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Jumala valvoo valojen sammuttua. Sivu 19

Rauhallista
Joulua!
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muut lehdet
Vastarannan KiiskiJukka Relender kirjoitti viime viikolla ruot-

salaisista Uuden Suomen blogissaan. 
”Mutta mitä ruotsalaiset ajattelevat meistä, 

siis todella? Istuin ruotsalaisporukassa ja se-
litin komentaessani poikaani, että jos ei pysy 
tiukkana, lapsistamme ei koskaan kasva väki-
valtaisia alkoholisteja. Ruotsalaiset nauroivat, 
mutta vilkuilivat samalla toisiaan tietäväisinä. 
Sellaisiahan suomalaiset ovat.”

”Ruotsalaisten mielestä olemme puolis-
hamanistisia slaaveja, joiden kesyttömään, 
melankoliseen ja itsemurhahakuiseen kult-
tuuriin mustalaisuus on lyönyt lähtemättö-
män leimansa.

Luitte aivan oikein. Yllättävän moni aka-
teemisesti koulutettu ruotsalainen on vii-
tannut suomalaisuudesta puhuttaessa juuri 
mustalaisiin. Heissä on jotain yhtä eksoottista 
kuin meissä suomalaisissa.”

”Tosin ruotsalaiset uskovat, että roma-
niväestö tuli Suomeen Espanjasta – ja toi 
tangon tullessaan.”

Keskipohjanmaan Riitta-Maija Sykkö etsi 
sinistä hetkeä 17. joulukuuta.

”Sydäntalvella aurinko piipahtaa taivaanran-
nalla keskipäivän aikaan. Kirkkaina talvipäi-
vinä niukka valo näyttää kuitenkin voimansa. 
Ennen hiipumistaan se värjää taivaanrannan 
pastellin sävyihin, leiskauttaa kirkasta orans-
sia metsän taakse loimottamaan ja maalaa 
meren takaisen horisontin vahvoilla sinisen 
ja violetin sävyillä. Kaamos tuo mukanaan 
pitkän pimeän yön, mutta myös sinisen 
hetken. Juuri ennen kuin aurinko nousee 
tai laskee, maisema kietoutuu hempeään 
valovaippaan, sinisen taikapiiriin.

Talvisen aamun tai iltapäivän sinisessä 
hetkessä on jotain samaa kuin alkukevääs-
sä, jolloin hiirenkorvat ovat puhkeamassa ja 
ensimmäiset korvasienet ilmestyvät polulle 
tai kun tuomi kukkii ja kielon nupuissa on 
vasta aavistus valkoista. Talven sininen het-
ki ja kevään valoisa vihreys hemmottelevat 
pohjoisen asukkaita lempeästi.”

Oulun tiernapoikaperinteellä on koko poh-
joista Suomeamme palveleva merkitys. 
Tänä vuonna olemme hiippakunnassam-

me eri yhteistyötahojen kanssa erityisellä tavalla 
tahtoneet myös havainnollistaa tämän. Oulun 
Torinrannan kaupunginteatterista kaikuvat nyt 
tiernapoikien laulut ensimmäisestä adventista 
sydänjoulun kynnykselle asti: Joulun tähti syt-
tyy. Tietäjät ovat liikkeellä, ja joulun lapsi on 
etsinnän kohteena.

Samaan aikaan syttyvät myös valot, jotka 
viitoittavat tietä juuri sinne, mistä tiernapojat 
laulavat.  Eteen avautuu vertauskuvallinen Bet-
lehemin tie. Sen päätepisteenä on Oulun Piis-
pantalon sisäpiha. Sinne on kohonnut talli ja 
seimi, jonka ympärillä ovat jouluevankeliumin 
tutut hahmot.  Vanhoista Oulun kaupungin 
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keskustassa kasvaneista poppeleista veistetyt 
hahmot kertovat nekin ikiaikaista kieltään: 
Joululla on syvät juurensa ajasta aikaan, ja tie 
Betlehemiin kutsuu katselemaan ja elämään 
ihmeen äärellä.

Tiernapoikien lauluissa soi keskeisesti koko 
evankeliumin ydinsanoma. Voisimme samalla 
sanoa, että laulujen viestiin on kytkeytyneenä se 
jännite, joka on kätkettynä joulun evankeliumin 
ihmeeseen ja sen aina uusiutuvaan voimaan. 
Jännite elää kaikissa ja kaikkialla: Pimeä odottaa 
valoa, vaikeudet niiden voittamista, voimatto-
muus voimaa, suru lohdutusta.

Erityisellä tavalla ovat pohjoinen hiippakun-
tamme ja sen alueella elävät monet perheet ja 
yksityiset ihmiset joutuneet joulunajan kyn-
nyksellä tuon jännitteen ja suoranaisen risti-
riidan keskelle. On kysymys elämänolosuh-
teiden vaikeudesta, yhä uudelleen yllättävästä 
työttömyydestä, taloudellisista leikkauksista ja 
rakenteiden muuttumisista. Näiden keskellä yk-
sityinen ihminen on ollut voimaton ja ajautunut 
ahtaalle. Kysymys elämän tarkoituksesta ei ole 
jäänyt vieraaksi.  Pohjoisen kaamos, sen sini ja 
lämpö ovatkin muuttuneet monille pimeyden 
laaksoksi, jonka läpi on usein hankalaa nähdä. 
Mielen täyttää valon ikävä. 

Betlehemin tietä viitoittavissa lauluissa kuuluu-
kin kätketty sointi pimeydestä ja valosta, elämän 
tuskasta ja toisaalta toivon kajastuksesta.

”Hän on sen Ylhäisen koitto, 
mi maailman valaisevi,
vaan ehkä Hänen soittons’ 
maan ympär kajahtavi.”
Tähden viitoittama tie johtaa Ylhäisen koiton, 

Kristuksessa annetun aamuruskon luokse, joka 
antaa toivon. Ristiriitojen ja elämän jännitteiden 
keskellä ihmisessä asuva muutoksen kaipaus saa 
mahdollisuuden Hänessä, jonka soitto – maail-
man ylitse kantava armon viesti – voi avata sil-
mät eheytyvään elämään. Armo on silloin sitä, 

että annamme Jeesus-lapselle 
mahdollisuuden kasvaa sydä-
messämme. Se johtaa sisäisen 
elämämme uudistumiseen ja 
myös monien paineitten al-
la elävien lähimmäistemme 
auttamiseen ja toimimiseen 
tavalla, jossa elämää kannattava kultainen sään-
tö toteutuu: ”Niin kuin toivot ihmisten tekevän 
teille, samoin tehkää tekin heille.”

Kaamosvärien hiippakunta on joulunajan 
keskellä vanhastaan juurtunut tuntemaan, että 
joulun ilosanoma on salatulla tavalla kätketty-
nä vaikeittenkin elämänolosuhteiden keskellä 
aavistukseen Jumalan läsnäolosta. Aavistuk-
sen ytimessä asuu luottamus, että Jumala pitää 
huolta ihmisestä, koska Hän tuli ihmiseksi. 
Siksi Hänen nimensä on Immanuel – Jumala 
meidän kanssamme.

”Ylhäisen koitto” on jälleen ovellamme.  Hä-
nen soittonsa osallisuuteen ja viestin kuuntele-
miseen kutsutaan meitä jokaista, sillä se soitto 
sulkee piiriinsä koko maailman:

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon,
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, 
loistaa kirkkaus…
Sillä lapsi on syntynyt meille, 
poika on annettu meille.” Jes.9
 Toivotan koko hiippakunnalleni, ystäville lä-

hellä ja kaukana, Jumalan runsaasti siunaamaa 
sydänten matkaa Betlehemiin sekä Vapahtajan 
syntymän iloa!   

Ylläsjärven Kaukametsässä adventin alla 
a.D. 2007

Samuel Salmi
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Vuoden 2006 alussa Kestilän, 
Piippolan, Pulkkilan ja Pyhän-
nän seurakunnat yhdistyivät 

Siikalatvan seurakunnaksi. Muutos 
herätti epäilyksiä peruspalveluiden 
säilymisestä ja omien kappeliseu-
rakuntien tulevaisuudesta. 

Tammikuun alussa Rantsilasta 
viidennen kappeliseurakunnan 
saava Siikalatva näyttää selvinneen 
alkuvaiheen ongelmista, sillä tuo-
reessa tutkimuksessa seurakunta-
kokonaisuus saa alueen asukkailta 
kouluarvosanan 7–8. 

Kirkkoherra Erkki Piri kertoo 
olleensa positiivisesti yllättynyt 
kyselyn tuloksista. 

– Se on kuin kaksivuotiaan lapsen 
määräaikaistarkastus. Hienoa, että 
tulos on näinkin hyvä.

Arvosanaakin tärkeämpää Pirin 
mielestä on se, ettei kirkosta eroa-
misissa ole tapahtunut merkittävää 
muutosta ja jumalanpalveluksiin 
osallistuu hiippakunnan keski-
tasoa enemmän väkeä. Uuttakin 
uskalletaan kokeilla, tulevaisuu-
dessa maallikkovetoiset iltakirkot 
kokoavat kansaa sanan ääreen.

Kuntaliitokset 
muuttaisivat rakennetta

Kirkkoherra Pirin mukaan haastei-
ta riittää myös jo varman Rantsi-
lan mukaantulon jälkeen. Haapa-
vesi on ehdottanut Siikalatvan alu-
een kunnille kuntaliitosta. Lopulli-
sia päätöksiä suuntaan tai toiseen 
ei ole kunnissa tehty. 

– Jos kuntaliitoksia tulee, niin 
sitten seurakunnan osalta päädyttä-
neen johonkin yhtymän tapaiseen 
ratkaisuun, Piri toteaa.

Vuoden alusta viiden kappeli-
seurakunnan Siikalatvaan kuuluu 
noin 8 000 seurakuntalaista.

– Identiteettiä pitää kehittää yhä 
edelleen, ja sitä tämä tutkimus pal-
velee. Toiminnan pitää tavoittaa 
ihmiset, hallinnon järjestelyt eivät 

riviseurakuntalaisia hetkauta.
Laajentuneen Siikalatvan uusi 

kirkkovaltuusto aloittaa vuoden 
alussa. Valtuuston koko kasvoi nel-
jällä, ja uuteen valtuustoon kuuluu 
23 henkilöä. 

Maallikkojen iltakirkkoja 
kokeillaan

Jumalanpalvelusten alkamisaikoja 
alettiin porrastaa Siikalatvalla he-
ti yhdistymisen jälkeen. Syy oli yk-
sinkertaisesti se, että pappeja piti 
riittää joka kirkkoon.

Kyselyssä sopivimpana juma-
lanpalvelusten alkamisajankoh-
tana pidettiin perinteistä kello 10, 
toiseksi eniten ääniä sai kello 12. 
Iltajumalanpalvelukset ja kello 11 
alkava kirkko saivat myös useita 
ääniä. 

– Aloitin itse jo aiemmin Piip-
polassa jumalanpalvelusten pi-
tämisen alkaen kello 12, ja siellä 
onkin suhtauduttu porrastukseen 
lempeämmin varmaan juuri tämän 
takia, Piri tuumaa.

Kirkkoherra muistuttaa, että 
jokaisena pyhänä jokaisessa kap-
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Toivelistan kärjessä aamukirkot ja konsertit

peliseurakunnassa järjestetään ju-
malanpalvelus – joko aamupäivällä 
tai illalla. Kyselyn mukaan ainakin 
kerran vuodessa jumalanpalveluk-
seen osallistuukin 80 prosenttia 
alueen asukkaista.

Lääninrovastin virkaa hoitava Piri 
kertoo, että Raahen, Limingan ja 
Kalajoen rovastikunnat ovat muka-
na kokeilussa, jossa aletaan järjes-
tää maallikkovetoisia iltakirkkoja. 
Nämä sisältäisivät rukousta, sanaa 
ja uskontunnustusta. 

– Maallikkovetoinen iltakirkko ei 
missään korvaa jumalanpalvelusta, 

vaan kyseessä ovat ikään kuin tuh-
dimmat seurat, Piri vertaa. 

Toiveet haastavat 
kanttorit

Kyselyssä kartoitettiin myös toi-
veita toiminnalle. Vaihtoehtoina 
esitettiin iltahartauksia, musiikki-
tilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia 
ja raamattuiltoja sekä seurakunta-
työhön liittyviä teematilaisuuksia. 
Selkeästi suosituin toive olivat mu-
siikkitilaisuudet. 

Kirkkoherra kannattaa itse lämpi-
mästi musiikin lisäämistä tapahtumiin 
ja myös jumalanpalveluksiin. 

– Jouluoratorio keräsi viime 
viikolla kirkon täyteen, väkeä oli 
enemmän kuin joulukirkossa, 
Piri kertoo ja kannattaa samalla 
lämpimästi oratorion jokavuotista 
esittämistä.

Tiedotus lehtien varassa

Suurin osa vastaajista kertoi saa-
vansa tarpeeksi tietoa seurakun-
nan tapahtumista. Tietoa haetaan 
lähinnä painetusta viestinnästä, sil-
lä seuratuin väline oli Rauhan Ter-
vehdys, jota luki vähintään puolet 
jokaisen paikkakunnan vastaajis-
ta. Siikajokilaaksosta ja ilmaisja-
kelulehdistä tapahtumia etsi alle 
puolet vastaajista, internetsivuilta 
vain muutama ja ilmoitustauluil-
ta ei kukaan. 

Tutkimuksen teki käytännöllisen 
teologian seminaarityönään Siika-
latvan seurakunnan lähetyssihteeri, 
teologian ylioppilas Anneli Laukka-
nen. Tutkimus toteutettiin kolmen 
päivän aikana satunnaisotannalla 
eli tienvarsikyselynä kaikkien neljän 
paikkakunnan alueella. Jokaisessa 
kunnassa kymmenen vastaajaa täyt-
ti kysymyskaavakkeen. Kyselyyn 
vastasi myös useita seurakuntaan 
kuulumattomia henkilöitä.

ELSI HUTTUNEN

Kirkolliskokousedustajien ja hiippa-
kuntavaltuutettujen ehdokasasette-
lu päättyi maanantaina 17. joulu-

kuuta. Oulun hiippakunnassa ehdokkaita 
asetettiin yhteensä 162, joista maallikoita 
112 ja pappeja 50. Kun edustussuhde mo-
lemmissa päätäntäelimissä on 2/3 maalli-
koita ja 1/3 pappeja, ehdokasmäärä suh-
teutuu siihen melko hyvin. 

Kirkolliskokouksen edustajiksi pyrkii 50 
maallikkoa ja 24 pappia, hiippakuntaval-
tuustoon taas 62 maallikkoa ja 26 pappia. 
Tuomiokapitulin lakimiesasessori Osmo 
Rahjalla on vastaus siihen, miksi kirkol-
liskokous kiinnostaa vähemmän. 

– Kirkolliskokous kestää viikon keväällä 
ja viikon syksyllä. Kokoukseen pitää voi-
da irtautua viikoksi töistä, kun taas hiip-
pakuntavaltuuston kokoukset pidetään 
lauantaisin. 

Oulun hiippakunnassa ehdokasmäärä 
laski liki kaikissa ryhmissä. Huomattavin 
lasku oli hiippakuntavaltuustoon pyr-
kivien maallikoiden määrässä: vuonna 
2004 ehdolla oli 73 maallikkoa, tulevissa 
vaaleissa 62. 

Pappisehdokkaita puolestaan on ehdolla 
hiippakuntavaltuustoon hieman aiempaa 
enemmän. Neljässä vuodessa hiippakunta-
valtuuston toiminta on vakiintunut, mikä 
osaltaan selittänee hienoista nousua. 

Naispappeus jakaa pappilistat
Hiippakuntavaltuusto on alkanut kiin-
nostaa yhä enemmän varsinkin naispap-
peja: kun viime vaaleissa valtuustoon pyr-
ki kaksi naispappia, nyt heitä on ehdolla 
kahdeksan. Kirkolliskokoukseen ehdolla 
olevien pappien osalta naisten lukumäärä 
puolestaan laski kuudesta kolmeen. 

Papit ovat koonneet molempiin vaalei-
hin kaksi listaa. Kaikki naispuoliset papit 
ovat ehdolla Kansankirkon papit -listalla. 
Tunnustuksellisten pappien vaalilistalla 
naisehdokkaita ei ole. 

Ehdokasasettelusta voidaan päätellä myös, 
etteivät vaalit kiinnosta aivan nuorimpia 
pappeja. Papeissa ei ole ehdolla yhtään alle 
kolmekymmenvuotiasta, kun heitä viime 
kerralla oli esimerkiksi kirkolliskokouseh-
dokkaana kuusi kappaletta. 

– Ikäryhmässä 30–35 vuotta ehdokkaita 
löytyy sitten enemmän niin papeissa kuin 
maallikoissa, Rahja kertoo.

Nuorten osuus heikentyy
Vaikka papeista puuttuu ”kaksikymmen-
tä ja risat” -ikäluokka, maallikkoehdok-
kaiden puolella alle 30-vuotiaita löytyy 
kolmelta listalta. Kristillisten perusarvo-
jen puolesta, Kehittyvä kirkko ja Juure-
va kirkko ihmisten keskellä ovat saaneet 
listalleen ainakin yhden nuoreksi lasket-
tavan ehdokkaan niin kirkolliskokous- 
kuin hiippakuntavaltuuston ehdokkai-
den joukkoon. Ainoastaan Elävä seura-
kunta lähellä ihmistä -listalla ei ikärajan 
alle menevää ehdokasta ole.

Maallikkolistoista kolme on asettanut 
ehdokkaita molempiin vaaleihin. Kehit-
tyvä kirkko -lista on asettanut ehdokkaan 
vain kirkolliskokousedustajien vaaleihin. 
Ehdokkaan yksikkömuodossa, sillä listalla 
on vain yksi ehdokas, ja hän on alle 30-
vuotias nainen. 

Viime vaaleihin verrattuna nuorten 

osuus kuitenkin heikkenee. Kampanjoin-
nista huolimatta listoille ei ole päässyt 
tai löydetty useampia nuoria. Edellisissä 
vaaleissa pelkästään kirkolliskokoukseen 
oli hiippakunnasta ehdolla 12 alle kolme-
kymppistä, puolet maallikoita ja puolet 
pappeja. Nyt ikärajan alittavia ehdokkaita 
on maallikoilla vain kolme ja papeilla ei 
siis yhtään. 

Pientä lohtua tarjoaa se, että hiippa-
kuntavaltuustoon on tarjolla tällä kertaa 
enemmän nuoria: viimeksi niin maalli-
koilla kuin papeilla oli yksi alle 30-vuo-
tias ehdokas, nyt nuoria maallikoita on 
ehdolla neljä.

ELSI HUTTUNEN

Helmikuussa pidettävissä vaaleissa seura-
kuntien luottamushenkilöt ja hiippakun-
nan papit valitsevat edustajansa kaudelle 
2008–2011. Kirkolliskokoukseen valitaan 
Oulun hiippakunnasta 12 edustajaa. Hiip-
pakuntavaltuustossa on edustajia 21. Yksi 
maallikkoedustaja molemmissa on saame-
laiskäräjien valitsema.

Kirkollisten vaalien ehdokasmäärä laskussa
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Vanhat ja lapset yhteen. Tällai-
nen on käytäntö Pudasjärven 
seurakunnassa,  jossa perhe-

kerholaiset (lapset) ja ystävänkam-
marilaiset (vanhat) viettivät viime 
viikolla yhteistä puurojuhlaa. 

Puuroa syötiinkin isolla joukolla. 
Seurakuntatalon kahvio oli täyn-
nä väkeä, joka söi maittavat ruuat 
parempiin suihin.

Tapaaminen ei ollut ainoa laa-
tuaan. Joka tiistai lapset ja vanhat 
viettävät hartauden yhdessä. Van-
hojen ja lasten on hyvä päästä tois-
tensa seuraan.

Näin lapset oppivat suhtau-
tumaan luontevasti vanhoihin. 
Vanhat puolestaan saavat uutta 
virtaa nuoremman sukupolven 
kohtaamisesta.

Lasten isovanhemmat saattavat 
asua kaukana kuten myös vanho-
jen lapset ja lastenlapset. 

Ennen hartautta on leikki- ja 
lauluhetki. Joskus myös esitetään 
jotain kivaa.

”He ovat niin viattomia”

Rauha Taipale oli innoissaan puu-
rojuhlasta. 

– Lapset ovat kaikkein parasta 
katseltavaa ja kuunneltavaa. He 
ovat niin viattomia.

Taipaleen omat lapset asuvat 
Helsingissä. 

– Sinne menen jouluksi vaikka 
viimeisin voimin.

Rauha Taipale on sairastellut, 
mutta siitä huolimatta hän yrittää 
aina lähteä ystävänkammariin.

– Siitä saa hyvän mielen.
Taipale aikoi pyytää lauletta-

vaksi virren numero 32, lasten 
jouluvirren.

Puuroa nuoriin ja vanhoihin suihin

– Kansakoulussa sitä veisattiin 
joka vuosi. Nyt sitä ei kuule enää 
koskaan. Siinä on iloiset sanat ja 
kaunis sävel.

Vanhoille virkeyttä

Ystävänkammarissa idea on, että 
vanhat eivät eristäytyisi kotiinsa 
vaan saisivat mielenvirkeyttä ta-
paamalla toisiaan.

Vanhat voivat masentua yksi-
näisyydessä ja vaihtelu on terve-
tullutta.

Yhteisissä hetkissä lasten kanssa 
he saavat katsoa, kun lapset leikki-
vät. Joskus vanhat leikkivät lasten 
kanssa itsekin. Yhteisiä juhlia on 
muun muassa äitienpäivä.

Linda ja Hugo Ponto ovat olleet 
yhdessä 40 vuotta. Lindan Ponton 
mukaan lasten läsnäolo puurojuhlas-
sa toi joulun mieleen. Hugo Ponto 
kehui ystävänkammaria. 

– Siellä menee pari tuntia aina 
mukavasti.

Puurojuhlassa ei ainoastaan syöty 
puuroa. Jouluevankeliumi esitettiin 
kirkkosalissa Joosefin, Marian ja 
Jeesus-lapsen kera. Joululauluja 
laulettiin ja Joulupukin muori ja 
joulutonttu jakoivat karkkia.

Yhdelle lapsista äiti antoi vain 
puolikkaan karkin ja lapsi puhkesi 
raikuvaan itkuun. Lasta lohdutet-
tiin joukolla.

Joulurunon esitti kirkkovaltuuston 
jäsen Marja Lantto. Marja Lantto 
on kasvatusasiain johtokunnan jä-
sen ja pyhäkoulun opettaja.

Marja Lantto on asunut Pudas-
järvellä 23 vuotta. Pyhäkoulua hän 
on vetänyt yli 20 vuotta.

Rakkautta 
ei koskaan liikaa

Maalaistalon emäntä Lantolla on 
kosolti kokemusta lapsista. Omassa 
lapsuuden perheessä oli yhdeksän 
lasta. Omia lapsia on neljä, kaik-
ki tyttöjä.

Marja Lantto on monessa mu-
kana Pudasjärven seurakunnassa.

– Monet kuvittelevat, että olen 
seurakunnan palveluksessa. Kor-
jaan heitä: en saa palkkaa.

Lantto ihmettelee ja ihailee lasten 
kykyä eläytyä.

– Lapset aistivat sellaista, mitä 
vanhemmat eivät edes tajua.

Lanton mukaan Pudasjärven seu-
rakunnassa lapsille on mitä tarjota. 
Hän lähettää päättäjille, entisille ja 
nykyisille, kiitoksensa.

– Maallikoiden ja muualta tullei-
den on helppo tulla mukaan.

Lantto pyrkii pyhäkoulussa 
opettamaan lapsille ainakin yhden 
rukouksen ja laulun, jotka voisivat 
kantaa aikuisuudessa vaikeiden 
aikojen yli.

Lantto toivoo, että vanhemmat 
antaisivat lasten olla lapsia eivät-

kä muokkaisi heitä pärjääjän ja 
osaajan muottiin. Nyt monet van-
hemmat kilpailevat sillä, mitä lapsi 
osaa tehdä. 

– Lapsuus on lyhentynyt. Kymmen-
vuotiaat eivät saisi enää leikkiä.

– Lasta tulee rakastaa sellaisena 
kuin hän on, mutta rajatkin on 
asetettava.

– Rakkautta ei voi koskaan antaa 
liikaa, Lantto tähdentää.

