. Klo 19 
Rauhanyhdistyksen perinteinen 
joululauluilta kirkossa. Klo 20 nuor-
tenilta Korsuhovilla. 
Su 10.12. klo 10 sanajumalanpalvelus  
kirkossa, Tölli , kolehti Intiassa tehtä-
välle radiolähetystyölle, Sanansaattajat 
ry. Klo 15 herännäisseurat Kaarina 
ja Erkki Laurilalla, puhujana mm. 
Jouni Riipinen. Klo 16 matalakynnys 
Korsuhovilla.
Ma 11.12. klo 10 perhekerholaisten 
joulupuuro srk-talolla (molemmat 
ryhmät kokoontuvat). 
Klo 17.30 lähetysilta srk-talossa, 
vietetään pikkujoulua. Klo 19 Kun 
joulu on -konsertti kirkossa, Juhani 
Alakärppä, baritoni ja Markus Vaara, 
urut. Ohjelmamaksu.
Ti 12.12. klo 10-11.30 3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuoti-
aiden päiväkerho kerhohuoneella.
Ke 13.12. klo 10 5-vuotiaiden päivä-
kerho kerhohuoneella. Klo 12 keski-
päiväkerho srk-talolla.
Klo 14 hartaus Lumilyhdyssä.  Klo 
18 Metsähanhien joulutulet Naskun 
laavulla. 
To 14.12. klo 13 Lumijoen ja Limingan 
veteraanien joulujuhla srk-talossa. 
Klo 14 hartaushetki ja jouluterveh-
dys Alatemmeksen vanhainkodilla. 
Klo 14 molempien kokkikerhojen 
kokoontuminen. Klo 18 Lakeuden 
kehitysvammaisten tuki ry:n joulu-
juhla srk-talossa.
Tulossa: Mieskuoro Pohjan Laulun 
joulukonsertti Lumijoen kirkossa su 
17.12. klo 18, johtaa Mihkel Koldits, so-
listina Anna-Maria Jurvelin, urkurina 
Raimo Paaso. Ohjelmamaksu 5 e.
Kauneimmat joululaulut kirkossa 
torstaina 14.12 klo 18 ja Lumilyhdyssä 
ke 20.12. klo 14.
Diakonissa: parhaiten tavoitat Mar-
jon puhelimitse, p.387512  tai  045 
638 1973.
Rauhanyhdistys: Pe 8.12 klo 19 joulu-
lauluilta kirkossa, Kari Hirvasniemi. 
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 

pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, pastori 045 630 
6073, suntio 045 630 6081, diakonissa 
045 638 1973, talouspäällikkö 045 
630 6082. Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net 

Muhos
Su 10.12. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Kyllönen, 
kanttori Kajava. Ju-
malanpalveluksen jäl-
keen talvirippikoulun 
oppitunti kirkossa. 
Kolehti Intiassa tehtävälle radiolähe-
tystyölle, Sanansaattajat ry. Klo 16 las-
ten kauneimmat joululaulut kirkossa, 
Kyllönen, Kajava, lapsikuoro. Klo 19 
kauneimmat joululaulut kirkossa, 
Kyllönen, Kajava. Klo 19 Päivärinteen 
kauneimmat joululaulut Laitasaaren 
ry:llä, Kyllönen, Irjala.
La 9.12. klo 19 virsilauluilta kir-
kossa.
Ma 11.12. klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous srk-talossa.
Ti 12.12. klo 12 työttömien joulu-
ruokailu srk-talossa. Klo 13 hartaus 
Muhoksen palvelukodissa, Pekkala. 
Klo 14 kauneimmat joululaulut Sini-
siivessä, Pekkala. Klo 19 kauneimmat 
joululaulut Laitasaaren rukoushuo-
neella, Kyllönen, Kajava.
Ke 13.12. klo 11.30 seurakuntapii-
rien ja keskipäivänkerhon yhteinen 
joulujuhla srk-talossa, Heikkinen, 
Kajava, päiväkuoro, Jonninjoutavat. 
Klo 13 hartaus Päiväkeskuksessa, 
Heikkinen. Klo 14 hartaus Toivola-ko-
dissa, Kyllönen. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen. Klo 19 kauneimmat 
joululaulut Kylmälänkylän kappelissa, 
Pekkala, Tellervo Hannula. 
To 14.12. klo 13 alkaen hartaushetket 
ja ehtoollinen Jokirinteen palveluko-
deissa, Kyllönen. Klo 19 Saa joulun 
ihme koskettaa - Petri Laaksosen jou-
lukonsertti kirkossa. Ohjelma 10 euroa, 
ennakkomyynti kirjastokahvilasta. 
Su 17.12. klo 16 kauneimpiin joulu-
lauluihin järjestetään kyyditys sitä
tarvitseville Yv-keräystuottovaroilla. 
Tied. ja ilm. kirkkoherranvirastoon
viim. to 14.12., puh. 533 1284.
Diakoniatyön avustusasioissa pyy-
dämme ottamaan yhteyttä viim. 
viikolla 50 diakoniatoimistoon, p. 533 
2862, Leena Leskelä, p. 040 547 0785 tai 
Sari Mustonen, p. 040 547 0784.
Kuorot: Ke 13.12. klo 10.30 päivä-
kuoro, klo 17 lapsikuoro ja klo 18.30 
kirkkokuoro srk-talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Lasten kauneimmat joululaulut 10.12. 
klo 16 kirkossa.
Varhaisnuoret/nuoret: Yökahvila 
la 9.12. klo 19-23 yläasteen tiloissa. 
Raamattupiiri nuorille ja rippikou-

