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Viime itsenäisyyspäivän juhlilla olim-
me tietovisaa kavereiden kanssa ja 

meiltä kysyttiin, minkä pituisena ih-
misalkion sydän alkaa pumppaamaan? 
Oikea vastaus on, että kahden milli-
metrin pituisena.

On mielenkiintoista miten pieni 
ihmissydän alkaa pompottamaan äi-
tinsä kohdussa jo 3,5 viikon ikäisenä. 
kolmen viikon ikäisenä sikiö on noin 
1,5 millimetrin ja neljän viikon ikäi-
senä viiden millimetrin pituinen. On 
mahtavaa huomata kuinka Jumala on 
ihmeellisellä tavalla luonut jokaisen 
ihmisen elämään.

Ihmisarvo on Kristillisdemokraat-
tien keskeisin arvo. Kaikilla ihmisil-
lä on täysi ihmisarvo, joka perustuu 
Jumalan luomistyöhön. Jokainen on 
ainutlaatuinen, tärkeä ja korvaamaton 
yksilö. Ihmisarvo perustuu ihmisen 
olemiseen, ei hänen tekemisiinsä tai 
kykyihinsä. Lapsella tulee olla oikeus 
saada kokea hyväksymistä sellaisena 
kuin hän on.

Ihmisarvoa tulee kunnioittaa he-
delmöityksestä alkaen luonnolliseen 
kuolemaan asti. Lähtökohtana on olla 
aina elämän puolella, olipa sitten kyse 
ihmisalkioiden käytöstä, abortista tai 
eutanasiasta. Elämän kunnioittamisen 

ja suojelemisen tulee olla periaatteena 
myös tieteellisen tutkimuksen rajoja 
määriteltäessä.

Sikiödiagnostiikkaa on käytettä-
vä sikiön elämän ja terveyden kan-
nalta tarpeellisiin toimenpiteisiin, 
ei syntyvän elämän valikointiin. On 
harmillista ja lasten perusoikeuksien 
kannalta ongelmallista, että abortteja 
tehdään myös sikiön vammaisuuden 
perusteella.

Tämän päivän yksilön tarpeita ko-
rostava mielihyväkulttuuri on erityi-
nen haaste perheille, vanhemmuu-
delle ja lähimmäisyydelle. Nykyajalle 
tyypillinen arvoympäristö korostaa 
yksilön itsenäisiä valintoja ja elämyk-
sellisyyttä yhteisten eettisten arvojen 
ja yhteisöllisyyden sijaan. On hyvä 
muistaa mitä Jeesus sanoo ”Kaikki 
minkä olet tehnyt yhdelle näistä mi-
nun vähimmistä veljistäni, sen olette 
tehneet minulle”.

On mahtavaa, että sinä ja minä olem-
me saaneet syntyä Jumalan armosta. 
Nyt jouluna saammekin viettää Vapah-
tajamme syntymäjuhlaa sekä odottaa 
Jeesuksen toista tulemista.

Juha Sirviö, Kristillisdemokraatit

Pekka Ervasti kuvailee viime viikon Suo-
men Kuvalehdessä valopäätä.

”Monacolainen Kimi Räikkönen soi Suo-
melle sen kunnian, että osallistui tasavallan 
itsenäisyysjuhliin presidentinlinnassa, vaikka 
ei maahan veroja maksakaan.

Formulakuski viihtyi Linnassa suunnilleen 
saman ajan kuin kilparadalla. Vaikka hän 
pystyy kaahaamaan mutkaan yli kolmensa-
dankilometrin tuntivauhdilla, tanssilattialle 
rämäpää ei tohtinut mennä.

Taitaa jäädä tanssit minulta väliin, Räik-
könen arvioi olosuhteita parketilla.

On ymmärrettävää, että kokeneena kus-
kina Räikkönen ei halua sännätä tuntemat-
tomalle radalle ilman perusteellista olo-
suhdeanalyysiä, jonka laatiminen Ferrarin 
tallissa on monikymmenpäisen insinööri- ja 
teknikkokaartin vastuulla.

Oliko mestarilla jaloissaan edes oikean 
kelin kengät. Jos alla on pelkät slicksit, voi 
Tonava kaunoisen vaihtoaskel-hyppy-tsi-
kaanissa tulla noutaja.

Entä tankkaus sitten? Olisiko baanalle pi-
tänyt lähteä tankki täynnä Linnan kuuluisaa 

boolia vai olisiko tanssi pitänyt jaksottaa 
useampaan varikkostoppiin?

Tätä emme koskaan saa tietää, sillä Vii-
kon valopää poistui Linnasta inhimillisesti 
katsoen aivan liian varhain kohti parem-
pia bileitä.”

Helsingin seurakuntayhtymän viestintä-
johtaja Seppo Simola kirjoittaa pappisliiton 
Crux-lehdessä miehestä ja kirkosta.

“Kirkossa usein esitetty kysymys on, mi-
ten ihmiset tulisivat mukaan toimintaan. jos 
miehistä puhutaan, pähkäillään juuri sitä, 
mitä sellaista keksittäisiin, että miehetkin 
kiinnostuisivat seurakunnan toiminnasta. 
Miehille tarjotaan teetä tai laihaa puoluk-
kamehua ja korppuja sekä lätinää jostakin-
teemasta. Teen, korppujen ja lätinän kieli ei 
mieheen pure. Saunan, oluen ja makkaran 
kieli on lähempänä suomalaisen miehen 
sielua. Kun kirkolliseen kulttuuriin ei sovi 
tämän kielen puhuminen, ei toivoa miesten 
kokoamisesta ole.”

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ehdokkaaksi 
asettuneita näyttää yhdistävän tapa, jolla he pu-
huvat vaalitilaisuuksissaan avoimesti uskonnolli-
sista käsityksistään.

Aihe ei olekaan sikäläisessä kulttuurissa sellai-
nen tabu kuin meillä. Siellä on täysin luonnollista 
viljellä raamatunlauseita poliittiseen puheeseen 
ja kertoa päälle, mitä niistä ajattelee.

Toinenkin syy on löydettävissä. The Pew Re-
search Center julkaisi syksyllä mielipidekyselyn, 
jonka mukaan 70 prosenttia äänestäjistä halu-
aa presidentillä olevan voimakkaat uskonnolli-
set näkemykset. Äänestäjät haluavat enemmän 
keskustelua ehdokkaiden uskosta.

Tähän huutoon ehdokkaat vastaavat häpeile-
mättä.

Mielipidekyselyyn vastanneiden mielestä vaa-

lien niin sanotut ennakkosuosikit Rudy Giuliani ja 
Hillary Clinton puhuvat muihin ehdokkaisiin ver-
rattuna vähiten uskonasioista. Hekään eivät silti 
vakaumustaan salaa.

Kiinnostavaa näissä vaaleissa on demokraatti-
ehdokkaiden tapa nostaa uskonto keskustelunai-
heeksi. Puolue haluaa ilmeisesti puhdistaa uskon-
nonvastaista kuvaansa. Samalla se yrittää tavoitel-
la niitä äänestäjiä, joille uskonto on tärkeä mutta 
republikaanien tavoitteet liian oikeistolaisia.

Näkyvin ehdokas tällä tiellä on demokraattien 
Barack Obama, joka tavallisten vaalitilaisuuksien 
ohessa järjestää keskustelutilaisuuksia hengelli-
sistä asioista. 

Kyselyjen tulokset viittaavat siihen, että tämä 
linja tuottaa demokraateille tuloksia.

Republikaanien erikoisuus on puolestaan Mitt 

Romney. Hän on mormoni ja tuo sen puheissaan 
esille.

Tällainen keskustelu ja tällaiset ehdokkaat on 
harmillinen takaisku biologi Richard Dawkinsil-
le. Hän on niin kutsutun Out-kampanjan tausta-
henkilö.

Kampanjan tarkoituksena on levittää ateismin 
ilosanomaa ”ulos kaapista”. Ei kuitenkaan niin, et-
tä jokaisella olisi oikeus ajatella mitä haluaa vaan 
siten, että uskontojen asemaa heikennettäisiin.

Dawkins vastustaa erityisesti sitä, että poliiti-
koilla on uskonnollisia arvoja. Näyttää siltä, et-
tä Out-kampanjalla ei ole tällä kerralla suositella 
monia varteenotettavia ehdokkaita jäsenilleen.

Ja valitaanpa Yhdysvaltain presidentiksi kuka 
tahansa ei Dawkinsin ihannemaailma tule aina-
kaan sitä kautta lähemmäksi.

Kolumni on osa 7-osaista kolumnisar-
jaa, jossa kaikkien eduskuntapuoluei-
den paikalliset nuorisojärjestöt saavat 
kirjoittaa valitsemistaan aiheista.
Sarja päättyy tähän.
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instituutin IPI:n Suomen ryhmä 
torjui seurakuntalehtien ilmaisja-
kelukiellon. 

– Sen mukaan päätöstä ei tar-
vitse noudattaa, koska se kaventaa 
sananvapautta ja rajoittaa ilmaisun-
vapautta, Ruokanen tähdensi.

– Olikin tärkeää että eduskunnan 
perustuslakivaliokunta käsitteli vii-
me helmikuussa lausumaa ja otti 
myös oikeusasiamiehen kannasta 
poikkeavan linjan.

– Eikö siis olisi nyt syytä olla 
tyytyväinen, kun lakia tulkitseva 
eduskunnan perustuslakivaliokunta 
on ottanut kantaa ja oikeusasia-
miehen kanta on torjuttu?, Ruo-
kanen kysyi.

”Posti ei määrää 
sananvapaudesta”

Perustuslakivaliokunnan kanta ei 
Ruokasen mukaan näköjään rii-
tä, sillä valiokunnan kannanoton-
kaan jälkeen posti ei ole suostu-
nut palaamaan entiseen jakelu-
käytäntöön. 

– Oikeusasiamiehelle on tehty 
uusia kanteluita ja posti ilmeisesti 
pelkää niitä. On siis käynyt niin, että 
lopullinen päätösvalta seurakun-
talehtien sananvapaudesta onkin 
jäänyt postille, jonka pitäisi olla 
pelkästään lainmukaisten postipal-
velujen välittäjäorganisaatio, jolla 
on yleispalveluvelvoite, Ruokanen 
hämmästelee.

– On  sanottava painokkaasti: 
postin tehtävä ei ole päättää sen 
enempää uskonnon kuin sanan-
vapaudestakaan. Tilanne ei ole 
pelkästään kiusallinen, vaan myös 
laiton, Ruokanen sanoi.

Lehden tehtävä  
viedä sanaa

Ennen juhlaa pidettiin tuomiokir-

r auhan Tervehdyksen sata-
vuotisjuhla pidettiin Oulus-
sa sunnuntaina. Juhlapuheen 

pitäneen Suomen Kuvalehden pää-
toimittajan Tapani Ruokasen mu-
kaan Rauhan Tervehdys on jou-
tunut muiden seurakuntalehtien 
kanssa rajalle, jossa sananvapaut-
ta koetellaan.

Ruokanen tarkoittaa eduskun-
nan apulaisoikeusasiamiehen Juk-
ka Lindstedtin puolitoista vuotta 
sitten tekemää päätöstä seura-
kuntalehtien osoitteetonta jakelua 
koskevaan kanteluun. Lindstedtin 
ratkaisu oli, että seurakunta oli me-
netellyt lainvastaisesti, kun se oli 
jakanut lehteään osoitteettomana 
myös kirkkoon kuulumattomiin 
talouksiin.

– Useat oikeusoppineet ottivat 
pian kannanoton jälkeen julkisesti 
kantaa ja arvostelivat ankarasti edus-
kunnan apulaisoikeusasiamiestä. 
Eri tulkintojen mukaan kannanot-
to oli sekä sananvapaussäännösten 
että uskonnonvapauden vastainen. 
Vaikka oikeusasiamiehen päätökset 
eivät velvoita oikeudellisesti, niil-
lä on ohjausvaikutus, Ruokanen 
huomautti.

Myös Kansainvälisen lehdistö-

kossa messu, jossa saarnasi Rauhan 
Tervehdyksen hallituksen puheen-
johtaja, Tuiran seurakunnan kirk-
koherra Hannu Ojalehto. Hän to-
tesi, että sata vuotta sitten Rauhan 
Tervehdys syntyi tilanteeseen, jos-
sa perinteinen yhtenäiskulttuuri oli 
murentumassa ja sen seurauksena 
kirkonvastaisuus leviämässä.

– Pelättiin yleistä moraalista 
rappeutumista. Vastalääkkeeksi 
tuli kaikkien kristittyjen, ei vain 
luterilaisten vaan myös Ouluun-
kin levinneiden vapaiden suunti-
en, tehdä yhdessä työtä ihmisten 
herättämiseksi. Nyt oli sen aika. 
Ja siihen tarvittiin uutta kanavaa, 
hartauslehteä, Ojalehto sanoi.

Ojalehto kertoi myös lehden 

S U O M E n  K U Va L E h d E n  P ä ä T O i M i T Ta J a  Ta Pa n i  r U O K a n E n :

Seurakuntalehtien sananvapautta koetellaan
tehtävästä tänään.

– Seurakuntalehtenä 100 -vuo-
tiaalla Rauhan Tervehdyksellä on 
tehtävänä tuoda sana sinne, missä 
yksityinen ihminen pohtii omaa Ju-
mala-suhdettaan, kipuilee elämän 
rikkinäisyydessä, huutaa välittämistä 
ja rakkautta, etsii lepoa, rauhaa ja 
iloa. Ja yhtä lailla lehden kutsumus 
on puhua yhteisestä vastuustamme 
luonnon viljelijöinä ja varjelijoina, 
inhimillisen oikeudenmukaisuuden 
ja ihmisarvon puolustajina, pyyteet-
tömästä lähimmäisenrakkaudesta. 
Niistäkin Raamattu puhuu asioina, 
jotka kuuluvat Kristuksen seuraa-
miseen, Ojalehto lopetti.

PEKKa hELin

rauhan Tervehdyksessä toimit-
tajina työskennelleet Ulla-Maija 
heikkilä ja Pirkko Paakki saivat 
Kirkkopalvelut ry:n hopeisen an-
siomerkin.

