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vuosien varrelta

Vastarannan Kiiski

Kansainvälinen Business 2.0-lehti va-
litsee joka vuosi maailman vaiku-

tusvaltaisimman ihmisen. Listalla on 
kymmenittäin tuttuja nimiä huippu-
poliitikoista formulakuljettajiin.

Tänä vuonna lehden kannessa hy-
myilivät muun muassa Bill Gates ja 
Steve Jobs, joista kumpikaan ei yl-
tänyt ykkössijalle. Steve Jobs iPodei-
neen ja Appleineenkin sijoittui vasta 
neljänneksi.

Kuka sinusta on vaikutusvaltaisin 
elossa oleva ihminen tänä vuonna? 
Voisiko olla joku suomalainen?

Kun lehteä selaili eteenpäin, paljastui 
salaisuus. Vaikutusvaltaisin ihminen 
olet sinä itse. Ihmisistä, kuluttajista 
tai rumasti sanottuna loppukäyttäjistä 
on tullut luojia ja rakentajia, vallan-
kumouksellisia uudistajia tai taantu-
muksellisia jarruttajia.

Erityisesti sosiaalinen media, jonka 
toimintatapoja on jakaminen ja sisäl-
lön tuottaminen esimerkiksi sellaisille 
saiteille kuin YouTube, Flickr tai MyS-
pace osoittavat, että Business 2.0-lehti 
on oikeassa. Sinä olet vaikutusvaltaisin 
ihminen maailmassa. 

Paljon valtaa, paljon vastuuta. Sinun 
lisäksesi aikamme suurin vallankäyt-
täjä on media itse. Vain 20 prosenttia 
mediasta on journalismia, loput viih-

dettä, urheilua ja muita pelejä.
Suomalaiset käyttävät lähes koko 

valveillaoloaikansa mediaan (Inter-
mediatutkimus 2005: 9 tuntia 20 
minuuttia). Media siis varastaa ai-
kamme kokonaan, jos annamme sen 
niin tehdä.

Media myös vaikuttaa asenteisiimme 
ja käyttäytymiseemme niin poliittisissa 
vaaleissa kuin esimerkiksi kaupan kas-
salla. Vastaanotamme päivän aikana 
tuhansia viestejä, joista maailmanku-
vamme muokkaantuu.

Siksi mediakasvatuksen ja mediakriit-
tisyyden tulee sisältyä joka kodin ja 
koulun oppeihin, ei omana pienenä 
siivunaan, vaan horisontaalisesti kai-
kessa mitä teemme.

Mikä on tämän jutun näkökulma? 
Voiko tällä puhujalla olla motiivi sanoa 
juuri noin? Onko tämän media sisältö 
minulle tärkeää ja merkityksellistä?

Sinusta on kiinni se, miten aikasi ja 
valtaasi käytät. Hölisemiseen vai vai-
kuttamiseen. Juorujen levittämiseen tai 
ilmastonmuutoksen estämiseen.

Pahan puhumiseen vai toivon raken-
tamiseen. Rohkeimmat meistä taiste-
levat ihmisten puolesta, henkisyyden 
puolesta. Kuten tämä lehti.

Sydämellinen onnitteluni 100-vuo-
tiaalle Rauhan Tervehdykselle!

Pauli aalto-Setälä, toimitusjohtaja, Kotimaa-yhtiöt

Numerossa 48, joka ilmestyi 30.11.1923, 
Rauhan Tervehdys valisti lukijoitaan sii-
tä, mitä on kommunismi ja miten kristi-
tyn pitää siihen suhtautua.
”Kommunismihän ei eräässä merkitykses-
tä ole aivan outoa kristillisyydellekään. Al-
kukristillisessä seurakunnassa oli näet ly-
hyen aikaa käytännössä kristillinen kom-
munismi, joka kohdistui yhteiseen kulu-
tukseen.”
”Mutta tällaista ihannetilaa ei Jumalan hen-
gen täyttämässä alkuseurakunnassakaan kau-
van kestänyt. Elämä vetäytyi ennen pitkää 
tavalliseen arkiseen uomaansa.
Jos näin kävi helluntaiseurakunnan, jota joh-
ti Jumala P. Henki, mitä silloin on sanotta-
va nykyisestä tumeltuneesta ja itsekkäästä 
ihmiskunnasta. Onko siinä kommunismin 
toteuttaminen mahdollinen? Vastaamme: 
ei ole. Kommunismi on kuin onkin haa-
ve, utopia ja tulee sellaisena pysymään ai-
kojen loppuun. Kielteinen Jumalaa vierova 
ulkonainen pattohenki ei voi ikinä toteuttaa 
kommunismiä. Tämän huomaamme omis-
ta kommunistijohtajistamme. He eivät yk-
sityisesti muuten kuin elostelijoina vähem-
mässäkään toteuta kommunismin aatetta, 
vaan pitävät sitä keppihevosenaan päästäk-

seen työläislaumojen avulla valtaan ja tuloi-
hin käsiksi, joita he himoitsevat.”

8.12.1922 seurakuntalehti Rauhan Terveh-
dyksen numerossa 49 kirjeenvaihtaja ra-
portoi ja kommentoi keskustelutilaisuutta, 
jossa puitiin uskonnonvapauslakia. Kes-
kustelu käytiin Revonlahdella.
”Suurimpana syntipukkina tuntui useain pu-
hujain mielestä olevan papit suurine palk-
koineen. Lueteltiin pappien huonoja jos hy-
viäkin puolia. Palkkausasia oli paha kom-
pastuskivi usealle: kun ei tarvitseisi pappia 
palkata, niin kaikki olisi hyvin. Merkillis-
tä muuten, ettei läsnäolleissa ollut muuta 
kuin yksi ainoa, joka aikoi siirtyä täyteen 
pakanuuteen ja kaivattaa ojia sillä rahalla 
mitä menee papille ja kirkolle, ja loppujen 
lopuksi tuntui, ettei siitä kirkosta niin vain 
maltakaan erota.”
”Se tuntui useaa säälittävän, että jos luteri-
lainen seurakunta pienenee kovin pieneksi, 
niin ettei jäisi seurakuntaan kun joku Häi-
kiön Paavo ja he eivät pääsisi nauttimaan 
entisen seurakunnan omaisuutta. Siis asia, 
niin vakava kuin se onkin, ei näytä revon-
lahtelaisille olevan muuta kuin materialis-
min eli mammonan palvelusta.”

aatoksia

Sinä päätät

5.
 j

ou
lu

ku
ut

a 
20

07

”Vuosi vuodelta on seurakuntalehden tarve käy-
nyt yhä tuntuvammaksi. Jokapäiväiset sanoma-
lehdet eivät seuraa niin tarkoin seurakunnalli-
sen ja kristillisen elämän ilmiöitä, kuin olisi suo-
tavaa.

Siksipä on eri osissa maata alkanut ilmestyä 
pieniä seurakuntalehtiä. Sellainen on myöskin 
Oulussa ilmestyvä Rauhan Tervehdys.

Täten saavat nekin, jotka eivät ole tilaisuudes-
sa kirkkoon menemään, tervehdyksen seurakun-
nan yhteisestä jumalanpalveluksesta.”

Näillä ilmaisuilla Rauhan Tervehdys määritteli 
asemansa 89 vuotta sitten. Sanat pätevät edel-
leenkin. Ainoastaan pienen seurakuntalehden 
määritelmä saattaa olla vanhentunut.

Rauhan Tervehdyksen, tai Tärskäyksen kuten 

varttuneemmat lukijat lempinimen muistavat, 
tehtäviä on lisätty vuosien kuluessa. Toimitus 
aloitti hartauskirjoituksilla, mutta ne eivät riit-
täneet kauan ainoaksi sisällöksi, joten lehti alkoi 
tiedottaa hengellisestä toiminnasta.

Yhä tärkeämmäksi kävi myös maailmasta ja sen 
ilmiöistä kertovien juttujen julkaiseminen. Vuosi-
kymmenet lehti on kasvanut ja kehittynyt.

Tänään monet tiedotusvälineet joutuvat tus-
kailemaan alenevien lukija-, kuulija- ja katsoja-
määrien kanssa. Jotain aikamme hengestä kui-
tenkin kertoo, että Rauhan Tervehdyksen lukija-
määrä on suuri ja että lehti ylipäätään on elänyt 
sata vuotta. Ehkäpä voitontavoitteluun perustu-
vien latistuvien viestien seassa halutaan pysäh-
tyä toisenlaisilla periaatteilla toimitetun aineis-

ton äärelle.
Rauhan Tervehdyksen jäsenseurakunnat ym-

märtävät, kuinka tärkeätä lukijoiden palvelemi-
nen on. Siksi lehden kehittämiseen käytetään li-
sää voimia.

Ensi vuoden alussa lehti kasvaa. Sivuja lisätään 
ja levikkialue laajenee.

Lukijoille tarjotaan enemmän juttuja luetta-
vaksi, ja seurakuntien toiminnasta ilmoitetaan 
uudella selkeämmällä tavalla.

Toimituksen tulevaisuusresepti on yksinkertai-
nen: muiden mukana ei tarvitse mennä eikä nuo-
leskeluun kannata sortua.

Yksi käytännön esimerkki tästä on lehden ni-
mi. Se ei ole Itella, Destia, Leonia, TeliaSonera ei-
kä Fortum vaan Rauhan Tervehdys.

Ylpeästi omaa tietä
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FaKtaLaatiKKO

KirKOn tieDOtUSKeSKUKSen 
UUSi VieStintäJOhtaJa

Tuomo Pesonen on 47-vuotias. Hän työskentelee tällä hetkellä 
YLEn Moskovan pääkirjeenvaihtajana. Aiemmin hän on 
toiminut muun muassa lehdistöneuvoksena Suomen Moskovan 
suurlähetystössä, YLEn Aasian kirjeenvaihtajana Pekingissä 
ja toimittajana Etelä-Saimaa-lehdessä. Koulutukseltaan 
Pesonen on filosofian maisteri. Hän on valmistunut Joensuun 
yliopistosta pääaineenaan yleinen historia. 

Lähde: Kirkon Tiedotuskeskus

Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys 
juhlii sadatta vuosikertaansa

sunnuntaina 9. joulukuuta 2007

Aloitamme messulla Oulun tuomiokirkossa kello 10.
Sen jälkeen nautitaan kahvit keskustan seurakuntatalolla osoitteessa Isokatu 17.

Kello 12.30 on seurakuntatalon yläsalissa juhla, 
jossa julkistetaan Rauhan Tervehdyksen historiateos.

Juhlapuheen pitää Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Tervetuloa!

1907 rauhan tervehdys perustetaan. ensimmäinen näytenumero jul-
kaistaan 21.12. 1907. Lehteä julkaisee Oulun Veljeyspiiri.
Suomessa pidetään ensimmäiset eduskuntavaalit, jotka sosiaalidemo-
kraatit voittavat. Suomen ammattijärjestö perustetaan.

1908 Vuoden alussa rauhan 
tervehdys alkoi ilmestyä kerran 
viikossa.
toinen sortokausi alkaa Suomessa.

1909 F.a. Seynistä 
tulee Suomen 
kenraalikuvernööri.

1910 rauhan tervehdys 
pitää materialismia 
yhtenä maan 
suurimmista vitsauksista.

ehdokasasettelu hiippakunta- ja 
kirkolliskokousedustajien valin-

taan päättyy 17. joulukuuta. 
Lakimiesasessori Osmo Rahja 

kertoo, että Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituliin ei ole toistaiseksi 
toimitettu yhdenkään valitsijayhdis-
tyksen asiakirjoja. Aikaa on vajaat 
kaksi viikkoa. 

– Joulukuun 17. päivään mennessä 
valitsijayhdistykset lähettävät meille 
valitsijayhdistyksensä perustamis-
asiakirjat ja listan ehdokkaistaan, 
Rahja selventää. Tämän jälkeen 
alkaa varsinainen vaalityö, sillä 
seurakuntien luottamushenkilöt 
valitsevat edustajat hiippakunta-
kokouksiin ja kirkolliskokoukseen 
helmikuussa. 

Kiinnostusta vaaleja kohtaan on 
ollut, sillä Rahjan mukaan yksittäi-
set ihmiset ovat ottaneet yhteyttä ja 
kyselleet ohjeita. Valitsijayhdistysten 
toimintaa ja syntymistä edesauttanee 

se, että kaikki tarvittavat asiakirja-
pohjat löytyvät tuomiokapitulin 
internetsivuilta.

Edellisissä vaaleissa vuonna 2004 
ehdokkaita asetettiin Oulun hiip-
pakunnassa 205, joista pappiseh-
dokkaita hiippakuntavaltuustoon 
oli 24 ja kirkolliskokoukseen 31. 
Maallikkoehdokkaita hiippakun-
tavaltuustoon oli 94 ja kirkollis-
kokoukseen 56. 

Muutaman kerran vuodessa ko-
koontuvassa hiippakuntavaltuustossa 
on paikkoja 21, joista seitsemän on 
papeille ja 14 maallikoille. 

Kahdesti vuodessa kokoontuvassa 
kirkolliskokouksessa on yhteensä 96 
edustajaa. Oulun hiippakunnasta 
valitaan kirkolliskokoukseen 12 edus-
tajaa, joista neljä on pappisedustajia 
ja kahdeksan maallikkoa. 

eLSi hUttUnen

Kirkollisten 
kokousedustajien 

vaalilistoilla loppukiri

U skonto on kovaa vauhtia 
muuttumassa entistä yksi-
tyisemmäksi. Jotkut ovat jo 

vaatineet, että kirkonkin olisi syy-
tä kunnioittaa ihmisten rauhaa ja 
olla tarjoamatta näille omaa vies-
tiään.

Kirkon tiedotuskeskuksen vies-
tintäjohtajaksi valitun Tuomo 
Pesosen mielestä kirkolla ja kris-
tillisellä medialla on oikeus välit-
tää sanomaansa ihmisille. Kyse on 
uskonnollisesta sananvapaudesta, 
jolla on vankat historialliset perus-
teet. Uskostaan saa kertoa.

– Usko, suvaitsevaisuus ja lä-
himmäisenrakkaus ovat muoto, 

V i e S t i n t ä J O h ta J a  t U O M O  P e S O n e n : 

Kristillisen median 
oltava itsenäinen

jolle tämä yhteiskunta rakentuu, 
Pesonen huomauttaa.

Pesonen myöntää, että myös 
uskonnonvastustajilla on oikeus 
levittää sanomaansa. Sananvapaus 
koskee kaikkia.

Pesonen korostaa kristillisen 
median riippumattomuutta. Sillä 
tavalla parhaiten palvellaan lukijoita, 
ei eri tahoja kumartamalla. 

Kristillisen lehden tulee herättää 
keskustelua seudullaan. Esimerkiksi 
lukijoiden lähettämät kirjeet ovat 
luontevia tapoja muotoja keskus-
telulle.

Lehden täytyy myös olla sitou-
tunut omaan alueeseensa ja luki- De
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joihinsa. Silloin lehden itsenäisyys 
korostuu.

– Asiat osataan parhaiden siellä 
missä ne tehdään, Pesonen luon-
nehtii.

Kristinuskon 
pääviesti on kerrottava

Pesonen ei kannata sellaista kris-
tillistä journalismia, missä vältel-
lään uskon ytimen, evankeliumin 
julistamista. Eri asia on, miten se 
parhaiten tehdään.

– Täytyy olla sijaa myös pää-
viestille, Pesonen toteaa.

Pesonen uskoo, että paperimuo-
toiset lehdet tulevat aina säilymään 
ainakin jossain muodossa, vaikka 
lehtien levikki laskee kaikkialla 
länsimaissa. Rauhan Tervehdyksen 
strategia lehden paperiversion ke-
hittämisestä voi Pesosen mukaan 
olla hyvinkin oikeansuuntainen. 
Paperimuotoisella lehdellä on niin 
paljon hyviä puolia.

Internet ei koskaan täysin korvaa 
lehtiä. Lehden voi ottaa mukaansa 
vaikkapa kahvilaan, kun taas Inter-

net on väline, joka sitoo käyttäjän-
sä yhteen paikkaan. Pesonen tosin 
huomauttaa, että on mahdollista, 
että Internetin käyttöliittymät voivat 
kehittyä niin pitkälle, että ne ovat 
kätevyydessään jopa paperilehden 
luokkaa.

– Nettiversiota kannattaa toki 
kehittää paperilehden rinnalla. 
Pesonen huomauttaa.

PeKKa heLin
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1914 ensimmäinen 
maailmasota syttyy. 
Suomen venäläistämisohjelma 
tulee julkisuuteen.

1915 ensimmäiset 
jääkärit lähtevät 
Saksaan 
sotilaskoulutukseen.

1917 
tsaarinvalta 
Venäjällä 
päättyy.

1912 hannes Kolehmainen 
juoksee tukholman 
olympiakisoissa Suomen 
maailmankartalle.

1911 taivas ja 
maa katoovat, 
otsikko rauhan 
tervehdyksessä.

Piisatkoon paperia ja 
räkätköön juttuja

Mikään muu sektori ei voi hoitaa kirkon tehtävää. Kirkolle on uskottu 
evankeliumin julistaminen ja sakramenttien toimittaminen. Myöskään 

kristillisen seurakuntalehden tehtävää ei hoida mikään muu lehti.
Maailma on täynnä lehtiä, juttuja ja luettavaa. Seurakuntalehden tulee 

olla selkeästi sitoutunut Kristuksen kirkon arvoihin. Seurakuntalehti toimii 
kentällä, jossa se joutuu kilpailemaan viestinnän tilasta suurilla resursseilla 
ja rahalla tehtyjen profaanilehtien kanssa.

Toivotan Rauhan Tervehdykselle voimia, viisautta, rohkeutta ja taitoa hoitaa 
uskollisesti sille uskottua pelastussanoman välittämistehtävää pohjoisen ihmisen 
parhaaksi ja autuudeksi.

Toivotan myös tekijöille ja lukijoille Jumalan siunausta tuleville vuosille!  
(piisata = riittää, räkätä = riittää)

hannU KiPPO
132-vuotiaan Sanansaattajan päätoimittaja

SLEY Pohjois-Suomen piirijohtaja, Oulun Iinatista

Monipuolisesti kirkon elämää

rauhan Tervehdys -lehti on vuosien saatossa tarkastellut monipuolisesti evan-
kelis-luterilaisen kirkkomme elämää, Oulun seurakuntien toimintaa ja ta-

pahtumia sekä yksityisen ihmisen elämän tuntoja. Lehti on kiitettävästi välit-
tänyt otteita myös herätysliikkeiden elämästä.

Rauhan Tervehdys on erityisasialla: se viestittää Ikiaikojen Jumalan Sanaa ja 
totuutta. Lehden sivuilla piirretään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti esiin, 
sanoin ja kuvin, Jumalan läsnäolon totuus, tunnot ja kokemukset pohjoisen 
ihmisen elämässä.

Palstatilaa riittää myös elämän kipeille ja aroille kysymyksille, joita pohdi-
taan avoimesti ja keskustelulle tilaa avaten. Lehdessä on kuulunut ja kuuluu 
ihmiselämää lähelle tulleen Vapahtajan ääni ja kulloinkin erilaisessa ajassa 
elävän ihmisen ääni. 

Toivotamme Rauhan Tervehdys -lehdelle menestystä ja armollisen Ju-
malamme siunausta tuleviin vuosiin.

JOUni riiPinen
Herättäjä-Yhdistys

Kristillisten arvojen 
puolestapuhujana

rauhan Tervehdys on säilyttänyt kunniakkaasti paikkansa Oulun ja sen ym-
päristön seurakuntien tiedotuslehtenä. Lisäksi lehti on välittänyt ajankoh-

taisia uutisia sekä tämän alueen että kokonaiskirkon tapahtumista.
Aikamme ihminen on monenlaisten viestien ristitulessa. Sen keskellä mo-

ni on hämmentynyt. On vaikea valita sellaista, mikä kestäisi elämän muu-
tosten keskellä.

Ihminen kaipaa valintojaan varten tukipilareita. Rauhan Tervehdys voisi 
tässä osaltaan auttaa jokaista tarjoamalla kirjoituksissaan selkeitä Raama-
tusta nousevia arvoja elämän rakennusaineksiksi.

Toivotamme lehdelle onnea sen viettäessä 100-vuotisjuhlaansa ja sen 
toimitusväelle voimia kristillisten arvojen puolestapuhujina

OLaVi VOittOnen
johtokunnan puheenjohtaja

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys

Lämpimät onnittelut 
100-vuotiaalle.

Kotimaa-Yhtiöt Oy 
onnittelee

100-vuotiasta
Rauhan Tervehdystä!
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1918 Suomessa raivoaa kansalaissota. rauhan 
tervehdys kutsuu konfliktia vapaussodaksi. 
Lehti pyrkii laannuttamaan vihan ilmapiiriä.  
ensimmäinen maailmansota päättyy.

1917 Suomi itsenäistyy. Lehdistö vapautuu sensuurista.
rauhan tervehdys alkaa julkaista myös uutisia 
hartauskirjoituksen lisäksi. hartauslehdestä tulee 
nyt seurakuntalehti.

1920 Suomi 
liittyy 
Kansain-
liittoon.

1921 rauhan tervehdyksen julkaisijaksi tulee 
Pohjois-Pohjanmaan nuorten Kristillinen Piirijärjestö. 
Lehti kirjoittaa ahkerasti uskonnonvapauslaista. 
Suomessa tulee voimaan oppivelvollisuuslaki.

Rauhan Tervehdys 
kyseli kaduntallaajilta, 
onko jokaviikkoinen 
seurakuntalehti heille 
tuttu ja mitä he siitä 
pitävät. Vastaajat 
saivat esittää myös 
sisältötoiveita 
toiselle vuosisadalle 
lähtevälle lehdelle. 
Rauhan Tervehdys 
esitti samalla 
myös kutsun 
ensi sunnuntaina 
vietettäville, 
kaikille avoimille 
100-vuotisjuhlille. 

Janne Hietanen, Oulu 

Tuttu lehti, tulee se aina katsottua läpi ennen paperinkeräykseen 
laittoa. Henkilökuvat kiinnostavat aina, mutta kaikenlaiset jutut 
tulee selailtua. Luonnollisesti lapsiperheitä koskevat asiat kiinnos-
tavat, kun itselläkin on pieniä lapsia. Kerhoilmoituksia on joskus 
oikein etsitty lehdestä, ne voisivat olla paremmin esillä.

Helvi Pitkänen, Oulu

Luen joka numeron. Aikai-
semmin tykkäsin lehdestä vie-
lä enemmän, silloin Oulun seu-
rakuntien tapahtumat oli mer-
kitty selkeämmin, omiksi osi-
oikseen. Nyt esimerkiksi mu-
siikkitapahtumien alta pitää et-
siä oman seurakunnan tapah-
tumat. Kaipaan lisää hengelli-
siä henkilöhaastatteluja. Lehti, 
jossa oli kannessa kaupungin-
talo ja moskeija oli aika kauhea. 
Huomasin kutsun syntymäpäi-
ville, jos vain ehdin, niin tulen 
mielelläni.

Tarja Laitinen-Kela, 
Kiiminki 

Tuttu lehti, vilkaisen sen läpi 
aina kun on aikaa. Asiajutut ja 
henkilöhaastattelut kiinnos-
tavat. Pilakuva on myös kiva. 
Paikalliset tapahtumat kiinnos-
tavat, haluaisin lukea lisää kir-
kon työntekijöiden konkreetti-
sesta käytännön työstä ihmis-
ten keskellä.   

Noora Niemelä, Salla 

En ole nähnyt ennen lehteä, il-
mestyykö se Sallassa? Ai ei, no ei 
sitten ihmekään. Kansikuvien pe-
rusteella ainakin avaisin lehden. 
Haluaisin lukea seurakuntalehdes-
tä paljon nuorten tapahtumista. 
Yleisestikin kiinnostavat tapah-
tumajutut ja haastattelut. 

Juha Lehto, Oulu 

Tutunnäköinen lehti, kyllä se aina 
tulee selattua läpi. En ole oikein lu-
kuihmisiä, mutta onhan sitä työttö-
mällä aikaa. Lehdessä voi olla jut-
tuja muustakin kuin kirkon toi-
minnasta. Nuorista ihmisistä olisi 
mukava lukea juttuja. Työttömien 
tapahtumista on ilmoitettu hyvin, 
ne tulee aina katsottua.

Jari Väisänen, Utajärvi 

En ole lukenut, ihan outo lehti. 
Muutin Ouluun vasta pari kuu-
kautta sitten. Näyttää kuitenkin 
ihan luettavalta. Haluaisin lukea 
lehdestä mielenkiintoisista ihmi-
sistä ja asioista. Haastatteluun voisi 
ottaa nuorempia ihmisiä. Juhliin, 
jaa.. Eihän tuo ole paha, voisi kai 
sitä käydäkin.

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

OULUN DIAKONISSALAITOS

Onnittelumme
100-vuotiaalle

Rauhan Tervehdykselle!

 TERVEYS B  TNIA
www.odl.fi

Toiveita ja kiitoksia 
Rauhan Tervehdykselle

Raili Rantalainen, Oulu

Lehti tulee luettua viikoittain. 
Seurakunnan ilmoitukset ja ta-
pahtumat käyn läpi tarkkaan. Jos 
lehti jää joskus tulematta, käyn 
kysymässä naapurista. Tilaisin 
lehden varmaan itse, jos seura-
kunta ei sitä kustantaisi. Lehti 
on hyvä kooste asiaa ja juttuja. 
Tavallisten tallaajien haastattelut 
eri teemoihin, kuten vanhusten-
viikkoon, liittyen kiinnostaisivat. 
Juhlakutsun olen nähnyt, toivot-
tavasti pääsen paikalle, vaikka it-
senäisyyspäiväviikolla paljon ta-
pahtumia onkin.

Eija Kyngäs, Oulu 

Luen Rauhan Tervehdystä sään-
nöllisesti. Tulevat tapahtumat kiin-
nostavat, missäpä muualla niistä il-
moiteltaisiin kuin seurakuntaleh-
dessä. Esimerkiksi joulunajan ta-
pahtumat ovat hyvin yhdessä pa-
ketissa. Luen kyllä kaiken muun-
kin, se on hyvä lukupaketti. Hil-
jaisia puurtajia pitäisi saada haas-
tatteluun. Juttuja pitäisi olla kai-
kille ikäryhmille ja seurakuntalai-
sille, myös tällaisille ei-aktiiveille. 
Paljon olemme Railin kanssa käy-
neet tapahtumissa, ehkäpä tulem-
me juhliinkin.
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1922 akateeminen 
Karjala-seura perustetaan. 
rauhan tervehdys kirjoittaa 
pyhäkoulun ihanuudesta.

1924 kirjoitussarja 
kirkkoisä augusti-
nuksen lapsuudesta 
ja nuoruudesta.

1926 ajanhenki ei jaksa 
irtautua kehitysopin 
harhamasta, rauhan 
tervehdyksessä kirjoitetaan. 

Joulukuussa 1928 lehti 
juhlii 20-vuotissyntymä-
päiväänsä. Lehti varoittaa 
lukijoita viinan kiroista.

1929 Suuri 
pörssiromahdus 
vie talouden 
lamaan.

Suomalaiset määrittelevät itsensä mie-
luiten kristityiksi (68 %) tai suoma-

laisiksi perusluterilaisiksi (56 %). Yli kol-
masosa suomalaisista uskoo, ettei us-
konkäsityksiä voi todistaa eikä eri us-
kontojen oppien totuudellisuutta kan-
nata vertailla. Kirkon tutkimuskeskuk-
sen keväällä teettämässä kyselyssä haas-
tateltiin yli 4 000 suomalaista.  

Lähes neljäsosa suomalaisista uskoo, 
että kaikki uskonnot opettavat samaa 
ikuista totuutta. Naisista näin ajattelee 
28 ja miehistä 18 prosenttia.

Noin seitsemäsosa suomalaisista uskoo 
lisäksi, että kaikissa uskonnoissa on jos-
sakin määrin totuutta, samalla kun täy-
dellisimpänä totuuden voi löytää yhdestä 
uskonnosta. Joka seitsemännen mielestä 
uskonnot sisältävät tärkeitä inhimillisiä 
arvoja, vaikka ne pohjautuvat epätosiin 
uskomuksiin.

Vain kuusi prosenttia uskoo totuuden 
löytyvän vain yhdestä uskonnosta. Vielä 
harvemmat eli vain noin nelisen prosent-
tia ihmisistä pitää uskontoja epätosina 
ja ihmisille haitallisina uskomuksina. 
Nämä äärinäkemykset ovat tavallisem-
pia miesten kuin naisten parissa ja ylei-

simpiä 15–24-vuotiaiden keskuudessa. 
Uskontokriittinen ajattelu on yleisempää 
pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tam-
pereella, joissa noin kuusi prosenttia 
ajattelee näin.  

Itsensä määrittelee fundamentalistiksi 
vain joka sadas suomalainen. Uskonnolli-
sesti konservatiiviksi mieltää itsensä vain 
kahdeksan prosenttia vastaajista. Vakau-
mukselliseksi ateistiksi määrittelee itsensä 
noin viisi prosenttia suomalaisista.

Kirkon tutkimuskeskuksen tammi-
maaliskuussa teettämään kyselyyn vas-
tasi 4 004 suomalaista. Kyselyn toteutti 
MDC RISC International Oy.

avoimuus henkisyyteen 
on kasvanut

Luottamus uskontoon ja avoimuus hen-
kisyyttä kohtaan näkyvät vaihtoehtoisten 
uskomusten kannatuksessa. Vajaa viides-
osa suomalaisista uskoo, että olemme lä-
hestymässä kokonaan uutta aikakautta, 
jolloin henkiset arvot korostuvat ja ai-
neelliset menettävät merkitystään. Nä-
kemys on yleisempi naisten keskuudes-
sa. Yli 45-vuotiaista naisista joka neljäs 

Suomalaiset suhtautuvat uskontoon avarasti

–Perusoikeudet sitovat 
luterilaista kirkkoa ja 
sen palveluksessa ole-

via. Uskonnon ja omantunnon va-
pauteen vedoten ei voida harjoit-
taa toimia, jotka loukkaavat ih-
misarvoa tai muita perusoikeuk-
sia tai ovat oikeusjärjestyksen pe-
rusteiden vastaisia, toteaa valtio-
sääntöoikeuden professori Veli-
Pekka Viljanen.