PEKKA HELIN
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Joulutonttu jakoi pienille karkkia.

Marja Lanttoa luullaan usein seu-
rakunnan työntekijäksi.

Rauha Taipale saa hyvän mielen 
ystävänkammarissa. Jussa Panuma ja Linda Ponto nauttivat herkuista vieretysten.

Kirkolle 
ensimmäinen 
vakituinen 

teatteriohjaaja
Hyvinkään seurakunta on pe-
rustanut luterilaisessa kirkossa 
ainutlaatuisen viran kirkkoteat-
teriohjaajalle. Virkaan nimitet-
tiin Jouni Laine. 

Niin Laine kuin Hyvinkää ovat 
molemmat kirkkoteatterin uran-
uurtajia. Kirkkoteatteri aloitti 
Hyvinkäällä nuorisotyön työ-
muotona jo vuonna 1982. 

Laine on vastannut kirkko-
teatterista tähän asti määräai-
kaisena. Koko maassa joulun-
aika on yksi kirkkonäytelmien 
sesonkiajoista.

Arkkitehdit kakuttivat 
seurakuntayhtymän 

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA antaa vuosittain 
valitulle yhteisölle kakun tunnustuksena toiminnas-
ta arkkitehtuurin, korjausrakentamisen ja hyvän ra-
kennetun ympäristön toiminnan edistäjänä.

Tänä vuonna kakku ojennettiin Oulun evankelis-
luterilaisen seurakuntayhtymän rakennuttamis- ja 
kiinteistönhoitopalvelulle.

Samassa yhteydessä kiinteistöneuvos Markku 
Kangasniemelle jaettiin Suomen arkkitehtiliitto 
SAFA:n hallituksen myöntämä ansiomerkki tun-
nustuksena hänen ansioituneesta työstään seurakun-
tayhtymän rakennuttamis- ja kiinteistönhoitopalve-
lussa sekä Oulun kaupungin rakennuslautakunnan  
puheenjohtajana.

Rakennuttamis- ja kiinteistönhoitopalvelun toi-
mintaan kuuluu Oulun seurakuntayhtymän kiinteis-
töjen uudisrakentaminen sekä kiinteistöjen kunnosta 
huolehtiminen siten, että niiden arvo säilyy. 

Rovastin arvonimi myönnettiin 
kolmelle

Tuomiokapitulin istunnossa rovastin arvo on myönnetty Limingan 
seurakunnan kirkkoherralle, lääninrovasti Ilkka Tornbergille,  Ka-
nadassa toimivalle ulkosuomalaistyön pastori Jari Lahtiselle ja Loh-
tajan seurakunnan kirkkoherra Tuomo Jukkolalle. 

Tuomiokapitulin pappisasessorin vaali 1.4.2008 alkavalle kolmivuo-
tiskaudelle suoritetaan 11.2.2008 hiippakunnallisten vaalien jälkeen. 
Pastori Jyrki Vaaramolle annettiin virkamääräys Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan vt. kappalaisen virkaan 1.1.2008 alkaen siihen saakka, 
kunnes vakinainen viranhaltija ottaa viran vastaan.    

Tuomiokapituli antoi TT, pastori Päivi Jussilalle valtakirjan Tui-
ran seurakunnan I kappalaisen virkaan.  Pastori Hanna Kuuselalle 
annettiin valtakirja Sodankylän seurakunnan kirkkoherran virkaan.  
Kappalainen Pekka Rehumäelle annettiin valtakirja Kempeleen seu-
rakunnan kirkkoherran virkaan.  Pastori Ilari Kinnuselle annettiin 
valtakirja Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virkaan. Kaikkien 
virkakausi alkaa 1.1.2008.

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Nivalan seurakunnan I kappa-
laisen viran, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan III kappalaisen viran 
sekä Kuusamon seurakunnan II kappalaisen viran.  
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Kristinusko ei aina 
ole ollut hyvä eläimille

Kristinuskon suhde eläimiin ei ole aina ollut kovin kaunis. 
Eniten käsityksiin ovat vaikuttaneet Tuomas Akvinolainen ja 
Franciscus Assisilainen. Molemmat kirkon suurmiehet vaikut-
tivat 1200-luvulla.

Akvinolaisen mukaan eläimet olivat ihmisen käyttöön tar-
koitettua sielutonta materiaalia.

Assisilainen oli kirkon ensimmäisiä eläinsuojelijoita. Köyhien 
lisäksi eläimet ja luonto olivat Assisilaiselle rakkaita.

Legendan mukaan Assisilainen hoivasi eläimiä, jopa saarnasi 
niille, puhui niiden kieltä ja uskoi, että niillä on sielu. Paratiisia 
ei voinut kuvitella ilman eläimiä, lintuja, laulua ja soittoa.

Ihmisten valta-asemaa eläimiin on perusteltu luomisker-
tomuksella. Vanhan testamentin alussa on tavallaan kaksi 
luomiskertomusta. Niistä ensimmäisessä annetaan koko luo-
makunta ihmisen hallittavaksi. Toisen luomiskertomuksen 
sävy on erilainen. Siinä ihmisen tehtäväksi tulee viljellä ja var-
jella luomakuntaa. Eläimet Jumala luo yksinäiselle Aadamille 
kumppaneiksi ja kavereiksi. Ne eivät pysty yksinään kokonaan 
poistamaan Aadamin yksinäisyyttä. Siihen kykenee vain toinen 
ihminen, Eeva.

E läimet ovat aina ihmisten 
mielissä liittyneet joulukerto-
mukseen. Jouluevankeliumi 

kertoo kuitenkin vain paimenista 
kaitsemassa laumaansa. Silti sei-
men luona on aina ajateltu olleen 
karjaa. Eläimet ovat näin tulleet 
joulunviettoomme.

Legendoissa härkä lämmitti ruu-
millaan oljet, joille Jumalan poika 
syntyi. Aasi ja härkä lämmittivät 
yhdessä palelevaa lasta hengityk-
sellään.

Sika puolestaan häiritsi nukku-
vaa Jeesus-lasta ja sai rangaistuk-
seksi pääroolin joulupöydässä, 
kinkkuna.

Euroopan myyteissä eläimet sai-
vat jouluna puhekyvyn. Jouluyönä, 
puolen yön aikaan tai katolisen 
uskomuksen mukaan, kun pappi 
nosti ehtoollismaljan, ne alkoivat 
puhua.

Jouluyönä eläimet ylistivät Juma-
laa tai valittivat hänelle huonosta 
kohtelusta. Siksi moni hyvitteli 
eläimiään jouluyönä.

Talli puhdistettiin ja oljitettiin 
erityisen huolellisesti ja kaikelle 
karjalle annettiin syötävää yllin 
kyllin.

Joissakin paikoissa kissat ja koi-
rat vietiin jouluyöksi talliin, jotta 
se saisivat lystikästä juttuseuraa. 
Hevosen, aasin ja kukon uskot-
tiin juttelevan erityisen vilkkaasti. 
Jotta kaikilla olisi mahdollisimman 
mukavaa, navetassa ja tallissa paloi 
koko yön kynttilä.

Ei saa häiritä

Eläimiä ei saanut häiritä, sillä ne 
saattoivat jopa surmata häiritsijän. 
Joku pääsi kuitenkin kuuntelemaan 
eläinten puheita. Kukko oli sano-
nut latinaksi: Christus natus est, 
Kristus syntynyt on. Erään kuun-
telijan oli kuitenkin pakko myön-
tää, ettei saanut eläinten puhees-
ta mitään tolkkua, koska ne oli-
vat puhuneet hepreaa – Jumalan 
äidinkieltä.

Jouluna 
eläimet saivat 
puhekyvyn

Jouluna oli syytä olla hyvä pie-
nemmilleen. Britit antoivat ruoka-
annoksia, lehmille, hevosille, sioille 
ja siipikarjalle. Näin tehtiin myös 
Norjassa ja Ruotsissa.

Ilomantsissa lehmälle annettu 
leipäpala siunattiin Vapahtajan 
nimeen, jotta karja kesällä osaisi 
metsästä kotiin. Eläimille annettiin 
parhaita jouluruokia ja -juomia, 
koska näin talon suojelushenget 
tulivat tyytyväisiksi.

Seitsemässä veljeksessä koti-
eläimet saivat osan jouluoluesta 
ja ruuista.

Kotieläinten joulukohtelussa 
suuri osa perinteestä liittyy kar-
jataikuuteen: pyhinä hetkinä oli 
mahdollista edistää kotieläinten 
hyvinvointia.

Eläimille viinaa 
leipäpalassa

Eläinten muistamisella ei ollut aina 
syynä itsekkyys. Moni vanha suo-
malainen on kertonut, että eläimiä 
ruokittiin, koska niidenkin halut-
tiin tuntevan, että on joulu.

Hailuodossa isännät tervehtivät 
hevosiaan ja emännät lehmiään 
antamalla niille limpunviipaleen, 
joka oli kostetuttu viinalla. Suo-
menruotsalaiset emännät haastoi-
vat: Nu e jul, kuddan min, nyt on 
joulu lehmäsein.

Eläimiä ei tietenkään aina koh-
deltu hyvin tässä ihmisen maail-
massa. Kotieläimet olivat ihmisten 
palveluksessa ja esimerkiksi hevoset 
joutuivat joskus vetämään liian ras-
kaita taakkoja. 1800-luvulla tilanne 
alkoi parantua.

PEKKA HELIN

Lähteet Vantaan Lauri 22.12.2004, 
Eläimet seimen äärellä
Terve elämä 8/1997, Eläinten joulu, 
kirjoittaja Nina Hackman.
Tunturisuden joulusivut.

Viime sunnuntaina julistettiin eläimille joulu-
rauha monissa Suomen kaupungeissa ja kun-
nissa. Oulussa joulurauhan julisti pastori Pent-
ti Kortesluoma Turun joulurauhan julistus-
ta mukaillen.

Eläinten hautausmaalle Sanginsuuhun ko-
koontui runsas joukko eläinten omistajia lem-
mikkeineen. 

Arja ja Veikko Achrén Limingasta kävivät 
samalla perhoskoiransa Murun haudalla. Rakas 
Muru -teksti on pienessä valkoisessa ristissä.

Koiran sydän petti viime helmikuussa eläin-
lääkärin pöydällä, Veikko Achrén muistelee.

Se oli katkera paikka, mies sanoo.
Muru oli kiltti koira, jolla oli ihana luonne, 

pariskunta luonnehtii.
Eläinten joulurauhan julistaminen on uutta 

perinnettä. Eläimiä on viime vuosina jouluisin 
myös siunattu.

Riistalle on joulurauhaa julistettu vaihtelevien 
arvioiden mukaan noin 15–30 vuoden ajan. Jo 
tätä ennen riistalle on suotu joulurauha hyvin 
pitkään. Monet puhuvat ikiaikaisesta tavasta. 
Tapa on ollut voimassa ainakin 1800-luvulta 
lähtien, luultavasti tapa on tätäkin vanhempi.

PEKKA HELIN

Eläimille julistettiin joulurauha
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Pastori Pentti Kortesluoma 
julisti eläimille joulurau-
han otsalampulla ja kova-
äänisellä varustautuneena.

Arja ja Veikko Achrén koiravainajan haudalla.
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Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

ToimipaikatKirkot
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

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulun tuomiokirkossa: Su 
23.12. klo 10 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
avustaa Pekka Rehumäki, kant-
tori Henna-Mari Sivula, urkuri 
Maija Tynkkynen. Kolehti Lap-
sityön Keskukselle. Radio Dei.
Svensk julbön må 24.12. kl. 15.
Ma 24.12. klo 17, jouluvesper 
toimittaa Ari-Pekka Metso, 
kanttori Henna-Mari Sivula, 
urkuri Maija Tynkkynen.
Ma 24.12. klo 23 jouluyön mes-
su, toimittaa Matti Pikkarainen, 
kanttorit Henna-Mari Sivula  ja 
Essi Takkinen. Kolehti seura-
kunnan diakoniatyölle.
Ti 25.12. klo 7 joulukirkko, 
toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Ari-Pekka Met-
so, urkuri Maija Tynkkynen, 
Tuomiokirkkokuoro. Kolehti 
lähetystyöhön kirkon lähetys-
järjestöjen kautta.
Ti 25.12. klo 10 joulukirkko, 
toimittaa Ari-Pekka Metso, 
avustaa Pekka Rehumäki, kant-
tori Henna-Mari Sivula, urkuri 
Maija Tynkkynen. Kolehti 
ks. ed.
Ke 26.12. klo 10 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Hanna-
Maija Karjalainen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttori 
Tomi Heilimo. Kolehti Oulun 
NNKY:lle.
Su 30.12. klo 10 messu, toimit-
taa Pekka Rehumäki, avustaa 
Anna-Mari Heikkinen, kanttori 
Henna-Mari Sivula. Kolehti 
hiljaisuuden ystäville. Kappa-
lainen Pekka Rehumäen lähtö-
juhlat. Kirkkokahvit Keskustan 
srk-talossa.
Ma 31.12. klo 23, uudenvuoden 
vigilia toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja kanttori Henna-
Mari Sivula, Eeva Blomgerg, 
huilu.
Ti 1.1. klo 10 uudenvuoden 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, kanttori Hen-
na-Mari Sivula. Kolehti NMKY:
n  vajaakuntoisten työllistämis-
projektille. Radio Dei.
Su 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
saarnaa Markku Laine ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Urkuri 
Maija Tynkkynen ja kanttori 
Raimo Paaso. Kolehti Senegalin 
ja Angolan ev.-lut. kirkkojen 
työntekijäkoulutukseen ja opis-
kelustipendeihin SLS:n kautta. 
Kirkkokahvit ja lähetyksen 
loppiaisjuhla.
Intiön kappeli ma 24.12. klo 
15, aattohartaus, toimittaa 
Matti Pikkarainen, kanttori Essi 
Takkinen.
Vanha kappeli ma 24.12. klo 
16.15, aattohartaus, toimittaa 
Matti Pikkarainen, kanttori 
Essi Takkinen ja NMKY:n 
Mieslaulajat.
Heinätorin seurakuntatalossa 
ke 26.12. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Hanna-Mai-
ja karjalainen, kanttori Tomi 
Heilimo.

Caritas-Kodissa ma 24.12. 
klo 10 messu, toimittaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Karjasillan kirkossa: Su 23.12. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Petri Sa-
tomaa, kanttorina Riitta Piippo. 
Sari Hourula, laulu. Kolehti 
Maikkulan alueen kummi-
kohteelle Venezuelassa SLS:
n kautta.
Ma 24.12. klo 15 jouluaaton 
hartaus, toimittaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Ma 24.12. klo 23 jouluyön mes-
su, toimittaa Juhani Lavanko, 
avustaa Virpi Sillanpää-Posio, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kirkkokuoro.
Ti 25.12. klo 7 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Riitta 
Piippo, Lotta-Maaria Mäkelä 
huilu. Kolehti Sambian orpo-
työlle Sley:n kautta.
Ke 26.12. klo 10 messu, toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Ilkka Järviö. Radio Dei. Kolehti 
Vienan Karjalan työlle.
Su 30.12. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Petri Sato-
maa, saarnaa Liisa Karkulehto, 
kanttoreina Ilkka Järviö ja Sirpa 
Ilvesluoto. Kirkkokuoro. Radi-
ointi YLE 1. Kolehti päihde- ja 
kriminaalityöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta.
Ti 1.1. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Liisa Karkulehto, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ystävyysseurakunta Izhevskin 
työlle Keski-Venäjällä.
Su 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Hanna 
Liuska, kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti Senegalin ja Angolan 
ev.lut. kirkkojen työntekijäkou-
lutukseen ja opiskelustipendei-
hin SLS:n kautta.
Kastellin kirkossa: Su 23.12. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Esa Nevala, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Ma 24.12. klo 14 jouluaaton 
hartaus, toimittaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Ti 25.12. klo 7 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kolehti ks. Karjasilta.
Ke 26.12. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Virpi Sillan-
pää-Posio, kanttori Else Piilo-
nen. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 30.12. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Else Piilonen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Ti 1.1. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Olavi Mä-
kelä, kanttorina Ilkka Järviö.
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 6.1. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 

Tuiran kirkossa: Su 23.12. klo 
18 iltamessu, toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti perheiden 
tukemiseen Suomen Valkonau-
haliitolle.
Ma 24.12. klo 15 jouluaaton 
hartaus, toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Petteri Tuulos, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Kolehtina 
toisenlainen joululahja KUA:n 
kautta. Jaana ja Jorma Pulkki-
nen, laulu.
Ma 24.12. klo 23 jouluyön 
messu, toimittaa Lauri Kujala, 
avustavat Hannu Ojalehto ja 
Sanna Komulainen, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Lauluryhmä. 
Kolehti ks. Tuira klo 15.
Ti 25.12. klo 7 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Harri Fager-
holm, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Heikki Jämsä. Taru 
Ängeslevä yksinlaulu. Kolehti 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle SLS:n kautta. Radio Dei.
Ke 26.12. klo 10 messu, toimit-
taa Sanna Komulainen, avustaa 
Lauri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti seurakunnan 
nimikkolähettityölle SLS:n 
kautta.
Su 30.12. klo 10 messu, toimit-
taa Riikka Honkavaara, avustaa 
Stiven Naatus, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Kolehti seurakunnan 
nimikkolähettityölle SLS:n 
kautta.
Su 30.12. klo 18 messu, toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Nanna Helaakoski. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Ti 1.1. klo 10 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti lapsi- ja perhe-
työlle Kansan Raamattuseuran 
Säätiölle.
Su 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti Senegalin 
ja Angolan ev.-lut. kirkkojen 
työntekijäkoulutukseen ja opis-
kelustipendeihin, SLS:n  kautta. 
Radio Dei.
Su 6.1. klo 18 iltamessu, toi-
mittaa Petteri Tuulos, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Ke 9.1. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti Suomen Merimieskir-
kon työlle.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 23.12. klo 10 messu, toimit-
taa Riitta Louhelainen, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. Tuira klo 10.
Ma 24.12. klo 14 kaikenikäisten 
joulukirkko, toimittaa Päivi 
Jussila, saarna Riikka Honka-
vaara, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki, viulu ja urut, Pertti 
Haipola, haitari. Kolehti ks. 
Tuira klo 15.

Oulujoen kirkossa: Su 23.12. 
klo 10 messu, toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Ma 24.12. klo 15 perhehartaus, 
toimittaa Pertti Lahtinen, puhe 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Yksinlaulu Jorma 
Kärnä ja Tuomas Sälkiö. Hui-
lunsoittoa.
Ma 24.12. klo 17 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Paavo Moi-
lanen, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Yksinlaulua Juhani Alakärppä.
Ma 24.12. klo 23 jouluyön 
messu, toimittaa Ilkka Mäki-
nen, saarnaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, 
avustaa kirkkokuoro.
Ti 25.12. klo 7 joulukirkko, 
toimittaa Antti Leskelä, saarnaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Yksinlaulua 
Eljas Ulvinen.
Ke 26.12. klo 10 messu, toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarnaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Su 30.12. klo 10 messu, toimit-
taa Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Radio Dei.
Ti 1.1. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, saarnaa Samuel Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Su 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Hintan seurakuntatalossa ke 
26.12. klo 12 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Sanginsuun seurakuntakodis-
sa su 6.1. klo 12 messu, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Ylikiimingin kirkossa: Su 
23.12. klo 12 perhekirkko, 
toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Sari Wallin. Kirk-
kokahvit.
Ma 24.12. klo 16 hartaus, 
toimittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko, avustaa 
kirkkokuoro.
Ti 25.12. klo 7 joulukirkko, 
toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.
Ke 26.12. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Leo Rahko.
Su 30.12. klo 10 messu, toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Veli-Matti Rautakoski.
Ma 31.12. klo 18 hartaus, toi-
mittaa Olavi Isokoski, kantto-
rina Leo Rahko.
Ti 1.1. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Leo Rahko.
Su 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina Leo 
Rahko.

kanttorina Riitta Piippo. Esa 
Rättyä ja Karjasillan gospel-
ryhmä YA1. 
Kaukovainion kappelissa: Su 
23.12. klo 12 messu, toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Petri 
Satomaa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 23.12. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Ma 24.12. klo 13 jouluaaton 
hartaus, toimittaa Vesa Pöyhtä-
ri, kanttorina Ilkka Järviö. 
Ti 25.12. klo 9 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Riitta 
Piippo, Lotta-Maaria Mäkelä 
huilu. Kolehti ks. Karjasilta. 
Su 30.12. klo 12 messu, toimit-
taa Vesa Pöyhtäri, avustaa Yrjö 
Vilhunen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 30.12. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Ma 31.12. klo 23 uudenvuoden 
aaton yöpalvelus, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, saarnaa Yrjö Vilhu-
nen, kanttorina Else Piilonen. 
Su 6.1. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Karjasilta.
Ti 8.1. klo 18 lähetyksen ilta-
kirkko, Liisa Karkulehto, Rauno 
Laitila.
Maikkulan kappelissa: Su 
23.12. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, saarnaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti ks. Karjasilta.
Ma 24.12. klo 14 jouluaaton 
hartaus, toimittaa Kimmo Kiek-
si, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Ti 25.12. klo 9 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Else Pii-
lonen. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 30.12. klo 12 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Else Piilonen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 6.1. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
23.12. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Kolehti ks. Karjasilta.
Ma 24.12. klo 15 perheen 
aattohartaus, toimittaa Petri 
Satomaa, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Ti 25.12. klo 12 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus, toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Else Piilonen. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Ke 26.12. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Else Piilonen. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Su 30.12. klo 12 messu, toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Ti 1.1. klo 12 sanajumalanpalve-
lus, toimittaa Liisa Karkulehto, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Karjasilta.
Su 6.1. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Vesa 
Pöyhtäri, kanttorina Juha So-
ranta. Kolehti ks. Karjasilta.

Ke 26.12. klo 10 messu, toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Su 30.12. klo 10 messu toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10. 
Ti 1.1. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Tahkokorpi, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Su 6.1. klo 10 messu, toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Stiven Naatus, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Kolehti ks Tuira 
klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
23.12. klo 12 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Ma 24.12. klo 23 jouluyön mes-
su, toimittaa Nanna Helaakoski, 
avustavat Helena Paalanne, 
Merja Oksman ja Anssi Putila, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Tuiran seurakunnan naiskuoro. 
Sello Mikaela Fagerholm ja 
viulu Henna Nabb. Jouluinen 
yöpala ja mukavaa yhdessäoloa. 
Kolehti ks. Tuira klo 15.
Su 30.12. klo 12 messu, toimit-
taa Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Ti 1.1. klo 12 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Su 6.1. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Rajakylän seurakuntakodissa 
ke 26.12. klo 12 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti ks. Tuiran 
klo 10.
Pateniemen kirkossa: Ma 
24.12. klo 16 perheiden joulu-
aaton hartaus, toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Pekka 
Jarkko, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira 
klo 15.
Su 30.12. klo 12 messu, toi-
mittaa Pasi Kurikka, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Su 6.1. klo 12 messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
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Hartauselämä
Aamurukous ke 9.1. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 21.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 22.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 8.1. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Rauhanyhdistyksen kirkkoilta 
ti 8.1. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Timo Kärkkäinen ja 
Hugo Hintsala.
Keskiviikkoseurat ke 9.1. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Markku Niku.

karjasillan seurakunta

Herännäisseurat ke 26.12. klo 
15, Caritas-Koti. Tervetuloa 
sanan kuuloon ja veisaamaan 
Siioninvirsiä.
Raamattupiirit:
To 20.12. ja 10.1. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 20.12. ja 10.1. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ti 8.1. klo 12, Kastellin kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat to 20.12. klo 19, 
Kastellin kirkko. Pekka Asikai-
nen ja Jari Latvala.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 10.1. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Miesten piiri ti 8.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Aulis Natri 
alustaa aiheesta Ilmestyskirjan 
sanoma.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat:
To 27.12. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 3.1. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Virsilauluilta ti 8.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä vuoden vaihtuessa.

karjasillan seurakunta

90 vuotta itsenäisyyttä laulaen 
ja muistellen ti 1.1. klo 14, 
Kaukovainion kappeli. Tule 
kurkistamaan menneisyyteen 
wanhan pariskunnan matkassa. 
Kansanihmisen arkea muistel-
len, laulellen ja kanteletta kuun-
nellen. Huutolaispoika kertoo. 
Maija-mummo ja Pekka-vaari. 
Tämän päivän huutolaisuus 
Sambiassa. Kuvakertomus Sam-
bian orpotyöstä. Elvi ja Jaakko 
Lounela. Toppakahvit. Lasten-
hoito järjestetty. 
Ajatuksen siivillä -kirjalli-
suuspiiri ti 8.1. klo 18, Karja-
sillan kirkko. 

tuiran seurakunta

Seimen luokse vie pitkä tie -Kai 
Chydeniuksen joululauluja su 
23.12. klo 20, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toppilan laulustudio, 
johtaa Hannu Siren. Päivi Jus-
sila, joulumeditaatio.