Posti pysyköön lestissään, vaati 
päätoimittaja Tapani ruokanen.

rauhan Tervehdyksen juhlamessu keräsi Tuomiokirkkoon runsaasti väkeä.

rauhan Tervehdyksestä pro gradu -tutkiel-
man tehnyt Liisa Saarela kertoi satavuoti-

aasta juhlakalusta.
– Vanhimpia Rauhan Tervehdyksen harta-

uslehtiä lueskelin arkistossa, mutta suurin osa 
lehdistä on mikrofilmattu. Mikrofilmilaitteen 
nuppia pyöritellessäni sain ihmetellä, miten 
seurakuntalehden mukaan vuosikymmenestä 
toiseen nuoriso oli ongelmaista, pukeutui vää-
rin ja aiheutti aina jonkin sortin hämminkiä, 
Saarela muisteli.

– Aika ajoin maailmanloppukin uhkasi tulla 
milloin maailmansotien muodossa, ja 1960-lu-
vulla Pakkahuoneenkatua pitkin. Perjantaina 
katsoessani dokumenttielokuvaa Maailmanloppu 
alkaa Oulusta, en voinut olla ajattelematta, että 
myös Pohjois-Pohjanmaan Nuorten Kristillisen 
Piirijärjestön, jonka lehti Rauhan Tervehdys 
oli, pöytäkirjassa sanottiin 60-luvun lopulla 

seuraavasti: Lopun ajan merkkien yhä käydessä 
ilmeisemmiksi ja selkeämmiksi  on myös evan-
keliumin sanansaattajien työ kaikissa muodois-
saan entistä tärkeämpää ja sen lisääminen entistä 
välttämättömämpää, Saarela selosti.

– Maailmanloppua odottelivat Oulussa te-
ryleenit jalassa tutisten siis muutkin kuin hei-
noslaiset, nuori tutkija heitti.

– Tuolloin eläneet ihmiset kertoivat ulkopo-
liittisen tilanteen olleen pelottava, ja taas nuoriso 
rähinöi ja maleksi kaupungilla. Rauhan Terveh-
dyksen iloisena kääntöpuolena olivat nappisil-
mäiset partiopojat ja lettipäiset rippikoulutytöt. 
Toisinaan räiskyivät rikin ja tulenkatkuiset saar-
nat ja toisinaan tarkasteltiin taivaan lintuja, jotka 
eivät kylvä eivätkä niitä. Lehdessä tapahtunut 
linjanmuutos 1970-luvulla helpotti tutkimista, 
kun kiistatilanteissa lehti alkoi kuulla kiistojen 
kaikkia osapuolia, Saarela selosti. 

Maailmanloppua odottivat muutkin 
kuin heinoslaiset
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Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

menot Oulussa

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

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulun tuomiokirkossa: to 
13.12. klo 17 luciagudstjänst, 
Pekka Rehumäki och Tomi Hei-
limo, Uleåborgs Lucia jämte Lu-
ciakören samt barn från Svenska 
Barnträdgården och Svenska 
Privatskolan medverkar.
Su 16.12. klo 10 messu, toimit-
taa Nanna Helaakoski, avustaa 
Helena Paalanne, urkuri Maija 
Tynkkynen. Kolehti luterilais-
ten kirkkojen lähetystyölle Etio-
piassa, Tansaniassa ja Venäjällä 
Luterilaisen maailmanliiton 
kautta.

Karjasillan kirkossa su 16.12. 
klo 10 perhemessu, toimittaa 
Virpi-Sillanpää-Posio, avustaa 
Nina Niemelä. kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Pyhän Andreaan lap-
sikuoro. Radiointi Radio Dei. 
Kolehti luterilaisten kirkkojen 
lähetystyölle Etiopiassa, Tansa-
niassa ja Venäjällä Luterilaisen 
maailmanliiton kautta. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 16.12. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Suorsa, saarnaa Hanna Hytö-
nen, avustaa Mervi Keskinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa su 
16.12. klo 12 messu, toimittaa 

Tuiran kirkossa: Su 16.12. klo 
10 messu, toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti luterilaisten kirkkojen 
lähetystyölle Etiopiassa, Tansa-
niassa ja Venäjällä, Luterilaisen 
Maailmanliiton kautta. 
Ke 19.12. klo 20 Viikkomes-
su, toimittaa Juha Valppu, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti Suomen Merimieskir-
kon työlle. 
Pateniemen kirkossa su 16.12. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa su 16.12. klo 
10 messu, toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarnaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Ylikiimingin kirkossa su 16.12. 
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.

Vesa Pöyhtäri, saarnaa Hannu 
Kippo, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 16.12. 
klo 12 messu, toimittaa Liisa 
Suorsa, saarnaa Hanna Hytö-
nen, avustaa Mervi Keskinen, 
kanttorina Riitta Piippo. Ko-
lehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
16.12. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Else Piilo-
nen. Kirkkokahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Tahkokankaan palvelukeskuk-
sessa su 16.12. klo 13 joulukirk-
ko, toimittaa Jonna Kalliokoski, 
avustaa Elina Hyvönen, kantto-
rina Eeva Holappa.

Pyhän Luukkaan kappelissa su 
16.12. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Ben Kingma, kitara. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
16.12. klo 12 messu, toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. Tuira klo 10.

hartauselämä
Tiernapoikaesitys kaupun-
ginteatterilla la 15.12. klo 
18, minkä jälkeen iltahartaus 
Piispantalolla klo 18.30 (talli-
kappelin seimi). 
Aamurukous ke 19.12. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 14.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 15.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 15.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
16.12. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Eero Karjalainen 
puhuu aiheesta Lähemmäksi 
Jumalaa.
Päiväseurat ke 19.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 19.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 13.12. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Jo-
hanneksen evankeliumi. Pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Aamurukous ke 19.12. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Ompeluseurat to 13.12. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit:
Ti 18.12. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
To 20.12. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 20.12. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.

Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 19.12. klo 18–20, 
Karjasillan kirkko. Tutustumme 
ja käymme läpi Ilmestyskirjaa.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat to 20.12. klo 19, 
Kastellin kirkko. Pekka Asikai-
nen ja Jari Latvala.
Oulun rauhanyhdistyksen 
raamattuluokka pe 14.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Oulun rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat pe 14.12. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Hartaus su 16.12. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Pertti Lahti-
nen, kanttorina Juha Pöykkö.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.12. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Joulujuhla.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikillinen ilta joulua odo-
tellessa to 13.12. klo 20, Oulu-
joen kirkko. Ylistäkää Jumalaa, 
taivas ja maa! Illan aikana 
kuullaan muun muassa Leevi 
Madetojan säveltämät laulut 
Seimeen syntynyt ja Enkelien 
joululaulu. Illassa esiintyy ou-
lulainen sekakuoro Tuike johta-
janaan kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki ja baritoni-solisti Jorma 
Kärnä. Ohjelmassa on kaikkien 
tuntemia rakkaita joululauluja, 
seassa myös uudempia lauluja. 
Vapaa pääsy. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Virsilauluilta ti 18.12. klo 18, 

Heinätorin seurakuntatalo. 
Jouluvirret.

karjasillan seurakunta

Jazz-tähtien joulukonsertti pe 
14.12. klo 19, Karjasillan kirkko. 
Esiintymässä Olli Ahvenlahti, 
Johanna Iivanainen ja Eero 
Koivistoinen. Tilaisuuden järj. 
Blosari. Pääsymaksu 15 e.
Kauneimmat joululaulut per-
heille su 16.12. klo 15, Maikku-
lan kappeli. Tilaisuus on samalla 
Maikkulan päiväkerholaisten ja 
Iltapäiväkerholaisten joulujuh-
la ja he myös esiintyvät tilaisuu-
dessa. Satumaisesta juonnosta 
huolehtii Virpi-pappi, sekä 
lastenohjaajat Ritva, Kati ja 
Heidi, kanttorina on Riitta 
Piippo. Mukana myös lapsi- ja 
tenavakuoro ja lastenohjaajat. 
Laulujen jälkeen nautitaan 
glögiä ja pipareita.
Kirjatorstai to 13.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kirjoina 
Heidi Liehun Ihana Kristus, 
Jaakko Hämeen-Anttilan Jeesus 
Islamin profeetta.
Joulu sydämessä -runoilta ma 
17.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.
90 vuotta itsenäisyyttä laulaen 
ja muistellen ti 1.1. klo 14, 
Kaukovainion kappeli. Tule 
kurkistamaan menneisyyteen 
wanhan pariskunnan matkassa. 
Kansanihmisen arkea - muistel-
len, laulellen ja kanteletta kuun-
nellen. Huutolaispoika kertoo. 
Maija-mummo ja Pekka-vaari. 
Tämän päivän huutolaisuus 
Sambiassa. Kuvakertomus Sam-
bian orpotyöstä. Elvi ja Jaakko 

Lounela. Toppakahvit. Lasten-
hoito järjestetty.

tuiran seurakunta

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. 
Lauluyhtye Cappella pro Vocale 
juhlistaa 10-vuotista taivaltaan 
joulukonsertilla. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 10 e.
Rajakylän ja Herukan musiik-
kiluokkien joulukonsertti ke 
19.12. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ohjelmassa on mm. 
suuren yläluokkien yhteis-
orkesterin lisäksi erikokoisia 
kuoroesityksiä. Alaluokat ovat 
harjoitelleet luokkien yhteisesi-
tystä ja yläluokilta on perustettu 
luokkakohtaiset kuorot. Suuri-
na yhteisnumeroina orkesterin 
säestäminä esitetään Pekka 
Simojoen Tulkoon joulu ja 
perinteinen Otto Kotilaisen 
Varpunen jouluaamuna. Mu-
siikillisesta johdosta vastaavat 
musiikinopettajat Ilkka Es-
kelinen, Jaakko Jauhiainen, 
Kaisu Koivurova, Annukka 
Ylitalo ja Mira Visuri. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 e. Konsertin 
tuotto luokkien leirikouluihin. 
Kahvi 2 e.
Joulun ilosanoma -musikaali 
la 15.12. klo 14, 17 ja 19 Poh-
jankartanon koulun juhlasali. 
Musikaali esitetään yhteiskris-
tillisesti oululaisin vapaaehtois-
voimin. Vapaa pääsy. Halutes-
saan voi antaa joululahjarahan 

lähetystyölle.

OulujOen seurakunta

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

diakonia
tuiran seurakunta

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

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Nuortenilta pe 14.12. klo 
18–20, Öbergin talo. 
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. 

Lähetys
OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Lähetysilta ke 19.12. klo 19, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Puuro ja torttukahvit 5 e lähe-
tyksen hyväksi. Hartaus Martti 
Pennanen. Ilm. viim. ma 17.12. 
p. 040 528 1813. 

Lapset ja   
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Perhekerhot:
To 13.12. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Lucia-kulkue to 13.12. klo 
17.30, Maikkulanraitin kou-
lulta monitoimitalolle, jossa  
hartaus ja glögi/mehu- ja pipa-
ritarjoilu. Järj. myös  Maikkulan 
koti- ja koulutoimikunta. Varaa 
mukaasi oma kynttilä ja tule 
mukaan kulkueeseen.
Satunurkka 4–9-vuotiaille la 
15.12. klo 11–13, Karjasillan 
kirkko. Teemana joulu. Max. 
15 lasta. Ilmoittaumiset www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. Lisätietoja voi 
kysellä Virpi-papilta p. 040 
556 7840. 
Ip-pyhäkoulu to 20.12. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli 
maanantaisin ja tiistaisin klo 
8.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vapaita paikkoja voi tiedus-
tella Tuija Puuruselta p. 050 
357 6915.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Perhekerho to 13.12. klo 10, 
Vanha pappila. 

Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri
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Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Toiminta-ja keskustelukerho 
to 13.12. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho to 
13.12. klo 12, Kajaanintie 1. 
Tarinatupa ke 19.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

tuiran seurakunta

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

OulujOen seurakunta

Metsolan Hovin seurakunta-
piiri to 13.12. klo 14, Metsolan 
Hovi, Mäkituvantie 1. 

Leirit ja retket
Loppiaisleiri 5.–7.-luokkalai-
sille 2.–4.1.2008, Rokuan lei-
rikeskus. Etusijalla Karjasillan 
seurakunnan alueella asuvat, 
jos paikkoja jää, leirille otetaan 
myös muita Oulussa asuvia 
lapsia. Leirillä mm. askarrellaan 
ja ulkoillaan. Hinta 27 e sis. 
täysihoidon sekä tapaturma-
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viim. 14.12. mennessä, p. (08) 
3161 340 (klo 9–16). Lisätieto-
ja: Mirjami Dutton p. 050 462 
0759, Katja Ylitalo p. 040 831 
5932 ja Mari Jääskeläinen p. 
040 730 4118. 
Karjasillan seurakunnan ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteisen isoskoulutuksen 
b-leiri 18.–20.1., Rokuan leiri-
keskus. Isoseksi? Ilmoittaudu 
nyt leirille joko netissä osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai puh. 
(08) 316 1340 (arkisin klo 9-16). 
Carpe diem!

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

Muut menot
Jouluseimi ja opas tuomio-
kirkossa arkisin 10.–21.12. 
klo 11–18. Tule tutustumaan 
jouluseimeen ja kirkkoon. 
Rukousvaellus ilman sanoja 
pe 14.12. klo 18–21 ja la 15.12. 
klo 11–17, Kastellin kirkko. 
Sinkkujen joulujuhla pe 14.12. 
klo 18.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Ohjelmaa, hartaus 
Ari-Pekka Metso. 
Lähetyksen joulumyyjäiset la 
15.12. klo 10–13, Kaukovainion 
kappeli. Lounas, arpajaiset, 
joululeivonnaisia ja muuta 
mukavaa.
Joulukuvaelma su 16.12. klo 12, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Joulukahvit.
Puurojuhla kaikenikäisille 
su 16.12. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. 
Puurojuhla kaikenikäisille 
su 16.12. klo 16, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kaatuneitten omaiset ma 
17.12. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Hiljaisuuden ilta ma 17.12. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ilta rakentuu Raamatun teks-
tistä, hiljaisesta rukouksesta, 
ehtoollisen vietosta ja laulusta. 
Illan lopuksi on mahdollisuus 
jäädä teelle.
Kaukovainion kaikkien piirien 
ja ryhmien yhteinen joulu-
juhla ti 18.12. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. Joulupuuro ja 
torttukahvit. Yhteislauluja ja 
ohjelmaa kaikilta kaukovainion 
ryhmiltä. Järjestää Kaukovaini-
on aluetiimi. 
Vapaaehtoisten joulujuhla ti 
18.12. klo 18, Tuiran kirkko. 
Diakonian, lähetystyön, mies-
tenpiirin, kuorojen ym. Tuiran 
seurakunnan toiminnoissa 
mukana olevien yhteinen jou-
lujuhla puuroineen. 
Johannus digitaaliurku soi 

Varhaisnuoret
tuiran seurakunta

Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Katso myös kohta leirit ja 
retket. 

nuoret
Nuortenpaikka to 13.12. klo 15, 
Erityisnuorisotyöntilat, Isokatu 
11. Erityisnuorisotyöntekijät 
Anja ”Ansku” Saukkomaa ja 
Outi Leinonen tavattavissa.
Yökahvila Nuortenpaikka 
la 15.12. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyöntilat, Isokatu 11. 
Vapaamuotoinen peli- ja oloilta 
yli 13 v. nuorille. Mahdollisuus 
keskusteluun ja yhdessäoloon. 
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
19.12. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää 
eri näkökulmista. Illan aikana 
tarjolla pientä evästä. Tällä 
kertaa tehdään pikkuisen tietä 
joululle.