lulaisille su 10.12. klo 12-13 srk-talon 
nuortentilassa. Nuortenilta Päivä-
rinteen srk-salissa ke 13.12. klo 17-
18.30. Päivystys nuorisotoimistolla 
perjantaisin klo 14-16 ja maanantaisin 
klo 10.40-12.15, puh. 533 1201 tai 
nuorisotyönohjaajat Tuula Väänänen, 
puh. 040 524 6534 ja Rainer Väänänen, 
puh. 040 585 1057. 
Rippikoulut: Talvirippikoulua su 
10.12. alkaen jumalanpalveluksella klo 
10, jonka jälkeen oppitunti kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Kauneimmat 
joululaulut ti 12.12. klo 19, Kyllönen, 
Kajava.
Rauhanyhdistys: Pe 8.12. klo 19 
raamattuluokka Muhoksen kirkossa 
ja ompeluseurat ry:llä. Su 10.12. klo 
12 pyhäkoulut: kk Filppula, Korivaara 
Sivula, Pälli Taskila, Suokylä Räisänen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 11.12. klo 18 
päiväkerho ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 8.12. 
klo 18.30 raamattuluokka Ervastilla. 
La 9.12. klo 11 joulumyyjäiset ry:llä. 
Su 10.12. klo 12 pyhäkoulut Alasella 
ja M. Töllillä. Su 10.12. klo 19 (huom! 
muuttunut päivä) Päivärinteen kau-
neimmat joululaulut ry:llä.
Kastettu: Eemil Aukusti Parviainen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Oulunsalo
Lapsi- ja perhetyö 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyö: ks. 
erill. ilm. Oulunsalo 
-lehdestä.
Raamattupiiri jää 
joulutauolle, jatkoa 
harkitaan ensi vuoden puolella.
Messu kirkossa su 10.12. klo 10, Minna 
Salmi av. Vesa Äärelä.
Pyhäkoulut su 10.12. klo 12 seurakun-
tatalo, Minttukuja ja Salonpää.
Kauneimmat joululaulut kirkossa 
su 10.12. klo 16  (jolloin mukana 
gospel-ryhmä) ja klo 18. Molempien 
tilaisuuksien jälkeen lähetystyön jou-
lumyyjäiset srk-talolla.  Lahjoituksia 
(käsitöitä, leivonnaisia, arpajaispalkin-
toja) voi tuoda lähetyssihteerille.
KyläKamarityöntekijä, ilahduta ys-
tävääsi tuomalla hänet Kauneimmat 
joululaulut- tilaisuuteeen!
KyläKamariväen  jouluinen ilta Pap-
pilassa ti 12.12. klo 18, Lahja ja Päivi.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
13.12. klo 13.30, Minna Salmi.
Lucia-tapahtuma Umpimähkässä ke 
13.12. klo 15-19.
Lähetysilta jouluisissa merkeissä ke 
13.12. klo 18 Repussa.
Vanhemman väen joulujuhla srk-
talolla to 14.12. klo 11, hartaus Pekka 
Kinnunen. (ks. erill.ilmoitus)
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 su 17.12. klo 
20, Pekka Kinnunen. Mieskuoro Weljet 
sekä srk:n poika- ja lapsikuorot.
Kastettu: Laura Josefina Nuolioja, 
Laura Sofia Annika Keihtä, Reetu Vilho 
Anselmi Kangas.
Salonpään ry:  Joulumyyjäiset  9.12. 
klo 18, raamattuluokka 10-12 v  J. 
Pitkälällä, klo 19.30. raamattuluokka, 
13-15 v Lehtisaarella. 10.12. klo 14 
lasten joulujuhla ry:llä.
Oulunsalon kk:n ry:  Ke 6.12. klo 18 
seurat ja itsenäisyyspäiväjuhla ry, Matti 
Lääkkö. To 7.12. klo 18.30 miesten 
neliön joulujuhla pappilassa. Pe 8.12. 
klo 19 nuorten joulujuhla ry. Su 10.12. 
klo 14 joulujuhla ry, Erkki Alasaarela. 
Ke 13.12. klo 13 varttuneiden kerhon 
joulujuhla ry, klo 18.30 kehitysvam-
maisten kerhon pikkujoulu ry. To 
14.12. klo 14 seurat  Salonkartanossa, 
Pekka Kinnunen. Pe 15.12. klo 17 myy-
jäistavaroitten 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.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 10.12. klo 10, 
Kyllönen, Holmström, 
Piirainen.
Pyhäkoulun joulujuhla 
seurakuntakodissa su 10.12. klo 13. 
Mukaan kutsutaan pyhäkoululaiset 
perheineen ja Tuohi- ja Honkakodin 
asukkaat omaisineen ja hoitohenki-
lökunta.
Perhekerhon ja senioreiden yhteinen 
joulujuhla Suvannon koululla to 7.12. 
klo 10-13.
Perhekerho seurakuntakodissa to 7.12. 
klo 10-13, jouluiset nyyttärit.
Päivähoitolasten ja vanhempien 
joulukirkko - He löysivät lapsen 
-  seurakuntakodissa ke 13.12. klo 10.
Lapsityön joulukirkko - He löysivät 
lapsen - seurakuntakodissa ke 13.12. 
klo 18.
Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 13.12. klo 10-13.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 12.12. klo 10-12.
Kauneimmat joululaulut: Puhoksen 
koululla su 10.12. klo 14, Ervastin 
koululla su 10.12. klo 19,  Iinattijärven 
koululla ma 11.12. klo 19, Hetekylän 
koululla ke 13.12. klo 19, 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 kyläta-
lolla su 17.12. klo 13.
Konsertti: Mieskuoro Weljet  Pudas-
järven kirkossa pe 8.12. klo 19.
Kaija Koo, joululaulukonsertti Pu-
dasjärven kirkossa ti 12.12. klo 19. 
Ohjelma 15 e.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiirin 
joulujuhla seurakuntakodissa ke 13.12. 
klo 13. Kirkkokuoron harjoitus kirkos-
sa to 14.12. klo 18. 
Kirkkovaltuuston kokous seurakun-
takodissa to 7.12. klo 16.30.
Rauhanyhdistykset: Joulujuhlaseurat 
Pia ja Vesa Ervastilla la 9.12. klo 19, P. 
Kyllönen. Raamattuluokka Saraky-
lässä Antti Kummalalla pe 8.12. klo 
19 ja joulujuhla Sarakylän koululla 
su 10.12. klo 19. Seurat Kurenalan ry:
llä su 10.12. klo 17, L. Koivukangas ja 
T.Luokkanen. 
Haudattu: Kaisa Amanda Kontio 
85 v.
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.