OulujOen seurakunta

Joululaulukonsertti to 20.12. 
klo 20, Oulujoen kirkko. Raimo 
Niemikorven lauluoppilaat. 
Vapaa pääsy.

diakonia
Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET
Joulukirkko ti 25.12. klo 10, 
Oulun tuomiokirkko. Juma-
lanpalvelus tulkataan viitto-
makielelle.

karjasillan seurakunta

Diakonian vastaanoton ajan-
varaus ma 7.1. klo 9–11, Kar-
jasillan diakoniatyön huone. 
Ajanvaraus puh 08 531 3219 
tai Karjasillan kirkolta.
Palvelupiiri auttavat kädet ma 
7.1. klo 12, Karjasillan kirkko. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
paikka sinulle, joka tahdot toi-
mia seurakunnassa erilaisissa 
tapahtumissa ja tehtävissä.
Juttutupa ma 7.1. klo 13, Kas-
tellin kirkon pappilan kamari. 
Juomme päiväkahvit ja keskus-
telemme rukouksesta.

tuiran seurakunta

Puhelinajanvaraus avustus-
asioissa ei ole pe 21.12. eikä 
pe 11.1.
Työttömien jouluaaton suur-
tapahtuma ma 24.12. klo 10, 
Pohjankartano. Seurakunta 
järjestää kuljetuksen Ytyä:
ry:n työttömien jouluaaton 
suurtapahtumaan Pohjan-
kartanoon 24.12. Kuljetus on 
ilmainen. Linja-autoreitti: Klo 
8.35 Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki,klo 8.45 Rajakylän 
seurakuntakoti, klo 8.55 Pate-
niemen kirkko, klo 9.05 Kui-
vasjärvi, Teron pysäkki, klo 9.10 
Linnanmaa, Pyhän Luukkaan 
kappelin pysäkki, ajaa Tuiraan, 
klo 9.35 Tuiran kirkko, klo 9.50 
Pohjankartano. Kuljetus takai-
sin lähtee klo 12.00. Lisätietoja 
diakoni Riku-Matti Järveltä, p. 
040 574 7149.
Työttömien aamukahvipiiri 
ti 8.1. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 8.1. klo 11, Koske-
lan seurakuntakoti. 
Diakonian vapaaehtoisten 
koulutus- ja virkistyspäivä 
su 20.1. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Messun jälkeen 
kirkkokahvit. Niilo Rauhala 
alustaa aiheesta Runo puhuu 
luottamuksesta. Ilm. viim. 16.1. 
puh. (08) 316 1340.

Lähetys
Rovastikunnan lähetystyön 
loppiainen su 6.1., Keskustan 
seurakuntatalo, alasali. Messu 
klo 10 tuomiokirkossa, saar-
naa kotimaanosaston johtaja 
Markku Laine Suomen Lähe-
tysseurasta. Kirkkokahvit alasa-
lissa, emännöimässä Oulujoen 
seurakunnan nuoria. Lähetysti-
laisuuden aiheena on Rakkaus, 
usko, toivo - ihmiseltä ihmiselle, 
mukana Markku Laine.
Vieraita Venäjältä ma 7.1. 
klo 12.30, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. Pappi Anatoli 
Silantiev Mujejärveltä kertoo 
seurakuntaelämästä Venäjällä. 
Kahvitarjoilu.
Lähetyssoppi to 10.1. klo 10. 
Myyjäiset ja kahvila.

karjasillan seurakunta

Lähetyksen iltakirkko ti 8.1. 
klo 18, Kaukovainion kappeli, 
toimittaa Liisa Karkulehto, 
avustaa Rauno Laitila. 

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Lähetysilta su 6.1. klo 18, Sirkka 

ja Matti Hiltunen. Lähetysillassa 
vieraana Ari Huotari ja Anatoli 
Silantiev, jotka tuovat terveiset 
Vienan Karjalan työstä.

Lapset ja   
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Perhekerhot:
Ke 9.1. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntakoti. 
To 10.1. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
To 10.1. klo 13–15, Heinätorin 
seurakuntakoti. Uudet ilmoit-
tautukaa Outi Metsikölle, p. 050 
521 3380.

karjasillan seurakunta

Mummon ja Vaarin pysäkki la 
29.12. klo 15, Pyhän Andreaan 
kirkko. Kiitos Vapahtajan syn-
tymäjuhlasta. Ota mieluisin 
joululahja mukaan.
Pyhäkoulu iltapäiväkerholais-
ten kanssa to 20.12. ja 10.1. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kaikki 6–8-vuotiaat voivat 
osallistua tähän pyhäkouluun 
ip-kerholaisten kanssa.

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 23.12. ja 30.12. ja 6.1. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli 
(jumalanpalveluksen aikana).
OulujOen seurakunta

Perhekerhot: 
Ke 9.1. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 9.1. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 

Nuoret
karjasillan seurakunta

Nuorten ilta to 27.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Lisätie-
toja 040 730 4118 tai 040 831 
5932. 
Nuorten peli-ilta ma 7.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ota 
mukaasi joululahjapeli tai 
lempipelisi ja haasta kaverisi. 
Leppoisaa yhdessäoloa, pingistä 
ym. ja sanaakin tarjolla pienen 
purtavan kera! Lisätietoja 040 
730 4118. 
Cafe Andreas -nuortenilta 
13–18-vuotiaille ti 8.1. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Isoskoulutus a+b ryhmille su 
6.1. klo 15.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan ja Tuomiokirkko-
seurakunnan vuoden ensim-
mäinen koulutus.  Gospelmessu 
koulutuksen jälkeen. 

Nuoret aikuiset  
ja opiskelijat
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 9.1. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

Seniorit
karjasillan seurakunta

Seurakuntakerho ma 7.1. klo 
13.30, Caritaksen juhlasali. 
Caritaksessa ja sen lähialueella 
asuville vanhuksille suunnattu 
ohjelmallinen kerho, josta vas-
taa diakonissa Asta Leinonen. 
Päiväkahvit.
tuiran seurakunta

Ehtoollishartaus to 20.12. klo 
13.30, Palokan palvelukeskus. 
Toimittavat Juha Huhtala, Raili 
Toppinen ja Raakel Pöyhtäri

Leirit ja retket
Karjasillan seurakunnan ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isoskoulutuksen 
b-leiri 18.1.–20.1., Rokuan lei-
rikeskus. Isoseksi? Ilmoittaudu  
4.1. mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-

tumakalenteri tai p. (08) 316 
1340 (arkisin klo 9–16). Carpe 
diem!

Kuorot ja kerhot
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitukset ma 7.1. klo 18.30, 
Kastellin kirkko.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitus ma 7.1. klo 18.30, 
Kaukovainon kappeli.
Maikkulan 7–12-v. lapsikuo-
ron harjoitukset ke 9.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Muut menot
Jouluseimi ja opas kirkossa 
ma 10.12. klo 11, Oulun tuo-
miokirkko. Kirkko on avoinna 
arkipäivisin ajalla 10.–21.12. klo 
11–18, paikalla on opas. Tällöin 
on mahdollisuus tutustua jou-
luseimeen ja kirkkoon.
Fransupiiri ti 8.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalolla. 
Tule solmeilemaan fransupitsiä. 
Ohjaajana Terttu Hietala.
Tuomasmessun suunnittelu-
palaveri ti 8.1. klo 17, Öbergin 
talo. Seuraava tuomasmessu 
19.1., jotta se toteutuisi ja olisi 
tekijöidensä näköinen. Kaiva-
taan juontajaa, esirukousvastaa-
vaa, lukijoita, alttarinrakentajia, 
kolehdinkerääjiä, teenkeittäjiä, 
leipojia, tervetulon toivottajia 
jne. Anna lahjasi käyttöön ja 
tule suunnittelemaan. Yhdys-
henkilönä Ulla Säilä puh. 040 
574 7129.
ALFA-kurssi ke 9.1. klo 18.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Kurssilla tutustutaan kymme-
nen viikon aikana kristinuskon 
perusasioihin. Kurssi on tarkoi-
tettu etsijöille ja epäilijöille sekä 
niille, jotka haluavat keskustella 
uskonasioista. Asioista saa olla 
eri mieltä ja saa kyseenalaistaa 
kuulemansa. Kokoontumiset  
kerran viikossa. Ilta alkaa 
iltapalalla, jonka jälkeen lyhyt 
opetustuokio. Tämän jälkeen 
keskustelua pienryhmässä. Li-
sätietoja kurssista ja ilmoittau-
tumiset  6.1. mennessä: Merja 
Anundi merja.anundi@oulu.fi 
tai 040 739 3648
Eläkepapit ja puolisot to 10.1. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
parisuhde:
Virtaa välillämme -suhdekurs-
si pe 8.– su 10.2, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Parisuh-
detaitoja vahvistavaa toimintaa 
nuorille aikuisille pareille. 
Aikataulusta lisätietoa
www.oulunseurakunnat.fi/
virtaa. Osallistumismaksu 40 
e/pari. Ilm. viim. 25.1. Heikki 
Kaikkoselle 040 502 5010.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen ves-
per su 23.12. ja 30.12. klo 
18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 23.12. ja su 
30.12. klo 17, Kaukovaini-
on kappeli.

Tuomiokirkko: Aapo Juhani 
Tahkola ja Elina Inkeri Kälkäjä, 
Mikko Antero Mulari ja Mirja 
Onerva Nikula, Juha Matti Kar-
humaa ja Ella Helena Kivelä.
Karjasilta: Juha Matti An-
tero Fröjd ja Kirsti Marjatta 
Hannila, Jussi Kalevi Pyykkö 
ja Helena Kristiina Moilanen, 
Jani Ilmari Taavettila ja Riikka 
Emilia Peltoniemi, Marko Ju-
hani Ritola ja Laura Elsa Ilona 
Inkala, Jouni Tapani Seppänen 
ja Kati Maria Koski, Juho-Pekka 
Antero Viuhkola ja Sanna-Mari 
Hellman.
Tuira: Marko Kalevi Ruottinen 
ja Sanna Tuulia Isoaho, Tuomo 
Heikki Tapanila ja Pirjo Maarit 
Dahlström, Jussi Petteri Tyni 
ja Kaisa Johanna Ronkainen, 
Heikki Väinö William Kont-
turi ja Anne Maaret Rännäli, 
Heikki Sakari Romppainen ja 
Heidi Katariina Tapio, Hannu 
Tapani Pulli ja Maaret Hannele 
Peltola.
Oulujoki: Petri Tapani Väi-
sänen ja Outi Marianne Vete-
läinen.

Tuomiokirkko: Emil Onni 
Akseli Gussander. 
Karjasilta: Juho Olavi Korho-
nen, Hely Maija Hokkanen, 
Kaius Matteo Kajava, Kalle 
Juhani Kemppainen, Julia 
Ella Amanda Kinnunen, Adele 
Lumia Kivioja, Niklas Joona 
Mikael Kuuva, Pyry Tuomas 
Mikael Liukkonen, Timi Henrik 
Mehtälä, Milja Aada Amalia 
Pasula, Sissi Rita Maria Petre-
lius, Iida-Elena Päkkilä, Fanny 
Greta Marjatta Raappana, Silja 
Emilia Saastamoinen, Saara 
Sofia Södervall, Milla Marjatta 
Tapaus, Viivi AnnaVilhelmiina 
Toivonen, Antti Matias Jal-
mari Sarja, Eva Henny Sofia 
Seppänen.
Tuira: Aada Olivia Hack, Kati 
Johanna Anttalainen, Matias 
Kaarlo Johannes Jaakola, Jero 
Jeeli Jesper Kuusela, Eetu Olavi 
Leinonen, Paavo Esko Juhani 
Lounila, Juuso Olli Matias Rau-
tio, Lumi Ulpukka Saarela, Elsa 
Ida Matilda Salmela, Minttu 
Matilda Siirtola, Sofia Maria 
Tahkokorpi, Liina Ilona Tak-
kunen, Jaakko Tapio Tuohimaa, 
Antti Eemeli Turunen, Silja 
Emilia Örnberg, Veeti Valtteri 
Kerälä, Jaakko Eetu Mikael Pos-
sakka, Vesa Viljami Pulli.
Oulujoki: Erika Sofia Luoto, 
Elma Sofia Jurvelin, Samuel 
Sebastian Koivunen, Ella Ka-
tariina Korpela, Aaron Mikael 
Korpi, Niklas Valtteri Lehtonen, 
Alma Eeva Sigrid Leponiemi, 
Maksimus Juho Eelis Mäklin, 
Viljami Antinpoika Paakinaho, 
Roope Aleksanteri Jeremias 
Raatikainen, Helka Maija Ka-
tariina Raetsaari, Topias Artturi 
Ronkainen, Elli Tuulia Saloran-
ta, Lyydia Aino Leena Savela, 
Onni Sakari Siltakoski.

Tuomiokirkko: Pekka Heikki 
Hyyryläinen 70 v, Paula Hildur 
Annikki Mäkelä 79 v.
Karjasilta: Henri Ollinpoika 
Väihkönen 21 v.
Tuira: Mikko Tapani Kauppi 27 
v, Maria Esteri Skog s. Kuivala 89 
v, Esko Antero Nissi 71 v.
Oulujoki: Urpo Antero Holap-
pa 59 v, Raija Anneli Marttila 
s. Kärnä 64 v, Martti Tapani 
Kallanranta 63 v.
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Keskusrekisteri on avoinna 
uudenvuodenaattona 

31.12. klo 9–16. 

Svensk julbön 
i domkyrkan 
24.12. kl. 15

Pekka Rehumäki, 
kantor Göran Thornberg 

och organist 
Maija Tynkkynen.

Nyt on ilmestynyt  
CD-levy 1.11. äänitetystä 
Pyhän Andreaan kirkon 

yhteislauluillasta. 

Vielä ehtii pukinkonttiin.

Levyä myyvät Karjasillan 
seurakunnan kirkkoher-
ranvirasto ja kirjakauppa 
Biblia. 
Lisätietoa ja tilauslomake  
www.oulunseurakunnat.
fi/lauluilta.
Hinta 15 e  (+ postikulut). 

Kauneimmat joululaulut
-yhteislaulutilaisuudet

To 20.12. 
klo 13 Oulun tuomiokirkossa, 
mukana Pohjankartanon yläasteen 
kuoro, joht. Leena Pääkkönen, Maija 
Tynkkynen urut ja juontaa Ari-Pekka 
Metso.

Pe 21.12.
klo 17 Ekumeeninen joulunsiunaus 
ja Kauneimmat joululaulut, Rotuaa-
rin aukiolla.
klo 22 Karjasillan kirkossa, Esa Nevala, 
Riitta Piippo. Mukana Cantio Laudis.

La 22.12. 
klo 17 Oulun tuomiokirkossa, säestyk-
set ja laulusoolot Henna-Mari sivula ja 
Tomi Heilimo, juontaa Hanna-Maija 
Karjalainen.

Su 23.12. 
klo 15 Oulun tuomiokirkko. Säestykset 
ja laulusoolot Henna-Mari Sivula ja To-
mi Heilimo, juontaa Raija Korhonen.

Ke, Tapaninpäivä 26.12. 
klo 15 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Juontaa Pasi Kurikka, kanttorina Miina-
Maria Saukkonen. 

Su 6.1. 
klo 16 Koskelan seurakuntakodissa. 
Juontaa Tarja Oja-Viirret, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti nimikkotyölle 
Suomen Lähetysseuran kautta.
klo 19 Koskelan seurakuntakodissa, 
juontaa Tarja Oja-Viirret, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Heinäpäässä vietetään 
lauantaina kuusijuhlaa

Keskusta-Heinäpään suuralueen perinteistä kuusijuhlaa vie-
tetään lauantaina 22. joulukuuta kello 11 Heinätorin koulun 
juhlasalissa (Torikatu 45). Juhlassa nähdään esityksiä päivä-
kotilapsilta ja tiernapojilta, kuullaan seurakuntapastorin Han-
na-Maija Karjalaisen puhe ja Pauli Huotarin pieni joulusatu 
sekä lauletaan yhdessä. Kuusijuhlasta ja torttukahveista ovat 
tervetulleita nauttimaan kaikki alueen asukkaat.

Jo ennen juhlaa voi tutustua Heinätorin koulun oppilaiden 
joulumyyjäisiin alkaen kello 10. Myyjäisten tuotto ohjataan 
koulun luokkaretkirahastoon.

Kynttilöiden 
sytytys 

sankarihaudoille 
jouluaattona

Oulun hautausmaa klo 14.30 alkaen, Kokkopartio.
Oulujoen hautausmaa klo 14.30, Tervapartio

Ylikiimingin hautausmaa klo 14, Lions Club Ylikiiminki

Muualle 
haudattujen 

muistaminen
Oulun hautausmaa

Oulun hautausmaan muistopaikka on 
Intiön kappelin luona.

Oulujoen hautausmaa
Uusi muistopaikka sijaitsee n. 80 metriä 

pääportilta uutta aluetta kohti
Luonnonkivi, jossa teksti muualle haudattujen 

muistopaikka, kiven edessä risti

Ylikiimingin muistopaikat
Ylikiimingin hautausmaan muistopaikat 

sijaitsevat Ylikiimingin kirkon
vieresssä sekä Kiviharjun ja Ylivuoton hautasmailla.  

Tammikuussa alkaa Oulujoella omat musiikkileikkikoulu-
ryhmät Myllyojan seurakuntatalolla. Alkavista ryhmistä voi 
tiedustella Anna Haanpää-Vesenterältä p. 040 5832 368.

Pyhän Tuomaan kirkon Trilli-ryhmät jatkuvat entiseen 
malliin. Vapaita paikkoja voi tiedustella Tuija Puuruselta 
p. 050 357 6915.
 
Kaikissa ryhmissä on lapsen mukana musisoimassa äiti, 
isä tai joku muu aikuinen (lukuun ottamatta Tuiran klo 
12 ryhmää).
 
Kevään lukukausimaksu on 90 e (sisarusalennus 10 e).
Ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran 7.1.

Tuiran Trilli:
 Ma 15.30-16.15 (2 – 4-vuotiaat)
      17.30-18.15 (1-vuotiaat)
Ti   9.00-09.45 (3 kk - 9 kk)
      10.00-10.45 (2 – 3-vuotiaat)
      11.00-11.45 (sisarusryhmä)
      12.00-12.45 (4 – 5-vuotiaat)
 

Oulujoen Trilli:
 Ma  09.00-09.45 (6 kk - 1-vuotiaat)
       10.00-10.45 (1 – 2-vuotiaat)
       18.00-18.45 (2 – 3-vuotiaat)

Tule Trilliin musisoimaan!
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PA LV E L U H A K E M I S T O

LYHYTTERAPIAA
PARISUHDETERAPIAA

Mentores-lyhytterapiapalvelu
Ajanvaraus: 044 282 7127

info@mentores.  www.mentores.
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS
Käytössämme on Kelan suorakorvaus!

ILMOITA
RAUHAN TERVEHdYKSESSä!

Ilmoitusmyynti  
Kotimaa-Yhtiöt Oy 

Sari Havia, myyntineuvottelija 
Puh. 020 754 2307,

 sari.havia@kotimaa.fi

Oulussa kuullaan ensi kertaa 
elävinä esityksinä Kaj Chy-
deniuksen lauluja, jotka on 

sävelletty jouluaiheisiin runoihin, 
kun Tuiran seurakunta järjestää 
sunnuntaina 23.12. kello 20 Pyhän 
Luukkaan kappelissa Linnanmaalla 
Joululaulujen illan, jossa Toppilan 
Laulustudio esittää ohjelman Sei-
men luokse vie pitkä tie.

Toppilan Laulustudion on pe-
rustanut Hannu Sirén vuonna 
1998 yhteistyössä säveltäjä Kaj 
Chydeniuksen kanssa. Studio on 
niin sanottu pohjoinen ulottuvuus 
Laulustudio Kaj Chydeniuksen 
toiminnassa, millä nimikkeellä 
säveltäjä on järjestänyt laulujensa 
esitystoimintaa Suomessa. 

Toimintaperiaate on myös sama: 
laulajat kiinnitetään toteuttamaan 
teema- tai tapahtumakohtaisia esi-
tyksiä, joiden sisältö räätälöidään 
huolellisesti kulloiseenkin yhtey-
teen sopivaksi. 

Materiaalista ei ole pulaa, sillä 
Chydeniuksen ehtymätön laulu-
sampo jauhaa edelleen runsaasti 
onnistuneita säveltulkintoja sytyt-
täviin runoihin. Toppilan Laulu-
studio ei siis ole äänitysstudio, vaan 
Toppilan Satamakapteenin talossa 
(Satamatie 11) toimiva laulun ja 
laulurunouden työpaja.

Nöyrästi ja 
kunnianhimoisesti 

Hannu Sirén on aloittanut musi-
soinnin jo pienenä. Lestadiolais-

Pyhän Luukkaan kappelissa 
Chydeniuksen joululauluja

taustaisena hän esitti jo toisella 
kymmenellään seuroissa Siionin 
virsia ja lauluja. 

Hän on ottanut yksityistunteja 
ja toiminut urkurikanttorina sekä 
musiikinopettajana. Oulun yliopis-
tossa hän opiskeli humanistisia ja 
yhteiskunnallisia aineita.

Sirén korostaa, että Toppilan Lau-
lustudio ei konserteissaan pyri itse 
pääosaan. Ryhmä ei ole pitämässä 
näytäntöä, jossa se esittelee itseään. 
Pääosassa on aina teos.

Chydeniukselle ei ole 
raja-aitoja

Hannu Sirén kertoo, että Kaj Chy-
denius on avarakatseinen ihmi-
nen, joka ei kunnioita keinote-
koisia musiikin raja-aitoja. Va-
semmistolaisenakin kerran tun-
netulla Chydeniuksella oli jo yli-
oppilaana ystävyyssuhteita Kirkon 
kulttuurijärjestön piirissä. Chyde-
nius on säveltänyt kristillisiä teks-
tejä jo pitkään.

–Tärkeintä on, että runo on hyvä 
sytyke sävellykselle, Sirén luonnehtii 
Chydeniuksen ajattelua. 

Chydeniuksen tahti on kova: yksi 
laulu päivässä. Sirén ja monet muut 
toimittavat mestarille tekstejä, jotka 
Chydenius lukee tarkasti.

Jokaisesta laulusta tulee erilainen, 
sillä tekstitkin on erilaisia: tekstin 
rytmi, sisältö ja näkökulma välit-
tyvät sävellykseen.

Runo voi olla vaikkapa vapaa 
muodoltaan tai sitten siinä voi 

olla mitta tai riimi. Nämä tekijät 
vaikuttavat siihen miten runo 
fraseerautuu lauluksi. Runon säe 
ei mene laulettaessa välttämät-
tä yksi yhteen lauletun fraasin 
kanssa.

Sävellyksen tulee olla onnis-
tunut tulkinta runosta ja tuoda 
tulkintaan jotakin uutta.

Chydenius käy Sirénin mu-
kaan koko ajan kamppailua. Tuliko 
sävellyksestä hyvä? Mestarikaan ei 
aina onnistu. Silloin hän ei päästä 
sävellystä julkisuuteen.

Laulustudio kaipaa lisää 
resursseja

Pyhän Luukkaan kappelissa Top-
pilan Laulustudio esittää Seimen 
luokse vie pitkä tie –ohjelman ko-
konpanossa Sara Holopainen (lau-
lu), Elina Kurkimäki (laulu), Lau-
ra Lehtola (laulu, harmonikka) ja 
Hannu Sirén (piano, juonto). Eli-
na Kurkimäki ja Laura Lehtola, 
jotka suorittavat ammattiopinto-
ja Oulussa, ovat studion nuorim-
pia – toistaiseksi. 

Sara Holopainen saapuu esityk-
seen ja joulun viettoon kotikon-
nuilleen Ouluun Helsingistä, missä 
on jo useamman vuoden ajan on 
ollut keskeisiä nimiä Chydeniuksen 
laulustudiossa. 