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas By Night -yökah-
vila pe 14.12. klo 20–24, Pyhän 
Andreaan kirkko. Kahvila on 
jokaisen kuukauden viimeisenä 
perjantaina. Jokaisella illalla on 
oma teemansa, milloin katso-
taan leffaa ja milloin lauletaan 
punaisen veisukirjan lauluja. 
Ilta toteutetaan yhdessä nuor-
ten kanssa. 

tuiran seurakunta

Wanhat to 13.12. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Isos-
koulutus meni, älä lannistu! 
Wanhat kokoontuvat pohti-
maan erilaisia juttuja kahvi- tai 
teekupposen ääreen sekä ovat 
avustamassa mm. isosleireillä, 
nuortenilloissa ja isommissa 
tapahtumissa. 
Yökahvila pe 14.12. klo 20–23, 
Meritoppilan monitoimitila. 
Yläasteikäisille nuorille tarkoi-
tettu tutusteluun ja pelailuun 
varattu ilta.  

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet to 13.12. klo 19, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Nuorten Yökahvila pe 14.12. 
klo 20, Hintan seurakuntatalo. 
Yökahviloita myös Talvikan-
kaalla ja Myllyojalla.

nuoret aikuiset ja 
opiskelijat
Opiskelijoiden yhteinen jou-
lujuhla to 13.12. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Joululauluja, 
ohjelmaa, jouluhartaus, jou-
luevankeliumi, ja tarjoilua.
Cross Cafe -nuorten aikuisten 
kristillinen kahvila pe 14.12. 
klo 19–0.30. Syyskauden pää-
töspäivä, international evening. 
Tule mukaan kansainväliseen 
tunnelmaan laulamaan, kuu-
lemaan Sanaa, pelailemaan ja 
nauttimaan yhdessäolosta kuu-
man kahvikupposen äärelle.
Yliopiston jouluhartaus ti 
18.12. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittavat kirkko-
herra (ort.) Raimo Kiiskinen 
ja yliopistopastori Ari Savuoja, 
puhe kirkkoherra Hannu Oja-
lehto. Joulutorttukahvit.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Evankelisten Nuorten Aikuis-
ten ilta pe 14.12. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Aamos, Hannu Kippo.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 16.12. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.

Tuomiokirkko: Oiva Armas 
Martikainen 84 v, Kalevi Isak 
Kangas 86 v.
Karjasilta: Pertti Ilmari Kerä-
nen 59 v, Onni Olavi Väisänen 
61 v, Aira Anita Vorne s. Kaup-
pila 66 v, Eija Sinikka Säippä s. 
Haikola 61 v.
Tuira: Tero Tapani Makkonen 
57 v, Sauli Johannes Nielikäinen 
56 v, Riitta Mirjami Siltala s. 
Pirttiaho 69 v, Eino Eerik Kalli-
nen 80 v, Aino Katri Koivuniemi 
s. Matinolli 93 v.
Oulujoki: Asta Helinä Pekka-
nen s. Nousiainen 77 v.

Tuomiokirkko: Markus Ensio 
Jurmu ja Saara Aino-Maria 
Kellokumpu.
Karjasilta: Juha Samuli Saari-
järvi ja Anna Pauliina Leppä-
nen, Tommi Mikael Paananen ja 
Miia Noora Marketta Snellman, 
Matti Hermanni Tyhtilä ja Ma-
ria Johanna Alaoja, Jani Antti 
Mikael Kemppainen ja Marja 
Helena Perämäki, Jani Petteri 
Ahola ja Briitta Annika Hyry.
Tuira: Mikko Tapani Salo ja 
Niina Elisabet Vattula, Pekko 
Juhani Jurvelin ja Vuokko 
Helena Hökkä, Jarkko Kristian 
Pirttiaho ja Heini Anniina Myl-
lylä, Jaakko Sakari Lukkarila ja 
Eira Maria Komulainen.
Oulujoki: Tuomo Olavi Kurvi-
nen ja Minna Kristiina Räihä.

Tuomiokirkko: Antti Eelis Hy-
ry, Sampo Ilari Korvala, Aapo 
Ilmari Ylipalosaari.
Karjasilta: Lauri Johan Topias 
Salmela, Miia Kaisa Heikkinen, 
Henrika Margareetta Tuulikki 
Hepo-oja, Romeo Alvar Antero 
Hyrkäs, Tiia Karoliina Hämä-
läinen, Kasper Onni Aleksanteri 
Kemppainen, Venla Hanna Ma-
ria Mettovaara, Henri Valtteri 
Soutukorva, Erkka Veeti Tapani 
Heikkilä, Saga Alina Hyry. 
Tuira: Lauri Veikka Verneri 
Arvola, Adele Eva Lilian Haa-
poniemi, Lilja Lotta Happonen, 
Eino Herman Hassi, Malla 
Alli Marita Hämäläinen, Pek-
ko Aappo Karjalainen, Erin 
Katarina Kenny, Alina Linnea 
Koivukangas, Venla Anna Julia 

Pateniemen jouluhartaudessa 
ma 24.12. klo 16, Pateniemen 
kirkko. Musiikki Enkvist tar-
joaa kuulijalle mahdollisuuden 
verrata pilliurkujen ja sähkö-
urkujen soinnillisia eroja. Jou-
luaaton hartaudessa kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki soittaa 
pilliuruilla ja sähköuruilla. 
Alfa-kurssi ke 9.1. klo 18.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Tutustutaan kymmenen viikon 
aikana kristinuskon perusasi-
oihin. Kurssi on tarkoitettu 
etsijöille ja epäilijöille sekä 
niille, jotka haluavat keskustella 
uskonasioista. Asioista saa olla 
eri mieltä ja saa kyseenalaistaa 
kuulemansa. Kurssilla kokoon-
nutaan kerran viikossa. Ilta 
alkaa iltapalalla, jonka jälkeen 
lyhyt opetustuokio. Tämän jäl-
keen keskustelua pienryhmässä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
6.1.2008 mennessä: merja.
anundi@oulu.fi tai p. 040 739 
3648.
PARISUHDE
Rikasta minua -parisuhdevii-
konloppu 18.–20.1., Rokuan 
leirikeskus. Viikonlopussa 
tarkastellaan parisuhteen hy-
viä asioita ja vahvuuksia sekä 
tarkistetaan yhteistä suuntaa 
eteenpäin. Ohjaajina Riitta ja 
Jouko Piippo sekä Aino ja Heik-
ki Kaikkonen. Kurssin hinta 82 
e/pari, matkat Rokualle omin 
kyydein. Tied. ja ilm. 4.1.08 
mennessä Heikki Kaikkoselle, 
p. 040 502 5010. 

Komulainen, Minja Katriina 
Kuha, Elle Meri Maria Lukka-
rila, Hilla Saga Sylvia Malm, 
Topi Onni Oskari Mikkola, 
Pihla Emilia Niskanen, Veena 
Joeliina Ojalehto, Juuso Eemeli 
Palokangas, Lennu Onni Ilmari 
Pesola, Jesse Rafael Riihiaho, 
Inka Viola Auroora Saastamoi-
nen, Einari Topi Tapani Siltala, 
Elina Aulikki Ulkuniemi.
Oulujoki: Petra Iida Sofia 
Autere, Joni Matias Alaperä, 
Eeva-Stiina Marjatta Autti, 
Tobias Aaro Valdemar Hint-
tala, Maya Riina Lynch, Emmi-
Amanda Gunilla Savola, Anni 
Iida Ilona Kilpeläinen, Joonas 
Niko Samuli Juntunen, Minttu 
Kukka Marketta Kärkkäinen, 
Viivi Emilia Somero, Kerttu 
Tuulikki Taivalantti, Akseli 
Ossian Julkunen.

Koskelan seurakuntakodilla  
la 15.12. klo 11–15

Joulupuuro • Torttukahvit
Käsityösoppi • Hiljainen seimihuone

Askartelua • Lasten joululeikkejä
Tarinatuokiot klo 12 ja klo 13

Koskelan ip-ryhmän joulunäytelmä klo 14

Tule hengähtämään 
hetkeksi joulutalon rauhaan!

Su 16.12. 
klo 14 Pyhän Luukkaan kappelissa, 
Lasten kauneimmat joululaulut, 
Pyhän Tuomaan lapsikuoro.
klo 15 Oulujoen kirkossa, mukana 
kuoro Merikosken laulu.
klo 15 Oulun tuomiokirkossa, muka-
na Madetojan musiikkilukion kuoro, 
johtaa Kari Kaarna, Maija tynkkynen 
urut ja juontaa Jyrki Vaaramo.
klo 15 Maikkulan kappelissa, Kau-
neimmat joululaulut perheille, mu-
kana lapsi- ja tenavakuoro, glögit ja 
piparit laulujen jälkeen.
klo 15 Tuiran kirkossa, Gloria-Gos-
pelryhmä. 
klo 16 Karjasillan kirkossa.
klo 16 Pyhän Andreaan kirkossa.
klo 16 Koskelan seurakuntakodissa, 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 17 Oulun tuomiokirkossa, muka-
na Madetojan musiikkilukion kuoro, 
joht. Kari Kaarna, Maija Tynkkynen 
urut ja juontaa Hanna-Maija Karja-
lainen. 
klo 17 Rajakylän seurakuntakodissa.
klo 17 Pyhän Tuomaan kirkossa, 
mukana kuoro Oulun laulu.
klo 17 Ylikiimingin kirkossa, Ylikii-
mingin puhaltajat, Kirkkokuoro.
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, Ylikii-
mingin puhaltajat, Kirkkokuoro.
klo 22 Pyhän Tuomaan kirkossa, 
mukana Nuorten kuoro ja Pudasjär-
ven kirkkokuoro. Tilaisuuden radioi 
YLE Radio 1. 

Ma 17.12. 
klo 13 Tahkokankaan palvelukeskuk-
sessa.
klo 14 Myllyojan seurakuntatalossa.

Ke 19.12. 
klo 17.30 Oulun kaupunginsairaalan 
aulassa, Paavo Moilanen, Tomi Heili-
mo ja Maire Heikkinen. 
klo 18 Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus.

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

Kauneimmat joululaulut
-yhteislaulutilaisuudet

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri
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Puodissa voit ostaa hyväkuntoisia astioita, koriste-esineitä, 
koruja, liinavaatteita ja kirjoja sekä pajassa valmistettuja tuot-

teita. Sambialaisten batiikkien myyntinäyttelyssä voit tehdä 
tarjouksen haluamastasi teoksesta. Korkeimman tarjouksen 

tehnyt saa lunastaa omansa 8.1. Pajaan voit tulla tekemään kä-
sitöitä, osallistumaan kursseille, juttelemaan ja saamaan tietoa. 

Kupponen kuumaakin on tarjolla. 

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta. 

Avoinna ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, pe klo 16–19,  

la klo 12–15. 

Rukousvaellus ilman sanoja 
pe 14.12. klo 18–21 ja la 15.12. klo 11–17, Kastellin 
kirkko. Rukousvaellus pohjautuu rukouspolkuun, 
joka on ollut tarjolla osanottajille Agape Europa-
järjestön konferenssissa Nottinghamissa 
heinäkuussa 2002. Suomenkielisen version 
on toimittanut Marketta Vaismaa. Lähde 
vaeltamaan hiljaisuudessa rukousalttarilta 
toiselle. Rukousvaelluksella on neljätoista 
hiljentymispaikkaa, joissa viivytään omassa 
rauhassa, lukien ja rukoillen polulle laadittujen 
tekstien ohjaamina.

JAZZ-tähtien joulukonsertti 
pe 14.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Esiintyjinä Olli Ahvenlahti, Johanna Iivanainen ja 
Eero Koivistoinen. Tilaisuuden järjestää Blosari. 

Pääsymaksu 15 e. 

Puurojuhla kaikenikäisille 
su 16.12. klo 15  Intiön seurakuntakodissa ja

klo 16 Heinätorin seurakuntatalossa. 

Eläimille oma 
joulurauhan julistus

Eläinten joulurauha julistetaan Oulussa sunnuntaina 16. joulukuuta 
kello 17 eläinten hautausmaalla Sanginsuussa. Eläinten hautausmaal-
le on opastus Oulujoen pohjoispuolen tieltä.

Joulurauhan julistaa pastori Pentti Kortesluoma. Tilaisuudessa on 
glögitarjoilu. Joulurauhan julistukseen ovat tervetulleita kaikki eläin-
ten ystävät lemmikkeineen.

Lisätietoja antaa Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen varapu-
heenjohtaja Marjo Mettovaara, puhelin 040 718 1462.

Krematorion 
remontti alkaa 

Oulussa
Oulun seurakuntayhtymän 
krematoriouunin kunnostus 
alkaa maanantaina 17. joulu-
kuuta. Viimeiset tuhkaukset 
vanhalla uunilla suoritetaan 
torstaina 13. joulukuuta.

Kunnostuksen aikana tuh-
kattavat vainajat kuljetetaan 
Kajaanin seurakuntaan Va-
lon kappelin krematorioon. 
Tuhkausaikojen varaukset 
tehdään normaaliin tapaan 
Oulun hautausmaan toimis-
tolla (Intiöntie 6).

Kunnostustyö vaikuttaa 
omaisten kannalta siten, että 
uurnan luovutusaikaa tai uur-
nan laskuaikaa ei voida sopia 
ennen kuin tuhkauurna on 
toimitettu Kajaanista takaisin 
Intiön kappelille. Omaisille ei 
koidu poikkeusjärjestelyistä 
lisäkustannuksia.

Kunnostustyön ennakoidaan 
kestävän noin 10 viikkoa, joten 
uusi uuni on käytössä maalis-
kuun alkupuolella. 

Oulun seurakuntayhtymän 
krematorio palvelee lähes koko 
Oulun hiippakuntaa.