Seurakuntapastori Lauri Kotila van-
hempainlomalla.
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To 7.12. klo 13 seura-
kuntakerho jouluisissa 
merkeissä Rauhalassa. 
Su 10.12. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja 
Leinonen. Kolehti In-
tiassa tehtävälle radiolähetystyölle. 
Klo 19 kauneimmat joululaulut I 
kirkossa, hartaus Lauriala, kanttorina 
Arja Leinonen, lapsikuorot Stellat 
esiintyvät.
Ma 11.12. klo 10 palleroiden joulu-
kirkko kirkossa ja klo 19 kirkkoval-
tuusto seurakuntatalolla.
Ti 12.11. klo 11 eläkeliiton joulu-
juhla.
Ke 13.12. klo 10.15 joulukirkko, mu-
kana Tahkokankaan palvelukeskuksen 
väkeä.
Ke 13.12. klo 14 veteraanikuoro van-
hainkodissa.
Ke 13.12. klo 19 joululauluilta 
Mankilan rukoushuoneella, hartaus 
Lauriala, Mankilan koululaiset esiin-
tyvät ja joululaulujen jälkeen juodaan 
torttukahvit.
To 14.12. klo 11 seurakunnan joulu-
juhla seurakuntatalolla. 
Pe 15.12. klo 14 Rantsilan Laulu 
vanhainkodissa.
Kuorot: To 7.12. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla. Ke 13.12. klo 15 tyt-
tökuoro Stellat ja klo 16 poikakuoro 
Stellat seurakuntatalolla. To 14.12. 
klo 14 Hovin Stellat Hovin koululla 
ja klo 19 Rantsilan Laulu seurakun-
tatalolla.
Huom! Seurakunnalla on tiernatytöt 
ja tiernapojat! Molempia voi tilata 
Arja-kanttorilta, p. 044 518 1151. 
Tulossa: Su 17.12. klo 19 kauneimmat 
joululaulut II kirkossa, kanttorina 
Eeva Varonen. Ti 19.12. klo 19 Li-
mingan musiikkiopiston jouluinen 
musiikki-ilta seurakuntatalolla, myös 
yhteislaulua. Kahvitarjoilu urkujen 
korjausrahaston hyväksi. Ke 20.12. klo 
19 joulurauhan julistus Kurunnevan 
kodalla.   
Rauhanyhdistys: Pe 8.12. klo 18 
joulujuhlan yhteisharjoitukset ry:llä 
(huom. aika muuttunut!). Ke 13.12. 
klo 13 varttuneiden kerho ry:llä.
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan tapahtumakalenteri: 
http://evl.fi/rantsila. 

To 14.12. klo 18 seurakunnan päivä-
kerhon, pyhäkoulun ja perhekerhon 
joulujuhla seurakuntatalolla. Torttu + 
pipari kahvit ja mehut. Tervetuloa
yhteiseen juhlaan!
Tulevaa: Su 17.12. klo 18 iltakirkko kir-
kossa, mukana lapsikuoro ja klo 19
Kauneimmat Joululaulut - tilaisuus 
kirkossa. Kaikki rippikoululaiset 
mukaan kirkkoon ja joululaulutilai-
suuteen, myös eri järjestöjen rippi-
kouluihin menevät.  Seurakunnan 
rippikoululaisilla rippikoulua klo 17 
alkaen kirkossa.
Rauhanyhdistys: Pe  8.12. klo 19.30 
raamattuluokat ry:llä. Su 10.12. klo 
12 pyhäkoulut ry:llä sekä klo 17 seurat 
ry:llä. To 14.12. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma, ke  klo 
9-12 ja  pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki 
Piri p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p. 0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p.  0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 0207 
109 878, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207 109 865 , Pulkkilan 
seurakuntatoimisto p. ja fax  0207 109 
850, Pyhännän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207 109 860.
To 7.12. klo 18 kirkkoneuvoston ko-
kous Piippolan srk-kodilla.
Pe 15.12. klo 12 Siikalatvan seura-
kunnan työtekijöiden jouluruokailu 
Piippolan srk-kodilla