Helsingissä järjestetyssä luterilai-
sen kirkon toisessa parisuhdelaki-
seminaarissa marraskuun lopulla 
keskityttiin rekisteröityjen pari-
suhteiden juridisiin kysymyksiin. 
Esillä oli myös se, pitäisikö kirkon 
luoda oma siunaamisen kaava pa-
risuhteen rekisteröineille.

Vakuuttava yksimielisyys 
ainoa takaovi

Viljanen alleviivasi, että perustus-
lain yksityiselämän suojan kannal-
ta ei ole merkitystä, elääkö ihmi-
nen hetero- tai homoseksuaalises-
sa suhteessa. Julkisen vallan ei tule 
tähän puuttua. Ihmiseltä ei voida 
kieltää hänen seksuaalista identi-
teettiään. Itsemääräämisoikeuden 
suojaa vahvistaa lainsäädännön 
syrjintäkielto. Ketään ei saa aset-
taa eri asemaan henkilöön liitty-
vän syyn perusteella.

Jotta kirkon virantäytöissä joi-
takin ihmisiä voitaisiin kohdella 
eri tavalla kuin muita, erilaisen 
kohtelun perusteiden täytyisi Vil-
jasen mukaan kiinnittyä vahvasti 
vakiintuneeseen oppiin ja va-
kuuttavaan yksimielisyyteen. Jos 

Seksuaalivähemmistöt 
puhuttivat kirkkokansaa

kirkossa päädyttäisiin ratkaisuun, 
että oppi kieltää homoseksuaalista 
henkilöä toimimasta esimerkiksi 
papin virassa, se ei ole vain kirkon 
sisäinen asia.

Oikeustieteen lisensiaatti Veijo 
Hämäläisen mielestä laki ilmaisee 
yhteiskunnan tahdon, mutta jokaisen 
on itse päätettävä, kuinka toimii. 
Laki, moraali, uskonkäsitykset ja 
sosiaaliset normit voivat vaikuttaa 
eri suuntiin. Kristitylle Raamattu on 
korkein auktoriteetti. Kristityllä voi 
olla homoseksuaalinen taipumus, 

mutta sitä ei Hämäläisen mukaan 
saa toteuttaa. Ihmisellä on vastuu 
siitä, että hän toimii oikein.

Kirkkoneuvos Risto Voipion 
mukaan työnantajalle eivät kuulu 
mitkään yksityisyyden suojan piiriin 
kuuluvat asiat. Käytännössä asia tu-
lee esiin virkoja täytettäessä, jolloin 
työnantajalla ei ole oikeutta kysyä 
yksityiselämän asioita. Lainsäädäntö 
kieltää yksiselitteisesti asettamasta 
henkilöä eri asemaan sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella ellei 
kohtelun perusteena ole työteh-

tävien laatuun ja suorittamiseen 
liittyvä ratkaiseva vaatimus.

Parisuhteen siunaaminen 
kirkolliskokoukseen 

”Kirkollisten toimitusten kirjaan 
voidaan ottaa vain sellaisia toimi-
tuksia, joilla on riittävän yhtenäi-
nen kirkollinen hyväksyntä”, todet-
tiin perustelakivaliokunnan mie-
tinnössä, kun selvitettiin aloitet-
ta rekisteröidyn parisuhteen siu-

nauskaavasta. Luterilaisen kirkon 
kirkolliskokous on lausunut, että 
tarvitaan kolmen neljäsosan mää-
räenemmistö, jotta jokin uusi kaa-
va voitaisiin ottaa kirkollisten toi-
mitusten kirjaan.

Kirkolliskokouksen sihteeri Kari 
Ventä pohti tapausta, jossa pari-
suhteensa rekisteröineet pyytävät 
pappia siunaamaan suhteen. 

– Pappi voi sanoa, että kirkossa on 
tiukat pykälät. Pappi voi kuitenkin 
myös harkita, sillä jokaisella on oi-
keus sielunhoitoon ja rukoukseen. 
Pappi kuitenkin hoitaa julkista 
virkaa, johon liittyy ikivanha ja 
vakiintunut asema yhteiskunnas-
sa. Papilla on asemavaltuutus ja 
on vakiintunut yleinen käsitys pa-
pista kirkon virallisena edustajana. 
Pappi ei saa toiminnallaan antaa 
harhaanjohtavaa kuvaa kirkon yh-
teisestä uskosta ja tunnustuksesta. 
Jos pappi toimittaa rekisteröidyn 
parisuhteen siunaamisen, on vaara, 
että läsnä olevat ajattelevat hänen 
toimivan kirkon järjestyksen mu-
kaan, esitti Ventä.

Kirkollisen siunaamisen kaavan 
käyttöönotto edellyttää kirkol-
liskokouksen määräenemmistö-
päätöstä. 

KirKOn tieDOtUSKeSKUS

Parisuhdelakiseminaarin kaikki alus-
tukset löytyvät osoitteesta www.evl.
fi/kirkotjahomoseksuaalisuus

Hiippakunta- ja kirkolliskokous-
edustajien ehdokasasettelu päät-
tyy 17. joulukuuta. Lue aiheesta 
sivulta 3.

on tätä mieltä.
Usko uuteen, henkisyyden leimaamaan 

aikaan liittyi alkuaan new age -virtauk-
siin. Kyselyn mukaan new age -henkisten 
uskomusten kannatus on varsin laajaa 
Suomessa. Kirkkoon instituutiona suh-
taudutaan sen sijaan epäillen. 

Yli neljäsosa suomalaisista yhtyy kä-
sitykseen, jonka mukaan kirkko on 
historiansa aikana salannut Jeesuksen 
elämään ja opetukseen liittyviä asioita 
(27 %). Käsitys voi selittää joidenkin 
kirjojen, esimerkiksi Dan Brownin me-
nestysdekkarin Da Vinci -koodi suosiota. 
Kirkkokriittinen käsitys on tavallisempi 
miesten kuin naisten keskuudessa.

New age -henkisyydelle luonteenomais-
ten uskomusten suosio on kaikkiaan 
säilynyt vahvana. Kaksi viidestä (39 %) 
uskoo, että unet ennustavat joskus tule-
vaisuutta. Yli kolmasosa ihmisistä (37 %) 
on samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan 
jotkut vaihtoehtohoidot ovat vähintään 
yhtä tehokkaita kuin koululääketieteen 
menetelmät. Lähes viidesosa (18 %) on 
sitä mieltä, että astrologian avulla voi-
daan selvittää ihmisen persoonallisuu-
teen vaikuttavia tekijöitä. Huomattavasti 

harvempi, noin kahdeksan prosenttia 
vastaajista, kuitenkin ajattelee, että astro-
logialla voidaan myös ennustaa ihmisten 
tulevaisuutta.

Kirkko läsnä 
hädän hetkellä

Uskontoteologiaa tutkineen dosentti Jyri 
Komulaisen mukaan kirkon läsnäolon 
merkitys kriisin hetkellä Jokelassa on so-
pusoinnussa asennetutkimuksen kans-
sa. Luterilainen kirkko toimii suomalai-
sena henkisyyden tukijana ja ilmentäjä-
nä. Tutkimuksessa paljastuneet ajatuk-
set uskontojen yhteismitattomuudes-
ta tai samuudesta kytkeytyvät Komu-
laisen mukaan helposti ajatukseen, että 
eri kulttuureissa eri uskonnot hoitavat 
vastaavaa tehtävää. 

– Ajatus siirtymisestä henkisempään 
aikaan saattaa myös vahvistua Jokelan 
jälkipuinnin myötä. Monissa puheen-
vuoroissa on jo kritisoitu materiaalisia 
ja teknisiä arvoja. Uhkat ovat kasvaneet, 
mutta samalla henkiset ja yhteisölliset 
arvot korostuvat, arvioi Komulainen. 
(KT)
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1930 Lehti ennakoi ajan 
tapahtumien valossa vii-
meisten aikojen kenties 
olevan lähellä.

1931 lehti paheksuu aietta 
perustaa tanssilava Oulun 
toivoniemelle kutsuen sitä 
”tanssiraivoon valtaanpääsyksi.”

1932 Mäntsälän kapina. 
Kieltolaki kumotaan 
Suomessa, lehti hyväksyy 
tapahtuneen alistuneesti.

1936 
hitler 
valtaan 
Saksassa.

Oulujoen seurakunnassa jou-
lun tarinaa eletään todeksi vael-
tamalla jouluevankeliumin tietä. 
Kaikenikäisille, mutta erityisesti 
lapsille suunnattu vaellus tullaan 
esittämään noin tuhannelle osal-
listujalle.  

– Viikon aikana vaellukseen 
osallistuvat alueen päiväkotien ja 
koulujen lapset, ja torstai-iltana 
järjestetään kaikille avoin vaellus. 
Mukaan mahtuu satakunta henkeä 

Oulussa 
juhlistetaan 
itsenäisyyttä

i tsenäisyyspäivän juhlinta alkaa 
Oulujoen hautausmaan sanka-
rihaudoilla kunnianosoituksel-

la kello 9.45. Mukana kunnianosoi-
tuksessa ovat pastori Ilkka Mäkinen 
Oulujoen seurakunnasta ja Pohjan 
sotilassoittokunta. 

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalve-
lusta vietetään kaikkien seurakuntien 
pääkirkoissa (Oulun tuomiokirkko, 
Karjasillan kirkko, Tuiran kirkko ja 
Oulujoen kirkko) kello 10.

Kirkonmenojen jälkeen kappalai-
nen Ari-Pekka Metso pitää puheen 
Oulun hautausmaan sankarihaudoilla 
Intiössä kello 11.30 alkaen.

Kaupunki puolestaan järjestää 90-
vuotiaan Suomen kunniaksi kaikille 
avoimen kansalaisjuhlan. Kansalais-
juhla alkaa kahvitarjoilulla kello 12 
ja jatkuu kello 13 juhlaohjelmalla. 
Juhlapuheen pitää kaupunginjoh-
taja Matti Pennanen. Juhlassa esiin-
tyy Oulu Sinfonia, solistina Juhani 

Alakärppä, johtaa Rauno Rännäli. 
Lisäksi esiintyvät Madetojan mu-
siikkilukion kuorot, Pohjankartanon 
yläasteen kuoro ja Mieskuoro Pohjan 
Laulu. Tapahtumaan on vapaa pää-
sy. Kansalaisjuhlan järjestää Oulun 
kaupunginhallitus.

Itsenäisyyspäivän sävelhartautta 
vietetään Oulun tuomiokirkossa 
kello 16.30. Hartauspuheen pitää 
tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
ja musiikista vastaavat Oulun Fröö-
kynät, Ynnin Pojat, Oulun NMKY:
n Mieslaulajat ja puhallinyhtye Vas-
kiveikot. Sävelhartauteen on vapaa 
pääsy. Vapaaehtoisen ohjelman hinta 
on 5 euroa, tuotto lahjoitetaan Oulun 
Sotaveteraanit ry:lle.

Oulun Yliopiston ylioppilaskunta 
järjestää perinteisen soihtukulkueen 
alkaen klo 18 kaupungintalolta. En-
nen kulkuetta Cassiopeian laulua ja 
kulkueen jälkeen glögitarjoilu Rau-
halassa.

Lintulammen ala-aste on koristautunut juhlavuoden kunniaksi.

Jouluenkelin matkaan 
pääsee Lumijoella 

Joulumyyjäisiä 
ja kirpparikurssi

 
Oulun NNKY:llä (Isokatu 15) järjestetään perinteiset jou-
lumyyjäiset lauantaina 8. joulukuuta kello 10-13. Myytä-
vänä on ruokaa, myös kotipakettiin, leivonnaisia ja käsi-
töitä. Sekä myyjäisten että Asemakatu 15:ssä avoinna ole-
van kellarikirppiksen tuotto käytetään vähävaraisten oulu-
laisten auttamiseksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 34. Naisten Joulumessut 
järjestetään joulukuun toisena viikonloppuna 8.–9. joulu-
kuuta kello 10–17 Pohjankartanossa, Karjasillalla. Myyjinä 
on niin yksityisiä kuin hyväntekeväisyysyhdistyksiä. Mes-
suille ei ole sisäänpääsymaksua.

Kiimingin seurakunnan lähetystyön Lähetyspisara-kirp-
putorilla (Tuohimaantie 12) järjestetään keskiviikkona 12. 
joulukuuta kello 15 alkaen Luovuus valloilleen -kurssi. Ei-
ja Keräsen johdolla kirpputorin tuotteista luodaan uusia 
tuotteita. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Piispa Samuel Salmen jo perinteiseksi 
koettu adventtivastaanotto keräsi sun-
nuntaina 2. joulukuuta piispantalon 
Hallituskadun ja Ojakadun kulmassa 
täyteen kansalaisia. Tuomiokapitulin 
arvion mukaan viitisensataa henkeä kä-
vi nauttimassa kakkukahveista, kan-
sanmusiikista ja piispan ja maaherra 
Eino Siuruaisen tervehdyksistä. 

Suurin väenpaljous oli heti puo-
lenpäivän jälkeen, kun taas kahden 
maissa pääsi kiertelemään piispan 
työhuoneessa ja tarjoilupöydän ää-
ressä ilman ruuhkaa. Pukukoodia ei 
ollut eikä sisään tarvinnut jonottaa, 
mutta presidentin itsenäisyyspäivän 
juhlien tapaan kaikki halukkaat pääsi-
vät kättelemään piispaa ja piispatarta. 
Kansainvälistä maustetta antoi suda-
nilaisten maahanmuuttajien esittämä 
lauluesitys, joka irrotti jo harventuneessa 
juhlakansassa raikuvat aplodit.

tuhat lasta osallistuu jouluvaellukselle 
kerrallaan, kertoo seurakunnan 
lehtori Riitta Kentala. 

Noin puoli tuntia kestävällä 
vaelluksella on mukana opas, joka 
johdattaa vaeltajat pisteeltä toiselle. 
Raamatullisissa rooleissa esiintyvät 
seurakunnan aktiivit. Jouluvaellus 
perustuu Pertti Luumin Kuningas 
tulee -kirjaan ja se on toteutettu 
myös aiemmin, vuosina 2002–2004. 
Näyteltyjen osuuksien lisäksi vael-
lukseen kuuluu musiikkia. Yhdessä 

lauletaan tuttuja sävelmiä, kuten 
Hoosianna, Enkeli taivaan ja Maa 
on niin kaunis. Vaellus huipentuu 
lumiseen maastoon paimenten 
kedolle ja seimen ihmettä katso-
maan.

Jouluvaellus Hintan seurakuntatalolla 
to 13.12. kello 18.30. Ohjaus Ester 
Alakopsa. Tervetuloa laulamaan 
ja vaeltamaan yhdessä jouluevan-
keliumin tietä!

Piispalla oli avoimet ovet

Tenori Joni Jarkko ja urkuripianisti 
Mika Jaakola konsertoivat Lumijo-
en kirkossa lauantaina 8. joulukuu-
ta. Joni Jarkko on esiintynyt laajalti 
kirkko- ja soolokonserteissa ympä-
ri maata. Hän on vieraillut kuoro-
jen solistina ja  laulanut tenoriso-
listina  J.S. Bachin Johannes-pas-
siossa. Jarkko on esiintynyt myös 
Oulun oopperassa, muun muassa 
Verdin Naamiohuveissa.

Mika Jaakola toimii esiintyvänä 
taiteilijana ja konsertoi sekä soo-
lopianistina että -urkurina. Hän 
on myös säveltänyt ja sanoittanut 

hengellistä musiikkia ja joulu-
lauluja, joita kuullaan kyseisessä 
konsertissa.

Joni Jarkon ja Mika Jaakolan 
”Jouluenkelin matkaan” -konsertissa 
on mukana sekä perinteisiä joulu-
lauluja että uudempaa tuotantoa. 
Ohjelmassa ovat muun muassa L. 
Madetojan ”Arkihuolesi kaikki heitä” 
ja A. Adamin ”Oi jouluyö”.

Konsertti alkaa kello 15. Ohjelma 
on saatavilla kirkon ovelta tuntia 
ennen konsertin alkua ja sen hinta 
on 10 euroa.

1933 ester 
toivonen 
valitaan Miss 
euroopaksi.
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1941 Saksa hyökkää neuvostoliittoon, Suomi liittyy 
sotaan. Sota-aikanakin lehdessä käsiteltiin pääasiassa 
kristillisiä asioita. Yhdysvallat vedetään toiseen 
maailmansotaan  Japanin iskettyä Pearl harboriin.

neuvostoliitto hyökkää Suomeen ja talvisota syttyy. Sota päättyy 1940. 
Lehti muistelee talvisodan kokemuksia ja tapahtumia. Sota tulkitaan 
lehdessä hengelliseksi. Lehti julkaisee sotien aikana taistelukuvauksia, 
jotka olisivat voineet olla minkä tahansa sanomalehden palstoilla. 

1939 
toinen 
maailmansota 
alkaa. 

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

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

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

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005
Syöpäsäätiö jakoi 3,4 milj. euroa

tutkimukseen v. 2006

Pohjois-Pohjanmaan museo

Perjantaisin vapaa pääsy
Avoinna: ma suljettu, ti - su 10 - 17
Tiedustelut: 558 47150
www.ouka.fi/ppm

Ainolan puisto

Partioliike 100 vuotta
Yksi Maailma Yksi Lupaus

Uskalla unelmoida 
naisten ja tyttöjen 

liikkeessä.

NNKY-liitto ry
www.ywca.fi - myös 
paikallisyhdistysten

tapahtumatiedot.

Oulun NNKY 
toimii ja tukee!

Käyntiosoite:
Isokatu 15, Oulu
puh. (08) 311 5595, 
040 7514480
nnky.oulu@co.inet.fi

Hietalahdenranta 13, Hki  |  p. 020 754 2350  |  ark. 9-17, la 10-15 |  www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa

Verkkokaupasta
www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa
vaivattomasti ilman ruuhkia

24 h
ANNA-MARI KASKINEN – KIKKA NYRÉN

Suomen lasten rukousaarteisto
Suomalainen kokoelma uusia ja vanhoja perintei-
siä rukouksia. Kauttaaltaan neliväriseen kirjaan 
sisältyy rukouksia perheille ja eri-ikäisille lapsille. 
Mukana on myös ilta-, aamu- ja ruokarukouksia. 

ERI ESIINTYJIÄ

Joulutilkkutäkki CD
YHTEISVASTUUN

Toivon tie –helmikoru
Puinen helmikoru on sopiva vaikka kännykkäkoruksi 
tai rukousnauhaksi. 
Toivon tie –sarjaan kuuluu myös kaulakoru ja sormus, 
tutustu niihin verkkokaupassamme.

KIRKON ULKOMAANAVUN 

Puinen jouluseimiasetelma
 Seimi on intiaanien Pohjois-Argentiinassa paikallisista puulajeista valmistama. 
  Viisi puuosaa. Pakkaus sisältää vihkosen, jossa kerrotaan seimen ja sen hahmojen 
    merkityksestä.

32,90

Tervetuloa jouluostoksille! 
                               Anna lahjaksi jotain, jolla on merkitystä.

Matkalla Beetlehemiin 
DVD

Voimakas, ajaton ja visuaalisesti upea 
elokuva joulun ajan tapahtumista. 
Kesto 1 h 37 min. K7

16

22,90

20

Jouluinen Tilkkutäkki-levy. Mukana mm. 
Jaakko Löytty, Pekka Simojoki, Mikko Kuustonen, 
Jukka Leppilampi, Pekka Ruuska, Tarvo Laakso 
ja Jouko Mäki-Lohiluoma. Warner music

18,90

Erilliseen kolmen 
puuenkelin pakkaukseen 
voit tutustua 
verkkokaupassamme.

iLMOita 
raUhan 

terVehDYKSeSSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy, 

Sari Havia, 
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307, 

sari.havia@kotimaa.fi
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e ikö olisi suotavaa, jos Rauhan Terveh-
dyksen toimittajilla olisi omat suoje-
luspyhimyksensä? Ei enää törttöilyjä 

ja vääristä aiheista kirjoittamista. 
Luterilaisuudessa ei kuitenkaan usko-

ta pyhimyksiin. Mutta silti me toimittajat 
haluaisimme uskoa johonkin kauniiseen ja 
romanttiseen.

Joten tehdäänpä taikatemppu: ruvetaan 
katolisiksi. Pyhimykset kaupan päälle. Py-
hä mies tai pyhä nainen avittaa kummasti 
elämän kumuraisilla kaduilla.

Toimittajilla on ainakin kolme suojeluspy-
himystä katolisessa kirkossa. Kuuluisin heistä 
on apostoli Paavali, väsymätön maankiertäjä, 
reportteri, jonka tekstejä ei pistetä roskako-
riin. Niitä ei kukaan uskalla edes editoida, 
paitsi raamatunkäännöskomitea.

Paavalin jutut ovat kestäneet aikaa 2 000 
vuotta. Paavali kommentoi, analysoi ja uu-
tisoi miehuullisesti ja voimakkaasti.  Jytyä 
ovat hänen tekstinsä. Bob Woodward ja 
Ilkka Malmberg jäävät toiseksi.

Toinen journalistien suojeluspyhimys on 
Pyhä Frans Salesilainen, joka syntyi Savoyssa 
1567 ja kuoli Lyonissa 1622. Salesilainen on 
luterilaisille hankala tapaus. Hän käännytti 
protestantteja takaisin katolisuuteen ja hy-
vällä menestyksellä. Ei pyhimykseksi turhilla 
meriiteillä pääse.

Salesilainen kirjoitti monta kirjaa ja valta-
van määrän traktaatteja, uskonnollisia teks-
tejä, joita hän sujautteli käännytettävilleen. 
Siksi hän on journalistien ja kirjailijoiden 
suojeluspyhimys.

Paavi Johannes Paavali II kanonisoi 1982 

rauhan tervehdys kaipaa suojeluspyhimyksiä

I hmistä, joka ei herää aamukymmeneksi 
kirkkoon, väijyy julma silmä. Kaikkival-

tiaalle Jumalalle ei kelpaa, että ihmispolo 
käy kirkossa vasta puolelta päivin.

Omin luvin nukkumisesta seuraa an-
kara rangaistus: poloinen saa niskaansa 
kaikki Jumalan vitsaukset heinäsirkkoja 
myöten.

Iltakirkko kello kuudelta on Jumalalle 
kauhistus, siitä poloinen pääsee jo pataan 
paistumaan. Voi poloista.

Kirkkoon pitää herätä aikaisin. Sanoo-
han sen järkikin.

Aikaisin heräämällä osoittaa uhrimieltä 
ja nöyryyttä. Kilvoittelijalle riittää, että hän 
nukkuu muutaman tunnin yössä. Silloinkin 
on herättävä tasatunnein rukoilemaan ja 
huolehtimaan. Kärsittävä on, sillä univel-
kaista veisaajaa Jumala rakastaa.

Univelkaista veisaajaa Jumala rakastaa
Eikö olekin sairaita ajatuksia? Se ei ole 

ihme, sillä ajatukset ovat omiani. Tai 
olivat.

Nuorena miehenä jouduin ahdistavien 
ajatusten valtakuntaan, jos en onnistunut 
kampeamaan itseäni ylös heti aamukahdek-
salta. Jos en paiskinut töitä superkristityn 
lailla, en uskonut sillä mitään voittava-
ni. Jos söin ja join, hiilillehän siitä joutui 
kärisemään.

Sairastin tyypillistä suomalaista kan-
sanvaivaa, masokismikristillisyyttä. Maso-
kistikristitty keksii omaksi rasituksekseen 
sääntöjä, joilla ei ole mitään tekemistä 
kristinuskon ja Jumalan kanssa. 

Masokistikristitty rasittaa itseään tur-
haan. Hän ei jätä yhtään jumalanpalve-
lusta väliin, vaikka lentäisi pari kertaa 
viikossa toiselle mantereelle.
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1943 
Saksa kärsii 
tappion 
Stalingradissa.

1944 neuvostoliitto aloittaa 
suurhyökkäyksen Suomea 
vastaan. Puolustus on 
romahtamaisillaan, mutta kestää.

1945 toinen maailmansota päättyy. Suomeenkin 
koittaa vihdoin rauha.
Yhdistyneet kansakunnat perustetaan. rauhan 
tervehdys muistuttaa kirkossa käymisen tärkeydestä.

1948 Lehti julkaisee laajan 
artikkelin juutalaisvaltion 
perustamisesta Palestiinaan. 
Lehti ei tehnyt asiasta hengellistä.

kolmannen pyhimyksemme, joka on yhtä 
puolalainen kuten paavi itse. Hän on fran-
siskaanimunkki Maksymilian Maria Kolbe, 
Pyhä Maximilian Kolbe. Hänen kohtalonsa 
oli traaginen ja julma.  

Lapset ja herkät,  nyt varokaa. Seuraava 
teksti ei ole mukavaa luettavaa. 

Kolbe oli katolinen lehtimies, joka julkaisun 
levikki oli parhaimmillaan useita satojatu-
hansia kappaleita. Kolbe oli myös radioama-
tööri, lähetyssaarnaaja – ja sankari.

Kolben perustama ja johtama luostari 
antoi suojan puolalaisille pakolaisille Sak-
san valloittamassa Puolassa. Vuonna 1941 
Kolbe pidätettiin ja vietiin leirille.

Eräs Kolben sellin miehistä katosi. Natsit 
valitsivat kymmenen miestä samasta sellistä 
näännyttääkseen nämä kuolemaan. Tällä ta-

voin pakoyritykset haluttiin estää jatkossa, 
pelon voimalla.

Kolbe tarjoutui erään perheellisen miehen 
tilalle. Pyyntöön suostuttiin.

Kahden viikon jälkeen vain neljä kymme-
nestä oli elossa. Yksi heistä oli Kolbe. 

Hänet ja kolme muuta tapettiin myrsky-
ruiskeella. 

Journalistien suojeluspyhimykset eivät ole 
vätyksiä ja turhia miehiä. Uskoisi mielellään, 
että pyhimykset auttavat toimittajaa taipa-
leella. Mutta palatkaamme silti luterilaisuu-
teen, jossa pyhimyksiin ei uskota. 

Taivaallista apua saa pyytää luterilainen-
kin toimittaja, vaikka pyyntöä ei olisikaan 
kuulemassa pyhimys. Kolbe, Paavali tai 
Salesilainen.

PeKKa heLin

Kirkossa masokistikristitty pelkää louk-
kaavansa Jumalaa, jos kädet lipsahtavat 
taskuun. Aivan kuin Jumala piittaisi ih-
misten keksimistä säännöistä. Kaikkival-
tiaalle on yhdentekevää, jos hänen luo-
dullaan on  kirkossa sormet upotettuina 
kangaspaloihin.

Kaikkivaltias haluaa luoduilleen hy-
vää. Ihminen saa syödä, juoda ja nauttia 
elämästä vailla syyllisyydentuntoja. Silti 
elämä on kurjaa, mutta ihmispolo tekee 
elämästään vieläkin kurjempaa keksimäl-
lä näennäisen kristillisiä, sielun hirttäviä 
sääntöjä.

Kauan sitten osallistuin illanviettoon, 
jossa syötiin monta eri ruokalajia ja juo-
tiin viiniä. Tarjoilu oli tasokas ja runsas. 
Minua ahdisti: ei näin hyvin saa syödä. 
Mitähän Jumalakin ajattelee?

Mie simahin, sanoin muille ja lähdin 
tuskassa kotiin.

Vuosia myöhemmin kuulin jonkun 
kysyneen kerran: uskaltaako se vieläkään 
syödä mahaansa täyteen?

Muuan synnintunnossa elänyt tuttava-
ni ei uskaltanut syödä kuin näkkileipää ja 
tonnikalaa. Lopulta hän sairastui puutos-
tautiin. Jumala koettelee, hän sanoi.

Minä olen nyt selvillä vesillä. Ymmärsin, 
että itseään ei kannata kuristaa.

Jumala ei ole pikkumainen despootti, 
joka koulun vahtimestarin tapaan kyttää 
myöhästyneitä minuuttikello kädessä. Ju-
mala on suuri. Hän antaa meidän syödä, 
juoda ja nauttia.

Olenkin syönyt ja juonut, monien mie-
lestä liikaakin.

PeKKa heLinP
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1950 
Linnanmäen 
huvipuisto 
avataan.

1951 aku ankka alkaa ilmestyä 
suomenkielisenä. Marimekko 
perustetaan. hellas aloittaa 
purukumin valmistamisen Suomessa. 

1952 Olympialaiset helsingissä, 
armi Kuuselasta Miss Universum, 
viimeinen sotakorvauserä 
maksetaan neuvostoliitolle.

1954 Suomessa luovutaan 
säännöstelystä. 
Väinö Linnan romaani 
tuntematon sotilas ilmestyy.

1955 Suomi liittyy YK:n jäseneksi. 
edvin Laineen elokuvaversio 
tuntemattomasta sotilaasta 
valkokankaalle. 

Lahjoituksesi avulla kristillinen sa-
telliittikanava SAT-7 välittää joulun 
sanomaa miljooniin koteihin. Ka-
nava tekee minuutin tv-ohjelmaa 8 
eurolla, viisi minuuttia 40 eurolla ja 
puoli tuntia 240 eurolla.

Soita 0600 95515 (9,93 e + pvm)
 Tee nettilahjoitus: mission. /lahjoita

Suomen Lähetysseuran Joulukeräyksellä 2007 
tuetaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa tehtävää 
mediatyötä: kristillisen satelliittikanava SAT-7:n 
toimintaa sekä luterilaisten kirkkojen radiotyötä. 
Lisäksi keräysvaroin tuetaan rauhan ja sovinnon 
ohjelmaa, jota Lähetysseura toteuttaa eri maissa 
ulkomaisten yhteistyökumppaniensa kanssa muun 
muassa koulutuksen sektorilla.

Lähetä toivon säde
Joulukeräys 2007

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
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1956 Yleislakko ravistelee Suomea. 
Urho Kaleva Kekkonen valitaan 
presidentiksi yhden äänen erolla. 
Porkkala palautetaan Suomelle.

1957 Kansakoululaki 
säädetään. Marita 
Lindahl valitaan 
Miss Maailmaksi.

1958 Oulun yliopiston 
perustetaan. 50-vuotiasta 
rauhan tervehdystä aletaan 
jakaa kaikkiin Oulun talouksiin.

1959 Muhoksen, Limingan, 
temmeksen ja Sodankylän 
seurakunnat tilaavat rauhan 
tervehdyksen.

1960 rt:ssä julkaistaan artikkelisarja 
Suomen kansan uskonnolliset kasvot, 
jossa esiteltiin kaikki tunnetuimmat 
uskonnolliset ryhmät.