Kuorot laulattavat tuomiokirkossa

Viimeisessä Satunurkassa 
matkataan jouluun

Karjasillan kirkolla (Nokelantie 
39) päiväkerhohuoneessa jär-
jestetty Satunurkka kokoontuu 
viimeisen kerran lauantaina 15. 
joulukuuta kello 11–13. Tarina-
hetken teemana on joulu.

Satunurkka on 4–9-vuotiaille 
lapsille tarkoitettu hetki, jonka 
aikana lapset voivat hiljentyä 
hetkeksi ja vanhemmat saavat 
vastaavasti hetken omaa aikaa. 
Satunurkan tarinahetki kestää 
noin 30–40 minuuttia ja sen 
jälkeen alkaa toiminnallinen 
osuus.

Aluksi sytytetään aina kynt-
tilä ja hiljennytään adventti-
hartauteen. Hartauden jälkeen 
lähdetään sitten satumatkalle. 

Satumatkaan voi liittyä jotain 
esineitäkin, mutta tarkoitus on 
hiljentyä sadun äärellä. Satumat-
kan jälkeen jatketaan yhdessä 
leikkien ja askarrellen sadun 
teeman mukaisesti.

Saduilla on aina ollut lapsille 
suuri merkitys ja kyllä niillä on 
annettavaa meille aikuisillekin. 
Television, erilaisten pelien ja 
joulukiireiden keskellä haluam-
me antaa lapsille mahdollisuuden 
hiljentyä sadun äärellä.

Satunurkkaan voidaan ottaa 
kerralla korkeintaan 15 lasta. 
Lapset otetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä, ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri.

Joulutunnelmaan pääsee viritty-
mään Oulun NMKY:n nuorisokuo-
ro Oulun Fröökynöiden ja poika-
kuoro Ynnin Poikien järjestämässä 
yhteisessä konsertissa Oulun tuo-
miokirkossa perjantaina 14. joulu-
kuuta kello 19 alkaen.

Ohjelmisto koostuu muun mu-
assa perinteisistä suomalaisista ja 
ulkomaisista joululauluista ja ke-

vyemmistä jazz-sovituksista. Lau-
luja säestetään uruilla, kitaralla ja 
djembe-rummulla. Konsertissa 
esiintyvät lapsikuoro Lauluflikat, 
nuorisokuoro Fröökynät, Ynnin 
Pojat ja Junnut.

Ovet avataan noin kolme vart-
tia ennen. Ohjelman hinta on 5/3 
euroa. 

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 urkujen 

säestyksellä. Laulua tukemassa 
oli myös Cantio Laudis -kuoro.  

Glögi- ja piparitarjoilu. 
Tervetuloa!

ma 17.12. klo 18
Karjasillan kirkossa

Lisätietoa ja tilauslomake löytyy
osoitteesta www.

oulunseurakunnat.fi/lauluilta.
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Tuiran kirkossa 
kaikuu laulus sateisena 
sunnuntai-iltana. Äänet 
voimistuvat ulko-ovelta 
sisälle astuttaessa. 
Saksofonin käheä 
jammailu johdattaa 
oikealle ovelle. Oven 
takana aukeaa elävä 
ilosanoma.

Paikalle on kokoontunut kol-
misenkymmentä soittajaa ja 
laulajaa, joukossa myös mik-

saaja, ohjaaja ja kertoja. Kuoro lau-
laa mahtipontisesti: ”Saapuu Ku-
ningas taivaan ja maan, lapseksi 
maailmaan, kaikki iloitkaa ja lau-
lakaa!” Jalka alkaa vipattaa huo-
maamatta musiikin tahtiin.

– Meitä on täällä on viisitois-
tavuotiaista kuudenkympin nur-
kille, kehaisee Tuiran seurakun-
nan nuorisonohjaaja Terhi-Liisa 
Sutinen.

Jo kolmatta joulua peräkkäin 
esitettävä Joulun ilosanoma -mu-
sikaali järjestetään vapaaehtois-
voimin. Kolme lauantaista esitys-
tä Pohjankartanossa ovat myös 
ilmaisia. Ilosanoma elää joukossa 
vahvana.  

”Tuossa hän on, 
lapsi pieni, viaton

Hän on poika Jumalan, 
vapahtaja maailman”

Tarinassa seurataan Marian ja 
Joosefin tuttua matkaa Betlehe-
miin verolle pantavaksi, joka päät-

Kuoronjohtaja Marja Vehkala pitää kuoron ja orkesterin tahdissa.

tyy riemuun Jeesuksen syntymäs-
tä. Rooleissa nähdään pyhän per-
heen lisäksi verolle pantavaa kan-
saa, majatalon omistajia, paime-
nia ja enkeli. 

Laulujen tekstit ja käsikirjoituk-
sen on Luukkaan evankeliumin 
innoittamana tehnyt Terhi-Liisa 
Sutinen. Musiikin on säveltänyt 
Outi-Mari Karppinen. 

– Niin, ei me mitään valmiina 
tuoda Helsingistä, vaan kaikki 
tehdään ihan oululaisvoimin, nau-

rahtaa Sutinen.

”On jo aivan hiljaista, 
nukkuu rakas Maria”

Talvisen juhlan sanoitukset ja sävel-
lykset alkoivat syntyä kesällä 2003. 
Mukaansatempaavista sävellyksis-
tä kiitellessä säveltäjä jakaa kiitos-
ta myös muille.

– Melodiat syntyivät hyviin, 
ajatuksia herättäviin teksteihin. 
Toivottavasti ei kuulosta liian 

hurskaalta, mutta voi sanoa, että 
ne ovat tulleet Herralta. Hienot 
kuorosovitukset on puolestaan 
tehnyt Samuel Lindell.

Musikaalissa tavallista suuremman 
osan saa yleensä hiljaisen miehen 
roolissa oleva Joosef, joka laulaa 
puolisonsa tavoin soololaulun. 

– Yleensä vähälle jäävä Joosef huo-
mioidaan ja hän pääsee kertomaan 
tuoreen perheenpään onnesta. Ma-
rialla esiin tulee puolestaan nuoren 
äidin herkkyys, Karppinen jatkaa.

”Kauneinta mitä maailmassa on, 
lepää tässä, edessäni”

Joosefina esiintyy toista kertaa ko-
mean soinnukkaan äänen omaava 
Tuukka Myllymäki. 

– Viikset kyllä taitavat lähteä tämän 
jälkeen, mutta ilmeisesti tämä on 
luonnerooli, hän naurahtaa. Mariaa 
esittävä Maiju Rumpunen on ollut 
mukana kaikkina vuosina, aiemmin 
herkkä-ääninen laulaja esiintyi en-
kelinä. Tänä vuonna enkelin roolin 
laulaa Leena Kurki.

Tekijöiden mukaan musikaalin 
rakenteeseen on haettu kontrastia 
rauhallisten kappaleiden ja nope-
ampitempoisten laulujen vuorot-
telulla. Rytmitystä tärkeämpää on 
kuitenkin sisältö.

– Olemme halunneet karsia tari-
nasta kaiken siihen vuosituhansien 
varrella kertyneen ja koettaneet ta-
voittaa musikaalissa sitä, miten ihmi-
set todella ovat tapahtumat tuolloin 
kokeneet, Sutinen kertoo.

ELSi hUTTUnEn

Joulun ilosanoma -musikaali
Käsikirjoitus ja tekstit 
Terhi-Liisa Sutinen, 
sävellykset Outi-Mari Karppinen.
Ohjaaja Terttu Aakko, 
kertoja Anja Salo, 
kuoronjohtaja Marja Vehkala.
Yleisöesitykset lauantaina 
15.12. kello 14, 17 ja 19 
Pohjankartanossa. Esityksen 
kesto noin tunti. Ei pääsymaksua, 
mahdollisuus vapaaehtoiseen 
rahalahjaan lähetystyön 
hyväksi. Musikaalin järjestävät 
yhteistyötahot Tuiran 
ev.-lut. Seurakunta, Oulun 
helluntaiseurakunta ja E4.

Ilosanoma syntyy yhdessä

Musikaalin sävellykset ovat Outi-Mari Karppisen käsialaa. Säveltäjä on mukana myös musikaalin kuorossa.
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Vanhustyön pastori hanna hytönen kertoo 
joulun lupauksesta.

Sanansa kadottanut nainen, 
102-vuotias ratsuväen upseeri 
ja vanhusten ystävänä toimiva 
Sirkka ovat ikäihmisiä, jotka 
puhuttelevat olemassaolollaan. 
Vanhustyön pastori Hanna 
Hytönen kohtaa ihmisten 
inhimillisyyden päivittäisessä 
työssään.

h iirosen vanhainkodin dementia-
osasto 6D on koristeltu pikkujou-
luun. Aulaemäntä Sisko Leino-
nen aloittaa joululaulun. Vanhus-

työn pastori Hanna Hytönen laulaa mukana. 
Hän on työskennellyt muutaman kuukauden 
seurakuntayhtymän palveluksessa ja oppinut 
tuntemaan useat näistä ihmisistä. Vanhus-
työn pastorin työalueena ovat Hiirosenkodin 
lisäksi Intiön hoivakoti ja Lassintalo.

Hytönen nousee pitämään puhetta. 
– Adventti on odotuksen aikaa. Moni teistä 

asukkaista odottaa ystäviä ja perheenjäseniä 
käymään. Moni odottaa pääsyä kotiin. Ikä 
on opettanut teille odottamisen taitoa. Mei-
dän kaikkien odotus on kohta täyttyvä, kun 
lähestymme joulun aikaa, Hytönen sanoo. 
Hän puhuu joulun lupauksesta, joka täyttää 
syvimmän kaipauksen.

Ulkopuolelta ei voi tietää, kuinka moni 
asukas kuuntelee. Ikkunan ääressä istuva 
hyvin iäkäs mies seuraa valppaana juhlan 
ohjelmaa. Useimmat nuokkuvat omissa maa-

ilmoissaan. Eräs mies mölisee taukoamatta. 
Herttaisen näköinen rouva hyräilee ja silittää 
kädellään paperia, joka on pöydällä hänen 
edessään. Silittää silittämistään. 

Eräältä valkotukkaiselta naiselta ovat kadon-
neet sanat, ja kuitenkin hän haluaa puhua. 
Sanaton kaipaus purkautuu ilmoille. Ihmi-
syyden perussävel, josta pappikin puhui.

Haluan uskoa, että hänen olonsa on tur-
vallinen. Vieressä istuva omainen pitelee 
hänen kättään.

Sitten lauletaan taas. Hoitajat ja omaiset 
laulavat antaumuksella. Vanhusten joukossa 
ei ole lauluihmisiä. Kuitenkin usean silmiin 
kihoavat kyyneleet.

Valkotukkainen nainen on jatkanut kes-
keytyksettä lapsenpuhettaan. Sitten hän yht-
äkkiä nousee ja kävelee aulaemännän luo. 
Laulu on selvästi koskettanut häntä. Tämä 
on hänen kiitoksensa. 

ikääntyneitä 
ei pidä niputtaa

– Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen joukko. 
Jokaisella on takana erilainen eletty elämä. 
Jotkut elävät täysillä ja ovat aktiivisia monella 
elämänalueella. Valitettavasti on paljon niitä, 
jotka kärsivät yksinäisyydestä, masennuk-
sesta ja osattomuudesta, toteaa vanhustyön 
pastori Hanna Hytönen.

– Seurakuntien haasteena on tavoittaa 
ne, joilla olisi periaatteessa halua osallistua 
kirkon toimintaan, mutta ovat syystä tai 
toisesta jääneet katveeseen. Nykyiset suu-
ret ikäluokat ja sitä vanhemmat arvostavat 
kirkkoa. Kristinusko on vaikuttanut heidän 
arvomaailmaansa. Kristilliset traditiot ja 
virret merkitsevät heille paljon.

Hytönen luottaa työssään sielua hoitavaan 
yhteyteen ihmisten välillä.

– Laajassa merkityksessä sielunhoito voi 
olla kuulumisten tasaamista ja keskustelua 
tämän hetken asioista. Muistojen jakaminen 
ja valokuvien katselu on tärkeää. Sielunhoi-
toon kuuluu, että annetaan arvoa ihmisen 
muistoille ja elämänkokemukselle. 

Jos lähimuisti on huono, kyseleminen 
lapsuuden ja nuoruuden muistoista on hyvä 
tapa avata keskustelu. 

Monilla on tarve pohtia myös omaa tule-
vaisuuttaan realistisesti. 

– Vanhuksella on oikeus tulla kuulluksi. 
Sisimmässä käy ahtaaksi, jos ei ole ketään 
kenelle puhua, Hanna Hytönen tietää.

On tilanteita, joissa on tärkeintä vain olla 
läsnä. Omalla etunimellä puhuttelu ja kos-
ketus, vaikkapa kädestä pitäminen, toimivat 
yhteyden luojana. Rauhallinen tunnelma ja 
äänensävy puhuvat enemmän kuin sanat.

– Minun kutsumukseni on ilon ja toivon 
tuominen elämään, jopa kuolemaan. Haluan 
kertoa, ettei kuolema ole kaiken loppu, van-
hustyön pastori kiteyttää.

Entä silloin, jos vanhus ei ole uskova? 
Tai hän uskonkäsityksensä ei vastaa kirkon 
opetusta? Miten pappi voi suhtautua, jos 

vanhuksen mielessä pyörivät hyvin maal-
liset asiat?

– Siinä tilanteessa kun kohtaan ihmisen, 
en tenttaa keneltäkään uskontunnustusta. 
Tehtäväni on olla ihmisenä läsnä ja välittää 
jotakin Jumalan rakkaudesta. Siinä ei kysytä 
uskon oikeaoppisuutta.

Pikkumiehenä 
koettu säilyy

Vilho Karjalaisella on Hiirosenkodissa 
oma huone. Pikkujoulun kunniaksi pöy-
dälle on katettu kakkukahvit. Isännän sil-
missä on pilkettä, kun hän katselee vieraita 
ympärillään. On ilmeistä, että hän on huu-
morimiehiä. Jospa se onkin hänen pitkän 
ikänsä salaisuus?

– Vilho, sinä olet kohta satakaksi vuotta, 
sanoo Hanna Hytönen kuuluvalla äänellä.

– Niin, ajatella. Ei sitä tahdo itsekään 
uskoa! Joulukuussa minulla on syntymä-
päivät, Vilho päivittelee. 

– Kerro minkälaista se joulunvietto oli 
lapsuudessasi, Hytönen pyytää. Ja Vilho 
kertoo.