Kestilä
To 7.12. klo 10-13 
ystävänkammari ker-
hokodilla. Klo 13 A-
killan ja seurakunnan 
adventtijuhla Selkä-
lässä.
Pe 8.12. klo 13 ehtoollishartaus Pih-
lajistossa, Tuominen.
Su 10.12. klo 10 messu kirkossa, Kautto 
ja Määttä. Kolehti Sanansaattajat ry:n 
radiolähetystyölle Intiassa.
Ma 11.12. klo 12 Mtt-kerhon joulu-
juhla Pyhännän seurakuntatalolla, 
lisätietoja ja ilm. 7.12. mennessä Leena, 
p. 040 823 2926.
Ti 12.12. klo 13 adventin ja joulunajan 
lauluja kirkossa, jonka jälkeen torttu-
kahvit seurakuntakodilla. Linja-auto 
klo 12.20 alkaen: Koskitie-Pyhännän-
tie-Purontie-Peltotie-Rantatie-Hiissa-
rintie-Hakatie-Pehkolantie-Kirkko. 
Jos tarvitset kyytiä/avustajaa niin 
ota yhteys: Leena, p. 040 823 2926, 
seurakuntatoimisto 8122 322, Pihla-
jisto 8113 276. Klo 19 kirkkokuoron 
harjoitukset seurakuntakodissa.
Ke 13.12. klo 13 järvikylästen Pihla-
jistovierailu.
Tulossa: 16.12. klo 18 kauneimmat 
joululaulut Kestilän kirkossa. 
Rauhanyhdistys: Pe 8.12. klo 9 - 11 
joulumyyjäiset vanhalla seurakunta-
talolla. Su 10.12. klo 18.30 Joulujuhla 
ry:llä, Markku Pikkarainen. Su 17.12. 
klo 12 Juha Myllyojalla syntymäpäivä-
seurat, Alpo Pikkarainen.

srk-talon rk-luokassa, Sulo ja Enna.
Su 10.12. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto, Unto Määttä. Kolehti 
Sanansaattajat ry:n  radiolähetystyölle 
Intiassa.
Ma 11.12. klo 18.30 kirkonkylän diako-
niapiiri Riitta ja Jouni Laineella.
Ke 13.12. klo 12 varttuneenväen 
joulujuhla ja ateria srk-talolla, per-
hekerholaiset mukaan.
To 14.12. klo 10 joululauluhetki 
Nestorissa, klo 12 veteraanikuoro, 
klo 14.30. Pyhännän vanhustentalo-
yhdistyksen syyskokous Ukonojan 
kerhohuoneella, esillä 8§:n mukaiset 
asiat, klo 17 lapsikuoro, klo 18 kirk-
kokuoro srk-talolla.
Rauhanyhdistys: To 7.12. klo 18.30 
päiväkerhoväen joulujuhla ry:llä, 
puhe Sulo Kautto. La 9.12. klo 18 jou-
lumyyjäiset ja seurat ry:llä. Su 10.12. 
klo 16 seurat ry:llä, Olavi Tölli, Olavi 
Hosionaho.
Tulossa: Su 17.12. klo 19 Kauneimmat 
joululaulut kirkossa.
Kastettu: Iita Emma Serafiia Pekka-
rinen.

Kastettu: Eerik Hermanni Nauha ja 
Alisa Emilia Jussila.

Piippola
To 7.12. klo 16 tyttö-
kerho.
Su 10.12. klo 12 sa-
najumalanpalvelus, 
Olavi Palovaara, Pek-
ka Kyöstilä, jumalanpalveluksen 
jälkeen 10-vuotiaitten synttärit srk-
kodilla. Kolehti Intiassa tehtävälle 
radiotyölle, Sanansaattajat ry, klo 15 
Leskelän diakoniakylätoimikunnan 
joulumyyjäiset Kairanmaan talolla. 
Lahjoituksia otetaan vastaan paikan 
päällä, kahvitarjoilu, arvontaa. Pappi 
ja kanttori mukana
Ma 11.12. klo 16.30 Leskelänkerho, 
klo 18 Piippolan lähetyspiiriläisten 
palaveri srk-kodilla.
Ti 12.12. klo 14.30 tyttö- ja poika-
kerho.
Ke 13.12. klo 10- 12.30 virkistyspäivä 
Vaarintalolla, hartaus Piri, klo 10 lasten 
päiväkerho, klo 19 joulukonsertti 
kirkossa, tenori Perttu Mathlin, piano 
Mika Jaakola, hartaus Piri.
To 14.12. klo 16 tyttökerho, klo 19 
kauneimmat joululaulut Kairanmaan 
talolla Leskelässä.
Pe 15.12. klo 9 lähetyksen joulumyy-
jäiset kunnantalon aulassa. 
Tulossa: Su 17.12. klo 19 Kauneimmat 
joululaulut kirkossa (kynttilävalais-
tus), Violakuoro ja Mieskuoro, joht. 
Marianne Oivo.

Pulkkila
to 7.12. klo 13 A-killan 
ja seurakunnan ad-
venttijuhla Selkälässä. 
Ei kirkkokuoroa.
Pe 8.12. klo 10 lasten 
päiväkerho.
Su 10.12. klo 10 messu kirkossa, Arkki-
la, klo 14.30 vuodeosastohartaus, klo 
19 joulukonsertti kirkossa, yksin- ja 
yhteislaulua. Ylikoski Timo, Huovila 
Janne, Suihkonen Marjatta, Väyrynen 
Merja, Karhunen Salla-Mari, Kyöstilä 
Pekka, Arkkila Martti.
Ma 11.12. klo 12 Pulkkilan rintama-
veteraaniosaston  ja naisjaoston sekä 
seurakuntakerhon ja palvelupäivän 
yhteinen joulujuhla srk-talolla, klo 
19 joululauluilta Junnonojan ruko-
ushuoneella, kahvitarjoilu. Huom! 
Rukoushuoneelle kaivattaisiin pikai-
sesti lahjoituksena n. 30 cm:n pituisia 
polttopuita.   
Ti 12.12 klo 10 lasten päiväkerho.
Ke 13.12 klo 16 varhaisnuorten-
kerho. 
To 14.12 klo 10 lasten joulukirkko. 
Kahvit ja mehut srk-talolla, klo 13 Vart-
tuneen väen kauneimmat joululaulut 
Koivulehdossa. klo 19 kirkkokuoro.  
Rauhanyhdistys: Su 10.12. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä, klo 18 joululauluilta 
Maija Liisa ja Risto Niemisellä.
Tulossa  Su 17.12. klo 19 Kauneimmat 
joululaulut kirkossa.
Kuollut: Raili Ilona Annikki Lehto-
saari 76 v.