L ’Osservatore Romano, The Luthe-
ran, The Church of England, Chris-
tianity Today, Church Times, Chris-
tian Science Monitor. Mikä lista tä-

mä nyt on olevinaan? 
Taivaallinen lista. Lista lehdistä, jotka 

jotenkin hamuavat taivasta päin.  Vaiku-
tusvaltaisia, komeita kristillisiä lehtiä lähes 
kaikki. Lisätäänpä listaan vielä pieni ja ur-
hea Rauhan Tervehdys, joka tänä vuonna 
täyttää sata vuotta.

On suuri kunnia päästä tällaiselle listalle, 
Rauhan Tervehdyksen  seuraksi.  

Listalta puuttuu monta hyvää lehteä. 
Jotkut voivat myös väittää, että eräät leh-
det eivät ansaitsisi päästä listalle. He saavat 
kaikin mokomin laatia oman listansa, sillä 
he oikeassa. Lista on kuin onkin tuulesta 
temmattu. Tehkää itse parempi.

”Siveellinen 
sanomalehti”

L’Osservatore Romano, suomennettuna Roo-
man tarkkailija, on Pyhän istuimen pää-ää-
nenkannattaja. Lehti perustettiin 1861 Roo-
massa. Jo samana vuonna lehden nimestä 
poistettiin sen alaotsikko ”siveellinen sa-
nomalehti”. 

L’Osservatore Romano tunnetaan patavan-
hoillisena julkaisuna, joka katsoo maailmaan 
katolisen kirkon näkökulmasta. Se julkaisee 
paavin ja muiden uskonsankareiden puheita 
ja saarnoja ja kirkon virallisia dokumentteja 
ja kommentoi niitä lyhyesti.

Vatikaanivaltion valtiosihteeri valvoo, 
mitä lehdessä julkaistaan. Journalistinen 
vapaus taitaa lehdessä on heikoilla, mutta 
lehti on silti tarkasti seurattu tietolähde. Se 
kun on katolisen kirkon ”virallinen lehti”, 
jonkinlainen Pravda.

L’Osservatore Romano ilmestyy päivittäin 
italiaksi. Lehdestä on myös muunkielisiä 
viikkoversioita.

Maailman suurin 
luterilainen 

Hypätäänpä umpikatolisesta Italiasta Ame-
rikkaan. Siellä ilmestyy maailman suu-
rin luterilainen lehti, The Lutheran. Leh-
teä julkaisee Amerikan evankelis-luterilai-
nen kirkko.

The Lutheranin levikki on noin 320 000 
kappaletta, se on paljon maassa, jossa laa-
tulehtien levikki on pieni. Lehteä jaetaan 
yli 50 maahan. 

The Lutheran  on 60-sivuinen ja sitä jul-
kaistaan 12 kertaa vuodessa.

Lehti uutisoi kirkkonsa, kansainvälisten 
luterilaisten kirkkojen sekä Yhdysvaltojen 
muiden tunnustuskuntien tapahtumista.

Billy Graham 
kävi täälläkin

Amerikassa julkaistaan myös Christianity 
Today –lehteä. Sen on perustanut evanke-
listanero Billy Graham. Lehdellä ja sen si-
sarjulkaisuilla on yli kaksi miljoonaa luki-

hyvässä seurassa 
tärskäyksen kanssa

jaa. Lehti perustettiin tuomaan Yhdysval-
tojen evankelikaaliset yhteen.

Presidentinvaaleissa lehti antaa tilaa sekä 
demokraateille että republikaaneille, vaikka 
onkin viime vuosina liukunut vasemmalle 
demokraattien suuntaan.

Aikaisemmin lehti yhdistettiin Yhdys-
valtojen uskonnolliseen oikeistoon, mutta 
nykyään se on liberalisoitunut. Today rikkoi 
välinsä Bushin hallintoon ja vanhoillisiin 
evankelikaalisiin ympäristönsuojelukysy-
myksessä. Joidenkin mielestä Today edus-
taaa vihertävää kristillisyyttä.

ikivanha 
anglikaanilehti

Takaisin Euroopaan. Britanniassa ilmesty-
vä Church Times väittää olevansa maailman 
johtavin anglikaaninen lehti. Se ajaa angli-
kaanis-katolisia periaatteita ja on aina ollut 
riippumaton anglikaanisesta kirkosta.

Anglikaaniskatolisuus on viime vuosi-
kymmeninä hälventynyt lehdessä ja lehti 
on tullut väljemmäksi ulkoasultaan ja jour-
nalismissaan.

Briteissä ilmestyy myös the Church on 
England, joka on vanhimpia yhä ilmesty-
viä sanomalehtiä.  Se on ilmestynyt jo vuo-
desta 1828.

Lehti kertoo olevan alkuperäinen angli-
kaanisen kirkon lehti.

Kristillinen 
vain nimeltään

Hyppäys Yhdysvaltoihin yli kolean Atlantin. 
Yhdysvalloissa ilmestyvä Christian Science 
Monitor saattaa kiittää onneaan, että pää-
see tälle listalle. Lehdessä ei ole muuta kris-
tillistä kuin nimi. Lehden taustalla vaikut-
tavaa Christian Sciencea ei myöskään aina 
pidetä kristillisenä organisaationa

Monitor ei ole kuitenkaan mikään uskon-
lahkon propagandisti vaan kovan luokan 
journalistinen tuote. Se on saanut useita 

Pulitzer-palkintoja.
Monitorissa ei ole kuin yksi Christian 

Sciencen ajatusmaailmaa edustava juttu 
päivässä. Sekin julkaistaan perustajan vaa-
timuksesta.

Hän oli Mary Baker Eddy, joka perusti 
lehden 1908 jouduttuaan lehdistön maali-
tauluksi. Eddy halusi puolustaa luomustaan, 
Christian Scienceä.

Monitor ei ole tietotoimistojen varassa vaan 
sillä on oma kirjeenvaihtajaverkostonsa.

Monitorin väitetään joskus välttävän Chris-
tian Sciencelle arkaluontoisia aiheita. Useat 
Monitorin toimittajat kuuluvat Christian 
Scienceen, mutta eivät kaikki.

PeKKa heLin

Kristillisiä lehtiä ilmestyy maailmassa tuhansia. the 
Jerusalem Post ei ole kristillinen, vaikka ilmestyykin 
kristinuskon synnyinsijoilla. 
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1963 rahauudistus, yksi uusi markka vastaa 100 vanhaa markkaa. 
rauhan tervehdys ilmaisee vastustuksensa mahdolliselle naispap-
peudelle. ”älköön siis nainen änkeytykö seurakunnan kaitsijaksi. 
Siihen hänestä ei ole. Siinä tarvitaan miehistä jämeryyttä.”

1964 Letkajenkka 
valloittaa koko Suomen. 
timo K. Mukan Maa on 
syntinen laulu ilmestyy.

1966 hannu Salaman teos Juhannustanssit tuomitaan oi-
keudessa ja rauhan tervehdyksessä jumalanpilkaksi. rauhan 
tervehdyksen ensimmäinen lukijatutkimus. tutkija Kauko 
Leppänen kritisoi lehden yritystä miellyttää kaikkia.

Jumalaa paossa ja jäljittämässä

”Olen nöyrtynyt hyvin 

yksinkertaiseen kristillisyyteen ja 

uskoon, joka loppumattomiin koko 

elämän ajan taistelee epätoivoisen 

epäuskon kanssa ja jonka jännitys 

ehkä on myös eräs luovan työn 

perusteita. Ymmärtääkseni 

uskonnollisessa elämässä todellisella 

kilvoittelijalla ei ikinä ole todellista 

rauhaa. Hänellä voi olla lyhyitä 

pysähdyksen tai rauhan hetkiä, 

mutta jännitys säilyy elämän 

loppuun asti.” 

”ihmisen oma ahdistus, 
jonka itse tunnossani 

koen joka päivä, riittää 
minulle tuomioksi. Siksi 

julistan armahtavaa 
kirkkoa, julistan 
ristiinnaulittua, 
ylösnoussutta 

Vapahtajaa, joka Pyhän 
henkensä kautta on 
kanssamme nyt ja 

aina.”

– Felix Onnellinen, 1958

Le
h

ti
KU

Va
 /

 e
rK

Ki
 L

ai
ti

La

M i K a  wa Lta r i n  V U O S i S ata

Mika Waltarin syntymän 100-vuotis-
juhlavuoden tapahtumat käynnis-
tyivät taannoin kirjoituskilpailul-

la. Waltari on osoittanut kirjailijana aikaa 
kestäväksi. Yhä uudet lukijoiden sukupol-
vet saavat pohdittavakseen myös kirjaili-
jamestarin tuotannon uskonnolliset syvä-
ulottuvuudet.

Mika Waltaria (1908–1978) vaivasi ”teo-
loginen sukurasite”. Toimi-isä oli vanki-
lasaarnaaja, kiivas ja intohimoinen pappi, 
jolla oli liian vähän aikaa perheelleen. Mi-
kan tulkinnan mukaan isä raatoi itsensä 
hengiltä 32-vuotiaana, Mikan ollessa vasta 
viiden vanha.

Myös Toivo-setä oli pappi. Hän kehotti 
Mikaa tekemään nuortenkirjan Merimieslä-
hetyksen julkaisemana. Niinpä helsinkiläinen 
abiturientti kyhäsi kirjasen Jumalaa paossa 
– Kertomus Jumalan johdatuksesta (1925). Sen 
mottona olivat – Waltarin elämän kannalta 
enteellisesti – psalmin sanat: ”Mihin minä 
menen sinun henkesi tieltä ja mihin pääsen 
kasvojasi pakoon? – Jos kohoaisin aamurus-
kon siivin ja majailisin meren takana, niin 
sielläkin sinun kätesi johdattaisi minua, ja 
oikea kätesi ottaisi minut kiinni.”

Päähenkilö Aarne ”pakenee Jumalaa, äidin, 
kodin vaikutusta, ja palaa sitten onnistunees-
ti Jumalan valtaan. Jos ajattelen itseäni, niin 
kenties teoksen nimi Jumalaa paossa on jollakin 
tavoin ennakoinut omaa kehitystäni vuosikym-
menien kuluessa. Vaikein ongelmani nuoruu-
den kiihkeinä kehitysvuosina oli eräänlainen 
absoluuttisen kaipuu, ehdottomuuden tarve. 
Kärsin huomatessani oman ristiriitaisuuteni, 
tunne-elämäni ambivalenttisuuden. Minulla 
oli tunne, että aina yhä uudestaan petin jotain 
parasta itsessäni”, Waltari paljastaa postuu-
meissa, Ritva Haavikon toimittamissa Kir-
jailijan muistelmissa (1980).

Vasta paljon myöhemmin taiteilija ym-
märsi, ettei ihmisellä, ainakaan hänellä, ole 
mahdollisuutta absoluuttiseen puhtauteen. 
Alkoholismin, unettomuuden ja mielisai-
raalaan monta kertaa vieneen masennuksen 
vaivaaman Waltarin oli aina helpompi antaa 
anteeksi muille kuin itselleen.

rakkaussuruista ristin juureen 
– ja takaisin

Toivo-setä taivutteli 17-vuotiasta ylioppilasta 
papiksi. Hän lähetti Mikan kesäksi saarna-
matkoille Uudenkaupungin saaristoon. ”Sa-
nat värisevät, niin täyteläiset, voimankyllä-
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1968 60-vuotisjuhlanumero. toimituksen 
linjan mukaan lehti ei saa olla vain kokoelma 
hartauskirjoituksia. nuoriso valtaa Vanhan 
ylioppilastalon helsingissä.

1969 Keskiolut 
saapuu 
ruokakauppojen 
myyntitiskeille.

1970 SMP menestyy eduskuntavaaleissa. 
Uusi aborttilaki astuu voimaan. 
rt kirjoittaa otsikolla ”Partiolainen 
ei voi olla ateisti”.

1971 toinen 
lukijatutkimus, 
joka noteerataan 
myös Kalevassa.

1972 
helvi Sipilä 
YK:n apulais-
pääsihteeriksi.

F a K ta L a at i K K O

Mika waltarin juhlavuoden 
kirjoituskilpailu

 

nuoren Voiman Liitto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Helsingin 
kaupunki järjestävät Mika Waltarin juhlavuoden kirjoituskilpailun 26.10.2007–

31.3.2008. Kilpailussa on kolme sarjaa: Minun Waltarini -sarjan muistelmissa ja 
esseissä voi pohtia lukukokemuksiaan Waltarin teoksista ja kirjailijan tuotannon 
merkitystä omassa elämässä. Kilpailuun voi osallistua suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi.

Aiotko kirjailijaksi? -sarja on tarkoitettu 15–20-vuotiaille nuorille. Teksti voi olla 
fiktiivinen tai omaelämäkerrallinen proosakirjoitus.

Kieku ja Kaiku -sarja on tarkoitettu peruskoululaisille. Kieku ja Kaiku on As-
mo Alhon ja kirjailija Mika Waltarin luoma sarjakuva, joka ilmestyi Kotiliedessä 
1934–1975. Sarjassa laaditaan murre- tai puhekielinen teksti Kieku ja Kaiku -sar-
jakuvaan.

Rahapalkintoja parhaille kirjoituksille. Saapunut aineisto talletetaan SKS:n kir-
jallisuusarkistoon tutkimusta ja mahdollista julkaisukäyttöä varten. Osallistumis-
ohjeet: www.nuorenvoimanliitto.fi.

Jumalaa paossa ja jäljittämässä
hät, se kertoo: tuskan jälkeen uusi kevät on 
virvoittava mielet etsivät. Se kertoo rakkau-
den ihanuutta ja tietä antautuvan nöyryy-
den, ja ristin kirkastusta”, Waltari riimit-
telee runossa Nuori saarnamies.

Kotiin palattuaan nuori mies rakastui 
korviaan myöten Elina Vaaraan, viisi vuotta 
vanhempaan runoilijakaunottareen. Kun 
puolen vuoden seurustelu päättyi ja Elina 
palasi runoilija Lauri Viljasen luo, Mika 
murtui. Hän meni puiston penkille pis-
toolin kanssa ja mietti, ampuisiko itsensä 
siihen paikkaan. Suomalaisen kirjallisuu-
den ja jälkipolviensa onneksi tunteellinen 
poika päätyi jatkamaan kurjaksi käynyttä 
elämäänsä.

Koska kaikki oli jo joka tapauksessa men-
nyttä, hän oli valmis ottamaan setänsä neu-
vosta vaarin ja lukemaan teologiaa. ”Syök-
syin kuiluihin ja nousin aina aallonharjalle 
juuri niin kuin 18-vuotias voi tehdä. Lyhyet 
parin viikon vaiheet saattoivat merkitä jyr-
kimpiä masennuskausia, suurimpia riemun 
hetkiä”, Waltari kuvailee ensimmäistä opis-
keluvuottaan.

Joululomalla hänellä oli ”valtava, lähes 
mystinen uskonnollinen murrosvaihe”. 
Hän kirjoitti yötä päivää runoja, jotka il-
mestyivät kokoelmassa Sinun ristisi juu-
reen (1927): ”Oi Natsarealainen, sun ris-
tisi juurehen ma polvistun. Sa tiedät kyllä, 
mikä sun ristis juurehen on vienyt mun. 
Oi Natsarealainen, oon sairas kokonaan 
ja vapisen. Maailman teiltä vienyt ei silta 
ainutkaan mua onnehen.”

Mika Waltarilla oli vilpitön vakaumus, 
että hän saattaisi pappina palvella parhaiten 
muita. Mutta se ei kestänyt kauan. Kesällä 
1927 ”kuumasilmäinen” kirjailija vieraili 
Pariisissa ja eksyi eroottisiin seikkailuihin, 
jotka saivat hänet halveksimaan sielultaan 
”sairaan kiihkeää” itseään.

”Minä olin niin nuori ja kiihkeä, miten 
saattaa kaivatakaan se nuoruus jolla on näl-
kä ja turmelus suonissaan. Ja punaiset lyhdyt 
loisti ja viulut ja saksofonit soi, bulevardien 
liekkimerta kadun asfalttipinta joi. Minä tui-
jotin yöhön räikeään käsin, kasvoin palavin. 
Yön hurma sai minut vapisemaan, niin että 
huohotin...”, Waltari maalailee äkillistä 
mukautumistaan syntisen maa-
ilman menoon runossa 
Nuoruus.

taivaallisen ja maallisen 
rakkauden ristiriidat

Lankeemuksia seurannut uskonnollinen 
kriisi pakotti Waltarin vaihtamaan teolo-
gisen tiedekunnan filosofiseen. Hän selvitti 
päätään pro gradu -tutkimuksessaan Tai-
vaallinen ja maallinen rakkaus (1928). Sen 
lyhennelmä löytyy Ritva Haavikon toimit-
tamasta teoksesta Ihmisen ääni. Nöyryys – 
intohimo (1978).

Waltari esittää, että jokainen väkevästi 
uskonnollinen ihminen on samalla vahvasti 
eroottinen. Nuori tutkija etsii tukea ajatuk-
silleen (ja kokemuksilleen?) kirkon suurilta 
opettajilta: Pyhältä Teresalta, munkki ja 
mystikkorunoilija Ristin Johannekselta, 
Franciscus Assisilaiselta ja Augustinuk-
selta sekä runoilijoilta kuten Dante, Alfred 
Tennyson ja Walt Whitman.

Laudaturtutkimus ”vapautti minua hen-
kisesti ja siirsi uskonnollisen ongelman kau-
emmaksi taka-alalle. Se on kuitenkin ollut 
minulle kerta kaikkiaan lähtemätön, pääse-
mätön ongelma, joka on seurannut minua 
vuosien kuluessa näihin aikoihin asti, milloin 
voimakkaampana, milloin vaimeampana”, 
Mika Waltari arvioi muistelmissaan vähän 
ennen kuolemaansa.

Myös Ihmisen ääni -teoksessa hän tun-
nustaa, että kristinusko on ”nuoruudesta 
alkaen ollut elämäni viiltävin sisäinen ky-
symys. Rauhaa se ei ole minulle antanut 
kuin joinakin lyhyinä elämäni vaiheina, 
mutta minun kohdaltani ei liene tarkoituk-
sena ollut itsekäs mielenrauha vaan hehku-
va levottomuus ruumiin rappeutumiseen ja 
kuolemaan asti. Muuten minusta tuskin olisi 
tullut kirjailijaa.”

Minkä levoton ja kilvoittelussaan horjuva 
mies menetti siinä, ettei hän saanut uskon 
rauhaa, sen kaiken hän käänsi kirjalliseksi 
paloksi. Kiihkeästi aikansa sykettä seuraa-
vasta läpimurtoromaanista Suuri illusioni 
(1928; josta Tuija-Maija Niskasen elokuva 
1984) lähtien kirjailija antoi itselleen va-
pauden kuvata rakkauden maallisia ilme-
nemismuotoja.

Rafael Koskimies arvioi Uusi Suomi 
-lehdessä, että teoksen päähenkilöt ovat 
”uudenaikaisen Molokin uhreja. He ovat 
menettäneet onnenmahdollisuutensa, terve-

ytensä, puhtautensa ja kykynsä iloita siinä 
kuumeisessa jazz’in, nautinnonhimon 

ja raa’an aineellisuuden ilmapiirissä, 
joka on ollut heidän sukupolvensa 

kirous. Mika Waltarin romaanista 
kasvaa lopulta saarna ja julistus: 

hän tuomitsee turmeltuneen 
nykyajan tuhoon, ja viittaa 

tulevan polven terveyteen ja 
onneen. Tässä kaikessa on 

ehkä jotakin liioiteltua ja 
nuorekkaasti pateettista, 
mutta siinä on myöskin 
paljon totuutta.”                                     

Uskonnolliset 
utopiat uppoavat

Mika Waltarin romaa-
neista tutkimuksen Suu-

ri illusionisti (1994) 
tehnyt kirjailija ja 

kirjallisuuden-
tutkija Markku 

Envall vah-

vistaa tutkijan näkökulmasta, että usko oli 
Waltarin elämän ristiriitaisin asia, jota tämä 
käsitteli kautta koko tuotantonsa. Kristilli-
nen tematiikka oli aina läsnä asioiden taus-
talla. Sinuhe Egyptiläisestäkin (1945) Envall 
on löytänyt analogian kristinuskon murtau-
tumisesta maailmaan.

Waltarin maailmanmaineen varmistanut 
Sinuhe onkin kiehtovaa lukea näkökulmas-
ta, jossa risti- ja sarvisymboleilla palvotut 
jumalat Aton ja Ammon vertautuvat kris-
tinuskon Jumalaan ja pakanajumaliin. Kau-
niita näkyjä maailman ja ihmisen luoneesta 
”ainoasta jumalasta” näkevä farao Ekhnaton 
viljelee Atonia ylistäessään raamatullista re-
toriikkaa. Ekhnatonin uskonnolliset visiot, 
joihin Sinuhekin ensin uskoo, ovat paikoin 
perikristillisen profeetallisia.

Farao haluaa vapauttaa orjat kahleistaan 
ja syö samaa ruokaa kuin alamaisensa, joista 
jokaisen hän tunnustaa yhtä arvokkaaksi kuin 
itsensä. Ihmisiä pelolla ja vääryydellä hallit-
sevat, rumat jumalankuvat kaadetaan...

Maailmansotien tuottaman masennuksen 
osaltaan synnyttämää Sinuhea on luettu pit-
kään Raamatun Saarnaajan kirjan hengessä. 
Toteaahan Sinuhe heti alussa, ”vanhuutensa 
ja pettymyksensä päivinä”, kyllästyneensä 
kuolemattomuuden toivoon, jumaliin ja 
kuninkaihin. ”Ei mitään uutta ole auringon 
alla eikä ihminen muutu.”

Kirjailija itsekin on korostanut Saarnaajan 
merkitystä: ”Lopetettuani teologian opinnot 
Salomon Saarnaajasta tuli parina vuonna 
minun rakkainta lukemistani, johon pala-
sin aina erikoisesti kärsiessäni voimakkaasta 
krapulasta. Itsestään selvää on, että jotakin 
Salomon Saarnaajan arkaistisuudesta varmasti 
sisältyy Sinuhen tyyliaineksiin.”

Mystikko mahtuu 
luterilaiseen kirkkoon

Markku Envallin mukaan Waltarin kristilli-
nen kysymyksenasettelu painottuu kirjaili-
jantien alun lisäksi sen lopun ”kristillisessä 
trilogiassa”, johon kuuluvat Felix Onnelli-
nen (1958), tunnustukselliseen tyyliin ylös-
nousseen Jeesuksen kohtaamisesta kerto-
va romaani Valtakunnan salaisuus (1959) 
ja kristinuskon leviämisestä kertova Ihmis-

kunnan viholliset (1964).
Felix Onnellista Envall pitää peräti Suomen 

kaikkien aikojen parhaana uskonnollisena 
romaanina, joka porautuu uskonnon yti-
meen. Waltari käsittelee uskon probleemia 
suoremmin, raikkaammin ja välittömäm-
min kuin historiallisissa romaaneissaan. 
Uskon mahdollisuus ja kutsu kohtaavat 
kirjassa epäilyn, kuten kirjailijan omassa-
kin elämässä.

Armon kokemuksesta osattoman Felixin 
usko on sairaalloista pakkoa: hänen on joka 
päivä todistettava Herrastaan niin oman it-
sensä kuin kuulijoiden kannalta kiusallisella 
tavalla. Felix kulkee kuitenkin kohti hengel-
listä vapautumista.

”Oman viheliäisyytensä tunteva” ja ”to-
delliseen parannukseen kykenemätön” Wal-
tari puolestaan kertoo, että kirjoittaessaan 
trilogiaansa häntä vaivasi tunne, että sana 
kristitty on niin suunnattoman vaativa, et-
tei hän voisi käyttää sitä itsestään. Käyttipä 
lopulta kuitenkin.

Historiantutkijana hän vieroksui Lutherin 
persoonaa, mutta piti tärkeänä luterilaisen 
kirkon jäsenyyttään. Kirkon toimituksista 
Waltari arvosti erityisesti ehtoollista ja ruu-
miinsiunausta.

Uskonnolliselta luonteenlaadultaan Waltari 
näyttää olleen koko aikuisikänsä kristillinen 
mystikko, ekumeenikko vaan ei ensinkään 
dogmaatikko. Miehellä oli monia voimak-
kaita uskonnollisia kokemuksia, vaikka hän 
kielsikin itseltään ekstaattisten kokemusten 
tietoisen etsinnän.

”Mystiikan merkitys on siinä, että se pois-
taa ihmisen itsekkäät tarkoitusperät saattaen 
hellyyden ja rakkauden hänen vallitsevaksi 
mielentilakseen. Ja tämä suuri, taivaallinen 
rakkaus kasvaa universaaliksi kohdistuen 
kaikkiin ihmisiin ja velvoittaen elämässä toi-
mimaan itsensä unohtaen muitten hyväksi. 
Mystiikka johtaa ihmisen pyhitystilaan, jossa 
rakkaus on dynaaminen, pakottava voima, 
persoonallisen energian keskus”, suojelu-
senkelinsä kanssa usein seurustellut Mika 
Waltari kirjoitti.

Hän uskoi, että Jumala etsii ihmisen sinä 
hetkenä kuin on tarkoitus. Ja siksi Jumalan 
pakeneminen epäonnistui.

Janne ViLLa
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Rauhan Tervehdyksen
tilaajaseurakunnat 2007

1. hailuoto 
2. haukipudas 
3. Kempele
4. Kiiminki 
5. Liminka 
6. Lumijoki
7. Muhos
8. Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
9. Oulunsalo (valikoiva osoitteellinen tilaus)
10. Pudasjärvi
11. rantsila
12. Siikalatva
13. Siikajoki (Siikajoen kappeli)
14. tyrnävä
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r auhan Tervehdys on useiden seura-
kuntien yhteinen lehti. Se on Suomen 
vanhin seurakuntalehti ja levikiltään 

toiseksi suurin. Hallinnoltaan se on rekis-
teröity yhdistys.

Seurakunnat tilaavat lehden alueensa jo-
kaiseen talouteen osoitteettomana ilmaisja-
keluna. Yhdistyksen tulorahoitus muodos-
tuu siis pääosin seurakuntien maksamista 
tilauksista.

Tänä vuonna seurakunta tilaa Rauhan 
Tervehdyksen yhteen talouteen vuodeksi 
8,38 eurolla. Ilmestymiskertoja on vuodessa 
43. Yhden numeron hinta taloutta kohti on 
siis noin 0,20 euroa.

Lehdellä on myös jonkin verran osoitteel-
lisia yksityistilauksia.

Tilaajaseurakunnat ovat Rauhan Terveh-
dys ry:n jäseniä ja osallistuvat sitä kautta 
yhdistyksen hallinnon järjestämiseen ja 
päätöksentekoon.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan 
hallitus ja päätetään seuraavan vuoden talous-
arviosta, toimintasuunnitelmasta ja lehden 
tilaushinnasta. Kevätkokouksessa hyväksy-
tään tilinpäätös ja toimintakertomus.

Seurakunnalla on kokouksessa ääniä jä-
senmääränsä suhteessa, ei kuitenkaan kol-
mea enempää.

1973 ensimmäinen 
turhapuro-elokuva valmistuu. 
Suomi saa ensimmäiset 
lottomiljonäärit.

1975 etY-kokous helsingissä, 
anne Pohtamosta Miss 
Universum. öljykriisi käynnistää 
maailmanlaajuisen laman. 

1976 Lehden julkaisija, Oulun hiippakunnan 
nuorten kristillinen piirijärjestö toteaa, 
että seurakuntalehden tehtävä on ”auttaa 
ihmisiä heidän iloonsa”.

1977 
Loviisan
ydinvoimala 
käynnistetään.

1981 Kesäaika 
otetaan 
Suomessa 
käyttöön.

Mikä on 
rauhan tervehdys 
tänään?

Hallitus vuonna 2007:

Ojalehto Hannu, puheenjohtaja  Oulu
Heikkinen Jouni, varapuheenjohtaja  Muhos
Mäkelä Annikka  Kempele
Kaltakari Jaakko  Haukipudas
Keränen Sirkka  Oulu
Koivisto Pekka  Oulu
Korpi Sakari  Oulu
Niemelä Pauli  Kiiminki
Nurkkala Kirsti  Oulu
Piri Erkki  Siikalatva

Päätoimittaja Janne Kankaala on hallituksen sihteeri.

Levikki: noin 100 000 kappaletta 

Lukijoita: noin 127 000 
(Taloustutkimus Oy 2007)

Verkkolehti: PDF-muotoinen näköislehti

Äänilehti: tehdään yhteistyössä Näkövam-
maisten keskusliiton ja Oulun seurakun-
tayhtymän erityisdiakonian kanssa

Vakituisia työntekijöitä: 5

Toimituksellinen linja

Rauhan Tervehdyksen toimitus päättää leh-
den sisällöstä itsenäisesti.

Vuosille 2008–2015 laaditussa strategi-
assa todetaan, että lehti noudattaa journa-
listien ohjesääntöä ja palvelee ensisijaisesti 
lukijoita.

Tilaajaseurakunnilla on oikeus julkaista 
lehdessä muun muassa toimintatiedotteet 
ilman eri korvausta.

Kustannussopimus

Rauhan Tervehdyksellä on kustannussopi-
mus Kotimaa-yhtiöt Oy:n kanssa. Kustan-
taja hoitaa lehden ilmoitushankinnan, val-
mistuksen sekä paino- ja jakelusopimukset. 
Kustantajan toimipaikka on Helsingissä.
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1982 Mauno Koivisto valitaan presidentiksi. helsingissä 
otetaan käyttöön metro. Piispa Olavi rimpiläinen toteaa 
rauhan tervehdyksen haastattelussa, että kansankirkkoa 
palvelevan lehden tulee olla moniarvoinen.

1983 YYa-sopimusta 
jatketaan 20 vuodella. 
Ympäristöministeriö 
aloittaa toimintansa. 

1986 tsernobylissä tapahtuu historian pahin ydinvoimalaonnettomuus. Viisi 
vuotta eläkkeellä ollut presidentti Kekkonen kuolee. Uusi sukunimilaki astuu 
voimaan. Kirkolliskokous tekee päätöksen papin viran avaamisesta naisille. 
rt julkaiseminen siirretään seurakuntien yhteiselle rauhan tervehdys ry:lle.