– Minun isäni oli Haapaveden kirkko-
väärti. Lapsena olin aina mukana laittamassa 
kynttilöitä joulukirkkoon. Kirkko tuli aina 
tupaten täyteen. Ja siitä kirkosta minulla 
olisikin hauska juttu kertoa teille: Minulla 
oli kirkossa oma tuoli. Puuseppä oli tehnyt 
sen minulle, koska minä olin kirkkoväärtin 
poika. Kyllä sitä tytötkin katselivat, että Taa-
vetin pojalla oli kirkossa oma tuoli!

– Että mikäkö oli joulussa kaikkein haus-
kinta? No nehän olivat kilpa-ajot! Kolme 
päivää aikaisemmin hevonen ruokittiin 
talliin niin, että se oli aivan villinä kun jou-
luaamu tuli. Se nousi oikein kahdelle jalalle, 
kun pääsi tallista ulos! Apilaheinällä sitä oli 
ruokittu kolme päivää. Sillä hevosella sitten 
ajettiin joulukirkkoon, ja kun kirkonmenot 
olivat ohi, alkoivat kilpa-ajot! Ja voi että sitä 
mentiin. Ojan kautta täytyi välillä koukata, 
että päästiin ohi!

Vilho on innoissaan kuin pikkupoika, 
kun hän elää lapsuutensa joulut uusiksi. 
Apilaheinän kahina, vauhdin hurma ja lei-
vinuunista leijailevat tuoksut ovat hänelle 
täyttä totta.

– Kun kirkosta tultua avasimme pirtin 
oven, niin se sianpaistin tuoksu... Se sika oli 
viljavellillä lihotettu, ja sen läskissä oli aivan 
erikoinen aromi! Lapsilta salaa se tietysti 
tapettiin. Ouluun myytäväksi lihotettiin 
toinen sika, kirkkoväärtin sika.

Joulusaunaan pääsy miesten kanssa kuului 
nuoruusvuosien kohokohtiin. Vilho ker-
taa voimakkaimmin mieleen jääneet asiat 
moneen kertaan. Ei jää epäselväksi, mikä 
nostatti joulusaunassa yhteishenkeä mies-
ten kesken.

– Siitä oli sanontakin: jos ei ole jouluna 
viinaa, niin ei ole juhannuksena leipää! 
Joulusaunaan kutsuttiin naapurinkin mie-
het. Jos talojen kesken oli jotakin kiistaa, 
niin joulusaunassa ne sovittiin ja anteeksi 
annettiin. Saunassa laulettiin myös virsiä: 
Sun haltuus rakas isäni...

Vilhon pöydällä on omin käsin tehty kru-
sifiksi. Seinällä komeilee kuva salskeasta nuo-
resta miehestä ratsuväen upseerina. Huone on 
viihtyisä, mutta Vilho tuntuu viihtyvän par-

aikaa elää 
hetkessä 
ja muistoissa
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nuoret ja kauniit 
ihmiset hoitavat meitä 

kuin lellilapsia! 
Täytyy vain ihmetellä, 

miten ne jaksavat 
meidän kiukuttelua. 

- Vilho Karjalainen
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haiten nuoruuden muistoissaan. Kysymykset 
tulevasta joulusta eivät häntä kiinnosta. 

Hoitajien huolenpidosta Vilho Karjalainen 
kertoo mielellään. Hän vakuuttaa, että ”näin 
vanhaa miestä kyllä kunnioitetaan”.

– Voi, nämä hoitajat ovat aivan erikoisen 
kultaista väkeä. Oikea taivaan lahja. Nuo-
ret ja kauniit ihmiset hoitavat meitä kuin 
lellilapsia! Täytyy vain ihmetellä, miten ne 
jaksavat meidän kiukuttelua. 

Vilho madaltaa ääntään ja kuiskaa: 
– Kehtaakohan tätä naisten kuullen sanoa-

kaan... mutta välillä me olemme kuin per-
seelle ammuttuja karhuja!

harrastuksena 
ystävyys

Vanhainkodeissa on vanhuksia, joiden omai-
sia ei näy paikalla koskaan. Vuosikymme-
niä sitten oululainen Sirkka löysi itselleen 
palvelutehtävän: hän ryhtyi vapaaehtoiseksi 
ystäväksi vanhainkotien ja hoivaosastojen 
asukkaille sekä monille kodeissaan asuville 
ikääntyneille. Nykyään Sirkka vierailee myös 
varamummona päiväkodissa. Hän ei halua 
paljastaa oikeaa nimeään, koska hän ei pal-

vele toisia herättääkseen huomiota.
– Ystävät ovat minulta kuolleet moneen 

kertaan, mutta aina löytyy uusia, sanoo itse-
kin iäkäs Sirkka.

Sirkan käsi on paketissa. Hento nainen 
on liukastunut kadulla kulkiessaan. Käsi-
puolena arkiaskareiden hoito ei ole mutka-
tonta ja avun pyytäminen on auttajan rooliin 
tottuneelle kiusallista. Onneksi Sirkka on 
hyvässä kunnossa elinikäisen liikuntahar-
rastuksen takia.

– Monen ikääntyneen on vaikea pyytää 
apua. Mutta uskon, että ihmiset auttavat 
mielellään. Avun vastaanottamista kan-
nattaa opetella, jotta voi suoda toisillekin 
auttamisen ilon.

Sirkan mielestä vanhainkoteja ja pal-
veluasumista olisi ehdottomasti lisättävä. 
Kotona pärjäämisen vaatimus on monelle 
vanhukselle valtava stressi. On pelottavaa, 
kun toimintakyvyn heiketessä oma koti 
onkin vaaroja täynnä.

– Jouduin tekemään valtavan työn, että 
aikoinaan sain vuoteeseen sidotuille  ystä-
villeni ensin riittävästi kodinhoitajia ja sitten 
laitospaikan.

Vanhusten luona vieraillessaan Sirkka jut-
telee ja laulaa. Hiirosenkodin yleisissä tiloissa 

käy usein valitettavasti niin, että televisio 
tukahduttaa laulamisen tai seurustelun.

– Dementoitunut henkilö jaksaa keskittyä 
parhaiten, jos häneen saa henkilökohtaisen 
kontaktin. Se onnistuu parhaiten kahden 
kesken vanhuksen huoneessa. Tosin yhdes-
säolo seurusteluhuoneessa yhteislauluineen 
on hedelmällistä sekin.

Mutta voiko omaisia aina syyttää, jos heitä 
ei pyöri vanhuksen seurana? Sirkan mielestä 
joissain tapauksissa ei. Jotkut karkottavat 
lähimmäiset omalla käytöksellään. Ikään-
tyvän ei kannata ihmetellä yksin jäämistä, 
jos on nuorempana rikkonut ystävyys- ja 
sukulaissuhteensa. Jotkut tekevät virheen 
siinä, että kiusallisesti roikkuvat sukulaisis-
saan, jotkut taas antavat vihamielisyyden ja 
kateuden olla esteenä.

– Dementikon kiukuttelua ei kuitenkaan 
kannata ottaa henkilökohtaisesti. Se voi joh-
tua siitä, että hän vastustaa hoidon kohteena 
olemista, Sirkka tietää.

Esiin kuoriutuu pieni lapsi

Sirkka on päiväkodissa vieraillessaan huo-
mannut, että lapset ovat syliä vailla. Mutta 

niin pitää ollakin. Ihminen kaipaa turvaa ja 
kosketusta kaikkina ikäkausina. Sirkan on 
helppo nähdä vanhuksenkin sisällä ihmisyy-
den ydin, hellyyttä kaipaava pieni lapsi.

Sirkan on vaikea käsittää niitä, jotka eivät 
pidä vanhuksia arvokkaina. Hänen mieles-
tään he tarjoavat tilaisuuden tehdä kaikkein 
arvokkainta työtä, palvelutyötä. Mutta ennen 
kaikkea se panee kohtaamaan elämän totuu-
det realistisesti. 

Vanhusten kohtaaminen voi pelottaa, jos 
ei itse pysty käsittelemään omaa ikääntymis-
tään ja kuolevaisuuttaan.

– Aina kannattaa etsiä vanhempia ystäviä 
kuin itse on, ja vastapainoksi välittömien 
ja rakastavien lasten ystävyyttä, sanoo 76-
vuotias Sirkka.

Ilon tuominen sairaan tai vanhuksen 
elämään on haastavaa. Onnistuminen tuo 
oivalluksen siitä, mikä elämässä on kaikkein 
olennaisinta. Pienestä tulee suurta.

– Kiitollisuus kasvaa ja omat ongelmat pie-
nenevät, kun kohtaa monenlaisia ihmiskoh-
taloita ja monenlaista kärsimystä. Rakkaus on 
kaiken avain; itsestään ei sitä kuitenkaan voi 
ammentaa. Rakkaus on Jumalan lahja.

riiKKa VUOriJärVi

”Porsaita äidin oomme kaikki, sinä ja minä!”, laulaa 102-vuotias Vilho Karjalainen.
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13.-20.12.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

Lumijoki

Messu kirkossa su 
16.12. klo 10, litur-
gia Kaltakari, saarna 
Sarkkinen, kanttorina 
Niemelä. Jumalanpal-
veluksen alussa uuden 
valkoisen alttariliinan käyttöönotto.
Vanhemman väen joulujuhla su 16.12. 
alkaen klo 10 messulla kirkossa, jonka 
jälkeen ohjelmallinen puurojuhla 
seurakuntakeskuksessa. Juhlaan on 
mahdollista saada ilmainen kuljetus 
soittamalla diakoniatoimistoon per-
jantaisin klo 9-11, puh. 5472 636.
Kauneimmat Joululaulut kirkossa su 
16.12. klo 17, Vähäkangas, kanttorina 
Pohjola, Lapsikuoro (tulkkaus viitto-
makielelle) ja klo 19, Kaltakari, kant-
torina Niemelä, Kirkkokuoro Hau-
kiputaan Laulu sekä Martinniemen 
srk-kodissa ti 18.12. klo 19, Siljander, 
Mieskuoro ja Takkurannan koululla 
ke 19.12. klo 18, Heinonen, kanttorina 
Pohjola, mukana Perjantaikuoro.
Musiikki: Eläkeläisten musiikkipiiri 
Wirkkulan kerhotilassa (huom. paik-
ka) tänään to 13.12. klo 13. Aiheena 
joululaulut ja joulumusiikki. Lapsi-
kuoron harjoitukset ja pikkujoulu 
Vakkurilassa tänään to 13.12. klo 
17-18.30.
Lasten joulukirkko tiistaina 18.12. klo 
18. Kirkkohetki toteutetaan sekä kir-
kossa että kirkkopihassa, joten vaatetus 
sään mukaan. Kirkkohetken jälkeen 
mehutarjoilu kirkkopihassa.
Urkuvartti srk-keskuksessa ke 19.12. 
klo 12.15-12.30, Raakel Pöyhtäri. 
Vapaa pääsy.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Joulumusiikkia kynttilän valossa 
srk-keskuksessa to 20.12. klo 19 ja 21. 
Ensimmäisen tilaisuuden ajaksi seura-
kunta järjestää lastenhoidon samassa 
pihapiirissä olevaan Vakkurilaan. 
Lapset tulee ilmoittaa sähköpostilla 
tai tekstiviestillä viimeistään ke 19.12. 
(hannu.niemela_at_evl.fi, p. 040 5471 
660).
Perhekerhot: Perhekerhojen puu-
rojuhlat Kellossa tänään 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: raamis Martinniemen srk-
kodissa pe 14.12, elokuvailta Martin-
niemen srk-kodissa pe 14.12. klo 18 
ja Kellon srk-kodissa to 20.12. klo 18.
Joulumyyjäiset Kellon srk-kodissa 
2.12. tuottivat 920 euroa diakonia- 
ja lähetystyölle. Kiitokset kaikille eri 
tavoin mukana olleille! Arvonnassa 
osuivat voitot seuraaville: Hannele 
Heikkinen joulukuusi, Salli Mäkelä 
herkkukori I, Kaarina Tauriainen herk-
kukori II, Taimi Savilaakso kynttilälyh-
ty, Marjo Halonen poppanaliina, Juuso 
Putkonen sukat, Vili Niemonen suk-
laarasia ja Niilo Tauriainen kalenteri. 
Kehitysvammaisten tuki ry:n arpajai-
sissa voitot osuivat seuraaville: Tuomo 

To 13.12. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 16.12. klo 10 sana-
jumalanpalvelus.
Su 16.12. klo 18.30 
torttukahvit ja klo 19 kauneimmat 
joululaulut.
Ti 18.12. klo 11 eläkeliiton joulu-
juhla.
Ke 19.12. klo 14 kauneimmat joulu-
laulut Saarenkartanossa.
To 20.12. klo 14.30 joulu- ja ehtool-
lishartaus Saarenkartanossa.
Pe 21.12. klo 16 yksin asuvien joulu-
ateria kirkolla.
La 22.12. klo 8.30 koulun joulu-
kirkko.
Su 23.12. klo 12 lasten ja perheiden 
joulunodotuskirkko.
Su 23.12. klo 20 joulukonsertti kir-
kossa.

Penttilä herkkukori, Janne Venäläinen 
Sinikaarteen lahjakortti, Marjatta 
Aikio karkkia, Niilo Savilaakso kän-
nykkäteline, Kaarlo Kallinen t-paita ja 
konvehtirasia, Veikko Venäläinen kark-
kirasia, Elisa Manninen mollamaija, 
Annikki Laurila juomapullo ja sukat, 
Veikko Venäläinen 2 kynttilää ja Paula 
Mäntyniemi yllätyspussi.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: jou-
lulauluilta Haukiputaan kirkossa to 
13.12. klo 19, joulujuhla ry:llä su 16.12. 
klo 15, Jokikylä: päiväkerho Jokikylän 
koululla tänään to 13.12. klo 17.30-
19, raamattuluokka isoille ja pienille 
pe 14.12. klo 17 Johanna ja Hannu 
Koivistolla, joulumyyjäiset srk-kes-
kuksessa la 15.12. klo 13, ruokailu klo 
12 ja iltaohjelma klo 18, joulujuhla 
Haukiputaan ry:llä su 16.12. klo 19, 
Vesa Jokitalo, Kello: ompeluseurat 
pe 14.12. klo 18.30 Annukka ja Juha 
Tynillä, Lääninkuja 79, joulujuhla ry:
llä su 16.12. klo 15, Kalevi Teppola.
Kuollut: Aune Vähäkuopus 84 v., 
Tauno Erkki Kinnunen 82 v., Aatos 
Johannes Manninen 79 v., Esa Äijälä 
73 v., Mirjam Eliina Päkkilä 67 v.
Avioliittoon kuulutettu: Petri Jo-
hannes Haapakoski ja Helena Inkeri 
Jäykkä.
Kastettu: Inka Joanna Jokela, Reetta 
Eveliina Rahkala, Nuutti Mikael 
Sotaniemi, Lasse Juhani Holappa, 
Carita Viivi Katriina Jukuri, kaksoset: 
Minea Aleksandra ja Nitta Emilia 
Saastamoinen. 