Pyhäntä
To 7.12. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 lap-
sikuoro, klo18 kirkko-
kuoro srk-talolla.
Pe 8.12. seurakun-
tatoimisto suljettu, 
päällekkäisyyksien vuoksi. Klo 17.30 
nuortenkuoro kirkossa.
La 9.12. klo 9-14.45 päivärippikoulua 

Siikajoki

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Tilaa joulun kaunein soittoääni ! 
Suomen Lähetysseura aloitti Kauneimmat joululaulut -perinteen vuonna 1973. 
Kotiseurakuntasi tilaisuudessa voit antaa lahjasi toivon levittämiseksi maailmaan.
Tilaa joululaulu myös kännykkääsi tai lahjoita ystävälle. Kiitos!

En etsi valtaa, loistoa         KJL 2 (moniäänisenä KJLP 2)
Joulupuu on rakennettu KJL 10 (KJLP 10)
Maa on niin kaunis             KJL 23 (KJLP 23)
Arkihuolesi kaikki heitä KJL 4 (KJLP 4)

Lähetä tilauskoodi tekstiviestinä numeroon 16579. Tilaaminen ystävälle: lisää tilauskoodiin 
ystävän puhelinnumero,esim. “KJL 2 0401234567”. Viestin hinta on 1 €. Tuotto lasketaan 
Lähetysseuran “Joulun rauhaa Angolaan” -keräykseen. 
Lisää lauluja osoitteessa www.kauneimmatjoululaulut.

To 7.12. klo 14 hartaus 
Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Pe 8.12. hartaus klo 
10.30 sotainvalidien 
palvelutalolla ja klo 
13.30 Kotolassa.
La 9.12. klo 10-12 
myyjäiset Temmeksen 
srk-talolla.
Su 10.12. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Intiassa tehtävälle 

To 7.12. klo 16.15 - 
17.55 seurakunnan 
rippikoulu seurakun-
tatalolla.
Su 10.12. klo 16 sana-
jumalanpalvelus srk-
talolla, rippikoulua ei 
ole ja klo 19 Joulun Valoa -konsertti 
Siikajoen kirkossa, esiintyvät: Sulevi 
Leinonen, Erkki Vanhatalo, Vuokko 
Pelkonen, Taina Isokoski- Fält ja Kirsti 
Kahila-Utunen, säestäjänä Sari Aitta. 
Ohjelma 3 euroa,saatavana kirkon 
ovelta, tuotto Sotaveteraaneille.
Ti 12.12. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Yrjö Nissinen.
Ke 13.12. klo 15 seurakunnan joulu-
juhla Pappilassa. Olette kaikki
tervetulleita syömään puuroa ja nautti-
maan jouluiset joulukahvit tortun ja
piparin kera, mukana lapsikuoro.

radiolähetystyölle, Sanansaattajat ry.
Su 10.12. klo 19 Kauneimmat joulu-
laulut Temmeksen kirkossa.
Ma 11.12. klo 19 joululauluilta Joki-
sillan koululla.
Ti 12.12. klo 12.30 seurakuntakerhon, 
diakonia- ja lähetystyön joulujuhla 
Tyrnävän srk-talolla. Jos haluat voit 
tuoda pienen paketin mukanasi! Klo 18 
jouluaskarteluilta Murron koululla.
Ke 13.12. klo 18 enkelikurssi Tem-
meksen srk-talolla. Tarvikkeet noin 15 
euroa. Ohjaajana Seija Tolonen. Sito-
vat ilmoittautumiset 8.12. mennessä 
khranvirastoon, p. 564 0600.
To 14.12. klo 10.30 hartaus Mäntyrin-
teellä. Klo 19 Lakeuden Laulumiesten 
joulukonsertti Tyrnävän kirkossa.
Kuorot: Lapsikuoro to 7.12. klo 16 
Temmeksen srk-talolla ja kirkkokuoro 
13.12. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuorten ilta: 8.12. ei nuorte-
niltaa. Ke 13.12. klo 18 Murron koululla 
ja Temmeksen srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 8.12. 
klo 19 joulumyyjäiset ry:llä. Su 10.12. 
klo 16 seurat ry:llä, Pekka Kinnunen. 
Murto: Su 10.12. klo 16 seurat ja jou-
lulauluilta ry:llä, Yrjö Nissinen.
Kuollut: Helvi Leila Marjatta Holopai-
nen s Pirkola 81 v.
Avioliittoon vihitty: Juhani Matias 
Jussila ja Eija Tuula Anneli Koleh-
mainen.
Kastettu: Eevert Matias Alanko, Fanni 
Amalia Kinnunen.
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TILAAJAN NIMI  (maksaja)

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Leikkaa irti ja postita. Postimaksu on jo maksettu.

Vastauslähetys
Tunnus 5006311

00003 Helsinki

Sacrum

Postimaksu 
maksettu

Sacrum

maksettu

Sacrum

maksettu

Leikkaa irti ja postita. Postimaksu on jo maksettu.