Sara liittyi Toppilan studioon vuo-
den 2002 alusta ja muutti Helsinkiin 
saman vuoden syksyllä opiskele-
maan uskontotiedettä, sen ohella 
laulua ja esittävää taidetta. 

Monet Laulustudion jäsenet ovat 
Sirénin entisiä oppilaita ja heidän 
tuttujaan.

Jäsenet 
puoliammattilaisia

Laulustudion jäseniä voi luonnehtia 
puoliammattilaisiksi. Sirén toivoo 
joskus ryhmän saavan niin paljon 
resursseja, että jotkut ryhmän jäse-
nistä saisivat laulusta leipänsä.

Pyhän Luukkaan kappelin Jou-
lulaulujen illan runot ovat peräisin 
yhdentoista suomalaisen runoilijan 
kynästä. He ovat J.H. Erkko, Mart-
ti Haavio, taiteilijanimeltään P. 
Mustapää, edellisen nuorempi veli, 
pappi ja virsirunoilija Jaakko Haa-
vio, Jukka Itkonen, Leena Krohn, 
Lassi Nummi, Kaarlo Sarkia, Juk-
ka Siironen, Ahti Taponen Lauri 

Viljanen ja Einari Vuorela.
Joulu on kaikkia voimakkaasti 

koskettava juhla, johon sisältyy 
kestäviä perinteitä ja pitkän ajan 
kuluessa kerrostuneita kulttuu-
risia sisältöjä. Seimen luokse vie 
pitkä tie -ohjelmassa runoilijat 
käsittelevät sanataiteen keinoin, 
väkevästi, tuoreesti ja puhuttele-
vasti joulun tradition ydinaihei-
ta: Vapahtajan syntymää, lapsia, 
rikkauden ja köyhyyden, rauhan, 
vallan ja väkivallan, vapahduksen, 
ilon ja pimeyden keskelle syttyvän 
valon teemoja. 

Illan ohjelmaan sisältyy myös 
Joulumeditaatio, jonka pitää pas-
tori Päivi Jussila Tuiran seurakun-
nasta. Joulutunnelmaa viritetään 
myös yhdessä perinteisten joulu-
laulujen myötä. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Sara Holopainen ja Hannu Sirén ovat Toppilan 
laulustudion jäseniä.
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Kristinuskon kovimmat 
synnytystuskat koettiin 
ensimmäisen joulun ja 
pääsiäisen välillä. Kirkko 
syntyi sen uskon varassa, 
että Kristus nousi kuolleista 
ja vaikuttaa edelleen 
keskuudessamme, kertoo 
professori Lars Aejmelaeus 
loppusyksyllä ilmestyneessä 
kirjassaan Kristinuskon synty. 

A amuisen hämärän ja usvan läpi vene 
lähestyi Galileanjärven rantaa. Seit-
semän kalastajaa oli palaamassa ko-
ko yön kestäneeltä tuloksettomalta 

pyyntiyritykseltä. He olivat elämässään petty-
neitä miehiä. Näin aloittaa eksegetiikan pro-
fessori Lars Aejmelaeus massiivisen teok-
sensa Kristinuskon synty.

Hän maalaa Johanneksen evankeliumin 
pohjalta kuvan kovia kokeneista opetuslap-
sista, jotka olivat nähneet suurten toiveidensa 
valuvan hiekkaan Mestarinsa mestaamisen 
myötä.

Pietari oli joutunut pettymään itseensä-
kin. Hän ei ollut kestänyt koetusta. Kaikki 
se, mihin hän oli kiinnittänyt koko elämän-
sä, oli sortunut. 

– Kun väsynyt mies kohotti katseensa hän 
oli erottavinaan järven rannalla hahmon, 
jossa oli jotakin tuttua. Pietarin sydän alkoi 
sykkiä voimakkaasti. Hämmästykseen sekoit-
tui yhtä aikaa kauhua ja riemua. Oliko tämä 
mahdollista? Saattoiko hän uskoa aistejaan? 
Oliko tuo hahmo todellakin Mestari?

Ylösnousemus kristinuskon 
alkuräjähdyksenä

Aejmelaeus panee Pietarin suuhun samo-
ja kysymyksiä, jotka askarruttavat yhä lu-
kemattomia ihmisiä: Jos Kristus on nous-
sut kuolleista ja elää, mitä se merkitsee mi-
nulle ja maailmalle?

Teologit toteavat yleensä, että kristinuskon 
opissa on luovuttamattominta juuri Jeesuk-
sen ylösnousemus. Sen jälkeen aletaan puhua 
Kolmiyhteisestä Jumalasta. Lars Aejmelaeus 
on samoilla linjoilla.

Hänen mukaansa kristinusko rakentui 
Vanhan testamentin todistukselle yhdes-
tä Jumalasta, Luojasta ja kaiken Ylläpitä-
jästä, sekä todistukselle hänen Pojastaan, 
ylösnousseesta Pelastajasta ja Sovittajasta. 
Mukaan tuli myös todistus persoonallises-
ta Hengestä.

Kuka näki Ylösnousseen ensimmäiseksi, 
siitä on vuosikymmeniä kokemusten jälkeen 
kirjoitetuissa Uuden testamentin teoksissa 
erilaisia tulkintoja: tyhjälle haudalle tulleet 
naiset, Pietari...

Joka tapauksessa kristinusko lähti liik-
keelle pienen joukon käänteentekevistä 
kokemuksista. Maahan lyötyjen, kotikon-
nuilleen häntä koipien välissä palanneiden 
opetuslasten täydellisen tappion tunnelma 
vaihtui kaikkien yllätykseksi rohkeuteen ja 
uskoon, jonka voima on kantanut meidän 
aikoihimme asti.

Jeesus-liike levisi räjähdysmäisen nope-
asti Välimeren ympäristöstä. Ensimmäiset 
kristityt saivat kokea vainoja ja kärsimyksiä, 
mutta mikään ei voinut pidätellä heitä vie-
mästä sanomaansa eteenpäin.

Väitteet juutalaisten kuninkaan kuolemasta 
olivat heistä niin vahvasti liioiteltuja, että he 
olivat valmiit puolustamaan näkemystään 
henkensä kaupalla. Kristittyjä vainotaan toki 

tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa, mikä 
Suomessa helposti unohtuu.

Kristinusko kasvaa
juutalaisista juurista

Lars Aejmelaeus vertaa, että kristinusko ja 
juutalaisuus ovat kuin kaksi oksaa, jotka ovat 
kasvaneet samasta rungosta. Niiden tulkin-
nat Jeesuksen messiaanisesta merkitykses-
tä poikkesivat ratkaisevasti toisistaan. Sekä 
juutalaisten että alkukristittyjen oli todetta-
va kyseessä olevan kaksi eri uskontoa.

Jeesus syntyi juutalaiseksi. Monet näkivät 
hänet ylösnousemuksen jälkeenkin nimen-
omaan juutalaisten messiaana ja halusivat 
säilyttää edelleen uskontonsa vanhat tavat. 
Juutalaiskristittyjen joukossa vastustettiin 
aluksi pakanalähetystä. Myös vaatimus ei-
juutalaisten käännynnäisten ympärileikkaa-
misesta synnytti kovia kiistoja.

Paavali, alkukirkon merkittävin lähetys-
työntekijä ja teologi, saarnasi ei-juutalaisille 
evankeliumia ilman ympärileikkaamisen ja 
juutalaisen lain noudattamisen vaatimusta. 
Tämä herätti kiivasta vastustusta juuta-
laiskristittyjen joukossa.

Vuonna 48 Jerusalemissa järjestetyssä 
apostolien kokouksessa sovittiin, että Pie-
tarin johtamat ”jerusalemilaiset” kantavat 
vastuun juutalaislähetyksestä ottaen huo-
mioon juutalaiset tavat ja lain määräykset. 
Paavalin luotsaamat ”antiokialaiset” puoles-
taan panostavat pakanalähetykseen.

Kiistoja tuli tämänkin jälkeen. Paavali, joka 
oli aloittanut saarnatoimintansa synagogista, 
poistui takavasemmalle juutalaisalueilta ja 
lähti toteuttamaan lähetyskutsuaan paka-
noiden parissa. Kirkon onneksi.

Paavalin linja voitti myöhemmin. Lain 
noudattamisen tilalle tuli usko Kristukseen 
ja hänen pelastustekoihinsa. Juutalaiset 

perinnäistavat karsiutuivat pitkälti. Kirk-
kohistorian pimeimpinä hetkinä kristityt 
unohtivat kokonaan yhteiset juurensa juu-
talaisten kanssa, tai yrittivät hakata ne pois. 
Traagisin seurauksin.

Jeesuksen paluun pitkittyminen 
porvarillisti kristittyjä

Ensimmäisen sukupolven kristityt elivät 
siinä uskossa, että Kristus palaisi jo heidän 
elinaikanaan. Evankeliumin välittämisen 
into perheen ja muiden porvarillisten ins-
tituutioiden kustannuksella käy ymmärret-
täväksi myös tästä näkökulmasta.

Alkukristittyjen teologian ja elämänmuodon 
oli sopeuduttava siihen, ettei odotus Herran 
pikaisesta paluusta toteutunut. Tieto siitä, 
että kirkko toimisi tässä maailmassa ehkä 
pitkänkin aikaa, muutti Jeesuksen pikaisen 
paluun odottajien perspektiiviä. Alkukris-
tittyjen oli tarkistettava strategiaansa pari 
piirua paruusiaa pidemmälle. Lars Aejme-
laeus käyttää kehityksestä ilmausta ”porva-
rillistuminen”. 

Uuden testamentin myöhäisintä ainesta 
olevissa kirjeissä heijastuu se, miten arjen ja 
perhe-elämän haasteisiin jouduttiin vastaa-
maan toisella tavalla kuin silloin, kun luul-
tiin elettävän kirjaimellisesti kuin viimeistä 
päivää. Hiljainen ja rauhallinen kotielämä 
nousi arvoonsa aktiivisen evankelioinnin 
rinnalle.

Seurakuntaelämä järjestäytyi ja virkoja 
perustettiin. Yli-innokkaiden ”hurmahen-
kien” tyynnyttelyn lisäksi piti alkaa vahvistaa 
uskossaan väsähtäneitä.

Yksi seuraus Kristuksen paluun pitkitty-
misestä oli se, että sanoma hänestä haluttiin 
varmistaa kirjalliseen muotoon. Ensim-
mäisenä ehätti Paavali kirjeineen 50-luvun 
alussa. Evankeliumeita alettiin kirjoittaa 

Kristinuskon 
synnytystuskat 

joulusta 
pääsiäiseen
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Kristinusko lähti leviämään, kun maahan lyödyt opetuslapset kokosivat voimansa ja alkoivat julistaa sanomaa.

vasta 70-luvulta lähtien, vuosikymmeniä 
ristiinnaulitsemisen jälkeen.

Aejmelaeus huomauttaa, etteivät evankeliu-
mit ole nykyisessä mielessä ymmärtämääm-
me historiankirjoitusta, vaan kertomuksia 
Jeesuksen toiminnasta ja opetuksista. Nii-
den tarkoituksena on synnyttää ja vahvistaa 
uskoa häneen Jumalan Poikana ja ihmisten 
Vapahtajana. Ne palvelevat ennen muuta 
uskonnollista elämää.

Ristiriitojen kanssa 
on elettävä

Monet aikamme uskonnolliset ongelmat 
olivat olemassa jo alkukirkossa. Tulkinnat 
Jeesuksen vaiheista ja merkityksestä eivät 
olleet vesiselviä kaikille hänen aikalaisilleen 
saati seuraaville sukupolville, jotka kirjoit-
tivat Uuden testamentin ja alkoivat luoda 
kirkolle oppia.

Pyhien tekstien väliset ja sisäiset ristirii-
taisuudet eivät tuolloin häirinneet lukijoita 
siinä määrin kuin viime vuosisatoina. Ta-
pahtumien ja asioiden esitystapa oli näet 
toisenlainen kuin nyt. Kirjoittajien ensisi-
jaisena kriteerinä ei ollut historiallinen tark-
kuus, vaan se miten tekstit ja kertomukset 
välittivät kussakin tilanteessa evankeliumia 
eteenpäin.

Alkuseurakunta ei ollut sellainen yhteen 
hiileen puhaltava joukko kuin toisinaan 
utopiana esitetään. Alusta lähtien oli kiistoja 
siitä, kuka on lähimpänä totuutta.

Esimerkiksi uskon ja tekojen suhteista 
sekä kristityltä vaadittavasta etiikasta on 
aina ollut erimielisyyksiä. Innokkaat ”äsken 
kääntyneet” ovat maailman sivu syyttäneet 
”laitostunutta” kirkkoa hengen palon puut-
teesta. Valtalinjan veltoiksi väitetyt edusta-
jat taas ovat kohotelleet olkapäitään: parin 
sukupolven päästä teidänkin joukkonne on 

käänteissään hidas perinneliike...
Ristiriitojen kanssa on opittava elämään. 

Vain harvat kristityt saavat kokea jo maan 
päällä rikkumatonta rauhaa ja harmoniaa.

Lars Aejmelaeus painottaa, että Paavali 
puki ajattelunsa ”ristin teologiaksi”. Mo-
net asiat kääntyvät toisin kuin nyt näyttää. 
Jumala ei toimi maailmassa ensisijaisesti 
suoran voimankäytön avulla eikä osoita 
avoimesti kunniaansa ihmisille, vaan toi-
mii usein sellaisten välikappaleiden kautta, 
jotka vaikuttavat maailmassa mitättömiltä 
ja heikoilta.

Vieläkö 
kirkossa on virtaa?

Kirkosta ja kristityistä on aina ollut help-
poa osoittaa suuria inhimillisiä heikkouk-
sia. Kirkko on kerta toisensa jälkeen kan-
gistunut kaavoihinsa ja tehnyt pahoja vir-
heitä, mutta se on myös uusiutunut ja kor-
jannut kurssiaan.

Onko kristinuskossa vielä samanlaista 
voimaa ja dynamiikkaa kuin silloin, kun 
Ylösnousseen Kristuksen kohdanneet ihmiset 
lähtivät levittämään sanomaansa?

Joulumylläkässä on tullut tavaksi valittaa, 
että Jeesus-lapsi hukkuu lahjavuorten alle. 
Toiset taivastelevat, miksi ulkokultaiset kir-
kollisveronmaksajat menevät joulukirkkoon 
– mitä merkitystä uskolla muka heille on?

Joulukirkossa käyvä kirkollisveronmak-
saja ei ehkä huomaakaan, miten syvästi se-
kä hän että suomalainen yhteiskunta ovat 
kristillisen kulttuurin ja ”hyvän sanoman” 
läpitunkemia. Uskolla on yllättävän monelle 
suomalaiselle paljonkin merkitystä.

Tieteellisen tiedon ja kriittisen ”liberaalin” 
raamatuntutkimuksen kuviteltiin vetävän 
kristinuskolta maton alta, mutta toisin kä-
vi. Nerokkaimmatkin tutkijat ovat uskon 

totuusarvoa punnitessaan samassa asemassa 
kuin kuka tahansa kirkossakävijä.

Mitkään tutkimustulokset eivät pysty to-
distamaan puoleen eivätkä toiseen sitä, onko 
Kristus todella Ylösnoussut ja elävä, kuten 
hänen seuraajansa väittävät. Vastauksen et-
sijät voivat kirkon opetuksen mukaan saada 
asiasta selvää vain noudattamalla Jeesuksen 
kehotusta ”seuraa minua!” – jättäytymällä 
Jumalan lupausten varaan.

Siinä mielessä nykyihminen on samassa 
asemassa kuin alkukristityt.

Vanhojen hyvien aikojen haikailijat voivat 
katsoa ympärilleen: muutaman hämmen-
tyneen opetuslapsen joukosta on kasvanut 
toimintamuotojaan ja vauhtiaan kuin sika 

juoksuaan parantanut maailmanlaajuinen 
kirkko, jonka kaikilla kolkilla kasvetaan yhä 
siihen uskoon, että Ylösnoussut on keskuu-
dessamme.

Kristinuskon synnytystuskat ovat olleet 
kovat Betlehemin pahnoilta lähtien, mutta 
joulujuhlaan on syytä, vaikkei maassa ole 
vielä rauha eikä kristinuskon sanoma ole 
tavoittanut läheskään kaikkia ihmisiä.

JANNE VILLA

Artikkelin asiatiedot perustuvat professori Lars 
Aejmelaeuksen kirjaan Kristinuskon synty. 

Alkuräjähdyksen 
jälkeen

Kristinusko oli syntyessään 2 000 vuotta sit-
ten uusi uskonnollinen liike, joka lähti liik-
keelle omanlaisestaan ”alkuräjähdyksestä”, 
Jeesuksen ylösnousemuksesta. Pieni juutalai-
nen lahko eriytyi nopeasti omaksi uskonnok-
seen ja levisi kaikkialle hellenistiseen maail-
maan. Miten kaikki tapahtui?

Professori Lars Aejmelaeus selvittää var-
haisen kristinuskon historiallisia, poliittisia 
ja uskonnollisia kehyksiä yleistajuisesti ja elä-
västi. Teos on myös tieteellinen esitys Uuden 
testamentin ajan historiasta ja teologiasta.

Lars Aejmelaeus
Kristinuskon synty
Kirjapaja
474 sivua, kovakantinen
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To 20.12. klo 14.30 
joulu- ja ehtoollis-
hartaus Saarenkar-
tanossa.
To 20.12. klo 18.30 
kirkkokuoro, joulu-
kahvit ja harjoitus.
Pe 21.12. klo 16 yksin asuvien joulu-
ateria kirkolla.
La 22.12. klo 8.30 koulun joulu-
kirkko.
Su 23.12. klo 12 lasten ja perheiden 
joulunodotuskirkko, Samuel Mäki-
nen, pyhäkoululaiset.
Su 23.12. klo 20 joulukonsertti kir-
kossa. Sonja Blomster ja Kaisamarja 
Stöckell, laulu ja Kaisa Alasaarela, 
piano. Lisäksi laulukvartetissa laulavat 
Kari Blomster ja Marko Eronen.
Ma 24.12. klo 16 jouluaaton sanaju-
malanpalvelus.
Ti 25.12. klo 8 jouluaamun sanaju-
malanpalvelus, kirkkokuoro. Kirkon 
jälkeen kuoro vierailee joululauluter-
vehdyksellä Saarenkartanossa.
Ke 26.12. klo 18 tapaninpäivän ilta-
messu.
Su 30.12. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen. Kanttorina Timo 
Ustjakoff.
Ti 1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän 
sanajumalanpalvelus. Kanttorina 
Timo Ustjakoff.
Su 6.1. klo 10 loppiaisen messu ja 
lähetyspyhä. Kirkkokahvit. Kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari.
Ti 8.1. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Raili Haapalalla, Rantatie 64.
Ke 9.1. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 9.1. klo 14 Saaren Sirkut.

20.12.2007-9.1.2008 seurakuntaviikko
Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 23.12. 
klo 10, liturgia Vä-
häkangas, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Niemelä.
Jouluaaton perhejumalanpalvelus 
kirkossa 24.12. klo 14, Vähäkangas, 
kanttorina Pohjola, seurakunnan 
Lapsikuoro.
Jouluaaton hartaus kirkossa 24.12. 
klo 16, Sarkkinen, kanttorina Niemelä, 
Haukiputaan Mieskuoro, johtaa Juha 
Kivari, yksinlaulu Pekka Manninen.
Jouluyön hartaus kirkossa 24.12. klo 
23, Siljander, kanttorina Niemelä, 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu.
Sanajumalanpalvelus kirkossa jou-
lupäivänä 25.12. klo 7, Heinonen, 
kanttorina Pohjola, yksinlaulu Reijo 
Alatalo.
Messu kirkossa tapaninpäivänä 26.12. 
klo 10, liturgia Sarkkinen, saarna Ne-
vala, kanttorina Niemelä.
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus 
Kellon srk-kodissa 26.12. klo 18, Vä-
häkangas, kanttorina Pohjola, mukana 
Perjantaikuoro. Koska kirkossa on 
virsikirjoja rajoitetusta, pyydämme 
ottamaan omat virsikirjat mukaan 
joulun ajan jumalanpalveluksiin.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 
30.12. klo 10, liturgia Kaltakari, saarna 
Siljander, kanttorina Pohjola.
Uudenvuodenaaton hartaus kirkossa 
31.12. klo 22, Kaltakari, kanttorina 
Pohjola.

Uudenvuodenpäivän messu kirkossa 
1.1. klo 10, liturgia Nevala, saarna 
Sarkkinen, kanttorina Pohjola.
Messu kirkossa loppiaisena 6.1. klo 10, 
liturgia Sarkkinen, saarna Ari Savuoja, 
kanttorina Pohjola. Lähetyksen kirk-
kopyhä. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetyspyhän juhla 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
joulumusiikkia kynttilänvalossa 
srk-keskuksessa to 20.12. klo 19 ja 
21. Johtaa Hannu Niemelä, solisteina 
mezzosopraano Henna-Mari Sivula ja 
baritoni Jorma Kärnä, huilu Silja Nie-
melä, sello Mikaela Fagerholm, kontra-
basso Antti Krapu, urut Aino Juntunen. 
Raamatunluku Marja Manninen (klo 
19) ja Tytti Isohookana-Asunmaa 
(klo 21). Vapaa pääsy.Kolehti ovella 
Vienan-Karjalan joulukeräykseen ja 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laululle. 
Ensimmäisen tilaisuuden (klo 19) ajak-
si seurakunta järjestää lastenhoidon 
samassa pihapiirissä olevaan Vakkuri-
laan, jotta pienten lasten vanhemmat 
voivat rauhassa osallistua tilaisuuteen. 
Hoitoon tulevat lapset tulee ilmoittaa 
Hannu Niemelälle sähköpostilla tai 
tekstiviestillä viimeistään ke 19.12., 
hannu.niemela_at_evl.fi, p.040  5471 
660).
Kauneimmat Joululaulut kirkossa 
su 23.12. klo 17, Nevala, kanttorina 
Niemelä.
Haukiputaan Mieskuoron joulu-
konsertti srk-keskuksessa su 23.12. 
klo 20.
Joulun ajan tilaisuuksissa suositel-
laan käytettäväksi myös kunnanvi-
raston parkkipaikkaa.
Varhaisnuorten kerhot alkavat vii-
kolla 2.
Nuoret: elokuvailta Kellon srk-kodis-
sa tänään to 20.12. klo 18. Nuorten 
avoimet ovet jatkuvat viikolla 3. 
Isoskoulutukseen ilmoittautuneet: 
ensimmäinen kokoontuminen la 19.1. 
klo 10-15 srk-keskuksessa.
Kirkkoherranvirasto avoinna to 
27.12. klo 10-14.
Kirkkoneuvosto on valinnut nel-
jänteen diakonian virkaan Johanna 
Kerolan.
Musiikki: seurakunnan Lapsikuoron 
kevätkausi alkaa srk-keskuksessa to 
10.1. klo 17. Uusia laulajia otetaan 
10. ja 17.1. klo 16.30 lähtien. Kuoro 
on tarkoitettu 7-13 -vuotiaille tytöille 
ja pojille. Harjoitukset torstaisin klo 
17-18 srk-keskuksessa. Tiedustelut, 
kuoronjohtaja Minna Pohjola, p. 040 
581 8974. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun kevätkausi alkaa to 10.1.srk-
keskuksessa klo 18.30. Kuoroon ote-
taan uusia laulajia koelaulun kautta. 
Harjoitukset torstaisin klo 18.30-20.30. 
Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu 
Niemelä, p. 040 5471 660.
Seurakunnassamme on avoinna c-
kanttorin sijaisuus. Lisätietoja www.
haukiputaanseurakunta.fi.
Pohjois-Pohjanmaan kanttorien 
sävelhartaus srk-keskuksessa ti 15.1. 
klo 19.
Perhekerhot alkavat viikolla 2: 
Kirkonkylän Vakkurilassa ti 8.1. klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa to 10.1. 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa pe 11.1. klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla pe 11.1. klo 
9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla ilman 
ilmoittautumista.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: seurat 
ry:llä ke 26.12. klo 17, Kalle Lohi, Juhani 

Kinnunen, seurat hoivaosastolla su 
30.12. klo 16, Timo Vänttilä, ja ry:llä 
klo 17, Eero Hyytinen, Pentti Päkkilä, 
Kello: seurat ry:llä ti 1.1., Samuli Riek-
ki, Matti Kenttä, seurat ry:llä su 13.1., 
Timo Vänttilä, Simo Saarikoski.
Kuollut: Antti Eljas Kivari 84 v.
Kastettu: Ville Veikko Latvakoski, Luu-
kas Veli Päiviö Pöyhtäri, Aki Johannes 
Alakiuttu, Eelis Onni Artturi Man-
ninen, Aurora Illusia Jänkälä, Noora 
Katariina Ailio, Sakari Eemil Klasila.
Haukiputaan seurakunta toivottaa 
Jumalan siunaamaa joulurauhaa ja 
onnellista uuttaa vuotta jokaiseen 
kotiin!