3. adventtisunnuntain 
sanajumalanpalvelus 
16.12. klo 10 kirkossa. 
Toim. Tuisku, kantt. 
Jääskeläinen. Varttu-
neet avustavat. Kolehti 
Kirkkohallitukselle lu-
terilaisten kirkkojen lähetystyölle.
Kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 
15 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa ja klo 18 kirkossa.
Joulukonsertti su 16.12. klo 20 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Esiintyjät Johanna Sankilampi ja 
Jani Metsäperä, pianisti Jussi-Pekka 
Heikkilä.
Miesten piirien yhteinen jouluinen 
saunailta Helmen pirtissä to 13.12. 
Lähtö kimppakyydeillä kirkonkylän 
seurakuntakeskuksen pihalta klo 18. 
Saunatarvikkeet mukaan. Iltapala. 
Mukana Timo Riihimäki.
Naisten piiri to 13.12. klo 18.30 
kirkonkylän seurakuntakodissa. Jou-
lupuuro.
Joulujuhla terveyskeskussairaalassa 
pe 14.12. klo 13. 
Rauhanyhdistyksen joululauluilta pe 
14.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Pietun pianokoulun oppilaskonsertti 
ma 17.12. klo 18 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa.
Päiväkerhojen joulujuhlat ma 17.12. 
klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, ti 18.12. klo 18.30  Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa ja ke 19.12. klo 
18.30 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Kerhot jäävät joulutauolle. 
Toiminta jatkuu tammikuussa vkolla 
2, 8.1. alkaen.
Kirkkoherranvirasto on suljettu ti 
18.12. 
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Kehitysvammaisten joulukirkko ke 
19.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Eläkeläisten joulujuhla ke 19.12. klo 
13 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Jouluista ohjelmaa, joulupuuro 
ja kahvit. Linja-autokuljetus kirkon-
kylän seurakuntatalolta klo 12.30. 
Taksikuljetuspyynnöt, p. 040 7790 365 
tai 040 7790 368.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 19.12. 
klo 18 kirkossa.
Kirkkovaltuuston kokous ke 19.12. 
klo 18. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika  
21.12.2007-22.1.2008       klo 10-15 kirk-
koherranvirastossa ja kotisivuilla www.
evl.fi/srk/kempele/hallinto.htm.

Zeppelinin jouluhartaus to 20.12. 
klo 17.
Kauneimmat joululaulut to 20.12. klo 
18 kirkossa. Mukana Askeleet-kuoro.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirpputori 
Ilonpisaran viimeinen myyntipäivä 
ennen joulutaukoa to 13.12.
Varhaisnuorten kerhot: Nuorisoseu-
ra: 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. 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kus: Toimintakerho 7-9 -vuotiaille 
tiistaisin klo 17-18.30, Koirakerho 
7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 
17-18.30, Satukerho 7-10 -vuotiaille 
torstaisin klo 17.30-19. Vanha pap-
pila: 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. 
Viimeinen kerhoviikko ennen joulua 
on 10.-14.12. ja joulun jälkeen kerhot 
alkavat viikolla 2.
Nuoret: Nuorten peli-ilta keskiviik-
koisin Kempelehallilla klo 16.30-18. 
Nuorten joulujuhla to 13.12. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Yö-
pappila pe 14.12. klo 20-24 Vanhassa 
pappilassa.
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe  14.12. 
klo 19 Joululauluilta Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: Pe 14.12. klo 
19 Joululauluilta Kempeleen kirkossa. 
Su 16.12. klo 14 joulujuhla ry:llä. 
Kastetut: Pinja-Maija Rebekka Käkelä, 
Adalmiina Helena Paananen, Emma 
Ingrid Mäki-Mikkilä, Elli Alisa Mar-
jamaa, Elias Jaakko Aleksanteri Sipola, 
Tomi Kristian Sirviö.
Vihitty: Ville Tapani Marjamaa 
ja Mari Annukka Rajaniemi. Eetu 
Hannes Karppinen ja Kati Tuulikki 
Sääskilahti.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

3. adventtisunnun-
tain sanajumalanpal-
velus 16.12. klo 10 kir-
kossa, Miia Seppänen, 
kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen. Kolehti lu-
terilaisten kirkkojen lähetystyölle 
Etiopiassa, Tansaniassa ja Venäjällä 
Luterilaisen maailmanliiton kautta.
Juhlamessu ja laajennetun Jäälin seu-
rakuntakodin siunaaminen su 16.12. 
klo 13, toimittaa Pauli Niemelä, saarna 
vt. lääninrovasti Toivo Hyyryläinen, 
Miia Seppänen, Eeva Mertaniemi, 
Jarkko Metsänheimo, kirkkokuoro 
johtaa Anna-Kaisa Pitkänen. Tulkitaan 
kuuroille.
Kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 
19 kirkossa, Raimo Salonen, projekti-
kuoro, johtaa Jarkko Metsänheimo.
Iltakirkko pe 14.12. klo 18 kirkossa, 
Miia Seppänen, Sanna Karjalainen, 
kanttorina Jarkko Metsänheimo.
Lasten joulukirkot ke 19.12. klo 8.30 
(huom. lisätty uusi aika!),9.30, 10.30 
ja 11.30 kirkossa, Saija Kronqvist, Saija 
Kivelä, Teija Hanhela, Oili Kajava, Kaija 
Luukkonen, Merja Pyykkönen, Anne 
Schönberg, kanttorina Anna-Kaisa 
Pitkänen ja to 20.12. klo 8.30 (huom. 
lisätty uusi aika!), 9.30 ja 10.30 Jäälin 
seurakuntakodilla, samat toimittajat 
kuin kirkossa. Huom. myöhäisempiin 
tilanteisiin mahtuvat myös kotona 
lapsia hoitavat koko perheellä, myös 
mummut ja papat tervetuloa.
Poikakuoron harjoitus ja joulujuhla to 
13.12. klo 17 seurakuntakeskuksessa.
Joulujuhla to 13.12 klo 13-15 seu-
rakuntakeskuksessa, Sotiemme ve-
teraanien, Kaatuneitten omaisten, 
eläkejärjestöjen ja seurakunnan 
yhteisenä, 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.
Hartaus ti 18.12. klo 13 kirkonkylässä 
Koivulehdossa, Erja Haho.
Hartaus ke 19.12. klo Jäälissä Kotirin-
teellä, Markku Palosaari.
Jouluprojektikuoro ke 19.12. klo 18.30 
seurakuntakeskuksessa.
Toimistosihteeri Kirsti Matilaisen 
läksiäiskahvit ke 19.12. klo 10-15 
kirkkoherranvirastolla. 
Joulukeräys Vienan Karjalan lasten 
hyväksi. Keräysaika jouluun saakka, 
lahjoitukset Kuhmon seurakunnan 
Vienan Karjalan työn tilille Nordea 
105830-102247. Viite nro 5270.
Lähetystyön joulumyyjäisten yhtey-
dessä olleissa arpajaisissa voittivat 
Risto Ainali, Anna-Lydia Asikainen, 
Hanna Ylimaula, Lea Asikainen, Liisa 
Parkkinen, Saara Puolitaival, Esa Kor-
tetjärvi ja Antti Hamarinaho. 
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: Perhekerhot ja 
- kahvilat ovat joulutauolla. Aloitamme 
tammikuussa viikolla 3. 
Rauhanyhdistys: Pe 14.12. klo 19 
alueellinen nuorten joululauluilta 
rauhanyhdistyksellä. Pe 14.12. klo 19 
lauluseurat kyläpiireittäin. Pyhäkoulu 
su 16.12. klo 12 Alakylässä Peltokor-
vella ja E. Mäenpäällä, Huttukylässä 
M. Moilasella, rauhanyhdistyksellä, 
kirkonkylässä P. Hintikalla ja kirkko-
pirtillä, Tirinkylässä Turtisella. Seurat 
su 16.12. klo 12 Jaarankartanossa, 
Pekka Asikainen ja klo 17 seurat ja 
joululaulutuokio rauhanyhdistyksellä, 
Pekka Asikainen.
Kastettu: Melvin Ensio Hanhela, 
Joonas Petteri Jaara, Selina Annikki 
Kulmala, Vera Olivia Oja, Vilma Emilia 
Takkinen.
Kuollut: Eila Marja Emilia Jaara s. 
Hekkala 79 v., Eeva Marja Orvokki 
Pajunen s. Pöyskö 66 v. ja Milo Elia 
Hanhela kuukauden ikäisenä.
Vihitty: Jani Kristian Jaara ja Johanna 
Maria Pekkala.

Hartaus to 
13.12. klo 13 
Palvelukodilla. 
(Kauneimmat 
joululaulut).
Tähdet: Joulujuhla to 13.12. srk-talolla 
klo 16-17.30.
Lakeuden kehitysvammaisten tuki ry:
n 20-vuotis- ja joulujuhla pe 14.12. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
Lakeuden Laulun joulukonsertti 
pe 14.12. klo 19 Limingan kirkossa. 
Tilaisuudessa esiintyvät Naiskuoro 
Niittykirviset, Lakeuden Laulumiehet 
sekä molemmat yhdessä sekakuorona. 
Kuoroa johtaa Pentti Korkiakoski. 
Vapaa pääsy.
Messu su 16.12. klo 10 kirkossa. He-
lomaa ja Kotkaranta. Virret: 13:1-3, 7, 
12, 9:1ja4-5, 259:1-, 228, 266. Kolehti 
luterilaisten kirkkojen lähetystyölle 
Etiopiassa, Tansaniassa ja Venäjällä 
Luterilaisen maailmanliiton kautta, 
On kulunut 150 vuotta kirkon ensim-
mäisestä lähetyskolehdista, Kirkkohal-
lituksen kautta.
Kauneimmat joululaulut su 16.12. klo 
19 kirkossa. Tornberg ja Kotkaranta. 
Limingan vaskiyhtye avustaa.
Aapon päivän konsertti ti 18.12. klo 
19 kirkossa. Järjestää Limingan seudun 
yksinlaulajat. Limingan vaskiyhtye 
avustaa. Ohjelma tuntia ennen ovelta 
6 euroa, ennakkoon S-Market Liminka 
5 euroa.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu ke 19.12. klo 12-16.
Lasten joulukirkko  ke 19.12. klo 18 

Limingan kirkossa. Tornberg, Kotka-
ranta ja lastenohjaajat.
Hartaus to 20.12. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Koko perheen jouluvaellus pe 21.12. 
klo 18 seurakuntatalon pihapiirissä. 
Lämmintä päälle. Lopuksi kokoon-
numme sisätiloihin. (Glögi ja pipari 
tarjoilua ym.)
Lämpimät kiitokset seurakunnan 
vapaaehtoisille mukanaolosta erilai-
sissa tapahtumissa ja tukihenkilö-
toiminnassa lähimmäistä palvellen. 
Siunattua adventinaikaa, t. Sinikka, 
Maisa ja Inkeri.
Isäntäparia etsitään! Limingan rovas-
tikunnan yhteinen Virtaa Välillämme 
parisuhde suhdekurssi jatkuu keväällä 
2008 Kempeleen Kokkokankaalla. 
Isäntäpari osallistuu myös kuuteen 
teemailtaan. Koulutuspäivä 26.1.2008. 
Lisätietoja Soile Pakkanen, puh. 040 
7790 367 ja Sinikka Ilmonen, puh. 
044 7521 226.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkouluväki osallis-
tuu lasten joulukirkkoon ke 19.12. klo 
18, jonka jälkeen kokoonnutaan kirkon 
pyhäkouluhuoneeseen.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhot jäävät 
joululomalle. Kerhot pyörähtävät 
käyntiin 7.1.2008. Viimeiset kerhot 
tänä vuonna viikolla 50.
Lähetystyö: Lähetysvintti avoinna 
seuraavan kerran ma 14.1.2008 klo 
12-14.
Nuorisotyö: Palveluryhmä  to 13.12. 
klo 15. Vierailu vuodeosastolle.  Nuor-
tenilta to 13.12. klo 18-20 Nuortenko-
lolla. Joululahjavalvojaiset la 15.12. klo 
19 alkaen Vanamossa. Jouluista teke-
mistä sekä pelailua ja oleilua - vaikka 
aamuun asti. Ilmoittaudu Marialle, 
puh. 044 7521 225.
Partio: Pe 14.12. Make ei päivystä 
partiotoimistossa. Ota tarvittaessa 
yhteyttä sähköpostilla tai tekstiviestillä. 
Pe 14.12. jouluhartaus ja kahvitilaisuus 
partiojohtajille Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulissa. Kokoonnumme 
Kotikololle klo 18. Ykköspartioasu 
päälle. 15.-16.12. Vaeltajien Joululeiri 
kämpällä. Alkaa la klo 12 ja päättyy 
su klo 12. Leirimaksu 2 euroa. Leiri-
kirje jaossa Kotikololla. Ilmoittaudu 
viimeistään 12.12. Reetta O:lle, p. 050 
379 4835. 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: La 15.12. klo 18.30 
raamattuluokka (5-6) ry:llä. Su 16.12. 
klo 14 joululauluilta Limingan kirkossa 
ja sen jälkeen juhlakahvit ry:llä.
Kastettu: Milla Sofia Jaara ja Hannes 
Juhana Körkkö.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

To 13.12. klo 10-
11.30 perhekerho 
joulupuuron 
merkeissä srk-
talolla, tonttulakit 
mukaan! Tänään 
ei ole sisaruskerhoa! Seuraava 
perhekerho ensi vuoden puolella 
to 10.1. ja silloin kerhokuvaus! 
Klo 14 joulutervehdyskäynti 
Alatemmeksen vanhainkodilla. Klo 
18.30 kerholaisten pikkujoulu srk-
talolla. Kerhokausi loppuu tältä 
vuodelta, ensi vuonna jatketaan. 
Kiitos kaikille kerholaisille ja heidän 
vanhemmilleen!
Pe 14.12. virasto on tänään poikkeuk-
sellisesti auki klo 9-12.
Su 16.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus kirkossa, Juntunen, kolehti: 
Luterilaisten kirkkojen lähetystyölle, 
Kirkkohallituksen kautta.
Klo 18 perinteinen kolmen kuoron 
konsertti kirkossa, vapaa pääsy, 
ohjelma 5 euroa, voitto annetaan 
hyväntekeväisyyteen.