Calumet: pieni, 
näivettynyt taajama 
Yhdysvaltain 
Michiganissa. Asukkaita 
on vain muutama sata. 

c alumetissa ilmestyy lestadio-
laislehti Greetings of Peace, 
suomeksi Rauhan Terveh-

dys. Lehteä julkaisee First Apos-
tolic Lutheran Church, sulkeutu-
nut pieni ryhmä, joka uskoo, et-
tä vain se ja sen hengenheimolai-
set pelastuvat.

Miksi Yhdysvaltain keskilännessä 
julkaistaan lestadiolaislehteä?  Miksi 
juuri Calumetissa? Mikä on First 
Apostolic Lutheran Church?

ei aivan moderni lehti

First Apostolic Lutheran Church, 
lyhyesti FALC, on kirkko, joka ei 
ole uusien työmuotojen edelläkä-
vijä. Greetings of Peace-lehdel-
lä ei ole Internet-sivuja. Niitä jo-
ku joskus ehdotti, mutta ehdotus 
tyrmättiin. Lehteä on sentään teh-
ty tietokoneella.

Arvellaan, että FALC:ia ovat ras-
sanneet henkilöiden väliset riidat ja 
kirkon hajoamiset. Siksi se ei ehkä 
ole niin avoin kuin jotkut muut 
lestadiolaissuuntaukset.

Muutama vuosi sitten kirkolla oli 
Yhdysvalloissa noin 5 000–5 5000 
jäsentä. Seurakuntia oli parisen-
kymmentä. Vuonna 2003 kirkko 
hajaantui.

Kuparinen menneisyys

Calumet ei ole aina ollut pieni, 
näivettynyt taajama Yhdysvalto-
jen keskilännessä. Sillä on, jos ei 
nyt kultainen, niin ainakin kupa-
rinen menneisyys. 

Calumet kuuluu alueeseen, jolle 
suomalaiset siirtolaiset 1800-luvulla 
antoivat nimeksi Kuparisaari. Saari 
on keinotekoinen, sillä oikeastaan 
se on vain niemimaa, joka pistää 
Yläjärveen. Saaren niemimaasta 
tekee kanava, joka katkaisee nie-
mimaan kahtia.

Kuparisaari oli kerran yksi maa-
ilman merkittävimmistä kuparialu-
eista. Sinne alettiin pestata väkeä 
jo Yhdysvaltojen sisällissodan ai-
kana, jolloin asekuntoiset miehet 
värvättiin armeijaan. Kaivoksiin 
tarvittiin työvoimaa ja sitä saatiin-
kin muun muassa Skandinavian 
suomalaisalueilta.

Kuparisaaresta tuli yksi ameri-
kansuomalaisuuden ehdottomista 
ydinalueista. Se oli paja, jossa  muo-
toutuivat amerikansuomalaisten 
uskonnollisuus,  aatteellisuus ja 
yhteiskunnallisuus. Herätys levisi 
Kuparisaarella erityisesti Calume-
tissa ja Quincyssä.

Muut asujat eivät katsoneet hyvällä 
suomalaisia. Nämä eivät oppineet 
kieltä, heillä oli omituisia tapoja ja 
he reagoivat oudosti. 

Outoa heissä oli myös lukutaito. 
Suomalaisten taito lukea ei ollut 
tavallista maailmassa, jossa oli to-
tuttu siihen, että lukutaidottomuus 
ja kurjuus kävivät käsi kädessä. 

Mutta oliko suomalaisissa outoa 
myös heidän uskonsa?

Suomalaiset toivat lestadiolaisuu-
den mukanaan, mutta liike joutui 
Amerikassa myllerrykseen, jossa se 
hajosi moneen osaan.

Lehti perustettiin 
1920-luvun alussa

Niin sanotut heidemannilaiset pe-
rustivat Calumetissa suomenkie-
lisen Rauhan Tervehdyksen 1922. 
Vanhoillislestadiolaisuuden val-
tauoma Skandinavian maissa piti 
heidemannilaisuutta hengenhei-
molaisenaan.

Lehti valjastettiin taistelemaan 
suurseuralaisuutta eli pikkuesi-
koisuutta vastaan. Suurseuralaiset 
hyväksyivät sekaseuraisuuden:  he 
sallivat yhteyteensä myös muilla 
tavoilla ajattelevia.

Rauhan Tervehdys syytti suur-
seuralaisia hengellisestä huoruu-
desta ja vaati heitä kääntymään 
heidemannilaisuuteen, oikeaan 
Kristuksen laumaan. 

Jyrkkyys seurakuntaopissa ja 
kaikkien omaan ryhmään kuulu-
mattomien tuomitseminen oli oi-
keaa ”rakkauden jyrkkyyttä.”

Muiden kirkkojen saarnaajat olivat 
ihmissyöjiä, koska he houkuttivat 
uskovia joukkoonsa.

Lehti odotti 
maailmanloppua

Rauhan Tervehdys odotti maail-
manloppua ja vertasi Kalifornian 
elämäntyyliä Sodoman ja Gomor-
ran päiviin.

Lehti kiivaili radiosta 1930-luvulla. 
Radiosta oli suurta hyötyä, mutta silti 
siitä tulvi synnin ja saastaisuuden 
tulva. Ehdotonta kantaa radioon ei 
kuitenkaan lyöty lukkoon.

Lehti taisteli myös vasemmistolai-
suutta vastaan.  Oli nouseva kansa, 
joka ei tiennyt mitään Jumalasta 
ja joka pyrki kumoamaan kaiken 
jumalallisen järjestyksen. Kyseessä  
oli Neuvostoliitto.

Rauhan Tervehdys uskoi kuriin 
ja järjestykseen. Esivaltaa vastaan 
ei saanut nousta, sillä esivallan oli 
asettanut itsensä Jumala.

Yksityisten ihmisten piti auttaa 
hädänalaisia, yhteiskunnan rooli 
ei auttamisessa ollut niin olen-
nainen.

englanninkielinen versio 
alkaa ilmestyä

Vuonna 1938 alkoi suomenkieli-
sen Rauhan Tervehdyksen rinnalla 
ilmestyä englanninkielinen Gree-
tings of Peace.

Vuosina 1972–1973 heideman-
nilaisuus hajaantui. Molemmat 
lehdet ilmestyivät heidemannilai-
suuden pääuomaksi jääneen tö-
röläläisyyden äänenkannattajina. 
Töröläläisyyden  sisarjärjestöksi 
Suomessa tuli Vanhoillislestadio-
lainen rauhanyhdistys (VLR).

VLR:n taas perustivat SRK-van-
hoillisuudesta eroon joutuneet 
1970-luvulla.

Vuonna 1981 Greetings of Peacella 

Se toinen rauhan tervehdys
oli noin 1 500 tilaajaa, mutta Rau-
han Tervehdyksellä vain 700.

Suomenkielinen Rauhan Ter-
vehdys lakkasi ilmestymästä 1982, 
koska sen lukijakunta kävi liian pie-
neksi ja lehden toimittaja Walter 
Törölä vanhaksi. VLR siirsi leh-
den Suomeen, jossa sen nimeksi 
tuli Armon ja Rauhan Tervehdys. 
Lehti ilmestyy yhä.

Töröläläinen liike hajaantui 
viimeksi vuoden 2003 paikkeilla.  
Kiistakysymykseksi nousi oppikysy-
mys pelastumisesta töröläläisyyden 
ulkopuolella.

Yksinkertainen 
dogmaattinen lehti

Elämä ei Kuparisaarella ole nyky-
ään kuparinhohteista, saati kul-
taista. Kaivostoiminta tyrehtyi jo 
vuosikymmeniä sitten. 

Calumetissa ei ole enää kym-
meniätuhansia asukkaita. Mutta 
Greetings of Peace ilmestyy,  ker-
ran kuukaudessa. Sillä on 1 300 
tilaajaa.

Lehden muoto on hyvin yksin-
kertainen ja kuvitus vaatimaton. 
Lehden rungon muodostavat, eivät 
uutiset, vaan hartauskirjoitukset 
ja perinteinen lestadiolainen dog-
matiikka.

PeKKa heLin

rauhan Tervehdys ei ole ainoa lehti, jolla 
on vanhakantainen nimi. Pohjois-Suomen  
suurin sanomalehti kantaa nimeä, joka on 

suoraan taruista: Kaleva.
Kaleva oli myyttinen hahmo itämerensuo-

malaisten kansojen tarustoissa. Kaleva tunnet-
tiin usein muinaisena jättiläisenä, mutta myös 
kuninkaana. Kalevala-eepoksen nimi tulee sa-
nasta Kaleva.

Sanomalehti Kaleva ei ole muinainen jättiläi-
nen vaan ihan nykyinen. 

Eepokseksi siitä ei kuitenkaan ole. 
Oulun oma kulttuurilehti on nimeltään Kal-

tio. Nimi tarkoittaa lähdettä. Lehdessä on ollut 
mainioita sarjakuvia ja näyttäviä potkuja.

nimiä titanicin ajoilta

Helsingissä ilmestyy aviisi, joka nimensä perus-
teella elää Titanicin aikoja. Kun uppoamaton 
upposi, kiiti maailman lehtiin onnettomuudes-
ta niin sanottuja sanomia, jonkinlaisia menneen 
maailman sähköposteja.

Lehti on tietysti se suurin ja kaunein: Helsingin 
Sanomat. Mutta Sanomia on muitakin, muun 
muassa Kainuun Sanomat, Pohjolan Sanomat, 
Turun Sanomat. Eletäänkö näissäkin lehdissä 
Titanicin aikoja? Lähestyykö tuolta jäävuori? 
On niin pimeääkin.

Seinäjoella ilmestyy Ilkka. Valistunut arvaus 
on, että nimi tulee Jaakko Ilkasta, nuijasotapääl-
liköstä. Ilkassa onkin aitoa nuijasotahenkeä ja 
uhoa, Etelä-Pohjanmaan tyyliin. Ilkassa on yksi 
hyvä toimittajakin.

Satakunnassa ja Lapissa riittää kansaa, alueil-
la ilmestyvät Satakunnan Kansa ja Lapin kansa. 
Joskus on ilmestynyt myös Maakansa, erityisen 
juurevien ihmisten äänenkannattaja.

Suomenmaa ja Kaleva, 
retronimiä parhaimmillaan

Ilmestyypä Oulussa Kalevalle kaveri: Suomen-
maa. Lehtien kaksinkamppailua on hirtehinen 
seurata. On mukava katsoa, kuka kulloinkin as-
tuu miinaan.

Oulussa ilmestyvät myös Kansan Tahto ja 
Pohjolan Työ, hienoja retronimiä nekin. Oulu-
laisiin aviiseihin kuuluu myös Päivämies. Mitä 
tapahtuu, jos Pohjolan (T)yö ja Päivämies koh-
taavat. Tunteeko jompikumpi rinnassaan kum-
maa leiskuntaa?

Kristilliset lehdet erityisen retroja

Kristillisillä lehdillä tuppaa olemaan retroa ni-
missään. On Rauhan Tervehdystä, Rauhan Sa-
naa, Rauhan Sidettä, Lähettäjää, Aamun Koit-
toa, Etsijää.

Onpa olemassa myös Vartija, mutta se onkin 
riippumaton mielipidelehti. Kerran oli olemas-
sa myös Valvoja, mutta sen tehtävä lienee jo 
täyttynyt.

Arkki sentään on kristillinen lehti, samoin 
Elämään. Jälkimmäisen nimi oli pitkään Herää 
Valvomaan. Lehti tunnettiin myös nimellä He-
rää Ulvomaan. Kun kaikki ulvovat, kaikki myös 
valvovat. Unta ei taatusti saa kukaan.

Myös ulkomailla, eritoten Briteissä, on ret-
ronimiä. The Guardian, Vartija, The Observer, 
Tarkkailija, The Spectator, Näkijä. 

Kaikkein hassuin julkaisu on kuitenkin Kim-
mo, nuorten lehti menneiltä vuosikymmeniltä. 
Lehden maskotti oli Kimmo-niminen terrieri, 
joka seikkaili aina pääkirjoitussivulla sarjaku-
van muodossa.

PeKKa heLin

herää ulvomaan
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1987 tasa-arvolaki astuu voimaan. 
Suomessa vieraillut saarnaaja Billy 
Graham saa palstamillimetrejä myös 
rauhan tervehdyksessä. 

1988 Mauno Koivisto valitaan 
toiselle presidenttikaudelle. 
ensimmäiset naispapit vihitään 
virkaan. 

1989 Paavi 
Johannes Paavali 
ii vierailee 
Suomessa.

1990 Ympäristökysymykset 
puhuttavat. rt muistuttaa 
ihmiselle annetusta tehtävästä 
viljellä ja varjella maata.

rauhan tervehdyksen toimitus sijaitsi Kajaaninkadulla Oulun nMKY:n talossa vuoteen 1940 saakka. Uno Wegeliuksen arkisto.

S adan vuoden kuluessa allianssikris-
tillisen Oulun Veljeyspiirin perusta-
masta pienestä hartauslehdestä on 
kehittynyt levikiltään 99 000 kappa-

leen ja 17 seurakunnan tilaama seurakun-
talehti Rauhan Tervehdys. Aluksi lehdessä 
julkaistiin vain hartauskirjoituksia, mutta 
vuonna 1917 uudistusten muuttaessa leh-
den tehtävän hartauslehdestä seurakuntaleh-
deksi alettiin julkaista muutakin aineistoa. 
Vasta 1950-luvun lopulla kirjoitustavat al-
koivat vakiintua: aluksi ei ollut esimerkiksi 
selkeästi erottuvaa pääkirjoitusta. Lehdellä 
ei myöskään ollut ensimmäisinä vuosinaan 
päätoimittajaa, vaan materiaalin keräämi-
nen ja toimittaminen perustui Veljeyspiirin 
jäsenten vapaaehtoisuuteen. 

Veljeyspiiri-vaiheen jälkeen Rauhan 
Tervehdys oli lähes 66 vuotta nuoriso- ja 
seurakuntalehti: ensin vuoteen 1939 Poh-
jois-Pohjanmaan Nuorten Kristillisen Pii-
rijärjestön julkaisuna ja sen jälkeen Oulun 
hiippakunnan Nuorten Kristillisen Piirijär-
jestön lehtenä. Julkaisijan vaihdos tapahtui 
kolmannen kerran, kun Rauhan Tervehdys 
ry perustettiin, ja seurakuntalehti siirtyi sen 
omistukseen vuonna 1986. 

Julistusta 
perusarvojen puolesta

Rauhan Tervehdys perustettiin aikana, jol-
loin yleinen tyytymättömyys ja kirkonvas-
taisuus lisääntyivät, mutta sen vastareaktio-
na syntyivät voimakkaat kristilliset herätys-
aallot sekä allianssikristillinen toiminta. Pe-
rustajansa Uno Wegeliuksen johdolla leh-
ti vaali aluksi hyvin suvaitsevaista linjaa ja 
pyrki työskentelemään eri kristittyjen ryh-

mien välien parantamiseksi. Lehden tehtä-
viä olivat evankeliumin julistaminen ja yh-
teyden luominen sekä hengellisen luetta-
van tarjoaminen poliittisten lehtien ylitar-
jonnan aikana. 

Asenteet kuitenkin kiristyivät Veljeyspii-
rin jäsenten välien tulehtuessa, mikä johti 
sääntömuutokseen ja muiden kuin luteri-
laisten ajautumiseen pois Veljeyspiiristä. 
Yleisestikin allianssikristillisyyden kannatus 
laski hiljalleen, mikä oli osasyynä ristiriitojen 
kärjistymiseen. 

Ensimmäisten ilmestymisvuosiensa aika-
na Rauhan Tervehdys puolusti kristillisiä 
perusarvoja ja julkaisi hartauksia ja lyhyitä 
mietelauseita. Hartauslehti kohdistettiin 
kaikenikäisille ja kaikkiin sosiaaliryhmiin 
kuuluville. Nuoriso- ja seurakuntalehdes-
sä kirjoitettiin paljon lapsista ja nuorista 
– myös lapsille ja nuorille. Seurakuntien 
tilaisuuksista tiedotettiin kaikenikäisille. 
Lehdessä julkaistiin hartauksien lisäksi uu-
tisia lähetystyöstä ja muista kristittyjä kos-
kevista aiheista. 

Myöhemmin lehteä on kehitetty monipuo-
liseksi ja tiedottavaksi seurakuntalehdeksi, 
joka on suunnattu pääasiassa aikuisille lu-
kijoille. Suosituimmat aiheet ovat käsitelleet 

kristillisestä näkökulmasta perheisiin ja ih-
missuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Sotakausi 
ja viinan kirot 

Maailmansotien aikana Rauhan Tervehdys 
huolehti kirkollisten asioiden uutisoinnista 
ja ilmoitti seurakuntien tapahtumista. Se kä-
sitteli kirjoituksissaan jonkin verran sotaa, 
mutta yritti silti pysytellä edellä mainituis-
sa aiheissa. Vuoden 1918 sotaa lehti kutsui 
vapaussodaksi ja asettui tukemaan niin sa-
nottua valkoista osapuolta. Siitä huolimat-
ta se taisteli useissa kirjoituksissaan ”vihan 
kylvöä” vastaan ja kehotti lopettamaan vä-
kivaltaisuudet ja jakamaan ruokaa ja muita 
tarvikkeita niitä tarvitseville. Seurakuntaleh-
dessä kannustettiin antamaan muun muassa 
rippikouluopetusta sotavankien leireillä. 

Maailmansodat ymmärrettiin joidenkin 
kirjoittajien mukaan Jumalan langettami-
na rangaistuksina, joita voitiin välttää ai-
noastaan tekemällä hengellinen parannus. 
Talvisodan aikaan näin toimittiin, mutta 
parannus jäi lehden mukaan usein vain 
”hätäparannukseksi”, jota ei enää sotien jäl-
keen pidetty tärkeänä. Osa kirjoittajista oli 

sitä mieltä, että maailmansodat olivat niin 
sanotun maailmanlopun taisteluja. Ajatusta 
vahvistivat entisestään kylmän sodan aikana 
maailmaa ahdistaneet poliittiset jännitteet. 
Kilpavarustelun pelättiin johtavan kolman-
teen maailmansotaan, joka olisi viimeinen 
lopun ajan taisteluista. 

Yksi lopun ajan merkeistä oli joidenkin 
kirjoittajien mielestä alkoholin kulutuksen 
lisääntyminen ja siitä seuraavat ongelmat. 
Kieltolaki oli voimassa 1919–1932. Tämän 
jälkeen alkoholia taas myytiin. Rauhan Ter-
vehdys vastusti kieltolain lakkauttamista, 
mutta tyytyi kuuliaisesti esivallan ratkaisuun, 
kun väkijuomien myynnin aloittaminen 
päätettiin eduskunnassa. 

Seurakuntalehti puolusti palstoillaan lain-
muutoksesta huolimatta raittiusaatetta ja ke-
hotti ihmisiä jatkamaan taistelua alkoholin 
haittoja vastaan. Alkoholiongelma ja muiden 
päihteiden aiheuttamat kysymykset tulivat 
seurakuntalehden aiheiksi jäädäkseen.

naispappeus 
ja pimukulttuuri

Alkoholipoliittisten kysymysten lisäksi nais-
pappeuskysymys oli keskeinen keskuste-
lunaihe 1950-luvulta aina nykyaikaan as-
ti. Suomessa laki naispappeudesta säädet-
tiin vuonna 1987, ja ensimmäiset naiset vi-
hittiin virkoihin maaliskuussa 1988. Oulun 
hiippakunnan piispa ei vihkinyt naisia pa-
peiksi, joten hiippakunnan naisteologit sai-
vat piispanvaihdokseen asti pappisvihkimyk-
sen muissa hiippakunnissa. Päätoimittajien 
vaihtuminen näkyi lehden suhtautumises-
sa naispappeuteen: kielteinen kanta vaih-
tui myönteiseen, kirkon järjestyksen mu-

Sanaa ja sanottavaa
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1991 neuvostoliitto lakkaa olemasta. Markka sidotaan ecuun. 
Suomalaiset pankit tekevät ennätystappiot ja maa syöksyy 
lamaan idänkaupan lopahdettua. Piispan virka avataan 
naisille. rt haluaisi pitää kaupat kiinni sunnuntaisin. 

1992 Uusi raamatunsuomennos hyväksytään. 
Seksuaalivähemmistöt puhuttavat pitkin 
vuosikymmentä. Kristillisen homopiirin ilmoittelu 
rauhan tervehdyksessä herättää närää lukijoissa.

1993 eduskunta äänestää 
ydinvoiman käytöstä todeten, ettei 
”ydinvoiman käyttö ole yhteis-
kunnan kokonaisedun mukaista”.

1994 Kansa äänestää Martti ahtisaaren 
presidentiksi. Kyllä vai ei eU:lle? 
kysyy rauhan tervehdys haastatelluilta 
ja saa paljon palautetta.

ehtoollisen vietto etulinjan yksikössä. 
Kuva: TK-kuvaaja Laukkonen RT 22.8.1942.

tuomiokapitulissa vieraillut Leningradin ja novgorodin metropoliit-
ta aleksi tutkii rauhan tervehdystä piispa Olavi rimpiläisen kanssa 
13.11.1989. Kuva: Veijo Koivula, RT:n kuvakokoelma.

Lehdessä kannustettiin vuonna 1943 viettämään raitista tammikuuta, joka oli ”kansan joukkoliike 
siveytensä, terveytensä ja ruumiinkuntonsa puolesta!”. RT 15.1.1943.

rauhan tervehdyksen henkilökuntaa 21.8.1981. Vasemmalta Pirkko Paakki, Maarit Salakka, anja Soutukorva, 
tuomo Korteniemi, Pekka Koivisto (vs. päätoimittaja 1981-1982) ja Juhani tuohino. RT:n kuvakokoelma.

kaiseen näkemykseen. 
Nuoriso- ja seurakuntalehti kirjoitti 1950-

luvulta alkaen nuorisokulttuurin noususta, 
joka alkoi niin sanottujen lättähattujen ja 
pimujen esiinmarssilla ja jatkui ja kehittyi 
seuraavilla vuosikymmenillä. Lähinnä lehti 
suosi seurakuntanuoria, partionharrastajia 
ja kristillisten yhdistysten harrastuksissa toi-
mivia nuoria. Monen vuosikymmenen ajan 
kirjoitettiin kiinnostuneesti rippikoululaisten 
elämästä ja vaiheista. Myös viime vuosina 
aihe on ollut esillä silloin tällöin. 

Rauhan Tervehdys noudatti 1960- ja 1970-
luvulla varovaista julkaisupolitiikkaa. Pyrki-
mys oli olla ärsyttämättä tai loukkaamatta 
ketään. Liiallinen varovaisuus johti kuitenkin 
kritiikkiin ja kielteiseen palautteeseen, ja lin-
jasta pyrittiinkin kohti avointa ja tiedottavaa 
toimitustapaa. Lisäksi lehden ongelmana oli 
Oulu-keskeisyys, vaikka lehden levikki oli 
laajimmillaan hiippakunnallinen. 

Selostajasta 
keskustelukanavaksi

Tiedotusvälineiden nopea kehitys toi omat 
haasteensa kirkolliseen elämään. Seurakun-
talehti otti viestinnän kehittymiseen myön-
teisen asenteen ja julkaisi muun muassa tv-
jumalanpalvelusten lähetyksistä tietoja, ra-
diosaarnoja ja muuta aineistoa. Rauhan Ter-
vehdys piti myönteisenä sitä, että myös tie-
dotusvälineet palvelivat evankeliumin asi-
aa, ja vuonna 2001 lehti avasi myös omat 
internetsivustonsa. 

Seurakuntalehti, joka oli tottunut lähinnä 
tapahtumien selostamiseen, heräsi tiedot-
tamis- ja opettamistehtäväänsä erityisesti 
1980-luvun kansainvälisten evankelistojen 
vierailujen myötä sekä vanhojen ja uusien 
uskontojen kasvun takia. Esimerkiksi hel-
luntailaisuuden suosio toi haasteen selvittää 

erilaisia kastekäsityksiä ja muita opillisia 
näkemyksiä. Eri maiden uskonnoista tie-
dottaminen tuli ajankohtaiseksi viimeis-
tään silloin, kun Suomi alkoi 1980-luvulla 
vastaanottaa pakolaisia ja liittyi Euroopan 
unionin jäseneksi 1995. 

Keskustelua unionin jäseneksi liittymi-
sestä arvosteltiin lehdessä siksi, että laajojen 
keskustelujen alle kadotettiin muita tärkeitä 
Suomea koskevia kysymyksiä. Näitä olivat 
1990-luvun laman seurauksena aiheutuneet 
ongelmat, kuten työttömyys, köyhyys ja syr-
jäytyminen. Yksi haasteellisimmista 1990-lu-
vun keskusteluista on ollut kysymys kirkon 
suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin. 
Tämä keskustelu jatkuu edelleen.

Rauhan Tervehdystä pyrittiin ohjaamaan 
avoimuuteen ja tiedottavaksi seurakunta-
lehdeksi 1970-luvulta alkaen. Toiveena oli 
saada lehdestä monipuolinen ja keskustele-
va. Keskustelujen, tiedottamisen, uutisten ja 

ilmoitusten lisäksi jokaisessa lehden nume-
rossa oli hartaussivu. 

Evankeliumin asia oli ensimmäinen har-
tauslehden tehtävistä, eikä se ole vieläkään 
kadonnut Rauhan Tervehdyksestä, vaikka 
lehdelle on asetettu myös muita tavoitteita 
ja tehtäviä. Samoin lehden suvaitsevainen 
linja on säilynyt perustamisvuosilta nykyai-
kaan asti, lukuun ottamatta eräitä hetkittäi-
siä aikakausia. Lehti oli allianssikristillinen 
hartauslehti, josta kehittyi moniarvoinen 
seurakuntalehti.

Artikkeli perustuu Liisa Saarelan pro gradu -
työhön, jonka pohjalta on tehty Rauhan Ter-
vehdyksen 100-vuotishistoriikki ”Hartausleh-
destä seurakuntalehdeksi  – Rauhan Terveh-
dys 1907–2007”.
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1995 Suomi liittyy 
euroopan unioniin. 
Suomi voittaa jääkiekon 
maailmanmestaruuden. 

1997 rauhan tervehdyksen 
lukijatutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä 
ollaan henkilöhaastatteluihin, kirkollisiin 
ilmoituksiin ja selostuksiin.

2000 
tarja halonen 
valitaan 
presidentiksi. 

2001 rauhan tervehdys laajenee internetiin. 
Oulun hiippakunnassa vihitään ensimmäiset 
naispapit Samuel Salmen aloitettua piispana. 
Kirkon ympäristödiplomi otetaan käyttöön.

Rauhan Tervehdyksen 
TOVERIJOUKKO
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2002 
Suomi 
siirtyy euro-
valuuttaan.
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2003 rt kaipaa pääkirjoituksessaan 
uskontojournalismia: ennakkoluulot 
aiheuttavat sen, että uskontojournalismia 
löytyy lähinnä seurakuntalehdistä. 

2005 ensimmäinen nainen 
kirkkoherran virkaan Oulun 
hiippakunnassa. Oulussa 
vietetään kirkkopäiviä.

2006 Lordi tuo Suomelle 
ensimmäisen euroviisujen 
voiton. halonen jatkaa 
presidenttinä.

2007 arkkipiispa Jukka Paarma toteaa, että kirkossa 
ei voida hyväksyä virkatehtävistä kieltäytymistä. 
rauhan tervehdys tekee lukijatutkimuksen ja 
juhlii 9.12. vuosisataista taivaltaan. 

Janne Kankaala

Aviisin päätoimittaja, tuo journalismim-
me ikuinen nuorukaishahmo. Kankaala 
istui nykyistä paljon nuorempana edus-
kunnassa, ei kansanedustajana vaan kan-
sanedustajan avustajana. Kankaala työs-
kenteli ennen Rauhan Tervehdystä toi-
mittajana Suomenmaassa, mutta keskus-
tan sijasta mieltymykset viittaavat lähin-
nä anarkismiin.

Entisenä nuorisopoliitikkona Kankaala 
osaa aina epäillä pahinta.  Usein hän on 
myös oikeassa epäilyissään. Epäileväistä 
mieltä selittää raahelainen tausta. Kankaala 
on muuten tavannut Asser Siuvatin. 

Rauhan Tervehdyksen politbyroossa 
Kankaala johtaa puhetta, puhuu, mutta 
antaa muidenkin puhua.

Päätoimittaja yllyttää levottomaan me-
noon alaisensakin. 

Kankaala myös luuhaa alituisesti Interne-
tissä ja kirjastossa etsimässä juttuaiheita. 

Pääkirjoitukset hän saa valmiiksi ajallaan. 
Joskus hän delegoi tehtävän alaisilleen.

Kankaala opiskeli aate- ja oppihistoriaa 
ja on perehtynyt skolastiikkaan mitä ikinä 
se sitten tarkoittaakin. Kankaala tykkää 
klassisesta musiikista, ei tykkää urheilusta 
ja renkuttavasta musiikista. 

Elsi Huttunen

Aviisin toimitussihteeri. Viehättävä por-
varisnainen, jonka vastuuna on lehden 
saattaminen  alkioasteelta lukijan kou-
raan. Huttunen neuvoo avustajia ja ku-
vaajia, lukee hornamaisen määrän juttu-
ja, tiedotteita ja puffeja. Tekeepä vielä it-
sekin juttuja.

Huttunen sukkuloi menestyksellisesti 
seurakunnassa ensimmäisestä työpäiväs-
tään lähtien. Hän  liukui toimituksesta  
juttukeikoille enkelimäisellä keveydellä, 
kenenkään pakottamatta. Huttunen otti 
myös Jasmin Mäntylästä hyvän kuvan, tosin 
Mäntylästä ei huonoa kuvaa saakaan. 

Huttunen muodostaa yksin Rauhan 
Tervehdyksen politbyroon aikaansaavan 
komitean. 

Huttunen siirtyi Rauhan Tervehdykseen 
Oulun ylioppilaslehdestä, joten rasvainen 
ja pikkuilkeä journalismi ei ole hänelle 
mitään uutta.

Huttusen rakkain harrastus on van-

ha talo. Toinen rakas harrastus on van-
ha auto. Huttunen on muuten kotoisin 
Kainuusta. Kainuusta on kotoisin myös 
Veikko Huovinen.

Veikko Huovisen sanoin: mikä on iha-
nampi kuin kokoomusnainen keväällä. 
Jäämme odottamaan kevättä.

Saila Juutilainen

Toimistonhoitaja. Rauhan Tervehdyksen 
politbyroon sihteeri. On toimituksen voi-
manainen, joka ei pelkää herroja vaan pa-
nee nämä järjestykseen. Oiva puhelimeen 
vastaaja, joka jaksaa selittää soittajille jo-
ka päivä, miksi Rauhan Tervehdys ei ole 
tipahtanut postiluukusta. Postin ja Lind-
stedtin syytähän se on.