Zeppelinin jouluhar-
taus to 20.12. klo 17. 
Mukana Sami Puoli-
taival ja nuorten lau-
luryhmä.
Kauneimmat joulu-
laulut to 20.12. klo 18 kirkossa. Mu-
kana Askeleet-kuoro. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle.
4. adventtisunnuntain messu 23.12. 
klo 10 kirkossa. Toim. Puolitaival, 
avust. Lauriala, kantt. Savolainen. 
Kolehti Kirkon ulkomaanavulle.
Jouluaaton hartaus ma 24.12. klo 13 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Toim. Tuisku, kantt. Jääskeläinen. 
Johanna Sankilampi laulaa, kitarasoolo 
Jaakko Tuisku.
Jouluhartaus terveyskeskussairaa-
lassa ma 24.12. klo 13. Mukana Sami 
Puolitaival, Eija Savolainen ja varhais-
nuorten kuoro.
Jouluaaton hartaus ma 24.12. klo 
16 kirkossa. Toim. Tuisku, kantt. 
Jääskeläinen. Roosa Herranen laulaa, 
kitarasoolo Jaakko Tuisku.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 22 
kirkossa. Toim. Timo Riihimäki, avust. 
Sami Puolitaival, Urpo Luokkala ja 
Teemu Riihimäki, kantt. Eija Savolai-
nen. Sirpa ja Seppo Heikkilä laulavat. 
Pentti Aro, trumpetti.
Joulupäivän sanajumalanpalvelus ti 
25.12. klo 7 kirkossa. Toim. Lauriala, 
kantt. Jääskeläinen. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Tapaninpäivän sanajumalanpalve-
lus ke 26.12. klo 10 kirkossa. Toim. 
Puolitaival, kantt. Savolainen. Kolehti 
Kansan Raamattuseuran Säätiölle 
julistus- ja seurakuntapalvelulle.
Messu su 30.12. klo 10 kirkossa. Toim. 
Tuisku, kantt. Jääskeläinen. Kolehti 
Suomen Lähetysseuralle.
Uudenvuodenpäivän sanajumalan-
palvelus ti 1.1. klo 12 kirkossa. Toim. 
Tuisku, kantt. Savolainen. Kolehti 
Kirkkohallitukselle päihde- ja kri-
minaalityöhön eri järjestöille.
Loppiaisen messu su 6.1. klo 10 kirkos-
sa. Toim. Liikanen, avust. Riihimäki, 
kantt. Jääskeläinen. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle Senegalin ja Angolan 
ev.lut. kirkkojen työntekijäkoulutuk-
seen ja opiskelustipendeihin.
Versojen joulujuhla pe 21.12. klo 18 
kirkonkylän seurakuntakodissa.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot ovat kiinni ma 7.1.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla 
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 

9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-
11 Vanhassa pappilassa. Perhekerhot 
jatkuvat  ti 8.1. alkaen.
Päiväkerhot jatkuvat ti 8.1. alkaen.
Varhaisnuorten kuoron ja mukula-
kuoron harjoitukset jatkuvat to 10.1.
Varhaisnuorten kerhot jatkuvat 
viikolla 2.
Etsitään isäntäparia keväällä alkavaan 
Limingan rovastikunnan yhteiseen 
Virtaa Välillämme -parisuhdekurs-
siin. Ryhmä kokoontuu Kempeleessä 
Kokkokankaalla maaliskuussa kuusi 
kertaa. Isäntäpari osallistuu ryhmään. 
Jos yhtään kiinnostaa ota yhteyttä Soile 
Pakkaseen, p. 040 779 0367 tai Sinikka 
Ilmoseen. Koulutusta tammikuussa.
Päihdeongelmaisten ja yksinäis-
ten päivätoiminta, Veikon valinta, 
aloittaa toimintansa ke 9.1.08 klo 10, 
Nordea-talon alakerrassa, Ollilantie 1. 
Päivätoiminta tarjoaa mahdollisuutta 
vuorovaikutukseen muiden samanlai-
sessa elämäntilanteessa olevien kanssa 
sekä vaihtoehtoa viettää päivää ilman 
päihteitä. Kokoontuminen joka keski-
viikko. Lisätietoja toiminnasta diakoni 
Arvo Yrjölältä, p. 040 770 7 431.
Lähetystyön joulumyyjäisten tuotto 
oli 1042 euroa. Lämmin kiitos kaikille 
talkoolaisille, asiakkaille ja lahjoitta-
jille. Tuotto jaetaan tasan seurakun-
nan nimikkosopimusten mukaisiin 
kohteisiin.
Kiitos myös kaikille teille, jotka lah-
joititte tarvikkeita tuntemattomien 
merimiesten joulupaketteihin! Paketit 
toimitetaan Oulun merimieskirkon 
kautta jouluna satamassa olevien 
laivojen merimiehille.
Kirpputori Ilonpisaran kokous 
kirkonkylän srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa ke 9.1. klo 17. Jaetaan 
kevätkauden työvuorot ja sovitaan 
kevään tapahtumista.
Kirpputori Ilonpisara joulutauolla 
14.12.07-14.1.08.
Piispanmessu ja kirkkoherra Pekka 
Rehumäen virkaanasettaminen su 
20.1.2008 klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdistys: Ke 26.12. 
klo 16  seurat ry:llä, Su  30.12. klo 16  
seurat ry:llä. Su  6.1.  klo 16 seurat 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke 26.12. 
klo 16 tapaninpäiväseurat ry:llä. Ma 
31.12. klo 19 uudenvuoden aattoseu-
rat ry:llä.
Kastetut: Henni Amanda Sorakan-
gas, Eelis Benjamin Heikkala, Aada 
Josefiina Seppänen, Aada Sofia Hon-
kuri, Jenna Linnea Laukkanen, Eliisa 
Anneli Savilaakso, Janna Alma Maria 
Larinen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

4. adventtisunnun-
tain sanajumalan-
palvelus 23.12. klo 10 
kirkossa, Saija Kron-
qvist, kanttori Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti 
Suomen Gideonit  ry:lle.
Kauneimmat joululaulut su 23.12. 
klo 17 Jäälin seurakuntakodilla, 
Saija Kronqvist, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, klo 17 kirkossa , Helena Yli-
maula, kanttori Jarkko Metsänheimo, 
lauluryhmä, klo 19 kirkossa, lasten 
joulutarinoita. Taija Skopa, Annu,Topi 
ja Liinu Marin, Anna-Kaisa Pitkänen, 
Satu Kreivi-Palosaari, Markku Palo-
saari. kirkkokuoro, johtaa Anna-Kaisa 
Pitkänen.
Lasten joulukirkot to 20.12. klo 8.30, 
(huom. lisätty uusi aika!), 9.30 ja 
10.30 Jäälin seurakuntakodilla, Saija 
Kronqvist, Saija Kivelä, Teija Hanhela, 
Oili Kajava, Kaija Luukkonen, Merja 
Pyykkönen, Anne Schönberg, kant-
torina Anna-Kaisa Pitkänen. Huom. 
myöhäisempiin tilanteisiin mahtuvat 
myös kotona lapsia hoitavat koko 
perheellä, myös mummut ja papat 
tervetuloa. 
Joulukonsertti pe 21.12. klo 19.30 
kirkossa, Mikko Alatalo, kolehti ni-

mikkoläheteille.
Jouluaatto 24.12. aattohartaus  klo 
13 Jaarankartanossa, Miia Seppänen, 
kirkkokuoro, aattohartaus klo 15 Jäälin 
seurakuntakodissa, Pauli Niemelä, 
Jarkko Metsänheimo, Juuli Kauppila 
sello, aattohartaus kirkossa klo 16,  Miia 
Seppänen, Birgitta Kontio, Jarkko Met-
sänheimo, poikien lauluryhmä, johtaa 
Ulla Metsänheimo, tulkki kuuroille.
Jouluyön messu klo 23 kirkossa, Saija 
Kronqvist, Helena Ylimaula, Anna-
Kaisa Pitkänen, kirkkokuoro.
Jouluaamun 25.12. klo 7 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Pauli Niemelä, 
Jarkko Metsänheimo. projektikuoro. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle ka-
tastrofirahastoon.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
25.12. klo 8 Jäälin seurakuntakodissa, 
Markku Palosaari, Anna-Kaisa Pitkä-
nen. Kolehti kuten yllä.
Tapaninpäivänä 26.12. klo 18 messu 
kirkossa, Miia Seppänen, Ulla Junttila, 
kanttori Anna-Kaisa Pitkänen. Kolehti 
oman seurakunnan lähetystyölle.
Messu su 30.12. klo 10 kirkossa, Raimo 
Salonen, Markku Palosaari, kanttori 
Jarkko Metsänheimo. Kolehti Suomen 
ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys 
ry:lle.
Uudenvuodenaatto ma 31.12. klo18-
20 seurakuntakeskuksessa koko 
perheen tapahtuma, hartaus klo 
19.30, Pauli Niemelä, Saija Kivelä, 
Kaija Luukkonen, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen.
Uudenvuodenpäivän messu 1.1. klo 
10 kirkossa, Saija Kronqvist, Pauli Nie-
melä,  kanttori Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti päihde- ja kriminaalityöhön eri 
järjestöille Kirkkohallituksen kautta.
Loppiaisena messu 6.1. klo 10  kir-
kossa, Markku Palosaari, Erja Haho, 
kanttori Jarkko Metsänheimo, Merja 
Pyykkönen, viulu. Kolehti  Suomen 
Lähetysseuralle Senegalin ja Angolan 
ev.lut. kirkkojen työntekijäkoulutuk-
seen ja opiskelustipendeihin.
Messu loppiaisena 6.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa,  Markku Palosaari, 
kanttori Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
kuten yllä.
Loppiaisen lähetysjuhla Haukipu-
taalla 6.1. Lähtö srk.keskuksen pihalta 
pikkuautoilla klo 9.30. Ilmoittautu-
miset Ylimaula, puh. 040 501 4764. 
Messun jälkeen juhla srk-keskuk-
sessa. Juhlapuhe yliopistopappi Ari 
Savuoja.
Poikakuoro 20.12. klo 17 seurakunta-
keskuksessa ja kirkkokuoro klo 18.30 
seurakuntakuntakeskuksessa.
Hartaus ke 8.1. klo 13 Koivulehdossa, 
Markku Palosaari.
Viikkomessu ke 9.1. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Saija Kronqvist.
Perhetyö: Perhekerho: Perhekerhot ja 
- kahvilat ovat joulutauolla. Aloitamme 
tammikuussa viikolla 3. 
Parisuhdetyö: Pizzaa ja Parisuhdetta 
- iltapäivä su 20.1. Jäälin srk-kodilla. 
Ohjelma: klo 13 messu, klo 14-17.30 
parisuhdeluento ja työskentelyä 
aiheesta Parisuhde ja vanhemmuus, 
luennoimassa parisuhdekouluttaja, 
parisuhdeterapeutti Maija Rosenquist. 
Klo 18 Gospel Covertajien konsertti. 
Lapsille omaa ohjelmaa/ lastenhoi-
to. Päivän aikana lounas ja iltapala. 
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä 
perhetyöntekijä Saija Kivelälle, p. 040 
560 9678.
Varhaisnuorisotyö: Kerhot jäävät jou-
lulomalle, jatkavat ilmoitetulla tavalla 
7.1. alkavalla viikolla.
Nuorisotyö: Alakylän avoimet ovet 
alkavat 8.1. klo 17 nuorisoseuralla.
Rauhanyhdistys: Seurat su 30.12.  
klo 17 rauhanyhdistyksellä, Matti 
Lääkkö, Ilkka Alakärppä ja 6.1. klo 13 
päiväseurat, Antti Savela, Esko Mat-
tila. Raamattuluokka pe 11.1. klo 18 
rauhanyhdistyksellä. Lauluseurat pe 
11.1. klo 19 kyläpiireittäin.
Kastettu: Lenna Aatos Ekdahl, Aliisa 
Viola Heiskanen, Liinu Olivia Heiska-
nen, Kirsikka Helga Lyydia Joenväärä, 
Nella Alina Keinänen, Venla Sofia 
Kouri,Vili Valtteri Kyrönniemi, Neea 
Maria Niemi, Veikka Toivo Sakari 
Nyman, Niklas Jeremia Paso, Aatu 
Erkki Anselmi Rönn , Olga Matilda 
Ruokamo,Veera Eveliina Tikkanen.
Kuollut: Arvo Kalervo Soini 70 v.
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Liminka

Lumijoki

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Hartaus to 20.12. 
klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Koko perheen joulu-
vaellus pe 21.12. klo 
18 seurakuntatalon 
pihapiirissä. Lämmintä päälle. Lopuksi 
kokoonnumme sisätiloihin. (Glögi ja 
pipari tarjoilua ym.)
Maakirkko su 23.12. klo 12 Heini-
järven Metsästysmajalla, (Heinijär-
vi-Temmestien varressa). Helomaa 
ja Kotkaranta. Virret: 13:1-4, 18:3-4, 
53, 31:1-, 30. Kolehti perhettä ja 
vanhemmuutta tukevan toiminnanke-
hittämiseen Suomen Setlementtiliiton 
kautta.
Aattohartaus ma 24.12. klo 13 Tupok-
sen Vanamossa. Helomaa ja Irjala.
Aattohartaus ma 24.12. klo 15 
Rantakylän kappelilla. Tornberg ja 
Kotkaranta.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 23 
kirkossa. Tornberg ja Kotkaranta. 
Kirkkolaulajat avustavat.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
25.12. klo 7 kirkossa. Helomaa ja 
Korri. Virret: 27, 16, 26:1-5, 21, 24:1-, 
35. Kolehti KUA:n katastrofirahas-
tolle hädänalaisten lähimmäisten 
auttamiseen.
Messu tapaninpäivänä 26.12. klo 12 
Helmen Pirtissä Alatemmeksellä. He-
lomaa ja Korri. Kolehti hiljaisuuden 
viljelyn vahvistamiseen kirkossamme 
Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.
Kauneimmat joululaulut tapaninpäi-
vänä 26.12. klo 18 Tupoksen Vanamos-
sa. Helomaa ja Korri.
Hartaus to 27.12. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodissa. Mukana Hanna Korri 
ja Ystävärengas. 
Sanajumalanpalvelus su 30.12. klo 10 
kirkossa. Kolehti perhetyölle (aviopari-
ja lapsityö) Suomen Raamattuseuran 
Säätiön kautta.
Armi Rajatalon esikoislevyn jul-
kaisemiskonsertti  su 30.12. klo 18 
kirkossa.
Uudenvuodenaaton hartaus ma 
31.12. klo 21 kirkossa.
Sanajumalanpalvelus uudenvuoden-
päivänä ti 1.1.2008 klo 10 kirkossa. 
Helomaa ja Korri. Virret: 41:1-3, 36:1-2 
ja 5, 317:1-2, 42, 600, 329.
Messu loppiaisena 6.1. klo 15 Tupok-
sen Vanamossa.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 8.1. klo 
18.30 seurakuntatalolla.
Hartaus to 10.1. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Tulossa: Cross stitch -kristillinen il-
lanvietto kaikenikäisille kuukausittain 
Vanamossa. Yhdessäoloa kristillisten 
teemojen äärellä. Lopuksi iltapala. 
Kevään ohjelma tulee seurakunnan 
nettisivuille. Pe 11.1. klo 18 Tarvitseeko 
Jumala minua – Jumalan käytössä 
erilaisine lahjoinemme, mukana Eero 
Karjalainen Oulusta ja khra Ilkka 
Tornberg. Musiikista vastaa ReJoice-
yhtye. Lasten Cross stitch pe 11.1. klo 18 
Vanamon kerhotiloissa. Jeesus siunaa 
lapsia -nukketeatteria tehdään yhdessä 
erilaisilla esineillä. Päivi Änäkkälä 
ohjaa, raamattuopetus Pekka Siitonen. 
Ala-asteikäisille ja nuoremmille.
Päiväkerhotyö: Kerhot pyörähtävät 
käyntiin 7.1.2008.
Lähetystyö: Lähetysvintti avoinna 
seuraavan kerran ma 14.1.2008 klo 
12-14.
Varhaisnuorisotyö: 7-12-vuotiaiden 
kerhot alkavat viikolla 2. Lisätietoja 
Marialta, p. 044 7521 225 tai 
www.liminganseurakunta.fi.
Nuorisotyö: Isoskoulutus su 6.1. 
Vanamossa klo 12 uudet isot ja klo 
15 jatkoisot.
Partio: Lippukunta joululomalla 
17.12.07-6.1.08. Markku Korhonen 
vuosilomalla 21.12.07-6.1.08. Par-
tiotoiminta käynnistyy normaalisti 
viikolla 2/08. Ti 8.1. Alatemmeksen 
partiolaiset koululla normaali aikaan.  
To 10.1. Tupoksen partiolaiset Va-
namossa normaalisti. Pe 11.1. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Pe 11.1. Pajose 1/08 partiojohtajille 
Kotikololla alkaen klo 18. Seurus-
telua, suunnitelmia keväälle sekä 
suuhunpantavaa. Kaikki mukaan. Su 
13.1. Kirkkopalvelussa Ruusunmar-
jat.  Kiitos partiolaisille, partiolaisten 
vanhemmille, tukijoille ja erityisesti 
partiokämpän rakentajille kuluneesta 

vuodesta. Rauhaisaa Joulua sekä tai-
vaan Isän siunausta tulevalle vuodelle 
2008. Partiotoimisto, p. 562 1223. Make 
044 752 1223, sähköposti markku.kor-
honen@evl.fi. Lippukunnan kotisivut 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Ke 26.12. klo 18 ta-
paninpäiväseurat ry:llä. Su 30.12. klo 
14 seurat ry:llä. Ti 1.1. klo 17 seurat 
ry:llä. Su 6.1. klo 14 seurat ry:llä sekä 
klo 18.30 seurat ry:llä.
Kuollut: Tuomo Juhani Kaakinen 
77 v.
Vihitty: Sampo Heikki Kallio ja Annika 
Katariina Ruohomäki.
Kastettu: Paavo Elmeri Kuukasjärvi, 
Edvard Joosua Nikola, Ella Helmina 
Pitkälä  ja Oona Helmi Sofia Ran-
tonen.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
Toivotamme Seimen Lapsen tuomaa 
iloa ja valoa sekä Siunattua Uutta 
Vuotta 2008 kaikille liminkalaisille! 

To 20.12. klo 19 kau-
neimmat joululau-
lut-tilaisuus kirkossa, 
kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle.
La 22.12. klo 9.30 
koulun kauneimmat joululaulut 
kirkossa, koululaisten lisäksi muutkin 
tervetulleita laulamaan.
Su 23.12. klo 18 (Huom.aika!) messu 
kirkossa, Kimmo Helomaa, kolehti 
Kirkon kaunistamisrahastolle, uusien 
adressien hankkimista varten.
Ma 24.12. klo 15 (Huom.aika!) 
jouluaaton hartaus kirkossa, Timo 
Juntunen.
Ti 25.12. klo 8 (Huom.aika!) joulu-
aamun sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Timo Juntunen, kuoro avustaa, kolehti  
Kirkon kaunistamisrahastoon uusien 
adressien hankkimista varten.
Ke 26.12. klo 18 (Huom.aika!) tapa-
ninpäivän iltakirkko, rovasti Pekka 
Sippola, kolehti oman seurakunnan 
diakoniarahastoon köyhien lapsiper-
heiden auttamiseen.
Su 30.12. klo 10 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Timo Juntunen, kolehti 
Sanan Voima -lehden toiminnan 
tukemiseen.
Ti  1.1.2008 k lo  18  (Huom.
aika!)uudenvuodenpäivän iltakirk-
ko, Timo Juntunen, kolehti  Päihde- 
ja kriminaalityöhön eri järjestöille 
Kirkkohallituksen kautta.
To 3.1. klo 14 ehtoollispalvelus Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Su 6.1. klo 10 messu kirkossa, Timo 
Juntunen, kolehti Sengalin ja Angolan 
ev.lut.kirkkojen työntekijäkoulutuk-
seen ja opiskelustipendeihin Suomen 
Lähetysseuralle. 
Huom! Kevään kerhotoiminta käyn-
nistyy viikolla 2, vuonna 2008. 
Aloitetaan kaikkien kerholaisten 
valokuvauksella ma 7.1. 
Tulossa: Uudenvuoden leiri ylä-
aste-ikäisille ja siitä vanhemmille 
30.12.2007-1.1.2008 Merijärven Pah-
kasalon vanhan koulun maisemissa, 
kaikenlaista ohjelmaa: raamiksia, 
pelejä, musiikkia, hyvää ruokaa. Omat 
raketit voi ottaa mukaan, mutta ampu-
jalla tulee olla suojalasit. Ilmoittautu-
minen 21.12. mennessä. ( Niko Seppä 
040 962 0891 tai niko@sanavoima.net). 
Mukaan: makuupussi, makuualusta, 
raamattu, kitara, taskulamppu, sau-
nakamppeet, oma tyyny on luksusta. 
Hinta 10 euroa. Lumijokisten lähtö 
Kotikokilta klo 17.30 ja siikajokiset 
Salelta klo 18. 
Rauhanyhdistys: Su 16.12. klo 18 
joulujuhla ry:llä Esko Oksa. Ke 26.12. 
klo 18 seurat ry:llä Antti Lääkkö ja 
Kyösti Karjula. Su 30.12. klo 16  hartaus 
Lumilyhdyssä Kyösti Karjula. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Kastettu: Touko Olavi Blom, Martha 
Elna Aureelia Sivula, Eemil Onni 
Tuukkanen ja Topias Heikki Henrik 
Ollakka.
“Jos vain joulun Lapsi saa sydämes-
säs asustaa, niin silloin joulu luonas 
aina on.”