11nro 42 • 13.12.2007 •rauhan Tervehdys 

Ma 17.12. klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous srk-talolla, alkaen jouluate-
rialla.
Ti 18.12. klo 18-20.15, lasten ja 
nuorten joulujuhla srk-talolla, näy-
telmiä, sketsejä, musiikkia, kilpailuja, 
tarjoilua, ken lahjan tuo, se lahjan vie 
(3-5 euroa)
To 20.12. klo 19 kauneimmat jou-
lulaulut-tilaisuus kirkossa, kolehti 
Suomen Lähetysseuralle.
Su 23.12. klo 18 (Huom.aika!) messu 
kirkossa, kolehti: Kirkon Kaunistamis-
rahastolle, uusien adressien hankki-
mista varten.
Tulossa: Uudenvuoden leiri ylä-
aste-ikäisille ja siitä vanhemmille 
30.12.2007-1.1.2008 Merijärven Pah-
kasalon vanhan koulun maisemissa, 
kaikenlaista ohjelmaa: raamiksia, 
pelejä, musiikkia, hyvää ruokaa. Omat 
raketit voi ottaa mukaan, mutta ampu-
jalla tulee olla suojalasit. Ilmoittautu-
minen 21.12. mennessä. ( Niko Seppä 
040 962 0891 tai niko@sanavoima.net). 
Tarkemmin ensi viikon lehdessä.
Diakonia: Etsitään isäntäparia ke-
väällä alkavaan Limingan rovasti-
kunnan yhteiseen Virtaa välillämme 
-parisuhdekurssiin. Ryhmä kokoontuu 
Kempeleessä Kokkokankaalla maalis-
kuussa/kuusi kertaa. Isäntäpari osal-
listuu ryhmään. Jos yhtään kiinnostaa 
ota yhteyttä Soile Pakkaseen, p. 040 779 
0367 tai Sinikka Ilmoseen. Koulutusta 
tammikuussa.
Rauhanyhdistys: Su 16.12. klo 18 
joulujuhla ry:llä Esko Oksa. Ke 26.12. 
klo 18 seurat ry:llä Antti Lääkkö ja 
Kyösti Karjula. Su 30.12. klo 16  hartaus 
Lumilyhdyssä Kyösti Karjula. 
Khra Timo Juntunen tavattavissa vi-
rastossa 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

Muhos
Su 16.12. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, lit ja saarna Kyllönen, 
kanttori Marjo Irjala. Kolehti 
Luterilaisten kirkkojen lähetystyölle 
Etiopiassa, 
Tansaniassa 
ja Venäjällä, 
Luterilaisen 
maailmanliiton 
kautta. Klo 13 
kauneimmat 
joululaulut tk-sairaalassa, Kajava, 
päiväkuoro. Klo 16 kauneimmat 
joululaulut kirkossa, puhe Kyllönen, 
kanttori Kajava, kirkkokuoro. Klo 19 
kauneimmat joululaulut kirkossa, 
puhe Heikkinen, kanttori Kajava, 
kamarikuoro.
Ma 17.12. klo 18 kerhojen yhteinen 
joulujuhla kirkossa ja puuro srk-ta-
lossa. Klo 18 kirkkovaltuuston kokous 
Koortilassa.
Ti 18.12. klo 13 jouluhartaus ja kau-
neimmat joululaulut Puhakan palve-
luasunnoilla, Pekkala, kanttori Kajava. 
Klo 19 joulumusiikki-ilta kirkossa, 
Oulun konservatorion kanttoriopiske-
lijat, johtajina Tuomo Nikkola ja Risto 
Ainali. Klo 19 kauneimmat joululaulut 
Laitasaaren rukoushuoneella, Heikki-
nen, kanttori Kajava.
Ke 19.12. klo 10 kauneimmat joululau-
lut Pohjolakodissa, Heikkinen. Klo 14 
kauneimmat joululaulut Koivu ja Tähti 
-kodissa, Heikkinen. Klo 17.45 rukous-
piiri srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen. Klo 19 kauneimmat 
joululaulut Kylmälänkylän kappelissa, 
Pekkala, kanttori Kajava. 
To 20.12. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Kyllö-
nen.
Lähetystyö: Lähetyslounaalla aterioi-
massa käyneet, talkoolaiset ja lahjoitta-
jat; Kiitos kun tulit, kiitos kun lahjoitit! 
Hyvää adventtia!
Nuoret: päivystys nuorisotoimistolla 
pe 14.12. klo 15-17, puh. 533 1201. 

09 1802 583  WWW.TOISENLAINENLAHJA.FI    

Ostin sulle lahjaksi 
suloisia pupujusseja, mut eihän 

haittaa et lähetin ne Afrikkaan.

Monenikäisten 
hyvän mielen juhlat

Presidenttipari, so-
tainvalidi ja kerho-
lapsia valmistautu-
massa kättelemään 
juhlavieraita.

Lapset laulavat, Siniristilippu Suomen lippu on...

Satumuskarilaiset viihdyttivät juhlavieraita esityksellään Keijujen iltasoitto.

aapon päivän 
konsertti Limingassa 

Limingan seudun yksinlaulajat ry järjestää perin-
teisen joulukonsertin Limingan kirkossa Aapon 
päivänä 18. joulukuuta alkaen kello 19.

Konsertissa esiintyvät sopraano Henna-Ma-
ri Sivula, baritonit Jouni Okkonen, Henrik 
Ahola ja Janne Puolitaival sekä bassobaritoni 
Markku Ahola. Uruissa on Jaana Pietiläinen, 
sellistinä Mari Puolitaival ja trumpetistina Kaj 
Skrab. Lisäksi esiintyy Limingan vaskiyhtye Kaj 
Skrabin johdolla.

Ohjelmassa on vanhoja hyviä ja muutamia 
uudempia joululauluja. Konsertti alkaa ja päät-
tyy yhteislaululla.

Vapaa pääsy. Käsiohjelmat tuntia ennen kirkon 
ovelta 6 euroa, ennakkoon 5 euroa. Ennakkoon 
ohjelmia myyvät S-Market, K-Market ja Siwa 
Liminka sekä Sale Tupos.

Pudasjärven seurakunnan lapsityö vietti Hyvän mielen kekkereitä itsenäi-
syyspäivän aattoiltana itsenäisyyspäiväjuhlan merkeissä. Kekkerit liitty-
vät valtakunnalliseen Hyvä kiertoon -teemaan, jolla herätetään keskuste-
lua yhteisestä hyvästä ja sen edellytyksistä. Seurakuntakodille kokoontui 
270 juhlijaa. Juhlimiseen oli aihetta, sillä täyttihän Suomi 90 vuotta. Ohjel-
maa esittävät sekä aikuiset että lapset. Juhlan kunniavieraita olivat sotain-
validit puolisoineen sekä kaikki juhlaan osallistuvat lapset, sillä sotainvali-
dit ovat antaneet itsenäiselle Suomelle juuret ja lapset antavat siivet. Juhla 
huipentui yhteiseen ateriaan.  

TEKSTi Ja KUVaT: SiniKKa LUOKKanEn
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kirkossa, mieskuoro Weljet, joht. 
Olli Heikkilä, kamariorkesteri, Sirkka 
Rautakoski, mezzosopraano, Joose 
Vähäsöyrinki, baritoni, Ville- Veikko 
Telkki, baritoni, Antti Heikkilä urut, 
Niilo Rauhala, puhe ja Erkki Piri, teks-
tit, Olli Heikkilä musiikinjohto.
Su 16.12. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Arkkila, Määttä. Kolehti 
luterilaisten kirkkojen lähetystyölle 
Etiopiassa, Tansaniassa ja Venäjällä 
Luterilaisen maailmanliiton kautta.
Klo 19 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa, Violakuoro, mieskuoro ja 
kirkkokuoro avustavat, hartaus Piri
Ma 17.12. klo 19 Kauneimmat joulu-
laulut Kairanmaan talolla Leskelässä.
Ti 18.12. klo 10 kirkko. Pentti Haan-
pään koulun, esikoulun, päiväkodin, 
perhepäivähoidon ja kerhojen yh-
teinen joulukikrkko, vanhemmat, 
ohjaajat ja hoitajat tervetulleita, (Piri, 
Määttä)
Tulossa: Jouluaattto 24.12.klo 13 Vaa-
rintalon ja Ainolan jouluaaton hartaus 
ja HPE klo 15  Hautausmaahartaus, 
klo 23  Kirkko, jouluyön messu,( Piri, 
Määttä) kirkkokuoro, viulu Riikka 
Piri, kynttilävalaistus. Joulupäivä 
25.12. klo 8 Kirkko Jouluaamun kirkko 
(Piri, Määttä)
Tapaninpäivä (2.joulupäivä) klo 12 
Sanajumalanpalvelus ( Piri, Määttä).
Rauhanyhdistys: su 16.12. klo 15 
joulujuhla ry:llä.

Pulkkila 
To 13.12. klo 19 jou-
lukonsertti Lukion 
salissa, Jouni Keronen 
säestäjänään Marko 
Taipale.
Su 16.12. klo 10 adventtikirkko srk-
kodissa, Arkkila, klo 19 Kauneimmat 
joululaulut Lukion salissa.
Ti 18.12. klo 12 Selkälässä omaishoita-
jien jouluinen kokoontuminen. Ilm. 
Kirstille kyytiä varten.
Ke 19.12. klo 18 kappelineuvoston 
kokous ja klo 19 Pulkkilan luottamus-
henkilöiden joulukahvit srk-kodissa. 
To 20.12. klo 19 Pekka Kyöstilän yk-
sinlaulajien joulukonsertti Lukion 
salissa. 
Pe 21.12. klo 9 Lukion ja yläasteen 
joulukirkko lukiolla, klo 11 ala-asteen 
joulukirkko keskuskoululla.
Rauhanyhdistys: Pe 14.12. klo 19 
raamattuluokan pikkujoulu ry:llä. Su 
16.12. klo 13 joulujuhla ry:llä.

Pyhäntä
To 13.12. työntekijäin 
Katrina-koulutus  klo 
8.30 alkaen Piippo-
lan PIO:ssa. Kaikki 3 
kuoroa normaalisti 
klo 12, klo 17 ja klo 18 
Pyhännän srkt ja klo 18 Siikalatvan srk:
n kirkkoneuvoston kokous Pyhännän 
srkt:n kh:ssa.
Pe 14.12. klo 17.30 nuorisokuoro 
srkt. 
Su 16.12. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen, kolehti 
luteril. kirkkojen lähetystyölle Etiopi-
assa, Tansaniassa ja Venäjällä LML:n 
kautta, Kirkkohallitus. Pyhäkoulu klo 
14 Hanna Loivarinteellä Huoltotie 10. 
Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 
19, Kautto, Kinnunen, kirkkokuoro ja 
nuortenkuoro ym., ohjelman juonta-
jana lähetyssihteeri Anneli Laukkanen, 
kolehti lähetystyölle. 
Ma 17.12. klo 17.30-19 MLL:n perhe-
kahvila srkt:n kh:lla, joulunyyttärit ja 
jatkon suunnittelua.
Ti 18.12. klo 12 omaishoitajat Selkä-
lässä, ja klo 19 Herättäjän siioninvir-
siseurat kirkossa.
Ke 19.12. klo 11 Nestorin joulujuhla, 
kaikki tervetuloa, aluksi puuro, hartaus 
Kautto, ohjelman jälkeen kahvit.
Rauhanyhdistys: Su 16.12. klo 13.30 
hartaus Nestorissa ja klo 14 joulu-
juhla ry:llä.

TUTUSTU raUhan TErVEhdYKSEn 
VErKKOJULKaiSUUn OSOiTTEESSa 
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Siikasalo

Siikalatva

Rantsila

Tyrnävä

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalvelus 
seurakuntakodissa su 
16.12. klo 10, Kyllönen, 
Piirainen.
Lukion oppilaskuoron 
konsertti,  Taivaalla tähtivyö, seura-
kuntakodissa to 13.12. klo 18.
Hannu Niemelän joulukonsertti kir-
kossa pe 14.12. klo 18 (ohjelma 5 e).
Hanna Ekolan joulukonsertti kirkossa 
ti 18.12. klo 19 (ohjelma 15 e).
Joulumyyjäiset kirpputorilla ke 19.12. 
klo 10-14. Myytävänä tuoretta pullaa 
ja joululeivonnaisia sekä villasukkia 
ja lapasia.
Kuorot: Lapsikuoro to 13.12. klo 17 
(nyyttärit), kirkkokuoro to 13.12. klo 
18 kappelissa, Vox Margarita ke 19.12. 
klo 18 ja Sarakylän kuoro to 20.12. 
klo 17.30.
Päiväkerhot ja perhekerhot kokoon-
tuvat seuraavan kerran 7.1. alkavalla 
viikolla.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
19.12. klo 18 aloitamme tiernatyttö-
jen vierailulla. Oskari ja Anna-Riitta 
Holmström kertovat Kenian kokemuk-
sistaan. Kahvit ja nyyttiarpajaiset.
Kauneimmat joululaulut -tilaisuu-
det:  Puhoksen koululla to 13.12. klo 
19,  Livon koululla su 16.12. klo 12, 
Syötteen kylätalolla su 16.12. klo 14, 
Korpisen kylätalolla su 16.12. klo 13, 
seurakuntakodissa su 16.12. klo 19, 
Sarakylän kappelissa su 16.12. klo 19, 
kirkossa ma 17.12. klo 19 ja pe 21.12. 
klo 19.
Joulukeräys Vienan Karjalaan  lasten 
hyväksi. Keräysaika on jouluun saakka. 
Lahjoitukset Kuhmon seurakunnan 
Vienan Karjalan työn tilille Nordea 
105830-102247, viitenumero 5270.
Rauhanyhdistykset: Joulumyyjäiset 
ja lauluseurat Livon koululla pe 14.12. 
klo 19. Jongun rauhanyhdistyksen 
joulujuhlaseurat Annukka ja Urpo 
Illikaisella la 15.12. klo 19. Joulujuhla-
seurat Anne ja Jussi Ervastilla su 16.12. 
klo 15, Timo Luokkanen. Käsityöilta 
Sarakylässä Eeva Puhakalla pe 14.12. 
klo 19. Joulujuhlaseurat Kurenalan 
rauhanyhdistyksellä su 16.12. klo 16.
Kastettu: Pihla Elina Perttu, Julia Eve-
liina Konttila, Emma Johanna Riepula, 
Emmi Lauriina Hirvasniemi, Jenna 
Aino Emilia Timonen-Nissi.
Vihitty: Kari Pekka Mattinen ja Annika 
Tuulikki Karjalainen.
Haudattu: Katri Kaijala 91 v, Ossi 
Viljami Parkkila 81 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

To 13.12. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella. 
To 13.12. kanttori, seu-
rakuntamestari, lapsi- 
ja nuorisotyönohjaaja 
ja kanslisti ovat Katri-
na-koulutuksessa Piippolassa.
Pe 14.12. klo 10.30 kirkkokuoro 
Rantsilan Laulun harjoitukset Ro-
senbergillä ja klo 13 Hovin Stellat 
Hovin koululla. 
Su 16.12. luottamushenkilöiden 
kirkkopyhä, klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen, kirk-
kokuoro Rantsilan Laulu avustaa. 