Häneltä on kysytty, minne mummo on 
haudattu ja voiko tästä puhelimesta jättää 
ilmoituksen Päivämieheen. Mitä, eikö ole-
kaan Rauhanyhdistyksellä? Miksei?

Juutilainen ottaa myös vastaan lukijoi-
den kiitokset ja haukut. Hän myös käsitte-
lee seurakunnista tulevat tiedot erilaisista 
tapahtumista ja oikolukee ne.

Juutilainen on ollut merillä, josta osaa-
miseen tarttui sitä ja tätä, muun muassa 
kieliä. 

Juutilainen tietää, missä toimituksen 
jäsenet milloinkin ovat menossa. Juutilai-
nen ymmärtää myös antaa kunnottomille 
toimittajille kuntolippuja, jos nämä itse 
eivät älyä niitä pyytää.

Mari Lähteenmaa

Vastaa lehden ulkoasusta. On Sisun äiti. 
Sisu ei ole pastilli tai auto vaan ihmislap-
si. Lähteenmaa on yhtä sisua itsekin. Ku-
ten Juutilainen Lähteenmaakaan ei pel-
kää herroja.

Lähteenmaa oli vastikään äitiyslomal-
la ja palasi töihin syksyllä. Äitiysloman 
aikana Rauhan Tervehdyksen henkilö-
kunta oli vaihtunut lähes täydellisesti. Ai-

noastaan Juutilainen oli jäljellä vanhasta 
porukasta.

Lähteenmaa on Rauhan Tervehdyksen 
politbyroon juurevin jäsen. Hän on nimit-
täin pohjalainen. Ja nopea. Lähteenmaa 
on niin nopea taittamaan, että ehtii jopa 
Rauhan Tervehdyksen kiihkeässä tempossa 
joskus pitkästymään.

Lähteenmaa tulee taittamaan lehteä 
maanantaina ja tiistaina. Ensiksi hän kat-
soo tuorein silmin valmistumassa olevaa 
lehteä ja sanoo toimitussihteerille mieli-
piteensä. Sitten toimitussihteri ja taittaja 
sumplivat lehden kokoon.

Pekka Helin

Aviisin toimittaja. Kankaalan ja Huttu-
sen alainen. Siirtyi Rauhan Tervehdykseen 
Kalevasta, joten kovat työpaineet eivät ole 
hänelle mitään uutta. Helin lähestyy vii-
dettäkymmenettä ikävuottaan, mutta silti 
muuan kirkkoherra kutsui  häntä pojaksi. 
Helin aikoo kostaa kirkkoherralle.

Helin työskenteli Kalevassa ulkomaan-
toimittajana ja reissasi maailmalla. Nyt 
reissut on tehty.

Helin on ollut myös kirjastoalalla, mutta 
ei sopinut tehtäväänsä. Hän älysi ryhtyä 
journalistiksi, koska arveli, että siihen nyt 
ainakin pystyy.

Helin on Rauhan Tervehdyksen  polit-
byroon Hruštšov, rahvaanomainen mutta 
alkuvoimainen eläjä.

Helin opiskeli historiaa kuten Kankaala 
ja Huttunenkin. Ennen opintojaan Helin 
oli kiinnostunut historiasta, opintojen jäl-
keen ei niinkään.

Helin kuuluu siihen onnettomaan 
ryhmään oululaisia, joilla ei ole muuta 
tekemistä kuin käydä seurakunnan tilai-
suuksissa.

Helin on kuitenkin unelmatyössään, 
Rauhan Tervehdyksen toimittajana. Itse 
asiassa hän kärkkyi paikkaa kymmenen 
vuotta.  Nyt Helin elää hiljaiselossa ja toi-
mittaa talon töitä, jos jaksaa.

harkintakykynne on 
pettänyt teidät pahan 

kerran.

tämähän ei olekaan 
niin suvaitsematon ja 

fundamentalistinen lehti 
kuin olen kuvitellut.

Vaihtakaa saman           
tien läpyskänne nimeksi 

”Oulun islamilainen 
tervehdys”
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Päivän Psalmi on Ps. 80: 15–20
EnsimmäinEn lukukaPPalE JEs. 35: 3–6
ToinEn lukukaPPalE HEPr. 10: 35–39.
EvankEliumi luuk. 12: 35-40
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2. adventtisunnuntain aihe on ”Kuninkaasi tulee kunniassa”. Tällä viita-
taan Jeesuksen toiseen tulemiseen. Tavallaan aihe on toinen ääripää edelli-
sen sunnuntain aiheelle (Kuninkaasi tulee nöyränä). Aihe lähestyy uskos-

sa valvomisen ja odottamisen teemoja. Samoin vastikään vietetyt valvomisen sun-
nuntai ja tuomiosunnuntai tulevat aiheina lähelle 2. adventtisunnuntain teemaa.

Evankeliumitekstissä Luukas tuo eteemme kuvan isäntäänsä odottavasta pal-
velijasta. Jälleen puhutaan häistä, mutta tällä kertaa häät eivät ole lopunajallinen 
kuva – vaan se tapahtuma, josta vertauksen herra on palaamassa kotiin. Sen jälkeen 
lausuttu huudahdus kuvaa paitsi palvelijan valppautta, erityisesti kristityn uskossa 
valvomisen tärkeyttä: ”Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan 
tapaa valvomasta!” Hakematta mieleen nousee myös Jeesuksen Getsemanen ru-
koushetken aikana nukahtaneet opetuslapset kuten myös kertomus viisaista ja 
tyhmistä morsiusneidoista.

Odottamattomalla vertauskuvalla Jeesuksen puhe ravistelee jälleen kuulijoita: 
isännän asettuminen palvelijaksi omille palvelijoilleen on ennenkuulumaton ja 
yllätyksellinen käänne. Se sopii kuitenkin hyvin Uuden testamentin muihin ver-
tauskuviin toisia palvelevasta kristitystä. Jeesus itse pesi opetuslastensa jalat ja ke-
hotti suurimmaksi haluavaa palvelemaan muita.

PeKKa tUOMiKOSKi

taivaaseen 
vain yhtä tietä

Oletko miettinyt, millainen on maallinen oikeudenkäynti? Jos ihminen jää kiinni 

rikoksesta, hän joutuu oikeuden eteen tuomittavaksi. Tuomari ei kysy, mitä hyvää 

ihminen on elämänsä aikana tehnyt, vaan ihminen joutuu vastaamaan väärästä 

teosta. Kuinka sitten mahtaa käydä taivaallisessa oikeudessa? 

Jumala on oikeudenmukainen tuomari, ja kerran jokainen ihminen joutuu Jum-

alan tuomarinistuimen eteen. Taivaallinen oikeuskäsittely on hyvin samanlainen 

kuin maallinen: Ihminen ei joudu vastaamaan hyvistä teoistaan vaan jokaisessa 

rikkeestä, jonka on elämänsä aikana tehnyt. Rangaistus yhdestäkin rikkeestä on 

iankaikkinen helvetti. Vähäisinkin väärintekijä saa rangaistuksen, eikä kukaan 

selviä teoillaan.

Evankelista Johannes kirjoittaa Jeesuksesta sanoen: “Jokainen, joka otti Jeesuk-

sen vastaan, sai voiman tulla Jumalan lapseksi.” Ihminen ei pääse taivaaseen sillä, 

että olisi toiminut aina oikein. Ihminen pelastuu vain uskomalla, että Jeesus on 

kärsinyt rangaistuksen puolestamme. 

Ihmisen tulee antaa elämänsä Jeesuksen käsiin ja pyytää Jeesusta hallitsemaan 

elämäänsä. Kun Jumala lausuu taivaassa meille tuomion, Jeesus astuu tuomarin 

eteen puolustamaan meitä. Jeesus sanoo tuomarille, että hän on kärsinyt ran-

gaistuksen meidän puolestamme. Tätä tarkoittaa Raamatun sana: “Rangaistus oli 

hänen päällään, jotta meillä olisi rauha.”

Ihminen ei pelastu käymällä kirkossa, ei hyvien tekojen ansiosta, ei pelkän kas-

teen kautta, vaan uskomalla Jeesukseen. Kirkolla on suuri aarre: Sanoma siitä, että 

pelastus on tehty ihmiselle helpommaksi kuin voisi kuvitella. Ihminen pelastuu 

yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen tähden. Usko tulee Jumalan lah-

jana, ja lahja vaatii vastaanottamista. Jos lahja on jäänyt aikaisemmilta jouluilta 

aukaisematta, nyt se on mahdollista. Jumala on ostanut sinulle elämäsi parhaan 

lahjan. 

JUha SarKKinen
Seurakuntapastori

Haukiputaan seurakunta

Herramme ja Jumalamme.

Herätä meidät valmistamaan

tietä Pojallesi.

Raivaa hänelle tie jokaiseen päiväämme

ja auta meitä taistelemaan kestävinä

valtakuntasi tulemiseksi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.
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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

hartauselämä
Aamurukous ke 12.12. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tiernapoikaesitys kaupungin-
teatterilla la 8.12. klo 18, minkä 
jälkeen iltahartaus Piispantalon 
tallikappelilla noin klo 18.30.

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Keskiviikkoseurat ke 5.12. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Puhe Ilmo Pulkamo.
Miesten piiri ke 5.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Itsenäisyyspäivän sävelharta-
us to 6.12. klo 16.30, Oulun tuo-
miokirkko. Puhe Matti Pikka-
rainen, Oulun Fröökynät,Ynnin 
Pojat, ONMK:n Mieslaulajat, 
Puhallinyhtye Vaskiveikot. 
Ohjelma 5 e. Tuotto Oulun 
Sotaveteraanit Ry:lle.
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 7.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 8.12. klo 10, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 8.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 12.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 12.12. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Joululauluja, runoja, puhe Jussi 
Lahtinen.
Miesten piiri ke 12.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
11.12. klo 18, Caritas-koti. 

Joulujuhla.
Aamurukous ke 12.12. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 13.12. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Raa-
mattupiirissä luetaan Johan-
neksen evankeliumia. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 13.12. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Jouluvirsihartaus ke 12.12. 
klo 19, Kaukovainion kappeli. 
Juontaa Heikki Keränen, puhe 
Juha Valppu, kanttorina Riitta 
Piippo. Mukana Kalevi Ilkka ja 
Pertti Haipola.
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 5.12. ja 12.12. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ilmes-
tyskirja.
Raamattupiirit:
Ti 11.12. klo 12, Kastellin 
kirkko.
To 13.12. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 13.12. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 13.12. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 11.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Ulla Mäkinen 
alustaa aiheesta lähetystyö.
Raamattupiiri ti 11.12. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Luukkaan raamatturyhmä ke 
12.12. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

OulujOen seurakunta

Hartaus su 9.12. klo 12, Turkan-
saaren kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, kanttorina Samuli 
Kokko.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 9.12. klo 17, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Perinteiset joulurunot ti 11.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Maria Leinosen joulu-
runot lauluin ja sanomin, harta-
us Ari-Pekka Metso. Esiintyjät: 
Terttu Aakko, Mirja Granlund, 
Verna Granroth, Kirsti Kä-
märäinen, Kirsti Leino ja Aili 
Heikkinen.
Joulun odotuksessa. Merikos-
ken Laulun joulukonsertti ke 
12.12. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kuoroa johtaa Marita Pa-
sanen. Ohjelmassa kuullaan niin 
vanhaa kuin uudempaakin jou-
lumusiikkia, tuttuja ja hieman 
tuntemattomampiakin helmiä. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.
Musiikillinen ilta joulua odo-
tellessa to 13.12. klo 20, Oulu-
joen kirkko. Ylistäkää Jumalaa, 
taivas ja maa! Kuullaan mm. 
Leevi Madetojan säveltämät 
laulut Seimeen syntynyt ja 
Enkelien joululaulu. Esiinty-
mässä oululainen Sekakuoro 
Tuike joh. kanttori Lauri-Kalle 

Kallunki. Ohjelmassa tuttuja 
sekä uudempiakin joululauluja. 
Vapaa pääsy. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Isänmaallisten virsien ilta la 
8.12. klo 21, Oulun tuomio-
kirkko. 
Sofia Magdalena -yhtyeen 
joulukonsertti su 9.12. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Johtaa 
Raimo Paaso.
Tulkoon Joulu -konsertti ma 
10.12. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Esiintyjät Mari Palo, 
Jukka Perko, Severi Pyysalo 
ja Teemu Viinikainen. Liput 
30 e.
Pohjan Sotilassoittokunnan 
Joulukonsertti ke 12.12. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Pohjan 
Sotilassoittokunta, Madetojan 
musiikkilukion kuoro, kapel-
limestareina Kari Kaarna ja 
musiikkimajuri Petri Junna. 
Liput 10 e ja 8 e.

karjasillan seurakunta

Joululaulutilaisuus su 9.12. klo 
15, Pyhän Andreaan kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
Siionin jouluvirret su 9.12. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Lasten joululauluilta ke 12.12. 
klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Vietämme samalla päiväkerho-
laisten joulujuhlaa. Mukana las-
tenohjaajat ja Pyhän Andreaan 
kirkon lapsikuoro.
Olli Ahvenlahti -trion jou-
lukonsertti pe 14.12. klo 19, 

Karjasillan kirkko. Olli Ahven-
lahti, Johanna Iivanainen, Eero 
Koivistoinen. Liput 15 e.
Joululaulukonsertti pe 7.12. 
klo 19, Karjasillan kirkko. Ti-
mo Pikkarainen laulu, säestää 
Ilkka Järviö 
Mieskuoro Weljien Jouluora-
torio ti 11.12. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Säv. Antti 
Heikkilä, san. Niilo Rauhala.
Mieskuoro Weljet, kamarior-
kesteri Ex Tempore, mezzo-
sopraano Sirkka Rautakoski, 
baritoni Ville-Veikko Telkki, 
tenori Veli-Matti Rautakoski ja 
Olli Heikkilä (musiikinjohto). 
Puhe Niilo Rauhala, raamatun 
tekstit Petri Satomaa. 
Kirjatorstai to 13.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kirjoina 
Heidi Liehun Ihana Kristus, 
Jaakko Hämeen-Anttilan Jeesus 
Islamin profeetta.
Joulu sydämessä -runoilta 
17.12., ks. erillinen ilmoitus.

tuiran seurakunta

Merikosken laulun joulukon-
sertti ke 12.12. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kuoroa johtaa 
Marita Pasanen. Ohjelmassa 
kuullaan niin vanhaa kuin 
uudempaakin joulumusiikkia, 
tuttuja ja hieman tuntemat-
tomampiakin helmiä. Vapaa 
pääsy. Ohjelma 5 e. 
Rauhanyhdistyksen joululau-
luilta to 13.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Cappella pro Vocale -lauluyh-

tyeen joulukonsertti la 15.12. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.
Rajakylän musiikkiluokkien 
joulukonsertti ke 19.12. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Musiikillisesta johdosta vas-
taavat musiikinopettajat Ilkka 
Eskelinen ja Jaakko Jauhiainen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e Raja-
kylän musiikkiluokille.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Joulukonsertti to 13.12. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Ylikiimin-
gin kirkkokuoro.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Diakonian vastaanoton ajan-
varaus maanantaisin p. (08) 
531 3219 kaikille diakoni-
atyöntekijöille. Joulunajan 
viim. ajanvaraus on 17.12.2007. 
Joulun jälkeen ensimmäinen 
ajanvaraus on 7.1.2008.
Diakoniapiiri ke 5.12. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 10.12. klo 12.30, Kau-
kovainion kappeli. Kokoon-
tuminen klo 12.30 kappelin 
eteen. Menemme vierailulle 
Tahkokankaan kummiosastolle 
10, Kanervaan.
Juttutupa ma 10.12. klo 13, 
Kastellin kirkon pappilan 
kamari. Päiväkahvit, keskustel-
laan runoista.

Oulujoen kirkossa: To 6.12. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Antti Leskelä, saarnaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Musiikissa 
avustaa Suvi Aho,trumpetti, 
eläkeliiton kuoro, johtaa Andro 
Lehmus.
To 6.12. klo 19 viikkomessu, 
toimittaa Keijo Nissilä, puhe 
Timo Jurvelin. Iltakahvit Ou-
lun ry:llä.
Su 9.12. klo 10 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, avustaa lapsikuo-
ro. Radio Dei.
Ylikiimingin kirkossa: To 
6.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko, miesten 
lauluryhmä avustaa.
Su 9.12. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Leo Rahko. Kirkkokahvit.

Tuiran kirkossa: Ke 5.12. klo 
20 viikkomessu, toimittaa Juha 
Valppu, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti hengellisen 
työn tukemiseen Suomen Kris-
tillisen Työväen Liitolle.
To 6.12. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti hengelliseen työhön 
sotainvalidien parissa, Sotain-
validien Veljesliitto ry:lle.
Su 9.12. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Su 9.12. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
avustaa Päivi Jussila, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
perheiden tukemiseen Suomen 
Valkonauhaliitolle.

Karjasillan kirkossa: To 6.12. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Juhani Lavanko, avus-
taa Petri Satomaa, kanttorina 
Riitta Piippo ja Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti hengelliseen työhön 
sotainvalidien parissa Sotainva-
lidien Veljesliiton kautta. 
Su 9.12. klo 10 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti nimikkolähetti Tuija 
Lintilän työn tukemiseen Etio-
piassa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 9.12. klo 
10 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Liisa Karkuleh-
to, kanttorina Else Piilonen. 
Kolehti ks. Karjasilta.

Oulun tuomiokirkossa: To 
6.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus, liturgia Hanna-Mai-
ja Karjalainen, saarna Matti 
Pikkarainen, urkuri Maija 
Tynkkynen, Pohjan Laulu. 
Kolehti hengelliseen työhön 
sotainvalidien parissa, Sotain-
validien Veljesliitto ry:n kautta. 
Radio Dei.
Su 9.12. klo 10 messu, toimittaa 
Matti Pikkarainen, saarnaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Anna-
Mari Heikkinen, kanttori Hen-
na-Mari Sivula, urkuri Maija 
Tynkkynen,Ynnin Pojat. Koleh-
ti Kirkon ulkomaanavulle.
To 13.12. klo 17 Luciaguds-
tjänst, Pekka Rehumäki och 
Tomi Heilimo, Uleåborgs Lucia 
jämte Luciakören samt barn 
från Svenska Barnträdgården 
och Svenska Privatskolan med-
verkar.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 9.12. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kanttori 
Maija Tynkkynen.

Kaukovainion kappelissa: Su 
9.12. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Riitta Piippo. Koleh-
ti ks. Karjasilta.
Su 9.12. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 
Maikkulan kappelissa su 9.12. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Kimmo Kieksi, kant-
torina Else Piilonen. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
9.12. klo 18 tilkkutäkkimessu, 
toimittaa Mirjami Dutton, 
avustaa Erja Järvi. Laulam-
me punaisen kirjan lauluja. 
Mukana Simo Ollikainen ja 
Kaakkurin gospelryhmä. Kir-
kon jälkeen iltateet. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Ke 12.12. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Lauri Kujala, kantto-
rina Tommi Hekkala. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Pateniemen kirkossa su 9.12. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, toi-
mittaa Juha Valppu, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
P.Luukas klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 9.12. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Kylväjän kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
9.12. klo 12 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Juha 
Tahkokorpi, Raili Toppinen ja 
Raija Yrjölä, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti nimikkolähet-
tityölle Suomen Lähetysseuran 
kautta. Eläkeläisten juhla.

Itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset to 6.12.
Klo 9.45. tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapaussodan sankarimuistomerkillä.
Klo 9.45. Oulujoen kirkon sankarimuistomerkillä.
Klo 11.30.  Oulun hautausmaalla sankarimuistomerkillä ja vakaumuksensa puolesta  
 kaatuneiden muistomerkillä.
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Auttavat kädet -palvelupiiri ma 
10.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
paikka sinulle, joka tahdot 
toimia seurakunnassa erilaisissa 
tapahtumissa ja tehtävissä.
Ystävän kamari ti 11.12. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Huom! poikkeuksellinen aika! 
Ei kerhoa päivällä, vaan osallis-
tumme Kaukovainion kaikkien 
kerhojen ja piirien yhteiseen 
joulujuhlaan klo 18.
tuiran seurakunta

Diakoniapiiri to 13.12. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri to 13.12. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 5.12. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo.
Työttömien jouluateria ti 
18.12. klo 12  Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ateriakortteja 
diakoniatyöntekijöiden vas-
taanotoilta: ma klo 9–11 Myl-
lyojan seurakuntatalo, Hintan 
seurakuntatalo ja Sanginsuun 
seurakuntakoti, to klo 9–10 
Huonesuon seurakuntakoti ja 
Saarelan seurakuntakoti sekä to 
klo 12–13 Hintan seurakunta-
talo. Viimeinen vastaanotto on 
torstaina 13.12.
Yhteinen seurakuntapalvelu

Liikuntavammaisten kerhon 
joulujuhla pe 7.12. klo 13, Py-
hän Tuomaan kirkko, lisätietoa 
p. (08) 316 1340. 
kehitYsvammaiset
Keskustelukerho ti 11.12. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskuste-
luilta ke 12.12. klo 16, Öbergin 
talo. 
KUULOVAMMAISET
Kuurojen joulujuhla la 8.12. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Huonokuuloisten joulujuhla 
ti 11.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja 
keskustelupiiri to 13.12. klo 13, 
Öbergin talo. 
Näkövammaisten joulujuhla 
la 15.12. klo 13–15, Keskustan 
seurakuntatalo. Jouluista ohjel-
maa, musiikkia ja puhetta. Har-
taus pastori Juha Tahkokorpi. 
Tontut tarjoilevat riisipuuroa, 
kahvia ja piparipullaa. 
PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 10.12. klo 9, 
Diakoniakeskus. Jouluaskarte-
lua klo 9–15.30.
Raamattupiiri ti 11.12. klo 13, 
Diakoniakeskus.

Lähetys
Lähetyssoppi to 13.12. klo 
10–14, ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Lähetyksen kirkkokahvit to 
6.12. klo 11.30, Keskustan 
seurakuntatalo, alasali. Juma-
lanpalveluksen jälkeen. Mukana 
Botswanassa ollut nimikkolä-
hetti Eero Virsunen, joka on 
lähdössä uudelle työalueelleen 

Nepaliin.
Lähetyspiirit:
Ke 5.12. klo 14, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Ei ole toista evan-
keliumia, Liisa Karkulehto.
Ke 12.12. klo 14, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Väinö Si-
mojoki.

karjasillan seurakunta

Lähetyksen joulumyyjäisten 
suunnittelu ma 10.12. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiirit:
Ke 5.12., Kaukovainion kappeli. 
Kaukovainion kaikkien piirien 
yhteinen joulujuhla klo 18.
Ti 11.12. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Kaukovainion 
diakoniatyöntekijä Heidi Kar-
vonen kertoo Kirkon Ulkomaa-
navun työstä.

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiiri ma 
10.12. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 

Lapset ja             
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Perheiden joulupaja ti 11.12. 
klo 18, Intiön seurakuntakoti. 
Joulupajaan ovat tervetulleita 
kaikki; isät, äidit, kummit ja 
isovanhemmat yhdessä lasten 
kanssa askartelemaan, leikki-
mään, laulamaan ja hiljenty-
mään joulun sanoman äärellä. 
Ei ennakkoilm. Paja on osallis-
tujille maksuton. 
Pyhäkoulu su 9.12. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuone, 
Makasiininkatu 6. 
Perhekerhot: 
Ke 12.12. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 13.12. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Satunurkka 4–9-vuotilaille 
la 8.12. klo 11–13, Karjasillan 
kirkko. Teemana karhu. Lapset 
otetaan ilm.järj.  Jokaiseen satu-
nurkkaan on ilmoittauduttava 
erikseen: www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri. Li-
sätietoja p. 040 556 7840. 
Lasten joululauluilta ke 12.12. 
klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Vietämme samalla päiväkerho-
laisten joulujuhlaa. Mukana las-
tenohjaajat ja Pyhän Andreaan 
kirkon lapsikuoro.
Lucia-kulkue to 13.12. klo 
17.30, Maikkulanraitin koulu. 
Ks. erillinen ilmoitus. 
Pyhäkoulut:
Su 9.12. klo 10, Kastellin kirkko 
(jumalanpalveluksen yhtey-
dessä).
Su 9.12. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 9.12. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 13.12. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirkko.
Perhekerhot:
Ma 10.12. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti.
Ti 11.12. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 12.12. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko, Maikkulan kappeli ja 
Kastellin kirkko. 

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli 
maanantaisin ja tiistaisin klo 
8.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vapaita paikkoja voi tiedustella 
Tuija Puuruselta p. 050 357 
6915. 
Pyhäkoulut:
Su 9.12. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli (jumalanpalveluksen 
aikana).
Su 9.12. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 9.12. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 9.12. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko(jumalanpalveluksen 
yhteydessä).
Su 9.12. klo 12, Pateniemen 
kirkko. 

Perhekerhot:
Ti 11.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti.
Ke 12.12. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelutalo, Pateniemen kirk-
ko, Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhojen jouluhartaus 
ke 12.12. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Laulamme lasten kau-
neimpia joululauluja ja kuule-
maan joulunsanomaa. Glögi- ja 
piparitarjoilu. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 13.12. klo 10, 
Vanha Pappila. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri. Katso 
myös kohta leirit ja retket.

nuoret
Yökahvila Nuortenpaikka la 
8.12. klo 20–24, Erityisnuori-
sotyöntilat, Isokatu 11. Vapaa-
muotoinen peli- ja oloilta yli 
13-v. nuorille. Mahdollisuus 
keskusteluun. 
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
12.12. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tarjolla pientä 
evästä. Aiheena on Hän tulee.
Nuorten Paikka to 13.12. klo 
15–15.45, Erityisnuorisotyön-
tilat. Erityisnuorisotyöntekijät 
Anja ”Ansku” Saukkomaa ja 
Outi Leinonen tavattavissa.

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
11.12. klo 18–20.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Pelailua, juttelua, 
musiikkia ja oleilua. Tarjolla 
on myös hartaus, jonka äärelle 
on mahdollisuus rauhoittua 
keskellä arkea.

tuiran seurakunta

Isoskoulutus VI ke 5.12. ja 
12.12. klo 17, Koskelan seura-
kuntakoti. Koulutuksen aihe: 
mikä ryhmä? Valitsethan kou-
lutuskerroista sinulle sopi-
vamman! 
Nuortenilta ke 5.12. ja 12.12. 
klo 18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Tule nauttimaan mu-
siikista, pelihetkistä ja hyvästä 
seurasta. 
Wanhat to 13.12. klo 17, Kos-
kelan seurakuntakoti. Isos-
koulutus meni, älä lannistu! 
Wanhat kokoontuvat pohti-
maan erilaisia juttuja kahvi- 
tai  teekupin ääreen sekä ovat 
mm.avustamassa isosleireillä, 
nuortenilloissa, isommissa 
tapahtumissa, ym.

OulujOen seurakunta

Nuortenilta ke 5.12. klo 18, Hin-
tan seurakuntatalo. Teemallista 
ohjelmaa, hartautta ja yhdessä-
oloa yhteisten aiheiden äärellä. 
Ilta jatkuu klo 21 saakka avointen 
ovien merkeissä. Rippikoulu-
lainen ja jo konfirmoitu nuori, 
nämä illat ovat sinua varten.
Avoimet ovet:
Ke 5.12. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ma 10.12. klo 19, Talvikankaan 
nuorisotila. 
Ma 10.12. klo 19, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ti 11.12. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 12.12, klo 19 Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 13.12. klo 19, Saarelan seu-
rakuntakoti. 

nuoret aikuiset      
ja opiskelijat
Cappeli Cafe pe 7.12. klo 
19–23, Kaukovainion kappeli. 
Karaokea, joululauluja, virsiä 
ja gospelia.

Cross Cafe nuorten aikuisten 
kristillinen kahvila pe 7.12. 
klo 19–0.30. Elävää musiikkia, 
evankeliumia ja elämyksiä ren-
nossa seurassa. Lavalle nousee 
Raja klo 21.45, tule ajoissa pai-
kalle. Vapaaehtoinen ohjelma 
2e. Vietämme myös pikkujou-
lua, joten punaista päälle ja 
tonttulakki mukaan.
Cross Roads -ilta pe 7.12. 
klo 19, Tuiran kirkko. Laulua, 
rukousta, hiljentymistä ja yh-
dessä oloa. Hiippakuntasihteeri 
Pekka Asikainen puhuu aiheesta 
Pyhä perhe saapuu Ouluun. 
Teejatkot.
Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri ti 11.12. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Opiskelijoiden yhteinen jou-
lujuhla to 13.12. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Lauluja, ohjelmaa, 
hartaus, jouluevankeliumi ja 
tarjoilua.
Cross Cafe nuorten aikuis-
ten kristillinen kahvila pe 
14.12. klo 19–0.30. Syyskauden 
päätöspäivänä international 
evening. Tule kansainväliseen 
tunnelmaan laulamaan, kuu-
lemaan sanaa, pelailemaan ja 
nauttimaan yhdessäolosta kuu-
man kahvikupposen äärelle.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 5.12. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Lähetetty 
todistamaan, Tiia Kallio. 
OPKOn ilta la 8.12. klo 19, 
Öbergin talo. Osaanko ylistää? 
Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 10.12. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Pikkujoulu.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Hopealanka ma 10.12. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 12.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 12.12. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 13.12. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho to 
13.12. klo 12, Kajaanintie 1. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot: 
Ma 10.12. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 13.12. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
To 13.12. klo 13, Kastellin 
kirkko. Mukana pastori Olavi 
Mäkelä.
To 13.12. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 
Kerhoissa on yhdessäoloa ja 
juttelua hartauden, kahvin ja 
ohjelman lomassa.

tuiran seurakunta

Itsenäisyyspäivän juhla to 6.12. 
klo 13, Koskelan palvelutalo. 
Eläkeläisten joulujuhla su 9.12. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Linja-autoreitti 1: Mäntykoti 
klo 11.00, Kangastien palvelu-
keskus klo 11.05, Tuiran kirkko 
klo 11.10, Alppilan pysäkki, 
Kaarnatie klo 11.20, Hiiden-
tien päätepysäkki klo 11.30. 
Linja-autoreitti 2: Koskelan 
palvelukeskus klo 10.50, Kos-
kelan seurakuntakodin pysäkki, 
Rajakylän seurakuntakoti klo 
11.00, Palokan palvelukeskus 
klo 11.10, Pateniemen kirkko 
klo 11.20, Kuivasjärvi, Karja-
kentän pysäkki klo 11.30, Kai-
toväylä, Yliopistonkatu, Pyhän 
Luukkaan kappelin pysäkki 
klo 11.40.