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuot-
ta lumijokisille! Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Muhos
Su 23.12. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Pekkala, 
kanttori Marjo Irjala. 
Kolehti oman srk:n 
diakoniatyölle. Klo 19 
joululauluilta kirkossa, Lauri-Kalle 
Kallunki, urut, Ossi Kajava ja kama-
rikuoro, laulu, Pekka Kyllönen, puhe, 
Eila Tillman-Sutela juontaa. 
Ma 24.12. klo 16 jouluaaton hartaus 
kirkossa, puhe Heikkinen, kanttori Ka-
java, kamarikuoro, Kaisa Ranta, laulu. 
Kolehti Suomen Gideonit ry:lle. Klo 23 
jouluyön messu kirkossa, lit. Heikki-
nen, puhe Kyllönen, kanttorina Pertti 
Haapalainen, musiikkikoulun soittajia. 
Kolehti Suomen Idäntyö UP ry:lle 
kansainväliseen diakoniatyöhön. 
Ti 25.12. klo 7 joulukirkko Muhoksen 
kirkossa, lit. Kyllönen, saarna Pekkala, 
kanttori Kajava, kirkkokuoro. Kolehti 
kirkon ulkomaanavulle. Klo 8.30 jou-
lukirkko Laitasaaren rukoushuoneella, 
Pekkala, kanttori Kajava. Klo 9 jou-
lukirkko Kylmälänkylän kappelissa, 
Kyllönen, kanttorina Paula Kyllönen.
Ke 26.12. klo 10 tapaninpäivän mes-
su kirkossa, lit. ja saarna Heikkinen, 
kanttori Marjo Irjala. Kolehti oman 
seurakunnan musiikkityölle.
To 27.12. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Heik-
kinen. Klo 14 hartaus Vire kodissa, 
Kyllönen.
Su 30.12. klo 10 messu, lit. ja saarna 
Pekkala, kanttori Marjo Irjala. Kolehti 
oman seurakunnan perhetyölle.
Ma 31.12. klo 21 uudenvuodenaaton 
ehtoollishartaus kirkossa, Heikkinen, 
kanttori Irjala. 
Ti 1.1. 2008 klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, lit. ja saarna Kyllönen, kant-
tori Irjala. Kolehti päihde- ja kriminaa-
lityöhön eri järjestöille.
Su 6.1. klo 10 loppiaisen messu, lit. 
ja saarna Pekkala, kanttori Kajava. 
Kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Ma 7.1. klo 9-14 suunnittelupäivä, 
kirkkoherranvirasto ja kaikki toimistot 
suljettu. 
Ti 8.1. klo 14.30 hartaus ja ehtoollinen 
tk-sairaalassa ja klo 15 ryhmäkodissa, 
Heikkinen. Klo 18 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala. 
Ke 9.1. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
Diakoniatoimisto suljettu 27.-28.12. 
ja 31.12.
Vuosilomia/vapaita: kanttori Ossi 
Kajava 26.12.-4.1., sijaisena Marjo 
Irjala; vastaava lastenohjaaja Sirpa 
Kukkohovi 18.12.-6.1. 
Lapset/perheet/varhaisnuoret/
partio: Kerhot ja partiot jatkuvat 
viikolla 3.
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Joulukirk-
ko ti 25.12. klo 8.30, Pekkala, Kajava.
Rauhanyhdistys: Ke 26.12. klo 18 
seurat ry:llä. Su 6.1. klo 17 seurat              
ry:llä. Ti 8.1. klo 13 lauluseurakerho 
Aino ja Martti Heikkilällä.
Laitasaaren ry: Ma 31.12. klo 18 uu-
denvuodenaaton seurat ry:llä.
Vihitty: Simon Aleksis Schmitt ja Anu 
Maria Huusko.
Kastettu: Milla Julia Elsilä, Neea Maria 
Elsilä, Alisa Helmi Maria Kenttälä, 

Silja Emilia Nevalainen, Elli Tyyne 
Elviira Niemikorpi, Okko Salomon 
Alasaarela.
Muhoksen srk:n kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Oulunsalo
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 20.12. 
klo 11.30, Minna Sal-
mi.
Miesten saunailta 
Umpimähkässä to 
20.12. klo 18, Vesa Äärelä, Lauri 
Koukkari.
Messu kirkossa su 23.12. klo 10, Vesa 
Äärelä, kanttori Taru Pisto. Kolehti 
Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiik-
kipiirin toimintaan.
Jouluinen sävelhartaus kirkossa su 
23.12. klo 20, puhe Pertti Lahtinen. 
Tuomo Kangas ja Taru Pisto.
Aattohartaus Salonkartanossa ma 
24.12. klo 15, Vesa Äärelä ja Taru 
Pisto.
Aattohartaus kirkossa ma 24.12. klo 
16, Vesa Äärelä, kanttori Taru Pisto.
Aattohartaus kirkossa ma 24.12. klo 
23, Tapio Kortesluoma, kanttori Taru 
Pisto.
Joulukirkot 1. joulupäivänä ti 25.12. 
klo 7. rovasti Juhani Pitkälä ja klo 9. 
Tapio Kortesluoma, kanttori Tuomo 
Kangas. Kolehti seurakuntamme ni-
mikkokohteen Mordvan kirkon työn 
tukemiseen.
Sanajumalanpalvelus 2. joulupäivänä 
ke 26.12. klo 12, Tapio Kortesluoma, 
kanttori Taru Pisto. Kolehti Wycliff 
Raamatunkääntäjät ry.
Jouluhartaustilaisuus Teppolassa ti  
25.12. klo 11.30. Tapio Kortesluoma, 
Tuomo Kangas.
Jouluhartaustilaisuus Kempeleen 
vuodeosastolla to 27.12. klo 13, Tapio 
Kortesluoma.
Messu kirkossa su 30.12. klo 10, Minna 
Salmi, kanttori Taru Pisto. Kolehti 
Suomen Katulähetysliitto ry.

Mikko Alatalo laulattaa 
Kiimingin kirkossa

Kansantaiteilija ja -edustaja Mikko Alatalo laulattaa kauneimpia 
joululauluja Kiimingin kirkossa perjantaina 21. joulukuuta kel-
lo 19.30. Mikko laulaa myös omia laulujaan. Muun muassa tutut 
”Suojelusenkeli” ja ”Hyasinttien aika” ovat ohjelmistossa. 

– Todella hienoa tulla laulamaan rippikirkkooni monen vuoden 
jälkeen. Se pistää hiljaiseksi. Toivottavasti meillä on jouluun her-
kästi johdatteleva ilta tutussa kotikirkossa, Alatalo itse toteaa.

Kiimingin seurakunnan tarjoama konsertti on ilmainen, mutta 
kirkossa kerätään kolehti lähetystyön hyväksi.

Muhoksella lauletaan 
aatonaattona joululauluja

Suuri joululauluilta raikaa aatonaattona 23. joulukuuta kello 19 
Muhoksen kirkossa.

Mukana tilaisuudessa ovat urkuimprovisoinnin mestari Lauri-
Kalle Kallunki sekä Muhoksen seurakunnan  kamarikuoro joh-
tajanaan kanttori Ossi Kajava.

Tilaisuudessa lauletaan tuttuja jouluvirsiä sekä suosittuja joulu-
lauluja sekä kuullaan tutuista joulusävelmistä urkuimprovisointia.  
Tilaisuuden juontaa Eila Tillman-Sutela ja puheen pitää rovasti 
Pekka Kyllönen.

Tiedoksi 
oulunsalolaisille
Oulunsalon seurakunta ei ilmoi-
ta kirkollisia tietojaan ensi vuon-
na Rauhan Tervehdyksessä. Mikäli 
kuitenkin haluatte saada kotiinne 
Rauhan Tervehdys -lehden vuonna 
2008, ottakaa yhteyttä Oulunsalon 
kirkkoherranvirastoon 15.1. men-
nessä puh. (08) 5142 700.

Lasten päiväkerhot jatkuvat viikolla 3 
ja perhe- ja parkkikerho viikolla 4.
Nuoriso- ja varhaisnuorten kerhot 
jatkuvat viikolla 2.
Kastettu:  Rebecca Fiia Karelia Kämä-
räinen,  Eelis Aarne Kristian Huhtala, 
Kalle Ilmari Passoja, Noel Niklas El-
meri Koski,  Miikka Johannes Juhani 
Tanhuanpää, Jasper Aarne Henrikki 
Kleemola, Mira-Maaria Elisabet Puos-
kari, Kaisla Tuuli Vanamo Autio.
Vihitty:  Lauri Tapio Heino ja Niina 
Maria Pesonen.
Salonpään ry: Ti 1.1. seurat ry:llä klo 
17. Juhani Kinnunen, Pentti Kinnunen.  
La 5.1. raamattuluokka, nuoremmat J. 
Ilolalla klo 18, vanhemmat Takkisella 
klo 19.30. Su 13.1. seurat ry:llä klo 17, 
Markku Seppänen, Aarno Sassi.
Kirkonkylän ry: Su 23.12. klo 17 seurat 
ry Hannu Tuohimaa, Mauno Linnan-
mäki. Ke 26.12. klo 17 seurat, ry, Lauri 
Ylisiurua, Juhani Lepistö. Su 30.12. 
klo 17 seurat, ry, Olavi Hyry, Pekka 
Kinnunen. Ma 31.12. klo 19 seurat, ry, 
Juhani Tokola, Erkki Vähäsöyrinki. Ti 
1.1.  klo 17 seurat, ry, Juhani Tokola, 
Jari Kupsala. Ke 26.12. klo 17 seurat, 
ry, Lauri Ylisiurua, Juhani Lepistö. Su 
30.12. klo 17 seurat, ry, Olavi Hyry, 
Pekka Kinnunen. Ma 31.12. klo 19 
seurat, ry, Juhani Tokola, Erkki Vä-
häsöyrinki. Ti 1.1. klo 17 seurat, ry, 
Juhani Tokola, Jari Kupsala.
Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta 
Vuotta kaikkiin oulunsalolaisiin ko-
teihin! Oulunsalon seurakunta.
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6.1. loppiainen, kirkko klo 19 (huom. 
aika!), messu, jonka yhteydessä vielä 
kerran Kauneimmat joululaulut, 
Piri, Määttä.
Rauhanyhdistys: Tapaninpäivänä  
ke 26.12. klo 19 seurat ry:llä, Matti 
Kontkanen.

Pulkkila 
To 20.12. klo 19 Pekka 
Kyöstilän yksinlau-
lajien joulukonsertti 
lukion salissa. 
Pe 21.12. klo 9 lukion 
ja yläasteen klo 11 ala-
asteen koululaiskirkko.
Su 23.12. klo 11 Vornan joulukirkko 
Pentti ja Pirkko Jarvalla, Arkkila.
Ma 24.12. aaton hartaushetki srk-
kodissa.
Ti 25.12. klo 8 jouluaamun juhlaju-
malanpalvelus srk-kodissa, Arkkila, 
Olli Kinnunen, Kirkkokuoro. Kirk-
kokuoro vierailee vuodeosastolla ja 
Koivulehdossa.
Ke 26.12. klo 10 tapaninpäivän messu 
Junnonojan rukoushuoneella, Arkkila, 
Määttä.
Su 30.12. klo 10 kirkko, 1. sunnuntai 
joulusta srk-kodissa, Arkkila, Veijo 
Kinnunen.
Ma 31.12. klo 23 uudenvuoden vas-
taanottomessu srk-kodissa, Arkkila, 
Veijo Kinnunen.
Su 6.12. klo 12 loppiaisen Kauneim-
mat joululaulut vielä kerran -messu 
srk-kodissa, saarna Hannu Kippo, 
Arkkila, Arja Leinonen. Kirkkokahvit. 
Junnonojan rukoushuoneen vuosiko-
kous kirkkokahvien jälkeen.
Rauhanyhdistys: La 22.12. klo 19.30 
nuortenilta ry:llä. Ke 26.12. klo 19 
seurat ry:llä, Markku Pikkarainen. 
Su 30.12. klo 19 seurat ry:llä, Hannu 
Hintsala, Olavi Kortesalmi.

Pyhäntä
To 20.12. klo 18 isosten 
pikkujoulu srk-salissa. 
Pe 21.12. klo 8.30 kou-
luväen joulukirkko, 
Kautto, Kinnunen, nuo-
risokuoro ja lapsikuoro. 
Pe seurakunnan työnte-
kijäin jouluateria klo 12 Pihkalassa.
Su 23.12. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen, kolehti 
partiotyölle Pyhännällä. Su klo 19 
joulumusiikki-ilta kirkossa, Kautto, 
Kinnunen, lapsi- ja nuorisokuorot, 
virsiä ja lauluja. 
Ma 24.12. klo 10.30 ehtoollishartaus 
Nestorissa ja klo 16 joulun aattokirkko 
(hartaus), Kautto ja Kinnunen. 
Joulukirkko 25.12. klo 8, Kautto, 
Kinnunen ja kirkkokuoro, kolehti 
Pyhännän kappeliseurakunnan dia-
koniatyölle.
Tapaninpäivänä 26.12. joulumessu 
klo 12, Kautto ja Kinnunen, kolehti 
Pyhännän kappelisrk:n kuorotoi-
minnalle. 
Su 30.12. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Janne Isomaa ja Olli Kinnu-
nen, kolehti Pyhännän seurakuntako-
din kaunistamiseen.
Ma 31.12. iltakirkko, k. Ry.
Pyhännän kappeliseurakunta toi-
vottaa Hyvää ja Siunattua Joulua ja 
Uutta Vuotta kaikille pyhäntäsille 
lähellä ja kaukana!   
Uudenvuodenpäivänä 1.1.2008 klo 12 
messu kirkossa, Kautto ja Kinnunen, 
kolehti päihde- ja kriminaalityöhön eri 
järjestöille, Kirkkohallitus.Uudenvuo-
denjulistus ja -tiedotteet. 
To 3.1. klo 11 Tavastkengän diako-

Siikasalo

SiikalatvaRantsila
To 20.12. klo 19 jou-
lurauhan julistus Ku-
runnevalla Pylsynsaa-
ren kodalla. Linja-auto 
lähtee vanhan Arinan 
tontilta klo 18.30. Jär-
jestäjinä kunta, seura-
kunta ja Rantsilan Riistamiehet. 
Su 23.12. klo13 jumalanpalvelus kir-
kossa (huom. aika!), Olavi Palovaara 
ja Arja Leinonen. Kolehti Rantsilan 
seurakunnan urkujen korjausrahas-
tolle. Klo 19 kauneimmat joululaulut 
kirkossa. Kolehti nimikkotyölle, Suo-
men Lähetysseura.
Jouluaattona 24.12. klo 14 jouluhar-
taus vanhainkodissa ja klo 15 joulu-
hartaus kirkkossa, kirkossa avustaa 
Nuorten kuoro.
Joulupäivänä 25.12. klo 8 joulukirkko, 
Lauriala, Leinonen ja kirkkokuoro 
Rantsilan Laulu. Kolehti oman seura-
kunnan diakoniatyölle.
Tapaninpäivänä 26.12. klo 12 messu 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen, avustaa 
Paulus Koskela, baritonitorvella. Ko-
lehti oman seurakunnan lapsityölle.
Su 30.12. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala.
Uudenvuodenyön jumalanpalvelus 
31.12. klo 23.30 kirkossa, Lauriala. Ko-
lehti kristilliselle kasvatukselle Oulun 
hiippakunnassa.
Vuosi 2008: Loppiaisena 6.1. klo 
10 jumalanpalvelus kirkossa, Olavi 
Palovaara ja Arja Leinonen. Jumalan-
palveluksessa lauletaan virsien paikalla 
joululauluja. Kolehti Senegalin ja 
Angolan ev.lut. kirkkojen työntekijä-
koulutukseen ja opiskelustipendeihin, 
Suomen Lähetysseura. Jumalanpal-
veluksen jälkeen lähetystilaisuus 
seurakuntatalolla. 
Su 13.1. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
Gideoneille. 
Ti 15.1. klo 19 Siikalatvan seurakunnan 
kirkkovaltuusto Rantsilan seurakun-
tatalolla.
Pallerokerho ma 7.1. ja ma 14.1. klo 
10 Nuppulassa.
Kuorot: Ke 9.1. klo 15 lapsikuoro 
Stellat seurakuntatalolla. To 10.1.klo 
10 Kirkkokuoro Rantsilan Laulu seu-
rakuntatalolla ja klo 13.30 Mankilan 
Stellat Mankilan koululla.
Pe 11.1. klo 13 Hovin Stellat Hovin 
koululla. 
Päiväkerhot sekä varhaisnuorten 
kerhot alkavat viikolla 3. 
Rauhanyhdistys: Ke 26.12. klo 18.30 
seurat ry:llä, Voitto Paaso. 6.1. seurat 
ry:llä klo 18.30, 11.1. lauluseurat ry:
llä klo 19.
Kuollut: Iida Johanna Pitkänen, 90 v.
Rantsilan kappeliseurakunnan pu-
helinnumerot 1.1.2008 alkaen: Seu-
rakuntatoimisto Rantsila 0207 109 
730, vt. kappalainen Hannu Lauriala 
0207 109 731, kanttori Arja Leinonen 
0207 109 732, diakonissa Eeva-Liisa 
Kekkonen 0207 109 733, lapsi- ja nuo-
risotyönohjaaja Tanja Helenius 0207 
109 734, seurakuntamestari Mauno 
Kallio 0207 109 735, seurakuntasihtee-
ri Hillevi Nuolioja 0207 109 736.
Rantsilan seurakunta toivottaa Jou-
lurauhaa ja Siunattua Uutta Vuotta 
jokaiseen kotiin!

Kestilä
To 20.12. klo 19 kou-
lulaisten kauneimmat 
joululaulut kirkossa.
Su 23.12. klo 10 sana-
jumalanpalvelus kir-
kossa, Isomaa, Määttä 
ja kirkkokuoro. Kolehti joululahja 
lähetystyölle keräykseen (Suomen 
Lähetysseura). Klo 19 Kauneimmat 
joululaulut kirkossa. Isomaa, Määttä 
ja kirkkokuoro. Kolehti Suomen lä-
hetysseuralle.
Jouluaattona ma 24.12. klo 13 ehtool-
lishartaus Pihlajistossa, Isomaa. Klo 14 
kirkkokuoro vierailee Pihlajistossa. 
Klo 15 sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Isomaa, Määttä ja kirkkokuoro. Klo 
22  jouluyönmessu kirkossa, Isomaa 
ja Olli Kinnunen.
Ti 25.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa, Määttä ja kirkko-
kuoro. Kolehti teemavuoden, Auta 
oppimaan, mukaisesti lapsi- ja nuo-
risotyöhön sekä nais- ja perhetyöhön 
Suomen lähetysseuran työalueilla.
Ke 26.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Kinnunen. Kolehti 
oman seurakunnan lähetystyön nimik-
kokohteisiin.
To 27.12. klo 12 Mäläskän Diakonia- ja 
lähetyspiiri Näpänkankaalla.
Su 30.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Määttä. Kolehti 
Kestilän kappeliseurakunnan dia-
koniatyöhön. 
Ma 31.12. klo 21 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Määttä.
Ti 1.1. klo 10 messu kirkossa, Isomaa ja 
Kinnunen. Kolehti Hiippakunnalliseen 
toimintaan nuoriso- ja kasvatustyön, 
lähetys- ja diakoniatyön saralla Oulun 
hiippakunnassa.
Su 6.1. klo 10 messu kirkossa, Isomaa 
ja Kinnunen. Kolehti Senegalin ja 
Angolan ev.lut. kirkkojen työntekijä-
koulutukseen ja opiskelustipendeihin 
Suomen lähetysseuran kautta.  
Rauhanyhdistys: Su 23.12. klo 12 
seurat ry:llä, A. Pikkarainen ja T. Koi-
vukangas. Su 30.12. seurat ry:llä klo 
19, A. Nevala.
Kuollut: Tapani Iisakki Leinonen 33 
v, kirj. Oulussa.

Piippola 
Pe 21.12. klo 19 Kau-
neimmat joululaulut 
Shellillä. 
23.12. kirkko, klo 12 
sanajumalanpalvelus 
( Piri, Määttä).
24.12  jouluaatto: klo 13 jouluhartaus 
ja HPE Vaarintalo ja Ainola yhdessä,  
klo 15 hartaus hautausmaalla, klo 
23 jouluyön messu kirkossa, Piri, 
Määttä, kirkkokuoro, Riikka, viulu, 
ehtoollisavustajat Jorma Niinikoski, 
Enna Junno ja Johannes Hyytinen, 
kirkossa kynttilävalaistus.
25.12. klo 8 jouluaamun joulukirkko 
kirkossa, Piri, Määttä.
26.12. klo 10 (huom. aika!) tapanin-
päivän sanajumalanpalvelus kirkko, 
Piri, Määttä.
30.12. klo 24 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri, Määttä.
31.12.- 1.1.08 uudenvuoden vastaan-
otto kunnantalon edessä, kunnan, 
yrittäjien ja seurakunnan tervehdykset, 
kirkonkellojen soidessa siirrytään 
kirkkoon, jossa uudenvuoden sana-
jumalanpalvelus, Piri, Määttä.

Siikajoki
Siikajoen palvelu-
piste on suljettu ma 
31.12.07. Avoinna seu-
raavan kerran ma 7.1. ja 
ti 8.1. klo 10-14. Puh. 
010 4250 299 tai toimistosihteeri 044 
3438 148. Kiireellisissä asioissa voitte 
ottaa yhteyttä Ruukin kirkkoherran-
virastoon, P. 010 4250 270.
To 20.12. rippikoulua srk-kodilla 
klo 14.15 - 16. Seurakuntalaisten 
joulujuhla srk-talolla klo 18. Olette 
kaikki tervetulleita syömään puuroa 
ja nauttimaan jouluiset joulukahvit 
tortun ja piparin kera. Huom. Paikka 
muuttunut aiemmin ilmoitetusta.
Su 23.12. messu srk-kodilla klo 14, 
Reino Tanjunen.
Ma 24.12. jouluaaton aattohartaus 
kirkossa klo 15, Reino Tanjunen.
Ti 25.12. jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus kirkossa klo 9, Reino 
Tanjunen.
Ke 26.12. tapaninpäivän maakirkko 
Puistolassa klo 13, Reino Tanjunen.
Su 30.12. sanajumalanpalvelus srk-
kodilla klo 12, Reino Tanjunen.
Ma 31.12. uudenvuoden aattohartaus 
kirkossa klo 23.30, Reino Tanjunen.
Su 6.1. loppiaisena lähetyksen kirk-
kopyhä srk-kodilla klo 12, Reino 
Tanjunen. Kaikki seurakunnan rip-
pikoululaiset jumalanpalvelukseen. 
Lähetyskahvit.
Ti 8.1. virsihetki Puistolassa klo 13.
Ke 9.1. lapsikuoron harjoitukset srk-
kodilla klo 15.
To 10.1. seurakunnan rippikoulua 
srk-kodilla klo 14.15-16.
Rauhanyhdistys: Ke 26.12. seurat ry:
llä klo 17. Su 30.12. seurat ry:llä klo 
17.  Pe 4.1. ompeluseurat ry:llä klo 
18.30. Su 6.1. seurat ry:llä klo 13.  Ma 
7.1. pyhäkouluopettajien kokous Janne 
Käkelällä klo 19. Ke 9.1.ompeluseurat 
ry: llä klo 18.30. To 10.1. päiväkerho 
ry:llä klo 17.30.
Juho Virrosen 70-vuotissyntymäpäi-
väseurat pappilassa la 22.12. alkaen klo 
13 ruokailulla. Mahdolliset muistami-
set Petroskoin kirkon rakennusrahas-
toon Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Tili: 542406-218850.
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni 
Hirvaskariin, puh. 050 4927 292. Hän 
toimii yhteyshenkilönä tukipakettien 
jakelussa.
Siunattua Adventin aikaa Sinulle ja 
Rakkaillesi ja Riemullista Vapahtajam-
me syntymäaikaa kotiinne!
Avioliittoon kuulutetaan: Kari Samuli 
Lehtonen, Kouvola evl ja Johanna Mari 
Hannele Hyväri, Elimäki evl.
Kastettu: Alisa Mirjami Haho. 