Postimaksu 

Askel 20,-/5 kk        Lastenmaa 20,-/12 kk

Askel 20,-/5 kk        Lastenmaa 20,-/12 kkTILAAN ITSELLENI:

|  Kotimaa-yhtiöt  |  Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa  |  Kirjapaja  |  Suomen Kirkko-Mediat  |  Kotimaa Tuotannot  |  CredoNet  |  Sacrum  |  Urkurakentamo Veikko Virtanen  |

TILAAN LAHJAKSI:

TilauskorttiTilauskortti 


koodi

LAHJATILAUKSEN SAAJAN NIMI

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Muista läheisiäsi Kotimaa-yhtiöiden lehdillä! 
Annat heille samalla mahdollisuuden pysähtyä, 
hiljentyä ja ladata voimia – annat arvokkaita 
hetkiä, et kertakäyttötavaraa. 

Joulusivultamme
www.kotimaa.fi /joulutarjoukset 
löydät lisää arvolahjoja. 

Tutustu ja tilaa!

Askel 20,-/5 kk  
(Norm. 29,00) Etusi 9,00!

Lehti uskosta, toivosta ja rakkaudesta
Askel on lämminhenkinen lehti, kuin kannustava sie-
lunkumppani. Sen kanssa voi nauraa ilman vahin-
goniloa. Lehti menee tunnettujen henkilöiden lähelle 
ilman tirkistelyä. Se kertoo tavallisista ihmisistä se-
kä arjen asioista ja arvoista. Se kertoo myös Hänes-
tä, joka antaa elämälle suunnan ja tarkoituksen.

Lastenmaa 20,-/12 kk
(Norm. 41,00) Etusi 21,00!

Innostava ja turvallinen lastenlehti
Lastenmaa on mainio lahjalehti omalle lapselle, 
lapsenlapselle tai kummilapselle. Jokaisesta Las-
tenmaa-lehdestä löytyy satuja, juttuja lasten maa-
ilmasta, runsaasti tehtäviä sekä lasten omat sivut. 
Ja mikä tärkeintä, lapsi saa lehden kotiin omalla ni-
mellään, 11 kertaa vuodessa. 

Tilausehdot ja säännöt: Tilaukset ovat määräaikaisia ja päättyvät auto-
maattisesti tilausjakson jälkeen. Tarjous koskee vain Suomeen lähetet-
täviä tilauksia, ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Tilaukset alka-
vat seuraavasta mahdollisesta numerosta. Osoitteita ja puhelinnumeroi-
ta voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Tarjous on voimas-
sa 31.12.2006 asti ja koskee vain uusia tilauksia.

Anna tänä jouluna 
ARVOlahjoja

20 
12 kk 

20 
5 kk 

Tilaukset myös 
puhelimitse
020 754 2333 
tai sähköpostilla:
tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Tilaukset myös 
puhelimitse
020 754 2333 
tai sähköpostilla:
tilauspalvelut@kotimaa.fi O

A vara ja valoisa tila on vä-
rikäs. Lattialle on levitet-
ty räsymatot, yhdelle sei-

nälle on koottu myyjäisiin kudo-
tut, kirjavat sukat. Pöydällä mo-
nenkirjavat valmiit tai tekijäänsä 
odottavat askartelutyöt kertovat 
vintin touhuista.

– Vinttiä on pantu kuntoon pik-
kuhiljaa sen jälkeen kun pääsim-
me tänne viime vuonna keväällä. 
Saimme lahjaksi yhdet kangaspuut 
ja edullisesti toiset. Joku huolsi om-
pelukoneensa ja lahjoitti meille.

– Tämä harmoni on Herättäjän 
ystävien lahja. Joku sillä on musi-
soinut, lähetyssihteeri Inkeri Kujala 
esittelee tyytyväisenä.

Liminkalaisten yhteishenki nä-
kyy muissakin yksityiskohdissa: 
kello ja taulu seinällä ovat lahjo-
ja. Joku varusti pienen pöydän ja 
tuolin hiljentymispaikaksi. Viher-
kasvit viimeistelevät lämpimän 
tunnelman.

tuotteita ajan hengessä

Tuula Uitto ja Marja-Leena Ni-
vala ovat vintillä ahkerassa työs-
sä. Myyjäisiin tehdään ostettavaa.

Kangaspuihin hankittiin 20 metriä 
mustaa lointa pannunalusia varten. 
Niihin kudottiin tukevaa narua ja 
värillistä lankaa. Naru on muotia, 

ja Lähetysvintti on ajan hengessä 
mukana. Tuula viimeistelee pan-
nunaluset ompelukoneella.

Tuula osallistui rovastikunnan 
järjestämään maallikkokoulutuk-
sen viime vuonna. Hän perehtyi 
erityisesti talkootyöhön ja varain-
hankintaan.

Marja-Leena on ottanut työn alle 
lorupussit. Suuri joukko talkoolaisia 
on kerännyt loruja ja runonpätkiä, 
etsinyt hauskoja kuvia, liimannut 
ne kortteihin ja laminoinut. Joku 
on ommellut punaisia ja vihreitä 
pusseja, joihin kortit sujautetaan 
talteen. Pussi on keksitty lasten 
ja vanhempien yhteisten hetkien 
iloksi.

– Tein käsitöitä viimeksi kan-
sakoulussa. Lähetysvintti innoitti 
palauttamaan taidon mieleen. Nyt 
käsityö on kaikkialla mukana, Mar-
ja-Leena kertoo naurussa suin.

tuttuja tapaamaan

Lähetystyön aktiivit eivät valloita 
vinttiä kokonaan itselleen. Lähe-
tysnuoret käyvät siellä askartele-
massa, ja nuoret aikuiset kokoon-
tuvat raamattupiiriin.