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiiri to 13.12. klo 
14, Metsolan Hovi, Mäkitu-
vantie 1. 
Ylikiimingin alue
Sotiemme veteraanien ja in-
validien sekä kaikkien ikäih-
misten yhteinen joulukirkko ja 
puuro su 9.12. klo 10, Ylikiimin-

Kansainvälisyys
Adventlicher Familien-
Gottesdienst 
Mi 5.12. um 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Anschließend gemeinsames 
Advents-Kirchkaffee. 
Christmas Carols, 
Kauneimmat joululaulut 
englanniksi ja suomeksi 
Sa 8.12. at 4 pm, Oulu 
Cathedral.  Annual 
Christmas Carols Service 
with Patrick Dickson. 
Kiimingin kuoro performs. 
Coffee fellowship. 
Englanninkielinen vesper 
su 9.12. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
Arabiankielinen 
jumalanpalvelus su 9.12. 
klo 17, Kaukovainion 
kappeli.

gin kirkko ja seurakuntatalo.
Seurakuntakerhon joulujuhla 
ti 11.12. klo 10, Rekihovi. 

Leirit ja retket
Karjasillan seurakunnan ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isoskoulutuksen 
b-leiri 18.–20.1., Rokuan lei-
rikeskus. Ilm. viim. 4.1. www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri tai p. (08) 316 
1340 (arkisin klo 9-16). Carpe 
diem!

Kuorot ja kerhot
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.
Haarukkapitsikurssi la 8.12. 
klo 12, Siipi, lähetyksen puoti 
ja paja. Kurssin aikana valmis-
tetaan yksi huivi. Tuo mukanasi 
haarukkapitsihaarukka, virk-
kuukoukku ja 200 g lankoja, 
joita voit yhdistellä toisiinsa. 
Tarvittaessa saat materiaalit 
ja välineet kurssilla pientä 
korvausta vastaan lähetyksen 
hyväksi. Tied. Marjaana Kallio, 
p. 044 5605960. 
karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 5.12. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 10.12. ja ke 
12.12. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari.
Kivikerho ti 11.12. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Muut menot
Kellonkartanon varaus la 
8.12. klo 14, Kaukovainion 
kappeli. Raamattuopiston ja 
Kansan Lähetyksen yhteinen 
joulujuhla.
Hintan alueen joulujuhla su 
9.12. klo 12, Hintan seurakun-
tatalo. Kauneimmat joululaulut 
ja torttukahvit.
Opettajien joulujuhla ti 11.12. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Eläkepapit ja puolisot to 13.12. 
klo 13, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Jouluvaellus to 13.12. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. Sisällä 
ja ulkona.
Lähetyksen joulumyyjäiset la 
15.12. klo 10–13, Kaukovainion 
kappeli. Lounas, arpajaiset, 
joululeivonnaisia, ym.
PARISUHDE
Rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 18.–20.1., Roku-
an leirikeskus. Tarkastellaan 
parisuhteen hyviä asioita ja 
vahvuuksia sekä tarkistetaan 
yhteistä suuntaa eteenpäin. 
Ohjaajina Riitta ja Jouko Piippo 
sekä Aino ja Heikki Kaikkonen. 
Kurssin hinta 82 e/pari, matkat 
Rokualle omin kyydein. Tied. ja 
ilm. 4.1. mennessä Heikki Kaik-
koselle, p. 040 502 5010. 

Tuomiokirkko: Tyyni Aliina 
Suni s. Matinlauri 86 v, Maria 
Liisa Keränen s. Kinnunen 
80 v.
Karjasilta: Tyyne Marjatta Pu-
taala s. Lappalainen 80 v, Milja 
Sanelma Lehtinen s. Saloranta 
84 v.
Tuira: Oili Lahja Annikki Kar-
hu s. Lehto 75 v, Mika Petteri 
Nurminen 27 v, Maija Inkeri 
Heinonen s. Stenroth 63 v, Lahja 
Eeva Rohde s. Mikkola 96 v, 
Elviira Parkkila s. Tiri 82 v, Eila 
Marjatta Korhonen s. Kananen 
79 v, Aino Amalia Niskakangas 
s. Keskisipilä 77 v.
Oulujoki: Lyyli Katri Mulari s. 
Oikarinen 91 v.

Tuomiokirkko: Simo Sakari 
Nortunen ja Minna Marketta 
Knuutinen, Timo Tuomas 
Nurmimäki ja Meeri Alina 
Lahtinen.
Oulujoki: Teemu Petteri Sieppi 
ja Kirsi Marja Vieltojärvi.

Tuomiokirkko: Unna-Unelma 
Rikberg.
Karjasilta: Sanni Maria Autio, 
Lucas Benjamin Hammond, 
Aaron Aleksis Hosionaho, Onni 
Otso Julius Kauppinen, Viljami 
Valtteri Miettunen, Nella Irene 
Simonen, Sampo Ilmari Tah-
kokorpi.
Tuira: Lucas Veikko Alasuutari, 
Niko Jesse Johannes Häkkinen, 
Hilla Helmi Olivia Kauppi, 
Jade Eeva Christiina Kullberg, 
Veikka Viljami Leskelä, Peppi 
Rosaliina Juhantytär Mäkivie-
rikko, Mea Marissa Prykäri, 
Tia Emilia Alina Raudaskoski, 
Rasmus Juho Oskari Soinne, 
Leevi Rasmus Oskari Vilmunen, 
Emilia Elisabet Vuorre, Helmii-
na Vieno Maria Laurila.
Oulujoki: Kalle Einari Antila, 
Lenni Eemil Haverinen, Iska 
Elmer Määttä, Iida Sofia Niemi, 
Jimi Daniel Ohtonen, Joona Sa-
muel Ohtonen, Irena Anastasia 
Rokosa, Linnea Amalia Tölli, 
Kaisa Maria Julia Vähäaho.

Pyhän Andreaan kirkon 
yhteislauluillassa 1.11. 
lauletut virret on koottu 
CD-levylle, joka ilmestyy 
viikolla 50.  Levyn hinta on 
15 e  + postikulut. 

Illan aikana laulettiin virsiä 
kamariorkesterin ja ur-
kujen säestyksellä. Laulua 
tukemassa oli myös Cantio 
Laudis -kuoro.  

Lisätietoa ja tilauslomake löytyy
osoitteesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lauluilta.

Keskustan seurakunta-
talossa, Isokatu 17
to 13.12. klo 10–14

Myyjäiset ja kahvila. 
Saatavana jouluisia 

kortteja, lahjoja, leivon-
naisia ja laatikoita!
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christmas carrols 
kahdella kielellä

Annual Christmas Carols Serv-
ice at Oulu Cathedral on Satur-
day 8.12.  at 16.

Service relayed by the  Rev. 
Patrick Dickson and assistants. 
Kiimingin Kuoro performs. Coff-
fee fellowship afterward at Isokatu 
17, Lower Hall. Be assured of a very 
warm welcome. 

Kauneimmat Joululaulut sekä 
englanniksi että suomeksi Oulun 
tuomiokirkossa lauantaina 8.12. 
klo 16. Tilaisuuden juontaja on 
pastori Patrick Dickson avustaji-
neen. Kiimingin Kuoro laulaa Sanna 
Törmälän johdolla. Kirkkokahvit 
tilaisuuden jälkeen Isokatu 17:n 
alasalissa. Olette kaikki sydämel-
lisesti tervetulleita.

Järjestäjänä International Chris-
tian Fellowship of Oulu ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta.

Kauneimmat joululaulut
-yhteislaulutilaisuudet alkavat

Su 9.12. 
klo 12 Hintan seurakuntatalossa
klo 14 Pateniemen kirkossa, 
Lasten kauneimmat joululaulut, 
Lauri-Kalle Kallunki.
klo 15 Sanginsuun seurakunta-
kodissa.
klo 16 Pyhän Tuomaan kirkko, 
Lasten kauneimmat joululaulut, 
Raakel Pöyhtäri, Pyhän Tuomaan 
muskariryhmät.
klo 18 Pateniemen kirkossa, 
Heikki Jämsä, juontaa Tarja Oja-
Viirret.
klo 18 Karjasillan kirkossa, sai-
raaloiden ja hoivakotien väelle 
sekä kaikelle kansalle. Mukana 
sairaalapastorit Juha Kyllönen ja 
Liisa Suorsa, kanttori Riitta Piip-
po sekä kirkkomusiikkiopiskelija 
Kaisa Alasaarela. Oulun Kamari-
kuoro johtajanaan Kari Kaarna. 
klo 18 Oulujoen kirkossa. 

Ma 10.12. 
klo 18 Huonesuon seurakuntako-
ti, väliaikaistilat. 

Ke 12.12. 
klo 18 Sanginjoen leirikeskuk-
sessa.

to 13.12. 
klo 14 Keskustan palvelutalossa, 
Nummikatu 24.

Su 16.12. 
klo 14 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa, Lasten kauneimmat joululau-
lut, Pyhän Tuomaan lapsikuoro.
klo 15 Oulujoen kirkossa, muka-
na kuoro Merikosken laulu.
klo 15 Oulun tuomiokirkossa, 
mukana Madetojan musiikkilu-
kion kuoro, johtaa Kari Kaarna, 
Maija tynkkynen urut ja juontaa 
Jyrki Vaaramo.
klo 15 Maikkulan kappelissa, 
Kauneimmat joululaulut perheil-
le, mukana lapsi- ja tenavakuoro, 
glögit ja piparit laulujen jälkeen.

klo 15 Tuiran kirkossa, Gloria-
Gospelryhmä. 
klo 16 Karjasillan kirkossa.
klo 16 Pyhän Andreaan kirkossa.
klo 16 Koskelan seurakuntako-
dissa, Lasten kauneimmat joulu-
laulut.
klo 17 Oulun tuomiokirkossa, 
mukana Madetojan musiikkilu-
kion kuoro, joht. Kari Kaarna, 
Maija Tynkkynen urut ja juontaa 
Hanna-Maija Karjalainen. 
klo 17 Rajakylän seurakuntako-
dissa.
klo 17 Pyhän Tuomaan kirkossa, 
mukana kuoro Oulun laulu.
klo 17 Ylikiimingin kirkossa, 
Ylikiimingin puhaltajat, Kirkko-
kuoro.
klo 18 Kaukovainion kappelissa,  
mukana mieskuoro TervasCanto.
klo 18 Kastellin kirkossa, mukana 
Mäntyahon orkesteri.
klo 18 Maikkulan kappelissa, 
glögit  
ja piparit laulujen jälkeen.
klo 18 Tuiran kirkossa.
klo 19 Pateniemen kirkossa, 
Tuiran kirkon naiskuoro.
klo 19 Ylikiimingin kirkossa, 
Ylikiimingin puhaltajat, Kirkko-
kuoro.
klo 22 Pyhän Tuomaan kirkossa, 
mukana Nuorten kuoro ja Pudas-
järven kirkkokuoro. Tilaisuuden 
radioi YLE Radio 1. 

Ma 17.12. 
klo 13 Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa.
klo 14 Myllyojan seurakuntata-
lossa.

Ke 19.12. 
klo 17.30 Oulun kaupunginsai-
raalan aulassa, Paavo Moilanen, 
Tomi Heilimo ja Maire Heikki-
nen. 
klo 18 Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskus.

Isänmaallisten virsien ilta 
Oulun tuomiokirkossa la 8.12. klo 21.
Puhe Matti Pikkarainen, juonto Jyrki Vaaramo.
 
Luciagudstjänst 
to 13.12. kl. 17, Oulun tuomiokirkko. 
Pekka Rehumäki och Tomi Heilimo, Uleåborgs Lucia jämte 
Luciakören samt barn från Svenska Barnträdgården och 
Svenska Privatskolan medverkar. 

Lucia-kulkue 
to 13.12. Kulkue lähtee Maikkulanraitin koululta klo 17.30 ja päättyy 
Maikkulan monitoimitalolle, jossa hartaus sekä glögi/mehu ja pipari-
tarjoilu. Varaa mukaasi oma kynttilä ja tule mukaan kulkueeseen. 
Järjestää: Maikkulan koti- ja koulutoimikunta sekä Karjasillan seura-
kunta.

Kutsumme sinut, perheesi ja ystäväsi Lasten 
joululaulut -iltaan
ke 12.12. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa
Tilaisuuden jälkeen glögi-, mehu-  ja piparitarjoilu.
Voit ottaa mukaan oman tonttulakin ja kulkusen.
Vietämme samalla Pyhän Andreaan kirkon 
päiväkerholaisten ja iltapäiväkerholaisten joulujuhlaa.
Tilaisuus on kaikille avoin.

Tallikappelin joulu
Ihastuttava seimirakennelma kaikkien nähtävissä joulukuun jokaise-
na päivänä loppiaiseen asti klo 9–22 Piispantalon sisäpihalla. Halli-
tuskatu 3.  

Tilkkutäkkimessu 
sunnuntaina 9.12. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.
Messun jälkeen teetarjoilu. Mukana Kaakkurin gospelryhmä.

Glögi- ja piparitarjoilu. 
Tervetuloa!

ma 17.12. klo 18
Karjasillan kirkossa

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Loppiaisleiri 5–7-luokkalaisille
2.– 4.1.2008 Rokuan leirikeskuksessa

Ilmoittautumiset 14.12. mennessä  
Yhteiseen seurakuntapalveluun, Isokatu 5,  

puh. (08) 316 1340, klo 9–16.
Etusijalla Karjasillan seurakunnan alueella asuvat.

Lisätietoja: Mirjami Dutton puh. 050462 0759, 
Katja Ylitalo puh. 040 831 5932

tai Mari Jääskeläinen puh. 040 730 4118.

to 20.12. 
klo 13 Oulun tuomiokirkossa, 
mukana Pohjankartanon yläas-
teen kuoro, joht. Leena Pääkkö-
nen, Maija Tynkkynen urut ja 
juontaa Ari-Pekka Metso.

Pe 21.12. 
klo 17 Ekumeeninen joulun siu-
naus ja Kauneimmat joululaulut, 
Rotuaarin aukiolla.
klo 22 Karjasillan kirkossa, mu-
kana Cantio Laudis -kuoro.

La 22.12. 
klo 17 Oulun tuomiokirkossa, 
säestykset ja laulusoolot Henna-
Mari Sivula ja Tomi Heilimo.

Su 23.12. 
klo 15 Oulun tuomiokirkossa 
Säestykset ja laulusoolot Henna-
Mari Sivula ja Tomi Heilimo, 
juontaa Raija Korhonen. 

Ke, tapaninpäivä 26.12. 
klo 15 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Su, loppiainen 6.1. 
klo 16 Koskelan seurakuntako-
dissa
klo 19 Koskelan seurakuntako-
dissa.
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5.12.-13.12.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

To 6.12. itsenäisyys-
päivän juhlallisuudet 
Hailuodossa: klo 9.45 
lipunnosto kirkolla, 
klo 10 sanajumalan-
palvelus (kirkkokuo-
ro), kunniakäynti sankarihaudoille, 
keittolounas Aito Helmi  -salissa, 
klo 12.30 Itsenäisyyspäivän juhla 
liikuntasalissa ja juhlakahvit Aito 
Helmi -salissa.
Su 9.12. klo 10 sanajumalanpalve-
lus.
Su 9.12. klo 12 pyhäkoulu.
Ma 10.12. klo 18.30 Jo joutui joulu, 
Akseli Klonk -nukketeatteriesitys 
srk-salissa (2 e / 1 e).
Ti 11.12. klo 18 raamattu- ja rukous-
ilta Leena Ketolalla, Marjaniementie 
85. 
Ke 12.12. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 12.12. klo 13.30 - 15.30 Saaren 
Sirkut kerhojen yhteisessä pikkujou-
lussa liikuntahallilla.
To 13.12. klo 10 lasten, perheiden 
ja ikäihmisten kerhojen yhteinen 
joulujuhla kirkolla.
To 13.12. klo 18.30 kirkkokuoro.
Su 16.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus.
Su 16.12. klo 18.30 torttukahvit lähe-
tyksen hyväksi ja klo 19 Kauneimmat 
joululaulut.
Rauhanyhdistys: su 9.12. klo 17 seurat 
kirkossa.
Avioliittoon vihitty: Marko Mikael Ero-
nen ja Sari Kastehelmi Viitaluoma.
Kuollut: Aune Maria Jakunaho s. 
Vaitiniemi, 73 v.

Sanajumalanpal-
velus kirkossa itse-
näisyyspäivänä 6.12. 
klo 11 (huom. aika), 
liturgia Nevala, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Niemelä, Haukiputaan Mieskuoro. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen 
lasku sankarihaudoilla sekä kahvitar-
joilu ja itsenäisyyspäivän juhla srk-
keskuksessa klo 13 (huom. aika). 
Messu kirkossa su 9.12. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Vähäkangas, kanttorina 
Pohjola.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 9.12. klo 12, Heinonen, 
kanttorina Pohjola. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit.
Joulumyyjäiset lähetystyön hyväksi 
S-market Reimarin aulassa tänään ke 
5.12. klo 9-15. Käsitöitä, leivonnaisia, 
laatikoita ja arpajaiset. 
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
tänään ke 5.12. klo 13. 
Partiolaisten soihtukulkue itsenäi-
syyspäivänä 6.12. klo 16 kirkonkylän 
yläasteelta kirkkoon. Kirkossa lupaus-
tenanto ja hartaus, jonka jälkeen kahvit 
srk-keskuksessa.
Kauneimmat Joululaulut srk-kes-
kuksessa su 9.12. klo 18, Helena 
Ylimaula, kanttorina Niemelä, sekä 
Kellon srk-kodissa ke 12.12. klo 19, 
Sarkkinen, kanttorina Niemelä, mu-
kana Seniorikuoro, Kellon Marttojen 
järjestämä kahvitarjoilu (kahvitarjoilu 
tilaisuuden alussa).
Diakonia- ja lähetysvapaaehtoisten 
joulujuhla Jäälin seurakuntakodissa 
ma 10.12. klo 18 yhdessä Kiimingin 
vapaaehtoisten kanssa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 3.12. mennessä: 
Helena Seppänen, p.040 5819 316. 
Piparkakkutalkoot Simppulanmäen 
palvelutalossa sekä hoiva- ja vuode-
osastoilla ti 11.12. klo 13. Vapaaehtoisia 
tarvitaan. Ilmoittautumiset 7.12. 
mennessä diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9-11, p. 5472 636 tai Helena 
Seppäselle, p. 040 5819 316.
Martinniemeläisten puuroilta Mar-
tinniemen srk-kodissa ti 11.12. klo 
17-19.
Jouluinen ilta kehitysvammaisille ja 
heidän läheisilleen srk-keskuksessa ti 
11.12. klo 18. Kahvitarjoilu, jouluista 
ohjelmaa. 2 e:n pikkupaketti mukaan. 
Tervetuloa!
Urkuvartti srk-keskuksessa ke 12.12. 

klo 12.15-12.30, Anna Huotari, sakso-
foni ja Kaisa Iitti, urut. Vapaa pääsy.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 12.12. klo 18.30 
(Ilmestyskirja 1. luku).
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipiiri 
Wirkkulan kerhotilassa (huom. paik-
ka) to 13.12. klo 13. Aiheena joululaulut 
ja joulumusiikki.
Haukiputaan Laulun Kiittää saan -
cd-levyä myyvät kuorolaiset, Haukipu-
taan kirkkoherranvirasto sekä Oulussa 
Kirjakauppa Biblia ja Musiikki-Kullas. 
Cd:n hinta on 18 e.
Kirkkovaltuuston kokous  ma 
17.12.2007 klo 18 Wirkkulassa. Ko-
kouksen asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoheranviraston ilmoitustaululla 
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 20.12.2007-20.1.2008. 
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma- 
pe klo 10-14 ja to klo 10-17. 
Vähävaraisten jouluateria srk-kes-
kuksessa ti 18.12. klo 15-17. Tilaisuus 
alkaa jouluhartaudella ja joululauluilla. 
Ilmoittautuminen ke 12.12. mennessä 
itsepalvelukirppiksen kassalle (Herra-
lantie 2) tai Ulla, p. 040 528 7419 tai 
Eija, p. 040 528 7418.
Perhekerhot: Perhekerhojen puu-
rojuhlat viikolla 50: Vakkurilassa ti 
11.12. klo 9.30, Kellossa to 13.12. 
klo 10 (huom! molemmat kerhot), 
Martinniemessä pe 14.12. klo 9.30 ja 
Jokelassa pe 14.12. klo 9.30. Tonttulakit 
mukaan! Perhekerhot jäävät joulu-
lomalle viikon 50 jälkeen ja jatkavat 
jälleen viikolla 2.
Nuoret: Nuorten joulun odotus juhla 
pe 7.12. klo 18 kirkossa ja Vakkurilassa. 
Luvassa on musiikkia, hyvää suuhun-
pantavaa, pelejä, puhetta ja porinaa. 
Tervetuloa! Elokuvailta Wirkkulassa 
ma 10.12. klo 18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: sisar-
ten pikkujoulu Värjänpirtissä (Ukon-
tie 9) tänään ke 5.12. klo 18, punainen 
paketti mukaan, Itsenäisyyspäiväjuh-
la ry:llä to 6.12. klo 15, pyhäkoulu su 
9.12. klo 12, läntinen Arto Nevalalla, 
itäinen Hannes Kortesalmella, poh-
joinen Hannu Kiviahteella, seurat 
vuodeosastolla su 9.12. klo 14, Juha 
Kaarivaara ja ry:llä klo 17, Pekka 
Soronen, Osmo Sarajärvi, Jokikylä: 
raamattuluokka isoille ja pienille pe 
7.12. klo 17 Marja ja Markku Huttu-
sella, joululauluilta kirkossa pe 7.12. 
klo 19.30, pyhäkoulut su 9.12. klo 12 
Erkki-Pekka Rehulla, Sami Littowilla, 
Jussi Rehulla, Harri Heikkalalla ja 
Pekka Vänttilällä, seurat Kellon srk-
kodissa su 9.12. klo 13, Eero Kaski, 
Pekka Asikainen, päiväkerho Jokikylän 
koululla to 13.12. klo 17.30-19, Kello: 
joulumyyjäiset ry:llä la 8.12. klo 13.
Kuollut: Vilho Erik Vähärautio 79 v., 
Elsa Anneli Barck 61 v.
Kastettu: Aati Armas William Kujala, 
Iiris Ella Amanda Ravaska, Vilma 
Olivia Majava, Noomi Emma Lotte 
Sulkala.

Itsenäisyyspäivän sa-
najumalanpalvelus to 
6.12. klo 10 kirkossa. 
Toim. Lauriala, kantt. 
Savolainen. Lakeuden 
laulumiesten vahvis-
tettu kvartetti avustaa. 
Kolehti Sotainvalidien Veljesliitolle 
hengelliseen työhön sotainvalidien 
parissa. Seppeleen lasku sankarihau-
doille.
Itsenäisyyspäiväjuhla to 6.12. klo 14 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Juhlapuheen pitää abiturientti 
Sakke Hintsala. Kempeleen kunnan 
tervehdyssanat lausuu valtuuston 
puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi. 
Esiintyjinä ovat mm. sopraano Sari 
Hourula, pianisti Olga Maslak, 15-vuo-
tias Kamarikuoro Aiolos sekä lausuja 
Pekka Parpala. Juhlan päätteeksi tarjo-
taan täytekakkukahvit. Kunniamerkit. 
Järjestää Kempeleen kunta.
Partiolippukunta Samposten soihtu-
kulkue to 6.12. n. klo 17.40 soihtukul-
kue lähtee kunnantalon parkkipaikalta 
kävellen kohti vanhaa kirkkoa, jossa klo 
18 seppeleen lasku sankarihaudoille.

2. adventtisunnuntain messu 9.12. 
klo 10 kirkossa. Toim. Liikanen, 
avust. Puolitaival, kantt. Jääskeläinen. 
Kolehti Suomen Raamatunlukijain 
liitolle nuorten Raamatun tuntemisen 
lisäämiseksi.
Kauneimmat joululaulut su 9.12. klo 
18 kirkossa.
Vuosien varrella seurakunnan tiloi-
hin jääneitä löytötavaroita voi kysellä 
kirkkoherranvirastosta, p. 5614 500 
tämän vuoden loppuun mennessä, 
jonka jälkeen löytötavarat myydään 
Kirpputori Ilonpisarassa lähetyksen- ja 
diakonian hyväksi. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
sia ei ole to 6.12. Kuorojen joulujuhla 
pe 7.12. klo 15.30-17 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Kirkkoherranvirasto avoinna ke 
12.12. klo 9-11.
Naisten piiri to 13.12. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakeskuksessa. 
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. Perhekerhojen 
joulupuurot keskiviikkona 12.12 klo 
9.30-11 kerhopisteissä. Huom! Kirkon 
perhekerho kokoontuu joulupuurolle 
Keskustan seurakuntatalolle yhdessä 
keskustan perhekerholaisten kanssa. 
Kerhot jäävät joulutauolle. Perheker-
hot jatkuvat tammikuussa vkolla 2, 
8.1. alkaen.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole  
ke 12.12. Seurakuntapiiri to 13.12. 
klo 13 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Eläkeläisten joulujuhla ke 19.12. klo 
13 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Linja-autokuljetus kirkonkylän 
seurakuntatalolta klo 12.30. Taksikul-
jetuspyynnöt, p. 040 7790 365 tai 040 
7790 368.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 12.12. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset to 13.12. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Oma hetki -omaishoitajien keskuste-
luryhmä to 13.12. klo 12.30-14 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Yhteinen ateria ja jouluista ohjelmaa.
Jouluinen aviopari-illallinen pe 14.12. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Illallisen hinta 10 e/pari. Illassa mukana 
lauluyhtye Merituuli-kvartetti. Ilmoit-
tautumiset 5.12. mennessä jaakko.
tuisku@evl.fi tai 040 7703 819.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirpputori 
Ilonpisaran viimeinen myyntipäivä 
ennen joulutaukoa to 13.12.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
oulunsalolaisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Varhaisnuorten kerhot: Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho tiistaisin 
klo 16-17.30. 
Urheilukerho 7-12 -vuotiaille tytöille 
ja pojille keskiviikkoisin klo 16-17. 
Ylikylän koulu: Urheilukerho 7-12 v. 
keskiviikkoisin klo 15.30-16.30. Kok-
kokankaan seurakuntakeskus: Toi-
mintakerho 7-9 -vuotiaille tiistaisin klo 
17-18.30, Koirakerho 7-12 -vuotiaille 
keskiviikkoisin klo 17-18.30, Satuker-
ho 7-10 -vuotiaille torstaisin klo 17.30-
19. Vanha pappila: Monitoimikerho 
tiistaisin klo 16.30-18, Puuhakerho 
torstaisin klo 16.30-18, Keskustan 
seurakuntatalo: Piirustuskerho 
tiistaisin klo 16.30, Toimintakerho 
maanantaisin klo 18-19.30. 
Nuoret: Nuorten peli-ilta keskiviik-
koisin Kempelehallilla klo 16.30-18. 
Nuorten joulujuhla to 13.12. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. Joulupuuro ke 12.12.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: To 6.12. 

klo 16 Itsenäisyyspäiväjuhla ja seurat 
ry:llä. La   8.12  klo 12 Päiväkerholais-
ten adventtitapahtuma ry:llä. Su  9.12. 
klo 12 Laulupyhäkoulu ry:llä, klo 16  
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 9.12. klo 
16 seurat ja joululauluilta ry:llä.
Kastetut: Onni-Veikko Aukusti Ta-
paninaho, Olivia Jenni Juulia Leino-
nen, Jasmin Sofia Katariina Kamula, 
Niilo Jeremias Karppelin, Jaakko Olavi 
Turpeinen.
Vihitty: Henri Kristian Klasila ja Päivi 
Hannele Perälä.
Kuollut: Anni Emilia Nurro, 84 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalve-
lus 6.12. klo 10 kir-
kossa, Pauli Niemelä, 
Markku Palosaari, 
kanttorit Jarkko Met-
sänheimo ja Anna-Kaisa Pitkänen, 
tekstin lukijat Simo Miesmaa ja Alpo 
Leppälä, miesten lauluryhmä.Kolehti 
hengelliseen  työhön sotainvalidien 
parissa. Jumalanpalveluksen päätyt-
tyä seppeleenlasku sankarihaudoille, 
kirkkokahvit ja itsenäisyyspäivänjuhla 
seurakuntakeskuksessa.
2. adventtisunnuntain sanajumalan-
palvelus 9.12. klo 10 kirkossa, Raimo 
Salonen, kanttorina Anna-Kaisa Pit-
känen. Kolehti  Hiljaisuuden ystävät 
ry:lle hiljaisuuden viljelyyn.
Kauneimmat joululaulut su 9.12. klo 
19 kirkossa, Miia Seppänen, kanttorina 
Anna-Kaisa Pitkänen.
Joulunajan projektikuoro ke 5.12. 
klo 18.30 seurakuntakeskuksessa ja ke 
12.12. klo 18.30. seurakuntakeskukses-
sa (joulukahvitarjoilu).
Poikakuoron harjoitus to 6.12. klo  
11.45 kirkkopirtillä, esiintyminen itse-
näisyyspäivän juhlassa ja joulujuhla to 
13.12. klo 17 seurakuntakeskuksessa.
Lähetysmyyjäistalkoot pe 7.12. klo 
7 alkaen seurakuntakeskuksen keit-
tiössä.
Lähetystyön myyjäiset la 8.12. klo 9-
16 S-Market Ahdin aulassa, käsitöitä, 
leivonnaisia, laatikoita ja arpajaiset.
Jäälin diakoniapiiri ma 10.12. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla.
Diakonian ja lähetyksen vapaaeh-
toisten  joulujuhla  ma 10.12 klo 18 
seurakuntakeskuksessa.(Huom. paik-
ka) Pieni paketti mukaan ( 5 e).
Eläkeläisten jouluiset seurakunta-
kerhot ti 11.12. klo 13 Kotirinteellä 
ja seurakuntakeskuksessa. Alakylän 
kerholaiset mukaan Jäälin Kotirinteen 
kerhoon. (Huom! paikka vaihtunut) 
Pieni paketti mukaan.
Viikkomessu ke 12.12. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Miia Seppänen, kanttorina 
Anna-Kaisa Pitkänen.
Miesten hengellinen piiri ke 12.12. 
klo 18 vanhalla koululla Lähimmäisen 
tuvalla.
Luovuus valloilleen! Uusiotuotteiden 
tekoa Eija Keräsen johdolla ke 12.12. 
klo 15-18 Lähetyspisarassa, Tuohi-
maantie 12 (Lääkäritalo).
Joulujuhla  to 13.12. klo 13-15 
seurakuntakeskuksessa, Sotiemme 
veteraanien, Kaatuneitten omaisten, 
eläkejärjestöjen ja seurakunnan  yhtei-
senä, mukana Raimo Salonen ja Jarkko 
Metsänheimo.
Hartaus peruttu 13.12. klo 13  Kolamä-
en vanhustentalon kerhohuoneessa.
Talkoot Jäälin srk.kodilla myyjäisiä 
varten ma 17.12. klo. 8 alkaen.
Joulumyyjäiset ja avoimet ovet Jäälin 
seurakuntakodilla ti 18.12. klo. 11-14. 
Myytävänä joululeivonnaisia, arpoja ja 
kahvia ja torttuja. Järjestäjänä Jäälin 
diakoniapiiri. Tuotto diakoniatyön 
hyväksi.
Joulukeräys Vienan Karjalan lasten 
hyväksi.Keräysaika jouluun saakka, 
lahjoitukset  Kuhmon seurakunnan 
Vienan Karjalan työn tilille Nordea 
105830-102247. Viite nro 5270.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. . 
Lapsityö: Lasten Parkki avoinna 
Jäälin seurakuntakodilla perjantaisin 
klo 12-15. Parkkiin kutsutaan 3-6 v. 

lapsia. Mukaan omat eväät. Toiminta 
on maksuton. Lisätietoja, p. 0400 835 
374 (lastenohjaajat).
Perhetyö: Perhekerho: Perhekerhojen 
ja - kahviloiden yhteinen joulujuhla ti 
11.12. kirkossa ja seurakuntakeskuk-
sessa. Perhekerhot ja - kahvilat jäävät 
joulutauolle. Aloitamme tammikuussa 
viikolla 3.  
Rauhanyhdistys: Itsenäisyyspäivän-
juhla 6.12. klo 18 rauhanyhdistyksellä, 
Aarne Mikkonen. Joulumyyjäiset 
la 8.12. klo 17 rauhanyhdistyksellä, 
ruokailu alkaa klo 16. Pyhäkoulu su 
9.12. klo 12 Alakylässä Holapalla ja O. 
Salmelalla, Huttukylässä Tornbergillä, 
rauhanyhdistyksellä, kirkonkylässä 
Toppisella ja kirkkopirtillä, Tirinky-
lässä Impiöllä. Seurat su 9.12. klo 17 
rauhanyhdistyksellä,Tauno Kujala, 
Mikko Kälkäjä.
Vihitty: Jyri Petteri Ilvesluoto ja Petra 
Maria Rantasuomela..
Kastettu: Aino Kaisla Inkeri Karja-
lainen, Riku Iikka Matias Korva, An-
nastiina Matilda Lehmikangas, Anni 
Heleena Mikkonen, Markus Anttoni 
Räisänen, Milja Karoliina Sallinen, 
Lauri Benjam Turunen, Elisa Iida 
Eveliina Weeman.