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodissa 
su 23.12. klo 10, Kuk-
kurainen, Holmström, 
Piirainen.
Kauneimmat joululau-
lut kirkossa pe 21.12. klo 19.
Vox Margaritan ja kansalaisopiston 
mieskuoron joulukonsertti Soi tai-
vas enkelilaulua  kirkossa su 23.12. 
klo 19.
Aattohartaus kirkossa ma 24.12. klo 
13 (lapsityön järjestämä) ja 15 (taksi-
kyyditys seurakuntakodilta klo 14.30, 
edestakaisen kyydin hinta 3 e) .
Aattohartaus Sarakylän kappelissa 
klo 13.
Jouluyön messu kirkossa ma 24.12. 
klo 23.
Joulukirkko kirkossa ti 25.12. klo 7, 
Holmström, Piirainen. Taksikyyditys 
seurakuntakodilta klo 6.30, edestakai-
sen kyydin hinta 3 e.
Joulukirkko Sarakylän kappelissa klo 
8 ja Syötteellä Syötekeskuksessa klo 10, 
Kukkurainen, Puhakka.
Sanajumalanpalvelus seurakunta-
kodissa ke 26.12. klo 12, Kyllönen, 
Piirainen.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su 30.12. klo 10, Holmström, 
Kyllönen, Piirainen.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1.2008 klo 
10, Kyllönen, Piirainen.
Ehtoollisjumalanpalvelus su 6.1. 
klo 10, Kukkurainen, Holmström, 
Piirainen. Kirkkokahvit ja Sambian 
terveiset. Mattoarpajaisten voittojen 
luovutus.
Päiväkerhot ja perhekerhot kokoon-
tuvat seuraavan kerran 7.1. alkavalla 
viikolla.
Joulukeräys Vienan Karjalaan lasten 
hyväksi. Keräysaika on jouluun saakka. 
Lahjoitukset Kuhmon seurakunnan 
Vienan Karjalan työn tilille Nordea 
105830-102247, viitenumero 5270.
Rauhanyhdistykset: 90-vuotissyn-
tymäpäiväseurat Jaurakkajärvellä 
Hilja Paukkerilla su 30.12. klo 18. 
Joulujuhlaseurat Sarakylän koululla 
la 22.12. klo 19 ja lauluseurat Sara-
kylässä Elsa Puhakalla su 30.12 klo 
19. Loppiaisseurat Sarakylän koululla 
su 6.1. klo 12 ja 19, A.Lohi, J. Aikkila. 
Loppiaisseurat Jongulla Mirja ja Matti 
Viljamaalla su 6.1. klo 13. Seurat 
Hirvaskosken rauhanyhdistyksellä ti 
1.1. klo 17, J. Jaakkola, T. Luokkanen.  
Seurat Kurenalan rauhanyhdistyksellä 
ke 26.12. klo 17, J.Jaakkola, E. Illikainen. 
Lauluseurat Kurenalan ry:llä su 30.12. 
klo 17, P. Ihme. Seurat Kurenalan 
rauhanyhdistyksellä su 6.1. klo 17, 
M.Niemelä, V.Sivula.
Kastettu: Antton Lauri Eerikki Tuohi-
maa, Selena Sini Sofia Stenius, Emma 
Johanna Juttula.
Haudattu: Helmi Esteri Bergman 94 
v, Pauli Karppinen 93 v, Jenni Vähä-
kuopus 84 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin  klo 9-14, p. 
882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi

niapiiri Marja Leena ja Matti Kemp-
paisella.
Loppiaisena 6.1. klo 12 messu kirkos-
sa, Janne Isomaa ja Kinnunen, kolehti 
SLS:lle Senegalin ja Angolan evl. kirk-
kojen työntekijäkoulutukseen ja opin-
tostipendeihin. Klo 18 Kauneimmat 
joululaulut vielä kerran srkt:ssa.
Ti 8.1. klo 11-13.30 päiväkerho kh 
4-5v ja klo 15-16.30 salaisuuksien 
kaivos- kerho kh 0-6 lk.
To 10.1. kaikki 3 kuoroa on jälleen 
norm. aikoina.
Rauhanyhdistys: Su 23.12. klo 16 
seurat ry.Tapanina 26.12. klo 18.30 
seurat ry. La 29.12. klo 19 seurat ja 
lauluilta ry. Ma 31.12. klo 19 iltakirkko, 
Kautto ja Kinnunen. Ke 2.1. klo 18.30 
lauluseurat ry. La 5.1. klo 19 seurat ja 
lauluilta ry.
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Tyrnävä
Hartaus to 20.12. klo 
10.30 Sotainvalidien 
palvelutalolla.
Sinkkujen jouluinen 
iltapala to 20.12. klo 
19 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Koululaisten joulu-
kirkko pe 21.12. klo 
9.15 Tyrnävän kir-
kossa.
Hartaus pe 21.12. klo 
13.30 Lepolassa.
Lasten kauneimmat joululaulut la 
22.12. klo 15 Tyrnävän kirkossa.
Messu su 23.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa, Ikonen.
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 15 
Tyrnävän kirkossa, Ikonen.
Jouluyön messu ma 24.12. klo 22 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
25.12. klo 7 Tyrnävän kirkossa, Iso-
kääntä. Kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, Ikonen.
Sanajumalanpalvelus su 30.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä.
Uudenvuodenpäivän sanajumalan-
palvelus 1.1. klo 10 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen.

Kaksi ekumeenista
rukouspäivää lisää

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on allekirjoittanut julis-
tuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Kristittyjen yk-
seyden rukouspäivää vietetään vuoden 2008 alusta aina 18. tam-
mikuuta kansainvälisesti vietettävällä ekumeenisella rukousvii-
kolla. Toinen rukouspäivä on rauhan, ihmisoikeuksien ja kan-
sainvälisen vastuun rukouspäivä on aina 24. lokakuuta, joka on 
Yhdistyneiden kansakuntien päivä.

Koska rukouspäivät sattuvat useimmiten arkipäiville, seura-
kunnat voivat viettää rukouspäiviä rukoushetkinä, viikkomes-
suina, sanajumalanpalveluksina tai ekumeenisina juhlina. Ru-
kouspäiväjulistus luetaan seurakunnissa kristittyjen ykseyden 
rukouspäivänä tai sitä edeltävänä sunnuntaina.

Suomessa on 1500-luvulta lähtien vietetty valtiovallan määrää-
miä rukouspäiviä. Rukouspäiväjulistuksen valmistelusta huolehtii 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

Luterilaisen kirkon kulttuuripal-
kinto 2007 myönnettiin profes-
sori Simo Heiniselle ja kirjailija 

Tytti Issakaiselle. 
Professori Simo Heininen on opetuk-

sessaan ja tutkimustyössään keskittynyt 
Agricolan kirkollisen kulttuuriohjelman 
selvittämiseen. Hän on lukuisissa tie-
teellisissä tutkimuksissaan, kirjoissaan 
ja juhlavuonna pitämissään esitelmissä 
valottanut Agricolan elämäntyötä sekä 
tutkimuksellisesti korkeatasoisesti että 
lukijalähtöisesti. Juhlavuotena ilmestynyt 
Agricolan elämänkertateos Mikael Agri-
cola – Elämä ja teokset kokoaa vaikutta-
valla tavalla monikymmenvuotisen työn 
tulokset yhteen. Agricolan elämäntyön 
esillä pitäminen muistuttaa kirkkoa sen pe-
rustehtävästä, uskonsisällön esillä pitämisestä 
ja vaalimisesta.

Kirjailija Tytti Issakainen on työssään il-
mentänyt reformaation tärkeää periaatetta 
antamalla maallikkona lahjansa kirkon käyt-
töön. Issakainen on kirjallisessa toiminnassaan 
kuvannut monipuolisesti kirkon historian 
merkittäviä tapahtumia, kuten Agricolan 
juhlavuoden pääjuhlan käsikirjoituksessa tai 
kirkkonäytelmässä Vihan päivät 1918 Tam-
pereen tuomiokirkon käyttöönottojuhlien 
yhteydessä. 

Issakainen käsittelee usein ihmisen hengel-
liseen kasvuun ja etsintään liittyviä aiheita. 
Oppikirjoissa, kuten Elämän siiville -sarjassa 
ja kirjoittamissaan kasvatusaineistoissa, kuten 
Atte ja Anna -sarjassa hän kuvaa yksinker-
taisesti ja omaksuttavasti keskeistä kristillis-
tä uskonsisältöä. Tytti Issakainen on lisäksi 
kirjoittanut tekstejä lukuisiin kantaatteihin 
ja lauluihin ja myös säveltänyt lauluja.

Vuotta 2007 on Suomessa vietetty Mikael 
Agricolan juhlavuotena. Vuoden tavoitteena on 
painottaa tämän päivän suomalaista kulttuuria, 
kirjallisuutta sekä kirkollista ja yhteiskunnallis-

Kirkon kulttuuripalkinnot 
kahdelle

ta elämää ja 
kytkeä ne Mikael Agricolan 
elämäntyöstä ammennettavaan perintöön. 
Kirkossa muistetaan Mikael Agricolaa ennen 
kaikkea kirkollisen perinteen jatkajana ja uu-
distajana sekä rukouksen opettajana. Agricola 
aloitti määrätietoisesti uskonpuhdistuksen 
hengellisten periaatteiden juurruttamisen 
suomalaisiin.

Kirkon kulttuuripalkinto on jaettu vuodesta 
1992 lähtien. Vuonna 2006 se annettiin oh-
jaaja Veikko Aaltoselle ja ohjaaja Klaus Hä-
rölle tunnustuksena kristillistä sanomaa esillä 
pitävästä taiteellisesta toiminnasta. 

KIRKON TIEdOTUSKESKUS

Tytti Issakainen ja
Simo Heininen.

Loppiaisen sanajumalanpalvelus 6.1. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, Ikonen.
Seurakuntakerho ti 8.1. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 17 Temmeksen kirkossa, Ikonen. 
Korsukuoro. Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus 25.12. klo 7 Temmeksen 
kirkossa, Ikonen. Kirkkokyyti, 0400 
280 678. Messu loppiaisena 6.1. klo 12 
Temmeksen kirkossa, Jouni Riipinen. 
Herättäjän kirkkopyhä. Herättäjän 
seurat ja vuosikokous Temmeksen 
srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 21.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Ke 26.12. 
klo 16 seurat ry:llä, Eero Österberg ja 
Jari Hintsala. Su 30.12. klo 14 seurat 
Lepolassa. Ti 1.1. klo 16 seurat ry:llä, 
Ali Viinikka ja Kari Hirvasniemi. To 
3.1. klo 19 myyjäispalaveri ry:llä. Su 
6.1. klo 16 seurat ry:llä. Pe 11.1. klo 
19 myyjäiset ry:llä. Murto: Ke 26.12. 
klo 16 seurat ry:llä. Ma 31.12. klo 19 
seurat ry:llä.
Kastettu: Anniina Sofia Haaraniemi, 
Sanni-Reeta Elina Haho, Mila Maria 
Näppä, Annika Emilia Sarkkinen, 
Janus Antton Siltala, Niina Sofia 
Vihelä.
Avioliittoon vihitty: Jussi Taavetti 
Huhtala (Karjasilta evl) ja Milla Emilia 
Tuomela.
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Virsiä uudessa paketissa
 

”Herra, auta aina, etten ketään paina, etten toisten taakkaa suuremmaksi tee.” 
Nämä virren 509 sanat puhuttelivat oman kertomansa mukaan laulaja ja näyt-
telijä Samuli Edelmania. Ketäpä ne ei puhuttelisi, kun pysähtyy niitä ajattele-
maan. Kuinka paljon toisten taakkoja suuremmaksi lopulta tehdään, eikä vähi-
ten läheisempien keskuudessa.     

Tästä puhuttelusta on seurannut se, että tutuista virsistä on ammattitaidolla 
toteutettu albumi. Samuli Edelmanin tulkinta ei jätä ketään kylmäksi. Albumi 
on noussut kaiken myytävän musiikin myyntitilastojen kärkeen ja ylittänyt pla-
tinalevyn yli 30 000 kappaleen rajan. Kirkot ovat täyttyneet kuulijoista tekijöiden 
konserttikiertueella.

Kuuntelin radio-ohjelmaa, jossa oli aiheena juuri tämä: Mitä mieltä oltiin 
virsien tällaisesta tulkinnasta? Yleensä kuuntelijat pitivät sitä tervetulleena ja oli 
monelle palauttanut mieliin tutut virret. Muutamat soittajat, eivät suoraan tuo-
minneet, mutta antoivat ymmärtää, että ”meidän” keskuudessa lauletaan vain 
vanhalla ja perinteisellä tavalla. ”Voi meitä ja meidän lapsia.” Näin sanoi kerran 
jo edesmennyt vanha sananjulistaja meistä ja meidän asenteista yleensä.

Vanha ja perinteinen. Ne ovat erinomaisia periaatteita, kun puhutaan raa-
matun ja virsien sisältämän sanoman pitämisessä muuttumattomana Jumalan 
sanana. Noissa vanhoissa virsissä tämä periaate toteutuu ja albumin suosioon se 
ei ole voinut olla vaikuttamatta. Joku on sanonut, että se on kirkonkin kannalta 
myönteisin mediatapahtuma pitkään aikaan.

Nyt jos koskaan, tarvitaan juuri tällaisia myönteisiä tapahtumia. Tarvitaan myös 
tapahtumien toteuttajia, jotka ovat valmiit panemaan itsensä likoon ja antamaan 
saamansa lahjat yhteiseksi hyväksi. Vaikka sitten virsien vanhan ja perinteisen 
sanoman tulkitseminen, laitettuna uuteen pakettiin.

 
JORMA PIIPPO

OULU

Kyllä, taivaaseen on vain yksi tie

Viitaten Erkki Torvelan kirjoitukseen Rauhan Tervehdyksessä 13.12.2007. 
Torvelan kirjoituksesta paistaa, ettei hän tunne Jeesusta niin kuin Raamattu opet-
taa. Viittaan hänen otsikkoonsa: ”Taivaaseenko vain yhtä tietä?” Raamattuhan 
opettaa, että vain Jeesus on tie pelastukseen, ei kukaan tule Taivaisen Isän työ kuin 
Jeesuksen kautta.

Erkki Torvela arvostelee väärin pastori Juha Sarkkisen kirjoitusta (Rauhan Ter-
vehdys 5.12.2007). Sarkkinen kirjoittaa ihan oikein Jeesuksesta ja helvetin tuo-
miosta, hän ei kirjoita harhaoppisesti, vaan kirjoittaa harvinaisen oikein verrattuna 
moneen pastoriin; hänen opetustaan voi vain tarkentaa ja täydentää.

Hyvät teot, vaikka niistä monesti tulee hyvä mieli, eivät auta pelastukseksi helve-
tin tuomiolta. Ensin täytyy oppia tuntemaan Jeesus omana Vapahtajana niin kuin 
Raamattu opettaa, vain siten pääsee pois tuomion alaisuudesta. Kun sitten tuntee 
Jeesuksen, niin hän vaikuttaa uskovassa tahtoa tehdä hyviä tekoja (vanhurskaut-
ta). Nuo Jeesuksen vaikuttamat teot ovat sitten niitä hyviä tekoja mitä ihmisen 
tulee tehdä. Niillä ei voi ansaita pelastusta, koska pelastus on Jeesuksen ristin työn 
ansiota, mutta jos uskova jättää nuo hyvät teot systemaattisesti tekemättä, eikä 
tunnusta niitä Jeesukselle ja tee parannusta, hän menettää pelastuksen. Sanoohan 
Jeesus Raamatussa, ettei jokainen joka sanoo Herra, Herra pääse Taivasten valta-
kuntaan, vaan se joka tekee Taivaallisen Isäni tahdon.

Mitä tulee muihin jumaliin, kuin kristinuskon Jumalaan, joita Erkki Torvela mai-
nitsee: allah, budha, manito ynnä muut sellaiset, niin ne ovat kaikki epäjumalia, ja 
joka niitä kumartaa, eikä tahdo kumartaa yksin Raamatussa ilmoitettua Jumalaa, ei 
ikinä näe pelastusta ja pysyy helvetin tuomion alaisena  jos ei tee parannusta. Asia 
oli tuolla tavalla Vanhan Testamentin aikana ja on siten tänäänkin.

MARKO NATUNEN
OULU
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Lucia ummikkosuomalaisessa Ou-
lunsalossa? Kyllä ja paljon muuta-
kin. Oulunsalon seurakunta ja 4H 

tarjosivat oulunsalolaisille jouluvaelluk-
sen viime viikon torstaina. Paikka oli 
huolellisesti valittu: Umpimähkä, jos-
sa seurakunnalla on leirikeskus.

Nimestään huolimatta Umpimähkä 
ei ole umpimähkä vaan kaunis paikka 
merenrannalla, ihanteellinen jouluiseen 
herkistelyyn. Se olikin somistettu lyhdyillä, 
jotka oli asetettu reittien varsille.

Oulunsalolaiset ja varsiinkin oulun-
salolainen pikkuväki kiersivät riemul-
la reitin, jossa kohdattiin Lucia-neito 
kodassa, askarreltiin saunalla, käytiin 
nuotiopaikalla, vastattiin rannalla tie-
tokilpailukysymyksiin, ihailtiin hevo-
sia, vähän laulettiin ja kauniiksi lopuksi 
syötiin puuroa. 

Kaikkein tunnelmallisinta oli saunal-
la, jossa askartelun lisäksi koluttiin läpi 
tonttutunneli, jonka päätteeksi saunan 

Umpimähkässä jouluvaelluksella

hämyssä ihailtiin seimen ääressä suurinta 
lahjaa kaikista.

Järjestäjät olivat varautuneet keittämään 
puuroa 200–300 hengelle. Tapahtuma 
alkoi iltapäivällä kello kaksi ja päättyi 
iltakahdeksalta.

PEKKA HELIN

Lucia-neitona Heidi Kaakinen, hänen ai-
rueinaan Riikka Nikula ja Katri Toikka.

Haukipudas 
investoi yli 
300 000 
eurolla

Haukiputaan seurakunnan 
kirkkovaltuusto on hyväksy-
nyt talousarvion 2008 sekä toi-
minta- ja taloussuunnitelman 
vuosille 2008–2010. Toiminnan 
painopistealueet ovat myös jat-
kossa perhetyö sekä ympäris-
tö. Talousarvioon sisältyy uu-
sina virkoina neljäs diakonian 
virka sekä kaksi määräaikais-
ta nuorisotyönohjaajan virkaa 
kesän leirikautta varten. 

Talousarvion toimintatuotot 
ovat 168 392 euroa, toiminta-
kulut 2 733 328 euroa ja vero-
tulot  2 851 540 euroa. 

Investoinnit talousarviossa 
ovat  334 000 euroa. Tuleva-
na vuonna on tarkoituksena 
rakentaa Isonniemen leirikes-
kuksen alueelle kotakirkko. Se 
palvelee leirihartauspaikkana 
ja sadesään nuotioiltojen tila-
na. Hautausmaan yhteyteen 
rakennetaan myös lämmintä 
huolto- ja varastotilaa. 

Sopivasti joulumarkkinoil-
le julkaistiin tuote, jolla oli-
si edellytyksiä kilpailla puh-

kisoitettujen joululaulujen kanssa. 
Poppipappi Mikko Salmi, iskelmä-
mies Ilkka Vainio ja kapellimesta-
ri Markku Penttilä ovat tuottaneet 
Virsikaraoke-nimisen dvd:n, josta 
toivotaan joulunpyhien virikettä, 
ylioppilasjuhlien ohjelmanume-
roa ja miksei myös karaokebaari-
en hengen nostattajaa.

Perinteisen urkusoundin ystä-
vänä ällistelen, miten niin karaoke 
muka olisi parempi virrenveisuun 
virittäjä. Mikä voisikaan nostaa 
endorfiinit jytäkämmin kattoon 
kuin urkupilleistä raikuva ”Enke-
li taivaan” joulukirkossa? Koetaan 
ihme, jossa kirkkokansan veisuu 
ylittää kriittisen massan. Kiitosvirttä 
veisatessa nuortuvat mummokuo-
ronkin äänijänteet. 

Entäpä kirkkokonsertti, jossa 
kuuluisa bassolaulaja jyrisee leh-
teriltä ”Minä vaivainen mato mat-
kamies maan?” Eikö ole terapeut-
tista kokea selkäpiin värinä, joka 
asettaa omat ongelmat oikeisiin 
mittasuhteisiin?

Omiin lapsuudenmuistoihini 
80-luvulta kuuluu keskusradiosta 
aamuisin pärähtävä virsi. ”To-
tuuden henki” piinasi uneliaita 
korviamme huomattavan usein. 
Virttynyt virsikasetti kuului opetta-
jainhuoneen musiikkivalikoimaan. 
Pakko sanoa, että tämä kasetti is-
kosti minunkin virsimuistoihini 
ankeuden leiman.

Suomalaiset rokkarit, popparit, 
jazzmuusikot ja sinfoniaorkesterit 
ovat vuodattaneet virsisovituksiin 
viime vuosina uutta viiniä. Virsi on 
soinnillisen rikkauden runsauden-
sarvi, kun ammattimuusikot ovat 
asialla. Siitä ei ole epäilystäkään.

Mutta yksi ongelma pysyy: miten 
saada tavallinen kansa veisaamaan 
mielellään virsiä? Virsikirjauudis-
tuksesta on 20 vuotta, mutta kan-
sa valittaa, ettei ole ehtinyt oppia 
uusia versioita. Rippikouluikäiset 
hallitsevat pari virttä, ja samat virret 

valitaan sitten myöhemmin häihin 
ja oman lapsen ristiäisiin. 

Kumma kyllä, sama kansa op-
pii hitti-iskelmät parissa viikossa. 
Suomalaisilla on hallussaan mas-
sakaraoken maailmanennätys: 
Helsingin Kauppatorilla laulettiin 
toukokuussa 2006 Hard Rock Hal-
lelujah! -niminen virsi karaokena 
80 000 ihmisen voimin.

Mikko Salmi ja Ilkka Vainio yrit-
tävät nyt istuttaa virallisemmat virret 
kansan suuhun karaoken keinoin. 
Virsikaraoke-dvd on käsilaukkuun 
mahtuva paketti, joka tarjoaa taustat 
ja sanat 16 suosikkivirteen. 

”Karaoke antaa virrelle siivet 
ja päinvastoin!  Elämää ja (kuo-
lemaa) suurempia lauluja!” luva-
taan levyn kansitekstissä. Virsien 
sovituksissa kieltämättä liidellään 
maan ja taivaan väliä. Afromelodia 
”Kuule isä taivaan” sykkii letkeästi 
reggaen tahtiin. ”Maa on niin kau-

nis” saa taustakseen tunnelmoivaa 
kitarapoppia. ”Herra kädelläsi” 
helähdyttää ilmoille huikeat syn-
tikkasoundit. Valikoimaan kuuluu 
bossa novaa, groovea, salonkikel-
poista rokkia ja klassisempaa satsia 
oboesoolojen kera.

Karaokelevyssä on kuitenkin kaksi 
raskauttavaa puutetta. Videoraitana 
tarjotaan sisällöntuotantoa sanan 
halvimmassa merkityksessä. Mie-
likuvituksen ja vaivannäön puute 
paistaa läpi joka käänteessä: Ku-
vakulmat vaihtuvat levottomasti 
sekunnin välein. Yhtämittaiset 
zoomaukset koskevat silmiin. 

Vaikuttaa siltä, että kuvaaja on 
kierrellyt Helsingin kirkoissa pa-
rin kesäpäivän ajan. Sitten hän on 
leikellyt pötköksi mitä on sattunut 
purkkiin saamaan. On hirveä pet-
tymys, ettei edes jouluvirttä veisa-
tessa pääse silmäilemään levollisia 
talvimaisemia. Kuvaruudulla näkyy 

ilmoitustauluja ja ihmisten ramp-
paamista jalkakäytävällä.

Toinen puute levyllä on sovi-
tusten melkoinen lennokkuus. Jos 
alkusävelen löytäminen ja nuotis-
sa pysyminen on vaikeaa, taustat 
eivät tarjoa juurikaan tukea. Vain 
parissa virressä jokin soitin soittaa 
melodiaääntä. Ilman reipasta esi-
laulajaa ei yhteislaulu tämän levyn 
tahdissa ehkä suju.

Nähtäväksi jää, saako virrenvei-
suu nyt pääsyn karaokebaareihin. 
Voisiko lähiökuningatar kohot-
taa uskottavuuttaan laulamalla 
Jeesuksesta? 

RIIKKA VUORIJäRVI

Virsikaraoke-dvd sisältää 
16 suosikkivirttä. Lisätietoja 

myynnistä www.edel.fi

Virsikaraoke haastaa 
mikkikansan virrenveisuuseen

Keskiaikaisia 
ja moderneja 
joulusävelmiä 
Pudasjärvellä

Pudasjärven ei-tavanomai-
sin joulukonsertti tänä vuon-
na on kirkossa sunnuntaina 
23. joulukuuta.  Seurakunnan 
naiskuoro Vox Margarita ja 
kansalaisopiston mieskuoro 
ovat valmistaneet Soi Taivas 
enkelilaulua -konserttia var-
ten ohjelman, jossa erityises-
ti uudet joululaulut pääsevät 
esille. Keskiaikaista laulupe-
rinnettä edustavat laulut ”Nyt 
ilovirttä veisaten” ja ”Maa ja 
taivas riemuitkaa”. 

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Kolehdilla tuetaan Virolaisen 
Järva-Peetrin seurakunnan 
toimintaa.
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– kaikki asiat loksahtivatkin pai-
kalleen ihmeellisen helposti.

Leppävirralla Yrjölät työskente-
livät työparina ja pyörittivät vuosia 
kahdestaan seurakunnan diakonia-
toimintaa. 

– Niin, ihmeen hyvin me on 
jaksettu, yli pari vuosikymmentä 
yhdessä töissä ja kotona, Raija Yr-
jölä naurahtaa.

Uutta Yrjölälle Oulussa ovat 
isommassa tiimissä työskentely ja 
kaukaa tulleet maahanmuuttajat. 
Leppävirralla ulkomaalaiset olivat 
lähinnä venäläisiä, Tuiran seurakun-
nan alueella asuvien noin 50 000 
ihmisen joukossa taas on monia 
kansallisuuksia. Yhteistyötahojen 
kartoituskin on vielä työn alla. 

– Leppävirralla kaikki oli hy-
vin selkeää, kun tunsimme kaikki 
toisemme. 

Kristilliset perusarvot 
kantavat

Ongelmat sinänsä ovat samanlaisia 
kymmenentuhannen hengen kun-
nassa ja yli sadantuhannen asuk-
kaan kaupungissa. 