Kangaspuissa valmistuu nyt matto, 
johon jokainen halukas saa käydä 
jättämässä käsialansa ja kokeilemas-
sa, millaista kutominen on. Matto 

Lähetysvintillä on kuin kotonaan
päätyy vintin lattialle.

– Omia mattojakin saa tehdä. 
Muutoin työt menevät myyntiin 
lähetyksen hyväksi. Keväällä pide-
tään matonkuteiden leikkuutalkoot, 
Inkeri Kujala tiedottaa.

Jos vintti on naisten maailma, 
alakerta on miesten. He toivovat 
askartelutilaansa höyläpenkkiä.

Moneen touhuun innoittava 
Lähetysvintti ei ole työleiri. Siellä 
saa käydä kahvilla ja tarinoimassa 
tuttujen kanssa. Miehetkin ovat 
tervetulleita. Ja vintillä saa tietysti 
tietoa läheteistä ja työaloista, joita 
Limingan seurakunta tukee.

PirKKo PaaKKi

Limingan Lähetysvinttiin kannattaa kavuta 
portaat ylös toiseen kerrokseen. Vintille on 
rakennettu niin kotoinen kokoontumispaikka, 
ettei pois tahtoisi lähteä.

jumalan työtä voi tehdä monella tavalla, tuula uitto 
(ylh.) ja marja-Leena Nivala sanovat.
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sanan aika

Jumala, siunaa vaihtoehtojen kokeilu.

Yllytä käsiksi unelmiin.

Aika on lyhyt ja ihmiset kituvat

vangittuina mielitekoihin,

yksinäisyyteen, orjailuun.

Sinä tahdot meistä yltäkylläisyyden ihmisiä.

Avaa meihin Pyhän Hengen rohkea lähde.

irja hiiroNNiEmi

Olkaa siis paikallanne ja aivan levollisi-

na. Yhä on varma se Jumalan sana, joka 

vakuuttaa anteeksiantoa; varma on kas-

teen lahja, johon voi epätäydellisyydessään 

turvata; aivan varma on ehtoollisen sakra-

mentti, jossa saa Kristuksen omakseen. 

Kristus on siis läsnä, ja siellä missä hän on, 

on armo ja anteeksianto.

Simo PEura

Ehtoollinen 
lääkitsee

Miltä kaivatun kaverin odottaminen tuntuu? Entä työpaikkahaas-

tattelu? Onko edeltävänä iltana vaikea saada unen päästä kiinni? Hi-

koilevatko kädet? Entä jälkikäteen, kun kaikki on jo ohi? Huokaatko 

helpotuksesta? Iloitsetko onnistumisesta?

Ruumiimme viestii meille erehtymättömästi sisäisestä tilastamme. 

Aina viestejä ei ole helppo ottaa vastaan ja hyväksyä. Voimme yrittää 

olla välittämättä reaktioistamme tai piilottaa niitä toisiltamme. 

Toisaalta ne opettavat meille itsestämme ja tutustuttavat Jumalan ih-

meelliseen luomistekoon. Ilo ja suru, epätoivo ja usko, rakkaus ja viha, 

hellyys ja väkivalta, kaikki kokemuksemme jättävät meihin jäljen.

Joskus ruumiillisuus tuntuu ahdistavalta. Häpeä hyökkää varoitta-

matta, kun jokin elvyttää epämiellyttävän mielikuvan menneisyydes-

tä. Olisi ihanaa karistaa pölyt kannoilta, häivyttää ahdistus, pyyhkiä 

muistot, saada tehty tekemättömäksi. 

Se ei ole mahdollista. Onneksi voimme lääkitä tuskaamme. Eh-

toollinen ottaa ruumiillisuutemme vakavasti. Nauttiessamme leivän 

ja viinin pääsemme osalliseksi Jeesuksen ruumista ja verestä, syntien 

anteeksiantamuksesta. Niistä tulee osa meitä. 

Ne julistavat vapautusta ruumiimme viimeistä sopukkaa myöten. 

Ne antavat voimaa jatkaa, lahjoittavat toivon.

Voimme tarkastella rehellisesti elämäämme ja kokemaamme. Tä-

hän rajallisuuteen Jeesus tuli ja tulee. Tähän rajallisuuteen kätkeytyy 

ikuisuuden siemen, jonka puhkeamista odotamme ruumiin ylösnou-

semuksessa. 

Siksi suurikaan ahdinko tai lamaannuttava pelko ei murskaa mei-

tä. Voimme nostaa rohkeasti päämme pystyyn – vapautuksemme on 

lähellä.

uLLa mäKiNEN
vS. LähEtYSSihtEEri

ouLuN tuomiorovaStiKuNta

on 2. adventtisunnuntai. Sen aiheena on Kuninkaasi tulee kunniassa. Kirkossa 
on meneillään pieni paasto. Valmiina oleminen Jeesuksen tulemiselle merkitsee 
uuden elämäntavan ja lähimmäisvastuun ottamista: vapauttavaa on antaa ja jakaa. 
Päivän psalmi on Ps. 80: 15-20, 1. lukukappale Hoos. 2: 20-22 ja 2. lukukappale 
1.Piet. 1: 13-17. Evankeliumi on Luuk. 21: 25-33 (34-36).

ensi sunnuntai
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Y h D i S t Y K S E t

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

m u u t  S E u r a K u N N at Pa Lv E L u h a K E m i S t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

Pa i K K o j a  av o i N N a

Keräämme 
joululahjaa

Suomen Pipliaseuran joulukeräyksellä tuetaan tänä 
vuonna Raamatun sanan viemistä lapsille eri puo-
lilla maailmaa.