Iloinen vartti ke 5.12. 
klo 12. Kirkonkellot 
soivat vartin ajan 
Suomen 90-vuotis-
juhlan kunniaksi.
Seurakuntakerho ke 
5.12. klo 12 srk-talolla. Askarrellaan 
Suomen lippu. Mukana Sinikka.
Hartaus ke 5.12. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Pyhäkoulunopettajien joulujuhla ke 
5.12. klo 17.30 Koti-Pietilässä.
Kuorot: Kirkkolaulajat  ke 5.12. klo 
18 srk-talolla.
Suomen itsenäisyyden 90-vuotis-
juhlajumalanpalvelus to 6.12. klo 
10. kirkossa. Tornberg, Helomaa ja 
Kotkaranta. Virret: 583:1-2, 583:3, 
581, 582:1-, 584. Kolehti hengelliseen 
työhön sotainvalidien parissa Sotain-
validien Veljesliitto ry:n kautta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kunniakäynti 
ja seppelten lasku sankarihaudoille, 
kahvit ja juhla koulukeskuksessa.
Naisten retkelle la 8.12. ilmoittau-
tuneet, lähtö klo 9 Sarlotan nurkalta. 
Esteen tullessa ilmoita heti, viimeistään 
lauantaina klo 8, p. 044 7521 226.
Sanajumalanpalvelus su 9.12. klo 
10 kirkossa. Helomaa ja Kotkaranta. 
Virret: 13:1-2, 8:1-4, 8:5-7, 160, 5:1-, 
3:1 ja 6. Kolehti kadulta kotiin, Pietarin 
katulapsi-projektiin Martinus-säätiön 
kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen 
talvileirin B-ryhmälle urkuopetusta 
kirkossa.
Joulukonsertti su 9.12. klo 19 kirkossa. 
Oulun poliisilaulajat, johtaa Tibor Ga-
ranvölgyi. Lassi Makkonen yksinlaulu, 
säestää Mika Kotkaranta. Ohjelma 10/5 
euroa, vapaa pääsy.
Omaishoitajien ja Ystävärenkaan 
joulujuhla ma 10.12. klo 12 Vanamos-
sa. Lähtö Sarlotan kulmalta klo 11.45. 
Jollet ole ilmoittautunut, soita tai lähe-
tä viesti Maisalle, p. 044 752 1227.
Hyvänmielen joulupuuro ti 11.12. 
klo 12  mielenterveyskuntoutujille 
pappilan pihapiirin vintillä.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 11.12. klo 
18.30  Rönköillä, Kedonperäntie 9.
Seurakuntakerhon joulujuhla ke 
12.12. klo 12 seurakuntatalolla. Itsenäi-
syyteen ja jouluun liittyvää ohjelmaa. 
Linnukan koululaiset vierailevat. 
Joulupuuro.
Kirkkolaulajat: Jouluruokailu ke 
12.12. Lähtö srk-talon pihalta klo 
17.15.
Tähdet: Joulujuhla to 13.12. srk-talolla 
klo 16-17.30.
Ajanvaraus diakoniatoimistoihin 
ennen joulua 11.12. mennessä. Kir-
konkylä/Ilmonen, p. 044 7521 226 ja 
Tupos/Hautamäki, p. 044 7521 227.
Lakeuden kehitysvammaisten tuki  
ry:n 20-vuotis- ja joulujuhla pe 14.12. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Tupoksen Olohuone on joulutauolla. 
Toiminta alkaa 15.1. klo 14-16  Va-
namon yläkerrassa. Kokoontumiset 
jatkossa jokatoinen viikko (pariton 
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viikko). Virikkeellistä toimintaa 
kaikenikäisille. Lapset vanhempien 
mukana. Maisa ja Kyllikki.
Lähetystyö: Lähetysvintti pitää joulu-
tauon. Avoinna seuraavan kerran ma 
14.1.2008 klo 12-14.
Perhekerhojen yhteinen joulujuhla 
ilmoittautuneille Vanamossa ti 11.12. 
Kirkonkylältä kuljetus Vanamoon. 
Perhekerhot alkavat ensi vuonna 
viikolla 3.
Nuorisotyö: Pe 7.12. ei ole nuorteniltaa 
Vanamossa. Palveluryhmä  to 13.12. klo 
15. Vierailu vuodeosastolle. Nuortenil-
ta to 13.12. klo 18-20 Nuortenkololla. 
Joululahjavalvojaiset  la 15.12. klo 19 
alkaen Vanamossa. Jouluista teke-
mistä sekä pelailua ja oleilua - vaikka 
aamuun asti. Ilmoittaudu Marialle, p. 
044 7521 225.
Partio: To 6.12. Itsenäisyyspäivä. Kaik-
ki partiolaiset kokoontuvat
seurakuntatalolle klo 8.45, josta siir-
rymme kulkueena Limingan kirkkoon. 
Jumalanpalveluksen yhteydessä par-
tiolupauksenanto. Tarkemmat ohjeet
itsenäisyyspäivästä infossa, joka on 
jaossa Kotikolon eteisessä ja johtajilla. 
Kaikki mukaan. Pe 7.12. Make päivys-
tää partiotoimistossa klo 14-16.  Tule 
lunastamaan partiopaitasi hintaan 
44 e. Pe 7.12. Sotiemme veteraanien 
ja partiojohtajien yhteinen tilaisuus 
Kotikololla klo 18-20.  Muisteluksia, 
tutustumista, makkara- ja kahvi-
tarjoilu. Partiojohtajat ilmoittakaa 
Makelle tulostanne 5.12. mennessä 
tekstiviestillä. Su 9.12. Kirkkopalve-
lussa Karhut. Ti 11.12. Vartiolaisten 
joulu partiokämpällä klo 18-20. 
Lämmin vaatetus, partiohuivi, is-
tuinalusta, muki, taskulamppu sekä 1 
euron lahja. Havakselle osallistuneille 
jaetaan merkit. Vartiot tekevät yksin 
tai yhdessä ohjelmaa iltaan omissa 
kokouksissaan. Glögi ja piparitarjoilu. 
Jokainen ottaa paistomakkarat itse. 
Vetäjinä pj Iiris Lukkarinen, pj Siiri 
Koskinen,  pj Joonas Siika-aho, w Han-
nu Nikkinen sekä w Sakari Tasanto. 
Ti 11.12. Sudenpentuosasto vierailee 
partionäyttelyssä Pohjois-Pohjanmaan 
museossa. Tupoksen sudenpennut 
menevät museoon 10.1.08. Tarkemmat 
ohjeet erikseen johtajilta. Ke 12.12. 
Mafekingin joulu partiokämpällä klo 
18-20 vj-oppilaille ja vj-jatkolle. Läm-
min vaatetus, partiohuivi, istuinalusta, 
muki, taskulamppu sekä 2 euron lahja. 
Tarvittaessa lisätietoja. Vetäjänä pj Jutta 
Karhu, pj Mirka Keränen, pj Tommi 
Päkkilä ja pj Karri Lehto. Tule lunas-
tamaan partiopaitasi hintaan 44 e. Pe 
14.12. Jouluhartaus ja kahvitilaisuus-
partiojohtajille Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulissa. Kokoonnumme 
Kotikololle klo 18. Ykkös partioasu 
päälle. 15.-16.12. Vaeltajaleiri. Lisätie-
toja varjoilta. Lippukunta joululomalla 
17.12.07-6.1.08.  Markku Korhonen 
vuosilomalla 21.12.07-6.1.08. Talkoot 
partiokämpällä jatkuvat edelleen tiis-
taisin klo 18-21. Tervetuloa mukaan 
partiotoimintaan. Partiotoimisto, 
p. 562 1223. Make 044 752 1223, 
sähköposti markku.korhonen@evl.
fi. Lippukunnan kotisivut www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: To 6.12. klo 18 Itse-
näisyyspäiväjuhla ry:llä. Pe 7.12. klo 
18.30 raamattuluokka (7-8)       ry:
llä. La 8.12. klo 11 myyjäiset ry:llä ja 
klo 18.30 nuortenilta Pirkko ja Jukka 
Pietiläisellä. Su 9.12. klo 11.30 pyhä-
koulut ja klo 14 seurat Niittypirtin 
palvelutalolla sekä klo 14 seurat ry:llä 
ja klo 18.30 seurat ry:llä. Ke 12.12. klo 
19 joululauluseurat ry:llä.
Kastettu: Anselina Eila Annie Koivu-
kangas, Sampo Lauri Eemeli Korvela, 
Joona Jami Juhani Lukinmaa, Kerttu 
Anni Ilona Riekki, Saana Reeta Elviira 
Veikkola ja Anna Milja Katariina 
Vierimaa.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

Ke 5.12. klo 10 päi-
väkerho 5-v. Lukka-
rinkankaalla. Klo 14 
hartaus Lumilyhdys-
sä. Klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset 
srk-talolla.
To 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus kirkossa, Juntunen, 

To 6.12. klo 10 itse-
näisyyspäivän juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. Kyllönen, saarna 
Heikkinen, kanttori 
Kajava, kamarikuoro. 
Kolehti hengelliseen 
työhön sotainvalidien parissa, So-
tainvalidien veljesliitto ry. Klo 12 
itsenäisyyden 90-vuotisjuhla srk-
talossa. Juhlapuhe Nuorten ystävien 
toiminnanjohtaja Marja Irjala. Klo 18 
itsenäisyyspäivän seurat kirkossa.
Su 9.12. klo 10 Nuorten ystävät ry:
n 100-vuotisjuhlavuoden messu 
kirkossa, lit. Heikkinen, saarna rovasti 
Elina Hyvönen, kanttori Kajava. Koleh-
ti oman srk:n nuorisotyölle. Messun 
jälkeen juhla Pohjolakodissa. Klo 14 
lasten kauneimmat joululaulut kir-
kossa, puhe Pekkala, kanttori Kajava. 

Klo 16 Päivärinteen kauneimmat 
joululaulut Laitasaaren ry:llä, puhe 
Kyllönen, kanttori Kajava. Klo 16 Raa-
mattu rakkaaksi – luento srk-talossa, 
aiheena kirje hebrealaisille – Jumalan 
sädehtivä kirkkaus, Liisa Kingma. Klo 
19 kauneimmat joululaulut kirkossa, 
puhe Pekkala, kanttori Kajava.
Ti 11.12. klo 12 Sanginjoen seurakun-
tapiirin joulujuhla Taimi Lohelalla, 
Kyllönen. Pikku paketti mukaan! Klo 
13.30 hartaus Puhakan palveluasun-
noilla ja klo 14 Sinisiivessä, Heikkinen. 
Klo 19 Joulun hohde – joulukonsertti 
kirkossa, Kaisa Ranta, sopraano, soitin-
yhtye, kapellimestarina Aku Toivonen, 
piano, Ossi Kajava, urut, puhe Jouni 
Heikkinen. Ohjelma 10 e, ennakkoon 
kirjastokahvilasta.
Ke 12.12. klo 11.30 keskipäivänkerhon 
sekä Kylmälänkylän ja Laitasaaren 
seurakuntapiirien yhteinen joulu-
juhla srk-talossa, Kyllönen. Klo 13 
joulujuhla Niittypirtissä, Sari Mus-
tonen, Pekkala. Klo 13 joulujuhla 
Muhoksen palvelukodissa, Kyllönen. 
Klo 14 kauneimmat joululaulut Ran-
takodissa, Heikkinen. Klo 14 hartaus 
Toivola-kodissa, Kyllönen. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen. 
To 13.12. klo 12 työttömien joulu-
ruokailu srk-talossa, Pekkala, Kajava. 
Ilmoittautuminen viim. ke 5.12. 
kirkkoherranvirastoon, p. 533 1284. 
Klo 14 hartaus Vire kodissa, Heikki-
nen. Klo 19 English service kirkossa, 
Pekkala, Kyllönen, kanttori Kajava, 
kamarikuoro.
Kuorot: ke 12.12. klo 18 kirkkokuoro 
srk-talossa ja to 13.12. klo 18.30 ka-
marikuoro. 
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Nuoret: Yökahvila la 8.12. klo 19.30-
23.30 Nuokkarilla. Isoskoulutus ke 
12.12. klo 16.30-19.30 Koortilassa. 
Nuortenilta to 13.12. klo 18-19.30 
srk-talon alakerrassa.
Rippikoulut: Kesä III-rippikoulun 
oppitunnit la 8.12. klo 10-15 Koor-
tilassa ja osallistuminen messuun su 
9.12. klo 10. 
Laitasaaren rukoushuone: aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiirin 
joulujuhla ke 12.12. klo 11.30 srk-talon 
yhteisjuhlassa.
Rauhanyhdistys: To 6.12. klo 18 itse-
näisyyspäivän seurat kirkossa. La 8.12. 
klo 19 aikuisten joulujuhla  ry:llä. Su 
9.12. klo 12 pyhäkoulut: kk1 Mertanie-
mi, kk2 Antila, Korivaara K. Männikkö, 
Pälli Hanhisuanto, Suokylä Räisänen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 10.12. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren ry: To 6.12. klo 18 it-
senäisyyspäivän seurat kirkossa. La 
8.12. klo 11-12.30 päiväkerho ry:llä. 
Su 9.12. klo 12 pyhäkoulut Virkkalalla 
ja Mannisella. 
Vihitty: Mikko Matias Ervasti (Pu-
dasjärvi evl) ja Veronica Linnea 
Parviainen. 
Kastettu: Veera Josefiina Alakärppä, 
Kalle Matti Topias Kemppainen, 
Minttu Sofia Maksimainen, Reetta 
Emilia Määttä.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Lähetystyön myyjäis-
pöytä S-market Ou-
lunsalon edessä ke 
5.12. klo 10.
Salonkartanossa ei ole 
hartaustilaisuutta 
ke 5.12.
Juhlajumalanpalvelus to 6.12. klo 
12, Tapio Kortesluoma, seppeleen-
lasku sankarihaudoille. Kirkkokahvit. 
Kolehti hengelliseen työhön sota-
invalidien parissa, Sotainvalidien 
Veljesliitto ry.
Messu kirkossa su 9.12. klo 10, 
Minna Salmi, kanttori Tuomo Kangas. 
Kolehti seurakuntamme nimikkotyön 
(radioasema Intiassa) tukemiseen, 
Sanansaattajat ry.
Suo ilovirtes kaikua, adventinajan ilta-
musiikki kirkossa ma 10.12. klo 19.
Jouluinen lähetysilta ke 12.12. klo 
18 toimitalon neuvotteluhuoneessa. 
Syyskauden päätös.

Vanhemman väen joulujuhla srk-
talolla ke 12.12. klo 12.
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 
16.12. klo 16, mukana gospelryhmä, ja 
klo 18 mukana Owlasala -kvartetti. Ke 
19.12. klo 18 mukana Oulunsalon taid-
ekoululaisia. Kolehti lähetystyölle.
Messu su 16.12. kirkossa klo 10, Minna 
Salmi, kanttori Taru Pisto. Kolehti 
luterilaisten kirkkojen lähetystyölle 
Etiopiassa, Tansaniassa ja Venäjällä 
Luterilaisen maailmanliiton kautta. 
On kulunut 150 vuotta kirkon en-
simmäisestä lähetyskolehdista, Kirk-
kohallitus.
Adventtiajan hartaus museolla 16.12. 
klo 14.30, Tapio Kortesluoma, järj. 
Kotiseutuseura.
Lähetystyön myyjäiset srk-talolla su 
16.12. klo 17 ja 19. Tule torttukahveille 
ja ostoksille lähetystyön hyväksi, 
kauneimpien joululaulujen jälkeen! 
Lahjoituksia voit tuoda lähetys-
sihteerille. Leivonnaisia, käsitöitä ja 
arpavoittoja.
Työttömille ja heidän perheilleen jou-
luateria ke 19.12. klo 12 srk-talolla.
Salonkartanossa ke 19.12. klo 13.30 
Kauneimmat joululaulut -tilaisuus, 
Tuomo Kangas ja Taru Pisto.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 20.12. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Joulupaketit tuntemattomille mer-
imiehille kootaan jälleen yhdessä 
kempeleläisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille!
Reppu-koulutus siirtyy kevätkaudelle 
ennakkotiedoista poiketen. Reppu on 
taas auki viikolla 2. 
Kitarapiiri jatkuu taas viikolla 2.
Nyt mennään pyhäkouluun! Jou-
lun pyhäkoulusunnuntai on 9.12. 
Salonpäässä, Minttukujalla ja srk-
talolla su klo 12. Pyhäkoululaisten 
joulujuhla on 16.12. klo 12 srk-talolla..
Perhekerho srk-talolla tiistaisin klo 
12.30 - 14. Perhekerho Minttukuja 
3:ssa keskiviikkoisin klo 9 - 10.30. 
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka 
srk-talolla keskiviikkoisin klo 9 - 10.30. 
Perhekerhot ja Parkkikerho viikolle 49 
saakka normaalisti. Viikolla 50 ei ole 
enää kerhoja.. Tervetuloa 17.12. klo 
11 päiväkerhojen, perhekerhojen ja 
Parkkikerhon joulukirkkoon!
Työntekijävaihdos: Vastaavan lasteno-
hjaajan Hannele Heinosen äitiysloman 
sijaisena on aloittanut Sanna Karp-
pinen 26.11.2007 alkaen. Sannan saat 
kiinni numerosta  044 745 3850 tai 
sanna.karppinen@evl.fi.
Salonpään ry: 8.12. raamattuluokka, 
nuoremmat klo 18 Karhumaalla klo 
19. Seurat 9.12. ry:llä klo 17, Erkki 
Alasaarela, Lauri Karhumaa. 16.12. 
lasten joulujuhla ry:llä klo 14.
Kirkonkylän ry: Seurat ja itsenäi-
syyspäiväjuhla to 6.12. klo 14 ry:llä, 
Erkki Alasaarela. Pe 7.12. klo 18.30 
miesten neliön joulujuhla pappilassa. 
Su 9.12. klo 14 joulujuhla ry:llä, Matti 
Lääkkö. Ke 12.12. klo 13 varttuneiden 
kerhon joulujuhla ry:llä. Pe 4.12. klo 
17 myyjäistavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu klo 18.30  myyjäiset ry:llä,  klo 
20 nuorten ilta ry:llä, Joulun sanoma, Pe-
kka Kinnunen. La 15.12. klo 19 nuorten 
joulujuhla ry:llä. Su 16.12. klo 17 seurat 
ry:llä, Jari Latvala, Markku Seppänen. 
Su 23.12. klo 17 seurat ry:llä, Hannu 
Tuohimaa, Mauno Linnanmäki.
Kastettu: Miia Saara Hannele Ko-
tajärvi, Rasmus Asser Ollikainen.

kuoro avustaa, partiolaisten lupauk-
senanto, kolehti sotainvalidien parissa 
tehtävään hengelliseen työhön.
Jumalanpalveluksen jälkeen sep-
peleenlasku sankarihaudoilla ja 
itsenäisyyspäivän juhla srk-talolla, 
alkaen kahvitarjoilulla, juhlapuhujana 
Markku Tölli. Reserviläiset tarjoavat 
kyydin veteraaneille kirkkoon ja juh-
laan. Ota yhteyttä Risto Lehtoseen, puh 
387 118 tai 0400 385 226.
Pe 7.12. klo 19 Ry:n joululauluilta 
kirkossa. Klo 18-19.30 varhaisnuorte-
nilta ja klo 20 nuortenilta Korsuhovin 
kerhohuoneella.
La 8.12. klo 15 joulukonsertti Jouluen-
keli kirkossa, Joni Jarkko, tenori ja Mika 
Jaakola, urut & piano. Ohjelma 10 e.
Su 9.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Juntunen, kolehti oman seu-
rakunnan diakoniarahastoon köyhien 
lapsiperheiden auttamiseksi.
Ma 10.12. klo 10 päiväkerho 4-v. 
Huom! molemmat ryhmät tulevat srk-
talolle. Klo 14 kokkikerho I kokoontuu 
srk-talolla. Klo 18 Lakeuden Luonnon 
vuosikokous srk-talolla, nähdään mm. 
Erkki Toppisen luontokuvia. Kaikki 
asiasta kiinnostuneet tervetuloa! Nais-
ten askarteluilta kerhohuoneella. 
Ilmoittaudu Marjolle viim. pe 14.12., 
koska tarvikkeita rajallinen määrä! 
Tehdään hopealankapallo helmiko-
ristein. Hinta 2,5 e.
Ti 11.12. Ei ole päiväkerhoja! Vie-
tämme kerholaisten pikkujoulua 
srk-talolla klo 18.30.
Ke 12.12. klo 10 päiväkerho (3 v 
ja 5 v), sekä sisarusryhmä. Klo 12 
keskipäiväkerho joulun merkeissä 
(Matt.11:11-19 tai Joh.1:35-37), jat-
kuu ke 16.1.2008. Klo 14 kokkikerho 
II kokoontuu srk-talolla. Klo 18.30 
kirkkokuoron harjoitukset.
To 13.12. klo 10-11.30 perhekerho 
joulupuuron merkeissä srk-talolla, 
tonttulakit mukaan! Tänään ei ole 
sisaruskerhoa! Klo 14 joulutervehdys-
käynti Alatemmeksen vanhainkodilla. 
Klo 18.30 kerholaisten pikkujoulu 
srk-talolla. Kerhokausi loppuu tältä 
vuodelta, ensi vuonna jatketaan. 
Kiitos kaikille kerholaisille ja heidän 
vanhemmilleen!
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohta-
jana Telle, p. 050 439 5788. 
Diakonia: Villasukkia tarvitaan oman 
seurakunnan diakoniatyössä, joten 
jos sinulla on tai tulee ylimääräisiä 
ja haluat lahjoittaa ne diakoniatyölle, 
niin Marjo ottaa mielellään vastaan. 
Lämpimät kiitokset jo saaduista 
ihanista villasukista!
Rauhanyhdistys: Pe 7.12. klo 19 
joululauluilta kirkossa Risto Laurila. 
Su 9.12. klo 12 pyhäkoulu I Pernu II J 
Anttila III Lahdenperä. Ke 12.12. klo 
19 kotiseurat S&E Hirvasniemellä. 
To 13.12. klo 13 varttuneidenkerhon 
joulujuhla Laurilalla.
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
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
Kuollut: Arttu-Petteri Aleksanteri 
Länkinen, 4 v.

Itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelus kirkossa 
to 6.12. klo 10, Kyllönen, 
Jaakkola ja kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit ja itse-
näisyysjuhla seurakun-
takodissa.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
Sarakylän kappelissa to 6.12. klo 10, 
Kukkurainen, Piirainen ja kappelikuo-
ro. Kirkkokahvit. 
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su  9.12. klo 10, Holmström, 
Kyllönen, Puhakka.
Pyhäkoulujen yhteinen joulujuhla 
seurakuntakodissa su 9.12. klo 13. 
Tervetuloa pyhäkoululaiset perheineen 
sekä  Tuohi- ja Honkakodissa asuvat, 
heidän omaisensa ja henkilökunta.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet: 
Puhoksen koululla to 13.12. klo 19,  Li-
von koululla su 16.12. klo 12, Syötteen 
kylätalolla su 16.12. klo 14, Korpisen 
kylätalolla su 16.12. klo 13, seurakun-
takodissa su 16.12. klo 19, Sarakylän 
kappelissa su 16.12. klo 19, kirkossa ma 
17.12. klo 19 ja pe 21.12. klo 19.
Lähetystyö: Kirpputori talkootuvassa 
ke 5.12. ja ke 12.12. klo 10-13. Talkooilta 
Lakarin koulun käsityötalon yläkerras-
sa ma 10.12. klo 18.
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 
5.12. klo 12 ja ke 12.12. klo 13, Vox 
Margarita ke 12.12. klo 18 kirkossa, 
lapsikuoro to 13.12. klo 17 (nyyt-
tärit), kirkkokuoro to 13.12. klo 18 
kappelissa.  
Ystävänkammarin puurojuhla seura-
kuntakodissa ti 11.12. klo 10-12 (Ken 
lahjan tuo hän lahjan saa).  
Kuulovammaisten joulupuuro seura-
kuntakodissa ke 12.12. klo 11.
Nuorisotyö: Keskiviikkona 5.12. 
ei meseRönöä. Nuortenyö 2007 
yläasteikäisille ja sitä vanhemmille 
seurakuntatalolla 14.-15.12.2007. Ta-
pahtuma kestää perjantaista klo 17.30 
aina lauantaiaamuun klo 8.30. Sitovat 
ilmoittautumiset ma 10.12. mennessä 
Markolle marko.vayrynen@evl.fi /040 
752 4387 tai Tiinalle tiina.inkeroinen@
evl.fi / 040 571 4636. Ilman ilmoittau-
tumista ei pääse sisälle. Ohjelmassa 
mm. kaupunkiseikkailua, syömistä, 
leikkejä, pelejä, elokuvia ja yöhartaus. 
Tervetuloa mukaan! 
Varhaisnuorisotyö: Varhaisnuorten 
kerhot siirtyvät joululomalle. Kerhot 
jatkuvat tammikuussa 2008 viikolla 2.
Jouluinen perhekerho Kipinän kou-
lulla ke 5.12., Syötteen kylätalolla ma 
10.12. ja Suvannon koululla ke 12.12. 
klo 10-13. 
Seurakuntakodin perhekerhojen  
puurojuhla seurakuntakodissa ti 
11.12. klo 10-12.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
11.12. klo 17.30-19 ja Sarakylän kou-
lulla to 13.12. klo 16-17 (nyyttärit).
Päivähoidon joulukirkko seurakun-
takodissa to 13.12. klo 10.
Kuulutus: Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous pidetään 
seurakuntakeskuksessa keskiviik-
kona 12.12.2007 klo 16.30 alkaen. 
Kokouksen asialista on yleisesti 
nähtävänä 3.12.- 12.12.2007 kirkko-
herranvirastossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirk-
koherranvirastossa 18.12.07- 17.1.08 
viraston aukioloaikoina. Pudasjär-
vellä, marraskuun 26. päivänä 2007 
Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston  
puheenjohtaja.
Joulukonsertteja: Petrus Schrode-
rus kirkossa su 9.12. klo16, Lukion 
oppilaiden, Taivaalla tähtivyö, seura-
kuntakodissa to 13.12. klo 19, Hannu 
Niemelä kirkossa pe 14.12. klo 18 
(ohjelma  5 e), Hanna Ekola, Taas kaikki 
kauniit muistot, kirkossa ti 18.12. klo 
19 (ohjelma 15 e) ja Vox Margarita ja 
kansalaisopiston mieskuoro Soi taivas 
enkelilaulua  su 23.12. klo 19.
Joulukeräys Vienan Karjalaan lasten 
hyväksi.Keräysaika on jouluun saakka. 
Lahjoitukset Kuhmon seurakunnan 
Vienan Karjalan työn tilille Nordea 
105830-102247, viitenumero 5270.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 9.12. klo 17, M Kälkäjä, E Mat-
tila. Joulujuhlaseurat Livon koululla su 
9.12. klo 13, T Luokkanen ja Jongulla 
Annukka ja Urpo Illikaisella la 15.12. 
klo 19. Sarakylässä  joulumyyjäiset 
koululla pe 7.12. klo 19 ja lauluseurat 
Arto Nurmelalla su 9.12. klo 19.
Kastettu: Elias Olavi Kurunlahti.
Haudattu: Ainu Katariina Ikonen 98 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi

Ke 5.12. klo 12 Iloinen 
Vartti Itsenäiselle Suo-
melle. Kirkonkellot 
soivat Suomen itsenäi-
syyden 90  -vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi. 
Ke 5.12. koulukirkot 
klo 9 Hovin koululla ja klo 16.15 kir-
kossa kirkonkylän koululaisille.
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kodilla lastenpuolella, klo 12 Pulkkilan 
rintamaveteraaniosaston, srk-kerhon 
ja palvelupäivän yhteinen adventti-  ja 
joulujuhla srk-kodilla.
Ke 12.12. klo 12 rakennustoimikunta 
kirkossa, klo 18 Kauneimmat jou-
lulaulut Koivulehdossa. Pyydämme 
huolehtimaan rakkaittenne ja ystävi-
enne kyydeistä!
To 13.12. klo 19 joulukonsertti Lukion 
salissa, Jouni Keronen säestäjänään 
Marko Taipale.
Rauhanyhdistys: To 6.12. klo 19 seurat 
ry:llä. Pe 7.12. klo 19 raamattuluokka 
ry:llä. Su 9.12. klo 13 seurat Koivuleh-
dossa ja klo 19 joululauluilta Maija-
Liisa ja Risto Niemisellä.