– Vastaavanlaisia ihmiskohtaloita 
löytyy molemmista, vain mittakaava 
vaihtuu, Yrjölä tuumii.

– Uskon, että mitä enemmän 
ihmiset vieraantuvat kristillisistä 
perusarvoista, sen huonommin 
ihmiset voivat. Nykyään ei tarvit-
se kuin avata Kaleva aamulla, niin 
kaikki pahat teot hyppäävät silmille. 
Pidetäänpä kristillistä uskoa miten 
vanhanaikaisena tahansa, juuri 
sydämen usko ja lähimmäisenrak-
kaus saa ihmisen tekemään hyvää 
toisille, suojelemaan ja eheyttä-
mään elämää.

ELSI HUTTUNEN

S ukupolvien ketjun voi näh-
dä myös ikävällä tavalla, sillä 
huono-osaisuus siirtyy hyvin 

helposti sukupolvelta toiselle, dia-
konissa Raija Yrjölä kertoo. 

Yrjölä on toiminut Tuiran seu-
rakunnan diakoniatyöntekijänä 
syyskuun puolesta välistä alkaen. 
Vuoden alkupuolella viransijaisuus 
vaihtuu vakituiseen työsopimuk-
seen. Samalla työalue vaihtuu Me-
ri-Toppilasta ja keskisestä Tuirasta 
pohjoiseen, kasvavaan Kuivasjärven 
suuralueeseen. 

Vakinaisen työn myötä Yrjölän 
vastuulle tulee koko seurakunnan 
diakonisen perhetyön ja kriisityön 
koordinointi. Vastaavia virkoja on 
Suomessa perustettu viime aikoina 
yhä enemmän. 

– Diakoninen perhetyö on haa-
voittuvassa tilanteessa olevien per-
heiden parissa toimimista. Kriisityö 
kattaa puolestaan niin perheiden 
kuin yksittäisten ihmisten aut-
tamista elämän kriiseissä, Yrjölä 
luonnehtii. 

Turvaton lapsuus 
kummittelee

Päihde- mielenterveysongelmat 
ovat suuri tekijä, mutta vaikeudet 
voivat tulla myös muualta. Usein 
ne juontavat juurensa jo edellisiin 
sukupolviin, vaikka myös yksi krii-
si voi järisyttää elämän raiteiltaan. 
Yrjölän mukaan moniongelmaisil-
la on usein takanaan turvaton lap-
suus. Kuinka antaa uskoa elämään 
– se on suuri haaste. 

– Diakonian pitäisi kuitenkin ol-
la muutakin kuin aineellista apua, 
Yrjölä muistuttaa.

Turvaverkot ovat tärkeitä. Per-
heen ja suvun tukea ei kuitenkaan 
aina saa. 

– Toivon, että kaikki jotka ovat 
saaneet lahjaksi lapsen vastuulleen, 
olisivat valmiit pitämään heistä huol-
ta ja tinkimään omastaan. Kodin 
antamat kasvun eväät vaikuttavat 
ratkaisevasti ihmisen elämään. Mo-
nien eväät ovat onneksi hyvät, joil-
lakin riittämättömät. Lasten pitäisi 
antaa olla lapsia ja vanhemmalla 
on vastuu myös täysi-ikäisyyden 
kynnyksellä olevasta nuorestaan, 
viiden lapsen äiti toteaa. 

– Apua kannattaa rohkeasti ha-
kea itselleen ja perheelleen, jos ko-
kee, että oma jaksaminen ja keinot 
ovat vähissä.

Paljasjalkainen oululainen on 
kutsumustyössään. Karjasillalla 
asuneen Yrjölän lapsuus ja nuo-
ruus tuli vietettyä seurakuntari-
ennoissa. 

– Halusin aina seurakunnan 
hengelliseksi työntekijäksi. Vaikka 
en tiennytkään paljoa diakonissan 
työstä, oli helppo siirtyä muutaman 
kilometrin päähän diakoniaopistolle 
opiskelemaan, Yrjölä naurahtaa.

Valmistumisensa jälkeen Raija 
Yrjölä on ollut töissä Haapavedellä 
ja Leppävirralla yhteensä yli kaksi-
kymmentä vuotta. 

– Paluu Ouluun on ollut useasti 
mielessä. Juuret alkoivat keski-iässä 
tuntua tärkeiltä. Täällä asuu kui-
tenkin sukua isän ja äidin puolelta, 
Yrjölä pohtii.

Aviomies Arvo Yrjölä on myös 
diakoniatyöntekijä. Matka takaisin 
kotikonnuille alkoi realisoitua, kun 
mies sai viran Kempeleestä. Seitsen-
henkisen perheen vanhin poika jäi 
suorittamaan lukion loppuun Lep-
pävirralla, muut siirtyivät uuteen 
kotitaloon Kempeleeseen.

– Paikkakunnan vaihdosproses-
sissa rukoilimme, että tapahtuisi, 
miten Taivaan Isä hyväksi näkee 

Lähimmäisenrakkaus 
alkaa kotoa

diakoniatyöntekijä Raija Yrjölä huomaa työssään, miten turvaton lap-
suus voi heijastua pitkälle elämään. – Monessa perheessä joulua usean 
vapaapäivän putkineen pelätään. Joulunakin kannattaisi pitää korkit 
kiinni ja taata lapsille turvallinen olo.

Joulun uskonnollinen sano-
ma on edelleen tärkeä suo-
malaisten joulua koskevissa 

arvostuksissa ja odotuksissa. Kah-
deksan kymmenestä suomalaises-
ta pitää joulussa tärkeimpinä asi-
oina rauhallista tunnelmaa ja yh-
dessäoloa perheen kanssa. Noin 
joka kolmas suomalainen ilmoit-
taa lahjoittavansa hyväntekeväi-
syyteen jouluna.

Myös joulunajan hartauselämä 
on edelleen keskeistä suurelle osalle 
suomalaisista. Yli neljäsosa (27 %) 
pitää todella tärkeänä joulun kris-
tillistä sanomaa ja lähes viidesosalle 
(18 %) joulukirkkoon tai -hartau-
teen osallistuminen on tärkeää. 
Jouluaattona kirkossa ilmoittaa 

Joulun kristillinen sanoma on yhä tärkeä
käyvänsä 14 prosenttia suomalai-
sista. Joka neljäs suomalainen aikoo 
osallistua Kauneimmat joululaulut 
-tilaisuuteen. Jouluevankeliumia 
taas luetaan 15 prosentissa suo-
malaiskodeista.

Yhteisöllisyyden ja perinteiden 
merkitys näkyy korostuneena jou-
lunajan uskonnollisissa tavoissa. 
Lähes kaksi kolmasosaa aikoo käydä 
jouluna hautausmaalla, mikä onkin 
selkeästi suosituin yhteinen jouluun 
liittyvä asia. Lisäksi 51 prosenttia 
aikoo seurata yhteistä joulurauhan 
julistusta radiosta tai televisiosta 
ja reilu kolmasosa laulaa kotona 
joululauluja.

Monet joulun tavat tosiasiallises-
tikin yhdistävät suomalaisia, sillä 
useissa joulunajan aktiviteeteissa 
esimerkiksi eri ikä- ja ammattiryh-
mien väliset erot ovat pieniä.

Tiedot selviävät Kirkon tutki-
muskeskuksen Suomen Gallupil-
la joulukuun alussa teettämästä 
kyselystä. Kyselyyn vastasi 1283 
suomalaista.

Suomalaisten mielikuvat joulusta 
jakaantuvat kahtia. Yhtäältä joulua 
kuvataan joulumieltä virittäväk-
si (72 %) ja rauhalliseksi (54 %). 
Toisaalta sitä arvostellaan liiasta 
kaupallisuudesta ja liiasta kiirees-
tä. Myös kielteisten mielikuvien 
taustalla voidaan nähdä joulu-
rauhan arvostus. Kaupallisuus ja 
kiire koetaan ristiriitaisina joulun 
perussanoman kanssa.

Suomalaiset haluavat viettää 
joulunsa kotona tai vanhempiensa 
luona. Kolme prosenttia suomalai-
sista joutuu kuitenkin viettämään 
joulua työpaikallaan.

Joulun sanoman ja yhteisölli-
syyden arvostuksista suomalaisten 
keskuudessa kertoo se, että joulu on 
suomalaisille edelleen ylivoimaisesti 
mieluisin vuotuisjuhla. Lähes kak-
si kolmasosaa ilmoittaa pitävänsä 
joulua mieluisimpana, kun toiseksi 
tuleva juhannus on mieluisin vain 
vajaalle neljännekselle. 

KIRKON TIEdOTUSKESKUS
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Su 23.12. kello 10 jumalanpal-
velus Tuomiokirkosta, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, avus-
taa Pekka Rehumäki, kanttori 
Henna-Mari Sivula, urkuri Mai-
ja Tynkkynen.
Su 23.12. kello 11.25 Joulun ra-

diopyhäkoulun pitää lastenohjaaja Outi Metsikkö.
Ti 25.12. kello 7 jouluaamun sanajumalanpalvelus Tui-
ran kirkosta, toimittaa Harri Fagerholm, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Heikki Jämsä. Taru Ängesle-
vä yksinlaulu.
Ke 26.12. kello 10 tapaninpäivän jumalanpalvelus Kar-
jasillan kirkosta, toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Ilkka Järviö.
Su 30.12. kello 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkos-
ta, toimittaa Pentti Kortesluoma, saarnaa Paavo Moi-
lanen, kanttorina Sanna Leppäniemi.
Ti 1.1. kello 10 sanajumalanpalvelus Tuomiokirkosta, 
toimittaa Jyrki Vaaramo, avustaa Anna-Mari Heikki-
nen, kanttorina Henna-Mari Sivula.
Su 6.1. kello 10 loppiaisen jumalanpalvelus Tuiran kir-
kosta, toimittaa Nanna Helaakoski, avustaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Heikki Jämsä.
Ke 26.12. kello 15.45 Naisen allakka. Pastori Virpi Sil-
lanpää-Posion ajatuksia.
To 27.12. kello 15.45 Kasvun paikka. Miksi meidän per-
he ei juokse joulun jälkeisessä alessa? Perheenäiti Päivi 
Lohilahti-Mällistä haastattelee Marja Blomster.
Ke 2.1. kello 15.45 Naisen allakka. Pastori Nanna He-
laakoski pakinoi.
To 3.1. kello 15.45 Kasvun paikka. Innostuvatko ny-
kynuoret lähetystyöstä? Lähetyssihteeri Ulla Mäkistä 
haastattelee Marja Blomster.

Su 23.12. kello 9.45 Joulun ra-
diopyhäkoulun pitää lastenoh-
jaaja Outi Metsikkö.
Su 23.12. kello 10 messu Ylivies-
kan kirkosta.

Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etap-
pi-ohjelma uusintana, vieraana kaupunkineuvos Yrjö Rei-
nilä Raahesta. Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.
Ma 24.12. kello 23 jouluyön messu Raahen kirkosta.
Ti 25.12. kello 8 ja kello 10 joulupäivän messu Salois-
ten kirkosta.
Ke 26.12. kello 10 tapaninpäivän messu Kemin kir-
kosta.
Su 30.12. kello 10 messu Raahen kirkosta.
Ti 1.1. kello 10 uudenvuodenpäivän messu Saloisten 
kirkosta.

R A d I O - O H J E L M AT

Kempeleen seurakunnassa 
on haettavana

LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA
Kempele on kasvava noin 15 000 asukkaan kunta Oulun 
seudulla. Seurakunnassa on 35 vakinaista työntekijää.

Seurakunnassa on täytettävänä lapsityönohjaajan virka 
7.1.2008 alkaen. Lapsityönohjaaja toimii laaja-alaisen 
lapsityön väliesimiehenä. Lastenohjaajan toimia on 10. 
Päiväkerhot ja perhekerhot toimivat 4 toimipisteessä. 
Lapsityönohjaaja on mukana perhetyön tiimissä. Viran-
haltijan on tarvittaessa kesäkaudella osallistuttava varhais-
nuorisotyön ja rippikoulutyön toteutukseen. Kelpoisuus-
ehtona virkaan on piispainkokouksen 14.9.2004 anta-
man päätöksen 2 §:n 2 momentissa luetellut tutkinnot 
täydennettynä varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnoilla. 
Palkka määräytyy KirVESTES:n mukaisessa hinnoittelus-
sa vaativuusryhmän 503 mukaan.

Valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
ja ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2 mom.) ennen viran 
vastaanottamista. Koeaika on 4 kuukautta.

Lisätietoja lapsityönohjaajan virasta antavat kappalainen 
Jaakko Tuisku, puh. 040-7703 819, jaakko.tuisku@evl.fi
ja hallintosihteeri Tarja Karppinen, puh. 08-5614 532, 
tarja.karppinen@evl.fi .

Hakemukset tulee lähettää 4.1.2008 klo 15 mennessä 
osoitteella: Kempeleen seurakunta/kirkkoneuvosto (Ha-
kemus) PL 28, 90441 Kempele. 
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo 
sekä todistukset mahdollisista muista ansioista.

Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto

PA LV E L U H A K E M I S T O

PA I K K O J A  AV O I N N A

M U U T  S E U R A K U N N AT

Oulu näkyy ja kuuluu jouluna 
Kolmantena adventtisunnuntaina Pyhän Tuomaan kirkos-
sa nauhoitettu Kauneimmat joululaulut kuullaan Yle Radio 
1:n taajuudella joulupäivänä 25. joulukuuta kello 18. Kirk-
koväen lisäksi tilaisuudessa esiintyi kuoro Oulun laulu.

Toisena joulupäivänä 26. joulukuuta kello 10 nähdään 
TV1:n kautta Ortodoksinen liturgia, Oulun Pyhän Kol-
minaisuuden katedraalilta. Palveluksen toimittaa metro-
poliitta Panteleimon.  

YLE Radio 1

4. adventtisunnuntai 23.12.
Klo 10 Jumalanpalvelus Ulvilasta. Neljäs adventti-
kynttilä syttyy keskiaikaisen Pyhän Olavin kirkossa. 
Saarnan pitää kirkkoherra Marianne Känä.

Jouluaatto 24.12.
Klo 15 Aattohartaus Kauniaisten kirkosta. Puhuja-
na pastori Anna-Kaisa Tuomi.
Klo 18 Ortodoksinen jouluaaton hartaushetki Pyhän 
Nikolaoksen katedraalista Kuopiosta.

Joulupäivä 25.12.
Klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Rovaniemen 
kirkosta. Pastori Henry Rantala saarnaa. Nuorten-
kuoro Rosquo laulaa.
Klo 8 Ortodoksinen joulupäivän liturgia Pyhän Ni-
kolaoksen kirkosta Vaasasta.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut Pyhän Tuomaan 
kirkosta Oulusta. Puhujana pastori Päivi Jussila. Se-
kakuoro Tuike ja Pudasjärven kirkkokuoro laulavat. 
Tilaisuus on nauhoitettu 16.12.

Tapaninpäivä 26.12.
Klo 10 Jumalanpalvelus Joensuun helluntaiseura-
kunnasta.

1. sunnuntai joulusta 30.12.
Klo 10 Jumalanpalvelus Oulun Karjasillan kirkosta. 
Pastori Liisa Karkulehto saarnaa. Karjasillan ja Kas-
tellin kirkkokuorot laulavat.
Klo 18 Katolinen messu Pyhän Birgitan ja Autuaan 
Hemmingin kirkosta Turusta.

Uudenvuoden aatto 31.12.
Klo 18 Uudenvuoden rukoushetki Kouvolan orto-
doksisesta Ristin ylentämisen kirkosta.

Uudenvuoden päivä 1.1.2008
Klo 10 Jumalanpalvelus Savonlinnan tuomiokirkos-
ta. Kirkkoherra Sammeli Juntunen saarnaa.
 
Loppiainen 6.1.2008
Klo 10 Jumalanpalvelus Keski-Porin kirkosta Poris-
ta. Kirkkoherra Kari Erkkola saarnaa.

YLE TV 1

Joulupäivä 25.12.
Klo 7 Jouluaamun jumalanpalvelus Vaasan kirkosta. 
Jumalanpalveluksessa saarnaa Krister Koskela. Juk-
ka Niemi toimii liturgina ja avustava pappi on Maa-
ria Perälä. Urkuja soittaa Arto Ristolainen. Katariina 
Järvinen toimii esilaulajana. Yhdistettyä kuoroa joh-
taa Tuija Keltto. Esirukoilijat tulevat Aasiasta ja Af-
rikasta: Amy Shu-Fen Chen Taiwanista ja Imäd Ga-
raisi Israelista sekä Joseph Aduayi-Akue Togosta ja 
Hilina Dizaw Derese Etiopiasta.

Tapaninpäivä 26.12.
Klo 10 II Joulupäivän liturgiapalvelus Oulun Py-
hän Kolminaisuuden katedraalista. Liturgiapalve-
luksen toimittaa metropoliitta Panteleimon avusta-
jineen. Katedraalikuoroa ja kirkkolaulua johtaa dia-
koni Marko Patronen.

Joulunajan 
hartausohjelmia 
radiossa ja tv:ssä
Kirkon tiedotuskeskus, YLE Radio 
1 ja YLE TV1 tuottavat yhdessä 
jouluajan hartausohjelmia jokaiselle 
joulunpyhien päivälle. Perinteinen 
aattohartaus radioidaan tänä 
vuonna Kauniaisista. Jouluaamu vie 
radiossa Rovaniemelle ja televisiossa 
Vaasaan. Ortodoksinen liturgia 
kuullaan Pyhän Nikolaoksen kirkosta 
Vaasasta. Joulupäivän iltana lauletaan 
Kauneimpia joululauluja Oulun Pyhän 
Tuomaan kirkossa.
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Päivän Psalmi on Ps. 130: 5–8
EnsimmäinEn lukukaPPalE 1. moos. 21: 1–7
ToinEn lukukaPPalE HEPr. 6: 13–19.
EvankEliumi maTT. 1: 18-24
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4. adventtisunnuntai aloittaa joulun juhla-ajan – vaikka oikeastaan se on alkanut jo per-
jantaina Tuomaan päivänä. Viikon alkuun on rivityöläiselle edullisesti sijoittunut joulu-
aatto, joulupäivä ja tapaninpäivä. Ne jatkavat palkallista vapaata mukavan pitkästi.

Sunnuntain aiheena on ”Herran syntymä on lähellä”. Joulunalussunnuntain evankeliumi-
teksti – joka on kaikissa kolmessa vuosikerrassa sama – käsittelee Marian ja Joosefin saamaa 
ihmeellistä ilmoitusta. Joosef ei lopulta pelännyt ottaa Mariaa vaimokseen ymmärtäessään 
tämän olevan Jumalan Pojan kantaja eikä avionrikkoja.

Joulun merkittävyyttä kuvaa juhlinnan ulottuminen useammalle päivälle. Joulupukki, jou-
lusauna ja runsaat herkut ovat vuosisatoja vanhoja suomalaisia aattotapoja. Toisaalta lahjojen 
antaminen ja saaminen liittyvät Jeesuksen syntymäseimen tapahtumiin ja ilmentävät kristinus-
koon keskeisesti kuuluvaa lähimmäisenrakkautta. Toisen maailmansodan jälkeen jouluaaton 
perinteiksi ovat juurtuneet haudoilla käynti sekä jouluaaton hartaudet. Turun joulurauhan 
julistus on suomalaisia yhdistävä puolivirallinen mutta harras traditio.

Joulupäivän jumalanpalvelus on menettänyt suosiotaan aattohartauksille, joita järjestetään 
yhä useammin. Vanhaan aikaan joulupäivänä ei juurikaan kyläilty. Kun joulun juhlinta alkaa 
jo aattona, joulupäivänä käsite joulurauha tuntuukin olevan syvimmillään.

Tapaninpäivän eli toisen joulupäivän aiheena on marttyyri Stefanos sekä laajemmin Kris-
tuksen todistajat. Kirkossa käytettävä harvinainen punainen väri kuvaa uskonsa puolesta kuol-
leiden marttyyrien vuodattamaa verta. Vanhassa suomalaisessa perinteessä tapanina voitiin 
jo käydä hevosajelulla ja kylässä. Joulupäivä oli vietetty visusti kotona.

Viattomien lasten päivää 28.12. on nimitetty vanhastaan myös neljänneksi joulupäiväksi. 
Muistopäivää on vietetty jo 400-luvulta lähtien ja sen sisältönä on Herodeksen Betlehemissä 
teettämien lastenmurhien muisto.

PEKKA TUOMIKOSKI

Pelkäätkö pimeää? 
Minä ainakin tunnen oloni epämukavaksi ja tukalaksi pimeässä. Heti ko-

tiin tullessani sytytän ensimmäiseksi valot. Ulkona liikun valaistuja katu-

ja ja teitä pitkin, jos vain voin valita. Pimeys tuntuu uhkaavalta. Uskon, 

että siellä, missä on pimeää, paha saa valtansa, voimat ehtyvät ja mieli 

sairastaa. Siellä, missä on pimeää, olen vaarassa. Tutkimusten mukaan 

pimeys, valon puute, ei tosiaankaan ole minulle hyväksi: se tekee minusta 

ilottoman, masentuneen, väsyneen ja riidanhaluisen – joulunakin.

Joulukertomuksessa tutustun ihmisiin, jotka ovat pimeässä, joille pi-

meys on elinehto. Kohdun pimeydessä Jeesus valmistautuu elämänteh-

täväänsä. Yön pimeydessä paimenet näkevät suuren enkelijoukon. Yön 

pimeydessä itämaan viisaat havaitsevat tähden, joka johdattaa heidät 

vastasyntyneen lapsen luo. Yön pimeydessä Maria ja Joosef pakenevat 

lapsensa kanssa turvaan. 

Yön pimeys on minullekin elinehto. Silloin vahvistun, tervehdyn ja 

uudistun. Yön pimeydessä uskon itseni luottavaisesti olemassaolon voi-

mien varaan, joita en hallitse. Luotan, että Jumala valvoo vierelläni sen-

kin jälkeen, kun olen sammuttanut valot.

Raamatun Jumala kätkeytyy pimeyteen, syvään ja sakeaan pimeyteen. 

Kerran hän verhoutui tummaan pilveen, jotta Mooses saattoi tavata hä-

net. Minunkin on suostuttava kohtaamaan Jumala pimeässä. Jumala, 

jonka ajatukset voisin ymmärtää, jota voisin katsella kirkkaassa päivän-

valossa, ei olisi enää Jumala. Ristin Johannes, 500 vuotta sitten elänyt 

espanjalainen mystikko kirjoittaakin: ”Jumala on itsessään kaikki mutta 

meille ei-mitään/ Jumala on itsessään valo mutta meille pimeys/ Jumala 

on itsessään täyteys mutta meille tyhjyys.”

Jumalan valo on niin suunnaton, että se pimentää ymmärrykseni. 

Jumala opettaa minua rakastamaan vastausten sijasta kysymyksiä, nii-

täkin kysymyksiä, joihin en löydä vastausta. Hän johtaa minut valosta 

pimeyteen, tietämisestä tietämättömyyteen. Hän johtaa minut Jeesus-

lapsen luo, joka rohkaisee minua uskomaan, toivomaan ja rakastamaan 

pimeässä.

PäIVI JUSSILA
pastori

Tuiran seurakunta

Hyvä Jumala. Sinun rakkautesi on syvempi kuin yö.

Levitä siunauksesi ylleni, kuten yö ja pimeys peittävät maan. 

Levitä siunauksesi ylleni, jottei minun tule kylmä. 

Ole minulle syli, jossa saan levätä yön pimeydessä. 

Ole vastasyntynyt lapsi, joka tuo ilon. 

Aamen.
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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

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

Myllyojan 

Maikkulan

Y H d I S T Y K S E T

O P I S K E L I J A M E N O T

Katso lisää menoja sisäsi-
vujen Nuoret aikuiset ja 
opiskelijat kohdasta.

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Meiltä hyvät joululahjat (myös 

lahjakortit)! HUOM! Biblia on avannut myös netti-
kaupan! Tutustu avajaistarjouksiin: www.biblia.fi

MYYdääN

Hää- ja juhlakuljetuksiin
www.limousineoulu.com

Seuraava 
Rauhan Tervehdys -lehti 

ilmestyy 10.1.

Kaipaatko uutta patjaa? 
Tarjolla 160 cm leveä, noin 
15 cm paksu futonpat-
ja muuton takia. Käytössä 
vain reilun vuoden. Tarjoa!
040 5626 447