Suomen Pipliaseuran lahjoitustilit ovat: Sampo 
800018-55783 ja Okopankki 572302-127368. Mai-
nitse maksun viestissä: 3842 lapset

Osallistua voi myös tekstiviestillä 10 tai 20 euron 
summalla. Kirjoita 10E PSLAHJA 3842 tai 20E PS-
LAHJA 3842 numeroon 16303. Toimi vahvistusviestin 
ohjeiden mukaisesti. Nettimaksut: www.bible.fi

Kirkon Ulkomaanavun tämän vuoden adventtike-
räyksellä kootaan varoja Mosambikin lasten koulu-
tukseen ja elinolosuhteiden parantamiseen. 

Keräyksen tilinumerot ovat Sampo 800018-223340 
ja Nordea 157230-500504. Viestikohtaan merkintä 
”Adventtikeräys”. 

Joululahja lähetykselle on Suomen Lähetysseuran 
perinteinen joulukeräys, jonka tuotto tänä vuonna 
menee Angolan luterilaiselle kirkolle. Keräys päät-
tyy loppiaisena 6.1.

Joululahja lähetykselle -keräykseen voi osallistua 
soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 955 15. Puhe-
lun hinta on 9,93 e + pvm. Tekstiviestillä osallistu-
taan kirjoittamalla viestiksi JLL5 tai JLL10 (5 tai 10 
euroa). Viesti lähetetään numeroon 16579.

Internetissä lahjoitusosoite on www.mission.fi/
jll06. Pankissa tili on Sampo 800014-161130, vies-
tiksi merkitään JLLI.

iloisia joulun 
sävelmiä 

tuomiokirkossa
Joulutunnelmaan pääsee vi-
rittymään Oulun NMKY:n 
Nuorisokuoro Oulun Fröö-
kynöiden ja Poikakuoro Yn-
nin Poikien järjestämässä yh-
teisessä joulukonsertissa Saa-
pui Viesti… 

Konsertissa esiintyvät lap-
sikuoro Lauluflikat, nuori-
sokuoro Fröökynät, uusin 
kuororyhmä Friidut ja Yn-
nin Pojat sekä erikseen että 
yhdessä. Tyttöjä johtaa Ahti 
Sepp, poikia Mihkel Koldits 
ja Noora Kataja.

Konsertti alkaa Oulun 
tuomiokirkossa lauantaina 
9.12. klo 20. Ovet avataan 
noin tuntia ennen. Ohjelman 
hinta on 5/3 euroa. 

hyväntekeväisyyskonsertti 
Limingassa

Limingan Naiskuoro Niittykirviset on koonnut useita esiin-
tyjäryhmiä jouluiseen hyväntekeväisyyskonserttiin, joka 
järjestetään Limingassa Sarvela-salissa sunnuntaina 10.12. 
Konsertti alkaa kello 18.

Ohjelmaa esittävät Kitaratrio, Lakeuden Laulumiehet, 
Nonetti, Magdy ja Miklos Spanyi sekä Naiskuor Niittykir-
viset ja kuoron kvartetti 

Varat suunnataan Limingan seurakunnan diakoniatyön 
kautta liminkalaisten lapsiperheiden jouluavustuksiin. Oh-
jelma aikuisilta 8 e, lapsilta 5 e.

joulu-
evankeliumi 

musiikin 
keinoin

 
Nelisenkymmentä aktiivis-
ta, laulutaitoista ihmistä on 
yhdistänyt voimansa Joulun 
ilosanoma –musikaalia var-
ten. Mukana olevien ihmis-
ten ikähaitari on laaja, pie-
nistä tytöistä isovanhempi-
in saakka. Esiintyjäjoukko on 
koottu yhteiskristillisesti, eli 
mukana on väkeä Oulun eri 
seurakunnista.

Tätä uudella tavalla toteu-
tettua jouluevankeliumia voi 
tulla kuulemaan ja katsomaan 
lauantaina 9.12. klo 15 ja 19 
Pyhän Tuomaan kirkkoon, 
Mielikintie 3, Puolivälin-
kankaalla ja sunnuntaina 
17.12. klo 11 ja 18 Oulun 
helluntaiseurakuntaan, Uu-
sikatu 78.

Vapaaehtoisen käsiohjelma-
maksu kerätään Tansaniaan, 
Ilembulan kylään aids-orpo-
jen auttamiseen.

Sotilassoittokunta ja 
musiikkilukion 

kuoro tuomiokirkossa
Pohjan Sotilassoittokunta ja Madetojan musiikkilukion 
kuoro pitävät joulukonsertin Oulun tuomiokirkossa per-
jantaina 8. joulukuuta klo 19.

Konsertissa kuullaan kauneimmat joululaulut, ja itsekin 
saa laulaa. Tunnelmallisen konsertin solistina on tenori Mika 
Pohjonen. Hän esittää muun muassa rakastetun tenorib-
ravuurin, Adolphe Adamin laulun Oi jouluyö.

Konsertin johtajina ovat Petri Junna ja Kari Kaarna.
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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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

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.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

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

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00

K
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Uusia kasvisherkkuja. Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.

OULUN AINOA KASVISRUOKALA
Nyt avoinna myös ensi sunnuntaina 10.12. klo 13-16. Joulumyyjäiset. Tervetuloa!

Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 11-15. Lauantaisin Sapattilounas klo 12-14.

 OULUN NNKYY
Isokatu 15

Perinteiset joulumyyjäiset
la 9.12. klo 10-13

Oulun NNKY:llä, Isokatu 15.
Tervetuloa!