Pyhäntä
Rippikouluasiaa: Kos-
ka joulukuun ope-
tuspäivä on peruttu, 
vastaavasta päivärip-
pisryhmän opetuspäi-
västä sovitaan talvella 
myöhemmin.
Huom. Ke 5.12. klo 12 alkaen soitetaan 
kirkonkelloja koko Suomessa, Itse-
näisyyden Iloinen Vartti, 90-vuotisen 
itsenäisyytemme kunniaksi. Tervetuloa 
kuulemaan ja kiittämään!
Ke 5.12. klo 13 Pyhännän Vanhusten-
taloyhd. ry:n sääntömäär. syyskokous 
Takojantie 3:n kerhohuoneella, sään-
töjen 8 § asiat.
Itsenäisyysp. 6.12. klo 14 (huom. 
aika!) 90-vuotiaan itsenäisyytemme 
kiitosmessu ja juhlajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto, av. Junno, Kinnunen 
ja kirkkokuoro, kolehti Pyhännän 
veteraanien ja sotainvalidien hyväksi 
hengelliseen työhön, seppeltenlasku 
sankarihaudoilla. Kirkkokahvijuhla 
srk-talossa, matrikkelin II-osan selos-
tus ja kiitossanat veteraaneille, Kautto. 
Tervetuloa juhliin yhdessä. Klo 16.45 
partiolaisten soihtukulkue lähtee 
Nestorin pihalta kirkolle ja lupaukse-
nantoon. Katso juhlista myös Ry.
Su 9.12. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen. Kolehti 
Sotainvalidien Veljesliitto ry:lle hengel-
liseen työhön sotainvalidien parissa.
Ma 10.12. klo 11-13 MLL:n perhe-
kahvila kh, leivontaa lasten kanssa. 
Ma klo 18 srkt:lla neuvottelutilaisuus 
(kappelineuvosto ja työntekijät, kirk-
kovaltuuston ja k-neuv. pyhäntäset 
edustajat).
Ti 11.12. klo 9.15 päivähoidon ja 
perhepäivähoidon lastenkirkko ja klo 
10 srkt:lta lähtö varttuneiden retkelle 
Haapavedelle. Ruokailu Noorassa, 
retkimaksu =ruokamaksu 15 e. Muuta 
mukavaa ohjelmaa. Ilmoitt. Ennalle 
5.12. mennessä, retki toteutuu jos 
vähintään 25 lähtee.
Ke 12.12. klo 12 kerhojen joulua-
teria srkt. Ke klo 18.30 Lamujoen 
joululauluilta Viljo ja Markku Ma-
hosenaholla. 
To 13.12. työntekijäin Katrina-koulu-
tus  klo 8.30 alkaen Piippolassa Pion 
tiloissa. Kaikki 3 kuoroa normaalisti 
klo 12, klo 17 ja klo 18 Pyhännän srkt 
ja klo 18 kirkkoneuvoston kokous 
Pyhännän srkt:n kerhohuoneessa.
Kauneimmat joululaulut tulossa 
kirkossa su 16.12. klo 19.
Rauhanyhdistys: Itsenäisyyspäivän 
juhla 6.12. klo 18 Ry, juhlapuhe Veijo 
Sydänmetsä.
La 8.12. klo 18 joulumyyjäiset ja 
seurat Ry.
Su 9.12. klo 16 seurat Ry, Matti Määttä 
ja Juha Kanniainen.
Kastettu: Eelis Santeri Palola.

soivat 15 min 90 -vuotiaan itsenäisen 
Suomen kunniaksi, kirkkoon voi tulla 
kuuntelemaan ja hiljentymään
To 6.12. klo klo 10 jumalanpalvelus, 
Isomaa ja Määttä. Kirkkokuoro avus-
taa. Kolehti sotainvalidien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kunniakäynnit 
sankarihaudoilla ja seppeleiden lasku, 
kirkkokuoro, puhe kunnanjohtaja Rai-
mo Tieva, kunniavartio reserviläiset. 
Sen jälkeen seurakuntakodilla ruokailu 
ja juhla; erilaista ohjelmaa mm. juhla-
puhe opetusneuvos Aarno Haho.
Pe 7.12. klo 13 seurakunnan toimintaa 
Pihlajistossa.
Su 9.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Olli Kinnunen. 
Kolehti Kestilän kappeliseurakunnan 
nimikkolähetin työhön Etiopiassa 
Suomen lähetysseuran kautta. 
Ti 11.12. klo 13 laulamme joulun- ja 
adventtiajan lauluja kirkossa, samalla 
seurakuntakerhon päätös. Kirkon jäl-
keen kahvit seurakuntakodissa. Kyydin 
tarvitsijoille järjestetään kuljetus.
Ti 11.12. klo 19 kirkkokuoron harjoi-
tus seurakuntakodissa, Määttä.
Ke 12.12. klo 9.30 päiväkotiväen, päi-
väkerhon, perhekerhon ja eskarin las-
ten ja perheiden joulukirkkohetki. 
Pe 14.12. klo 9- 11 joulumyyjäiset 
vanhalla seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: Pe 7.12. klo 19 om-
peluseurat ry:llä, M. Pikkarainen. Su 
9.12. klo 19 seura- ja joululauluilta ry:
llä. Pe 14.12. joulumyyjäiset klo 9- 11 
vanhalla seurakuntatalolla. 
Kuollut: Heikki Oskari Kylmäaho 
62 v.

Piippola 
5.12. klo 12 Iloinen 
vartti 90 -vuotiaan 
itsenäisen Suomen 
kunniaksi, kirkon-
kellot soivat 15 min, 
kirkkoon voi tulla kuuntelemaan ja 
hiljentymään.
6.12. klo 12 sanajumalanpalvelus ja 
kunniakäynti sankarihaudalla, Piri, 
Määttä, Mieskuoro ja Violakuoro, 
joht. Jarmo Junno, Riikka Piri, viu-
lu, partiolaisten lupaus, partiolaiset 
lukevat tekstejä ja kantavat kolehdin, 
sankarihaudalla kunniavartio. Kolehti 
sotainvalidien keskuudessa tehtävään 
hengelliseen työhön. Kirkkokahvit ja 
juhla seurakuntakodilla, juhlapuhe 
evl. Timo Kesäläinen, Pentti Haanpään 
koulun oppilaiden esitystä, Mieskuoro 
ja Violakuoro, joht. Jarmo Junno.
La 8.12. klo 19 Maija ja Jyrki Anttilan 
joulukonsertti Piippolan kirkossa, 
vapaa pääsy.
Su 9.12. klo 12 messu kirkossa, Janne 
Kopponen ja Olli Kinnunen. Kolehti 
nimikkolähetti Venla Kurjen työlle 
Botswanassa, Suomen Lähetysseura.
Ke 12.12. klo 10 virkistyspäivä Vaarin-
talolla, vieraana lähetyssihteeri Anneli 
Laukkanen. Klo 14.30 kirkkokuoro 
ja  klo 16 tyttö-/poikakerho seura-
kuntakodissa.
Pe 14.12. klo 10 - 12 joulumyyjäiset 
lähetyksen hyväksi seurakuntakodilla, 
leivonnaisia, käsitöitä, kahvia, joulu-
torttuja. Tervetuloa. Klo 19 Jouluo-
ratorio kirkossa, mieskuoro Weljet, 
joht. Olli Heikkilä, kamariorkesteri, 
Sirkka Rautakoski, mezzosopraano, 
Joose Vähäsöyrinki, baritoni, Ville- 
Veikko Telkki, baritoni, Antti Heikkilä 
urut, Niilo Rauhala ja Erkki Piri, tekstit, 
Olli Heikkilä musiikinjohto.
Tulossa: su 16.12. Leskelän diakoniaky-
lätoimikunnan myyjäiset Kairanmaan 
talolla, lahjoituksia toivotaan. Klo 19 
Kauneimmat joululaulut kirkossa.
Rauhanyhdistys: su 16.12. klo 15 
joulujuhla ry:llä.

Pulkkila 
To 6.12. klo 13 itse-
näisyyden 90-vuotis-
juhlajumalanpalvelus 
Koivulehdossa, Arkkila, 
Olli Kinnunen, kirkko-
kuoro. Kirkkokahvit ja 
juhla. Veteraaneille ja lotille lahjoite-
taan villasukat! 
Su 9.12. klo 10 messu seurakuntakodis-
sa, Kopponen, Veijo Kinnunen.
Ma 10.12. klo 18.30 Kauneimmat 
joululaulut Junnonojan rukoushuo-
neella, Arkkila, Kippo. Tämän jälkeen 
kylätoimikunnan järjestämät kahvit, 
arpajaiset ja myyjäiset koululla.
Ti 11.12. klo 10 lasten joulukirkko srk-

Siikalatva

Siikasalo

Tyrnävä

Ke 5.12. klo 18.30 itsenäisyyspäivän 
juhla liikuntahallilla.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 juh-
lajumalanpalvelus kirkossa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kunniakäynti 
sankarihaudoilla ja kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. Itsenäisyyspäivänä 
veteraanikuoro avustaa.
Su 9.12. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen ja klo 
15 kamarimusiikkia kirkossa, vapaa 
pääsy. Nivalan tytöt soittavat viulua, 
selloa ja huilua, hartaus Hannu Lau-
riala. Kolehti lapsikuoron esiintymis-
asuja varten.
Ma 10.12. klo 10 palleroiden joulu-
kirkko.
Ti 11.12. klo 11 eläkeliiton joulujuhla 
seurakuntatalolla.
Ke 12.12. klo 16 Ranttilan A-killan 
joulujuhla seurakuntatalolla ja klo 19 
joululauluilta Mankilan Rukoushuo-
neella, Mankilan koululaiset esiintyvät. 
Kahvitarjoilu. 
To 13.12. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella. 
Su 16.12. luottamushenkilöiden 
kirkkopyhä, klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen, kirk-
kokuoro Rantsilan Laulu avustaa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen luotta-
mushenkilöiden ja työntekijöiden 
yhteinen jouluateria. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 11.12. mennes-
sä, p. 250 143 tai 044  518  1191. 
Su 16.12. klo 19 kauneimmat joululau-
lut kirkossa, lapsikuorot esiintyvät.
Kuorot: Ke 12.12. klo 15 lapsikuoro 
Stellat seurakuntatalolla ja klo 18 
Mankilan Stellat Mankilan Rukous-
huoneella. Pe 14.12. klo 10.30 kirkko-
kuoro Rantsilan Laulun harjoitukset 
Rosenbergillä ja klo 13 Hovin Stellat 
Hovin koululla. 
Lasten ja nuorten kerhot: Ke 5.12. 
klo 11 - 13 Nuppukerho 5-vuotiaille 
ja klo 13.30 - 15.30 Nuppukerho 3-4 
-vuotiaille Nuppulassa.  Ti 11.12. klo 
14 tyttökerholaisten piparitalkoot.
Tulossa: Ti 18.12. klo 18.30 kirkon-
kylän kerhojen joulujuhla seura-
kuntatalolla. 
Rauhanyhdistys: To 6.12. klo 18.30 
seurat ry:llä, Timo Karsikas. Ke 12.12. 
klo 12 varttuneiden joulujuhla ry:llä. 
Su 16.12. klo 13 joulujuhla ry:llä.
Kirkkoherranvirasto suljettu 12.-
14.12.2007. 
Kastettu: Essi Saara Unelma Piste-
maa.

Siikajoki
Siikajoen palvelupiste 
avoinna ma-ti klo 10-
14. Puh. 010 4250 299 
tai vs. toimistosihteeri 
044 0291074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.  
Suomi täyttää 90 vuotta. Itsenäi-
syyspäivän aattona ke  5.12. 07 klo 12 
vietetään kaiken kansan juhlahetkeä, 
Iloista varttia. Iloinen vartti alkaa 
kaikkien kirkonkellojen soitolla kaik-
kialla Suomessa  ja klo 15 lapsikuoro 
srk-talolla.
Itsenäisyyspäivänä to 6.12.07 klo 12 
Itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlaju-
malanpalvelus Siikajoen kirkossa, 

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Ke 5.12. klo 12 kirkonkellot soivat 15 
min 90 -vuotiaan itsenäisen Suomen 
kunniaksi, kirkkoon voi tulla kuunte-
lemaan ja hiljentymään.
Oulun Eteläisen sotaorvot, joulujuhla 
Haapajärvellä su 9.12. Kynttilöiden 
sytytys sankarihaudoilla klo 9. Juma-
lanpalveluksen jälkeen n. klo 11.30 
jouluateria ja juhla seurakuntakodissa. 
Maksu 15 euroa. 
To 13.12. seurakunnan henkilöstö 
koulutuksessa PIO:lla.
To 13.12. klo 18 kirkkoneuvoston 
kokous Pyhännällä.  
Pe 14.12. klo 19 Piippolan kirkossa 
jouluoratorio, mieskuoro Weljet, joht. 
Olli Heikkilä, kamariorkesteri, Sirkka 
Rautakoski, mezzosopraano, Joose 
Vähäsöyrinki, baritoni, Ville- Veikko 
Telkki, baritoni, Antti Heikkilä urut, 
Niilo Rauhala ja Erkki Piri, tekstit, Olli 
Heikkilä musiikinjohto.
Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet 
Siikalatvan seurakunnassa: Pulkkila: 
su 16.12. klo 19 lukion juhlasalissa, mu-
kana kirkkokuoro. Piippola: su 16.12. 
klo 19 kirkossa, mukana mieskuoro, 
Violakuoro ja kirkkokuoro, ma 17.12. 
klo 19 Leskelässä Kairanmaan talolla 
ja pe 21.12. klo 19 Shellillä. Pyhäntä: 
su 16.12. klo 19 kirkossa, mukana 
kirkkokuoro ja nuorten kuoro. Kesti-
lä: su 23.12. klo 19 kirkossa, mukana 
kirkkokuoro.

Kestilä
Ke 5.12. klo 10 ystävän-
kammari kerhokodis-
sa. Klo 12 kirkonkellot 

Itsenäisyyspäivän sa-
najumalanpalvelus 
6.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, saarna 
Ikonen, lit. Isokääntä. 
Kirkkokuoro. Kolehti 
hengelliseen työhön 
sotainvalidien pa-
rissa, Sotainvalidien 
Veljesliitto ry. Jp:n 
alussa partiolaisten 
lupauksenanto, jp:n 

jonka jälkeen seppelten lasku ja kun-
nianosoitus sankarihaudoilla.
Itsenäisyyspäiväjuhla Paavolan kou-
lulla alkaen kahvituksella klo 11.30 
ja juhla klo 12.30, Linja-autokuljetus 
Paavolaan lähtee jo klo 9 Gumeruksen 
koulun edestä. 
Rauhan Tervehdys -lehden 100-vuo-
tisjuhla 9.12. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa, jonka jälkeen kirkkokahvit 
keskustan srk-kodilla, Isokatu 17 ja klo 
13 sanajumalanpalvelus srk-kodilla, 
Reino Tanjunen.
Riemuita saa -joulukonsertti Siikajoen 
kirkossa su 9.12.2007 klo 18 Esiintyjät: 
Taina Isokoski-Fält, Kirsti Kahila-
Utunen, Sulevi Leinonen, Vuokko 
Pelkonen ja Eero Vähäsarja. Säestys: 
Sari Pahkala. Ohjelma 3 e. Tuotto 
sotaveteraaneille.
Ma 10.12. klo 18 naistenpiirin pikku-
joulu pappilan alakerrassa, ken lahjan 
tuo, hän lahjan saa.
Ti 11.12. klo 13 virsihetki Puistolassa 
ja klo 19 nuortenilta srk-kodilla.
Ke 12.12. klo 15 lapsikuoro srk-ko-
dilla.
To 13.12. klo 18 seurakunnan päivä-
kerhon, pyhäkoulun ja perhekerhon 
joulujuhla seurakuntatalolla. Torttu 
+ pipari, kahvit ja mehut, Tervetuloa 
yhteiseen juhlaan!
Su 16.12. klo 18 iltakirkko kirkossa 
ja klo 19 Kauneimmat Joululaulut 
- tilaisuus kirkossa. Tervetuloa laula-
maan yhdessä jouluisia lauluja. Kaikki 
rippikoululaiset mukaan iltakirkkoon 
ja joululaulutilaisuuteen, myös eri 
järjestöjen rippikouluihin menevät. 
Seurakunnan rippikoululaisille rippi-
koulua klo 17 alkaen kirkossa 
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.
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.
Rauhanyhdistys: To 6.12. klo 18 itse-
näisyyspäiväjuhla ry:llä. Pe 7.12. klo 
19.30 raamattuluokka Jouko Pietari-
lalla. Su 9.12. klo 12 pyhäkoulut ry:llä 
sekä klo 17 seurat ry:llä.  Ke 12.12 klo 
18.30 ompeluseurat Paavo Väyrysellä.  
To 13.12 klo 17.30 päiväkerho ry:llä.

jälkeen puhe kirkossa nuorisosihteeri 
Veli-Matti Hietikko ja seppeleenlasku 
sankarihautausmaalla. Kahvitarjoilu 
ja juhla Kirkkomännikön koululla.
Hartaus pe 7.12. klo 13.30 Kotolassa.
Seurakunnan joulumyyjäiset la 8.12. 
klo 10-12 Tyrnävän srk-talossa. Dia-
konian ja lähetyksen lisäksi mukana 
Eläkeliitto. Myytävänä leivonnaisia, 
käsitöitä, arpoja ja kahvia.
Messu su 9.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa, saarna lehtori Anneli Kauppi, lit. 
Ikonen. Kolehti Sinapinsiemen ry:lle.
Kauneimmat joululaulut: Su 9.12. 
klo 19 Temmeksen kirkossa. Ma 
10.12. klo 19 Mäntyrinteellä ja klo 19 
Kolmikannan koululla. Ti 11.12. klo 
19 Marja-Leena ja Seppo Tervolla Suu-
tarinkylässä. Su 16.12. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. Ma 17.12. klo 19 Sirkka-Liisa 
ja Raimo Eksymällä Haurukylässä. Ti 
18.12. klo 19 Murron kerhotalossa, 
Peuranniemi 16. 
Seurakuntakerhon, diakonian ja 
lähetyksen joulujuhla ti 11.12. klo 
12 Tyrnävän srk-talolla. Pieni paketti 
mukaan.
Ilosanomapiiri ti 11.12. klo 18.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 12.12. klo 13 Punahilkka-
kodissa.
Lakeuden laulun joulukonsertti ke 
12.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Jouluaskarteluilta ke 12.12. klo 18 
Murron koulun ruokalassa. Tervetuloa 
koko perheellä!
Päivähoidon joulukirkko to 13.12. klo 
9.30 Tyrnävän kirkossa.
Hartaus to 13.12. klo 13.15 Limingan 
sairaalassa.
Joulukonsertti to 13.12. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa, Joni Jarkko tenori, Mika 
Jaakola urut/piano.
Temmes: Suomalainen messu ke 5.12. 
klo 18 Temmeksen kirkossa. Kyytiä 
tarvitsevat ottakaa yhteys Olavi Save-
laan, p. 0400 280 678. Seppeleenlasku 
6.12. Temmeksen sankarihaudalla 
valoviestin jälkeen klo 16.30. Hartaus 
pe 7.12. klo 11 eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-talolla. Kappeliseu-
rakunnan joulumyyjäiset la 8.12. klo 
10 Temmeksen srk-talolla. Kehitys-
vammaisten myyjäiset samaan aikaan. 
Kauneimmat joululaulut su 9.12. klo 
19 Temmeksen kirkossa ja ma 10.12. 
klo 19 Mäntyrinteellä.
Nuoret: Nuortenilta pe 7.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla ja ke 12.12. klo 
18 Temmeksen srk-talolla. Kerhonoh-
jaajien pikkujoulu la 8.12. klo 13-16 
Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Lapsikuoro to 13.12. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Lakeuden kehitysvammaistuki ry:n 
20-vuotis- ja joulujuhla pe 14.12. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 6.12. 
klo 16 seurat ry:llä, Leo Karhumaa. 
Su 9.12. klo 16 seurat ry:llä. Ti 11.12. 
klo 12 Keskiviikkokerhon joulujuhla 
ry:llä. Murto: Su 9.12. klo 16 seurat ja 
joululauluilta ry:llä.
Kuollut: Lempi Susanna Manninen, 
s Määttä 92 v.
Kastettu: Seela Ruut Lyydia Keränen, 
Ronja Irmeli Heiskari, Adele Maija 
Helmiina Jäntti, Miika Sakarias Tölli.

Eila Heikkinen, diplomikosmetologi
ja värikonsultti • Puh. (08) 530 1282

Myllyojan ostoskeskus, 90650 Oulu
www.kauneuskeskus-lumikki.com

Rotuaari Hammarinkulma 4. krs, Kirkkokatu 27 A (Stockmannia vastapäätä)
Puh. 040 5644 390, ma-to 9-17   info@terveysimpulssi.com , www.terveysimpulssi.com

ELACIN
yksilöllinen

kuulosuojain

* Korvan vesihuuhtelu (vaikun poisto)
* Korvakynttilähoito vain 23 €
* pH-tasapaino -tuotteet
* Edull. lahjaideoita Unisukka; valk., pun. ja sin.

KOLESTEROLI, VERENSOKERI, VERENPAINE, 
HEMOGLOBIINI, CRP (tulehdus-) ym. arvot 

selville nopeasti, edullisesti ja ilman ajanvarausta

TIEDÄTKÖ ARVOSI? - TEE SIITÄ NUMERO!
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LAHJAKSI LUKUHETKIÄ

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta:  
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe 9-17, la 10-15)

www.kirjapaja.fi 

Sisältöä elämään.www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa

IRENE KRISTERI
Samuli 
Edelmann
Voimakkaan taiteilijan 
koskettava henkilökuva. 
Virret toimivat heijastavana 
pintana Samulin elämälle. 
Teos on luotu Suomessa ja 
Maltalla käytyjen keskus-
telujen pohjalta. Runsas 
kuvitus. Ovh. 23,90

HANNU-PEKKA 
BJÖRKMAN
Valkoista valoa
Pohdiskelevia esseitä taitees-
ta ja uskonnosta. Näytte-
lijä Hannu-Pekka Björkman 
käsittelee kirjassaan oman 
uskonsa ja näyttelijätyönsä 
suhdetta. Kirja vie lukijansa 
pohtimaan kauneutta, valoa 
ja hiljaisuutta. Ovh. 29,90

MUNKKI SERAFIM
Vapaus
Uusia näkökulmia vapau-
den käsitteeseen! Munkki 
Serafi m pohtii vapauden 
syvintä olemusta mm. länti-
sen fi losofi an ja idän kirkon 
mystiikan näkökulmista. 
Vuoden kristillinen kirja 2007.
Ovh. 26,90

ANNA-MARI KASKINEN 
– MINNA L. IMMONEN
Tähtien alla
ajattelen sinua
Lämminhenkiset runot ja niitä 
täydentävä akvarellikuvitus 
tuovat valoa ja kirkkautta ar-
keen. Upea lahjakirja ystävän 
muistamiseen. Ovh. 25,90

MAIJA PAAVILAINEN
Tonttujoukko 
silloin 
varpahillaan
Joulukirja
Maija Paavilaisen suosittuja 
piirrosaforismeja nyt jou-
lusta. Teos muistuttaa, että 
joulun ihme on käsillä vasta 
silloin, kun hyörinä ja kiire 
vaimenevat, ja maltamme 
hiljentää tahtia. Ovh. 16,90

VIRPI OJANEN
Laskiaisesta 
Luttuun
Perinnettä ja puuhaa 
Koko perheen perinne- ja 
puuhakirja kertoo, mistä 
juhlapäivät juontavat juurensa 
ja esittelee juhlaperinteitä 
värikkäästi. Toimintaa ja te-
kemistä jokaiseen merkkipäi-
vään. Ovh. 26,90

itsenäisyyspäivä 6.12. kello 
10 sanajumalanpalvelus tuo-
miokirkosta, liturgia Hanna-
Maija Karjalainen, saarna Matti 
Pikkarainen, urkuri Maija Tynk-
kynen, Pohjan Laulu.
Su 9.12. klo 10 jumalanpal-
velus Oulujoen kirkosta, toi-

mittaa Pertti Lahtinen, saarnaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi, avustaa lapsikuoro.
Su 9.12. kello 11.25 radiopyhäkoulussa lapsi-
työnohjaaja Marjaana Lassi puhuu aiheesta Kunin-
kaasi tulee.
itsenäisyyspäivä 6.12. kello 15.45 Kasvun paik-
ka. Kuinka vietimme perheen kanssa itsenäisyys-
päivää ulkomailla? Sairaanhoitaja Marjo Kontkasta 
haastattelee Marja Blomster.
Ke 12.12. kello 15.45 naisen allakka. Lähetys-
työntekijä Tuija Lintilän ajatuksia.
to 13.12. kello 15.45 Kasvun paikka. Joulun ihme 
-musikaalin käsikirjoittaja Terhi-Liisa Sutista haas-
tattelee Marja Blomster.

itsenäisyyspäivä 6.12. kel-
lo 10 messu Ylivieskan kir-
kosta.
Su 9.12. kello 9.45 radiopy-
häkoulussa puhuu lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi puhuu 

aiheestaa Kuninkaasi tulee.
Su 9.12. kello 10 messu nivalan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain 
etappi-ohjelma uusintana, aiheena Suomen itse-
näisyyden juhlavuosi. Ohjelman toimittaa Markus 
Päivärinta Kalajoelta.
Ma 10.12. kello 17.05 etappi-ohjelmassa keskus-
tellaan Olkkari-toiminnasta, joka tarjoaa matalan 
kynnyksen kohtaamispaikan yhden vanhemman per-
heille. Aiheesta on kertomassa Tuula Väisänen Yh-
den vanhemman perheet ry:stä. Ohjelman toimittaa 
Laila Korkiakoski Nivalasta.

r a D i O - O h J e L M atPa LV e L U h a K e M i S t O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Joulumyyjäiset
SUURET

Oulun Rauhanyhdistyksellä
lauantaina 8.12 klo 11-14.
Myyjäisissä mm.: 
  tiernapojat klo 12.00 ja 13.00 
  valokuvaus Joulupukin kanssa 
  joulumusiikkia
  piirustuspiste perheen pienimmille
  joululahjojen paketointi -piste 
  onnenpyörä
  jouluaiheisia Diasatuja lapsille 
  loistovoitot arvoissa ja narutuksessa
  runsaasti maukkaita leivonnaisia
  aitoja puuleluja pukinkonttiin!

  joululounas
(karjalanpaisti, laatikot, perunat,
jälkiruokana piparikahvit / 
riisipuuroa lapsille)
Riisipuuroa ja kalakeittoa kotiinviemisinä 

OULUN RAUHANYHDISTYS RY PROFESSORINTIE 7

Joulumyyjäiset
lauantaina 8.12 klo 11-14.
Myyjäisissä mm.: 
  tiernapojat klo 12.00 ja 13.00 
  valokuvaus Joulupukin kanssa 
  joulumusiikkia
  piirustuspiste perheen pienimmille
  joululahjojen paketointi -piste 
  onnenpyörä
  jouluaiheisia Diasatuja lapsille 
  loistovoitot arvoissa ja narutuksessa
  runsaasti maukkaita leivonnaisia
  aitoja puuleluja pukinkonttiin!

  joululounas
(karjalanpaisti, laatikot, perunat,
jälkiruokana piparikahvit / 
riisipuuroa lapsille)
Riisipuuroa ja kalakeittoa kotiinviemisinä 

  tiernapojat klo 12.00 ja 13.00   tiernapojat klo 12.00 ja 13.00 
  valokuvaus Joulupukin kanssa   valokuvaus Joulupukin kanssa 
  joulumusiikkia  joulumusiikkia
  piirustuspiste perheen pienimmille  piirustuspiste perheen pienimmille
  joululahjojen paketointi -piste   joululahjojen paketointi -piste 
  onnenpyörä  onnenpyörä
  jouluaiheisia Diasatuja lapsille   jouluaiheisia Diasatuja lapsille 
  loistovoitot arvoissa ja narutuksessa  loistovoitot arvoissa ja narutuksessa
  runsaasti maukkaita leivonnaisia  runsaasti maukkaita leivonnaisia
  aitoja puuleluja pukinkonttiin!  aitoja puuleluja pukinkonttiin!

  joululounas  joululounas

Tervetuloa viihtymään koko perheellä!

Seimikulttuuria 
teatterimaanantaissa

Oulun kaupunginteatterin Teatterimaanantaissa 
10. joulukuuta kello 18 on aiheena eurooppalain-
en seimikulttuuri. Puhujana hiippakuntasihteeri 
Pekka Asikainen. Paikalla on seimiasetelmiä Ou-
lun kirkoista. Tilaisuus on kaikille avoin. 

iLMOita raUhan 
terVehDYKSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi
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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

M U U t  S e U r a K U n n at

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 lah-
jakortit)! HUOM! Biblia on avannut myös nettikau-
pan! Tutustu avajaistarjouksiin: www.biblia.fi

Oulun seudun Israelin ystävät

Vuosikokous
 Ke 12.12. klo 19  
Keskustan srk-talon ruokalassa. 

Sääntömäär. asiat. 
Tervetuloa!           Johtokunta

Y h D i S t Y K S e t
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