Kolehti luterilaisten kirkkojen lähe-
tystyölle Etiopiassa, Tansaniassa ja 
Venäjällä Luterilaisen maailmanliiton 
kautta, On kulunut 150 vuotta kirkon 
ensimmäisestä lähetyskolehdista, 
Kirkkohallitus. Jumalanpalveluksen 
jälkeen luottamushenkilöiden, yh-
teisvastuukerääjien ja työntekijöiden 
yhteinen jouluateria. 
Su 16.12. klo 19 kauneimmat joulu-
laulut kirkossa, lapsikuorot esiinty-
vät. Kolehti nimikkotyölle, Suomen 
Lähetysseura. 
Ma 17.12. klo 11-13 EU-elintarvikkei-
den jako pappilassa (jakoperusteena 
taloudelliset syyt), klo 13-15 tyttö-
kerholaisten kenraaliharjoitukset 
seurakuntatalolla ja klo 19 Limingan 
musiikkiopiston ja lapsikuoron jou-
lukonsertti seurakuntatalolla.
Ti 18.12. klo 11 seurakunnan joulu-
juhla seurakuntatalolla. Rauhalasta 
taksi hakee 10.30, paluu juhlan jälkeen. 
Klo 18.30 kerhojen joulujuhla seura-
kuntatalolla. 
To 20.12. klo 19 joulurauhan julistus 
Kurunnevalla Pylsynsaaren kodalla. 
Linja-auto lähtee vanhan Arinan ton-
tilta klo 18.30. Järjestäjinä kunta, seura-
kunta ja Rantsilan Riistamiehet. 
Su 23.12. klo13 jumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara. Kolehti 
Rantsilan seurakunnan urkujen kor-
jausrahastolle. Klo 19 kauneimmat 
joululaulut kirkossa. Kolehti nimik-
kotyölle, Suomen Lähetysseura.
Kirkkoherranvirasto suljettu 13.-
14.12.2007. 
Rauhanyhdistys: Su 16.12. klo 13 
joulujuhla ry:llä.
Kastettu: Eeli Sebastian Rosenberg.

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
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
Pe 14.12. klo 9- 11 jou-
lumyyjäiset vanhalla 
seurakuntatalolla. Klo 
13 seurakunnan toi-
mintaa Pihlajistossa.
Su 16.12. klo 10 mes-
su kirkossa, Kautto 
ja Kinnunen. Kolehti luterilaisten 
kirkkojen lähetystyölle Etiopiassa, 
Tansaniassa ja Venäjällä luterilaisen 
maailmanliiton kautta. 
Ti 18.12. klo 12 omaishoitajat Sel-
kälässä.
To 20.12. klo 19 koululaisten kau-
neimmat joululaulut kirkossa.
Rauhanyhdistys: Pe 14.12. joulumyy-
jäiset klo 9-11 vanhalla seurakuntata-
lolla. Su 16.12. klo 12 joulujuhla ry:llä, 
M. Pikkarainen.  
Kuollut: Antti Oskari Lahti kirkon-
kylältä 87 v.

Piippola 
Pe 14.12. klo 10 - 
12 joulumyyjäiset 
lähetyksen hyväksi 
seurakuntakodilla, lei-
vonnaisia, käsitöitä, 
kahvia, joulutorttuja. 
Tervetuloa. Klo 19 Jouluoratorio 

Siikajoki 
Siikajoen palvelupiste 
avoinna ma-ti klo 10-
14. Puh. 010 4250 299 
tai vs. toimistosihteeri 
044 029 1074. Muina 

aikoina sopimuksen mukaan.  
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 17 seurakunnan rippikou-
lulaisille rippikoulua kirkossa. Kaikki 
rippikoululaiset mukaan iltakirkkoon 
ja joululaulutilaisuuteen, myös eri jär-
jestöjen rippikouluihin menevät.
Iltakirkko kirkossa klo 18 ja Kauneim-
mat Joululaulut - tilaisuus kirkossa 
klo 19. Tervetuloa laulamaan yhdessä 
jouluisia lauluja. 
Ti 18.12. Puistolan joulujuhla klo 13 
alkaen. Joulukahvit tarjoaa diakonian 
väki.
To 20.12. klo 14.15 - 16 rippikou-
lua srk-kodilla. Seurakuntalaisten 
joulujuhla pappilassa klo 18. Olette 
kaikki tervetulleita syömään puuroa 
ja nauttimaan jouluiset joulukahvit 
tortun ja piparin kera.
Juho Virrosen 70-vuotissyntymäpäi-
väseurat pappilassa la 22.12. alkaen klo 
13 ruokailulla. Mahdolliset muistami-
set Petroskoin kirkon rakennusrahas-
toon Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Tili: 542406-218850.
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 
ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni 
Hirvaskariin, puh. 050 4927 292. Hän 
toimii yhteyshenkilönä tukipakettien 
jakelussa.
Rauhanyhdistys: To 13.12. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. La 15.12. klo 19.30 
raamattuluokat ry:llä. 
Su 16.12. klo 13 joulujuhla ry:llä.  Ti 
18.12. klo 19 sisarkerhon pikkujoulu 
Päivi Haholla.
Kuolleet: Martta Maria Sirniö e Tuo-
vila 84 v.

Joulukonser tti  to 
13.12. klo 19 Tyrnävän 
kirkossa, Joni Jarkko 
tenori, Mika Jaakola 
urut/piano.
Sanajumalanpalve-
lus su 16.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Kolehti lu-
terilaisten kirkkojen 
lähetystyölle Etiopi-
assa, Tansaniassa ja 
Venäjällä Luterilaisen maailmanliiton 
kautta, On kulunut 150 vuotta kirkon 
ensimmäisestä lähetyskolehdista, 
Kirkkohallitus.
Kauneimmat joululaulut: Su 16.12. 
klo 19 Tyrnävän kirkossa. Ma 17.12. 
klo 19 Sirkka-Liisa ja Raimo Eksymällä 
Haurukylässä. Ti 18.12. klo 19 Murron 
Peuranniemessä. Lasten kauneimmat 
joululaulut la 22.12. klo 15 Tyrnävän 
kirkossa.
Hartaus to 20.12. klo 10.30 sotainva-
lidien palvelutalolla.
Sinkkujen jouluinen iltapala to 20.12. 
klo 19 Tyrnävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Koululaisten joulukirkko pe 21.12. 
klo 9.15 Tyrnävän kirkossa.
Temmes: Messu su 16.12. klo 12 
Temmeksen kirkossa, Isokääntä. Ma 
17.12. klo 19 Sirkka-Liisa ja Raimo 
Eksymällä Haurukylässä. Koululaisten 
joulukirkko ti 18.12. klo 9 Temmeksen 
kirkossa.
Nuoret: Nuortenilta pe 14.12. klo 18 
Murron Peuranniemessä ja Tyrnävän 
srk-talolla. Yökahvila pe 14.12. klo 
20-24 Tyrnävän srk-talolla.
Lakeuden kehitysvammaistuki ry:n 
20-vuotisjuhla ja joulujuhla pe 14.12. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 16.12. 
klo 16 joulujuhla Tyrnävän kirkossa, 
joulukahvi ry:llä. Murto: Pe 14.12.klo 
19 joululauluilta Kempeleen kirkossa. 
Su 16.12. klo 14 joulujuhla ry:llä.
Kuollut: Heimo Olavi Väänänen 
62 v.
Kastettu: Joosua Mikael Hyry, Anni 
Elina Marttinen, Iiro Matias Määttä.

Kirkonkylän ry:.Ke 12.12. klo 13 vart-
tuneiden kerhon joulujuhla ry:llä. Pe 
14.12. klo 17 myyjäistavaroiden vas-
taanotto ja ruokailu,  klo 18.30 myy-
jäiset ry:llä, sekä klo 20. nuorten ilta 
ry, Joulun sanoma, Pekka Kinnunen. 
La 15.12. klo 19 nuorten joulujuhla ry. 
Su 16.12. klo 17 seurat ry Jari Latvala, 
Markku Seppänen. Su 23.12. klo 17 
seurat ry Hannu Tuohimaa, Mauno 
Linnanmäki.
Kastettu:  Henry Mikael Blomqvist, 
Otto Elmeri Tölli, Taru Kristiina Södö,  
Aino Rauha Maria Rantakokko.
Kuollut: Tuure Mikael Nauska 54 v.

Oulunsalo

Yökahvila la 15.12. klo 19.30-23.30 
Nuokkarilla. Raamattupiiri nuorille 
ja rippikoululaisille srk-talolla su 
16.12. klo 12-13, saa merkinnän rip-
pikouluvihkoon. Isoskoulutus koko 
kirkkoväen joulujuhla ma 17.12.klo 
18 kirkossa. Koulupastoripäivystys to 
20.12. klo 10.40 - 12.15 yläkoululla 
ja lukiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: Ti 18.12. 
klo 19 kauneimmat joululaulut, Heik-
kinen, kanttori Kajava. 
Rauhanyhdistys: la 15.12. klo 19 
raamattuluokka ja iltakylä 7-8 lk 
Laitasaaressa. Klo 19 nuortenilta Lai-
tasaaren ry:llä.
Laitasaaren ry: la 15.12. klo 19 isojen 
raamattuluokka ja iltakylä Karhumaal-
la. Klo 19 nuortenilta ry:llä. Su 16.12. 
klo 14 joulujuhla ry:llä
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos
Kuollut: Reino Henrik Häggman 62 
v, Hilkka Terttu Annikki Mäkinen e 
Niemonen 81 v, Olavi Akseli Tyynelä 
87 v.

Jouluenkeli-konsert-
ti kirkossa la 15.12. 
klo 19.
Kauneimmat jou-
lulaulut kirkossa su 
16.12. klo 16, mukana 
gospelryhmä, ja klo 18 
mukana Owlasala-kvartetti. Ke 19.12. 
klo 18 mukana Oulunsalon taidekou-
lulaisia. Kolehti lähetystyölle.
Messu 16.12. su kirkossa klo 10, Minna 
Salmi, kanttori Taru Pisto. Kolehti 
luterilaisten kirkkojen lähetystyölle 
Etiopiassa, Tansaniassa, ja Venäjällä 
Luterilaisen maailmanliiton kaut-
ta: On kulunut 150 vuotta kirkon 
ensimmäisestä lahetyskolehdista. 
Kirkkohallitus.
Adventtiajan hartaus museolla su 
16.12. klo 14.30, Tapio Kortesluoma, 
järj. Kotiseutuseura.
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 
16.12. klo 16 , mukana gospelryhmä, ja 
klo 18 mukana Owlasala-kvartetti.
Lähetystyön joulumyyjäiset seura-
kuntatalolla su 16.12. klo 17 ja 19 Tule 
torttukahveille ja ostoksille lähetystyön 
hyväksi kauneimpien joululaulujen 
jälkeen! Lahjoituksia voit tuoda lähe-
tyssihteerille - leivonnaisia, käsitöitä 
ja arpavoittoja.
KyläKamarin joulutapahtuma pap-
pilassa ti 18.12. klo 15.
Työttömille ja heidän perheilleen 
jouluateria ke 19.12. klo 12 seurakunta-
talolla. Ilm. kirkkoherranvirastoon, p. 
514 2700, ma 17.12. mennessä.
Salonkartanossa ke 19.12. klo 13.30. 
Kauneimmat joululaulut- tilaisuus, 
Tuomo Kangas ja Taru Pisto.
Kauneimmat joululaulut kirkossa ke 
19.12. klo 18, mukana Oulunsalon tai-
dekoululaisia. Kolehti lähetystyölle. 
Hartaustilaisuus Teppolassa to 20.12. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Messu kirkossa su 23.12. klo 10, Vesa 
Äärelä, kanttori Taru Pisto. Kolehti 
luterilaisten kirkkojen lähetystyölle 
Etiopiassa, Tansaniassa ja Venäjällä 
Luterilaisen maailmanliiton kaut-
ta: On kulunut 150 vuotta kirkon 
ensimmäisestä lähetyskolehdista. 
Kirkkohallitus.
Joulukantaatti kirkossa su 23.12. 
klo 20.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille 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.
Pyhäkoululaisten joulujuhla su 16.12. 
klo 12 seurakuntatalolla.
Tervetuloa ma 17.12. klo 11 päiväker-
hojen, perhekerhojen ja parkkikerho-
jen joulukirkkoon.
Työntekijävaihdos: Vastaava lasteno-
hjaajan Hannele Heinosen äitiysloman 
sijaisena on aloittanut Sanna Karp-
pinen 26.11.2007 alkaen. Sanna saat 
kiinni numerosta, p. 044 745 3850 tai 
sanna.karppinen@evl.fi
Salonpään ry: Su16.12. lasten joulu-
juhla ry:llä klo 14. 
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 Ei hätää vaikka 
joulukuusia kaadetaan. Tässä 
lahjaksi nippu puuntaimia.

r a d i O - O h J E L M aT

Su 16.12. kello 10 jumalanpalvelus Karjasillan kirkosta, toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Su 16.12. kello 11.25 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Tar-
ja Kuivala puhuu aiheesta Kuninkaasi tulee.
Ke 19.12. kello 15.45 naisen allakka. Viestinnän opiskelija 
Suvi Eriksson pakinoi.
To 20.12. kello 15.45 Kasvun paikka. Osaisinko tänä joulu-
na vähentää turhaa stressiä ja antaa enemmän aikaa perheel-
le? Suurperheen äidit, diakoniatyöntekijä Sirkku Nivala ja Mar-
ja Blomster, keskustelevat aiheesta.

Su 16.12. kello 9.45 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Tarja 
Kuivala puhuu aiheesta Tehkää tie Kuninkaalle.
Su 16.12. kello 10 messu Kemin kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-ohjel-
ma uusintana, keskustelua Olkkari-toiminnasta, joka tarjoaa ma-
talan kynnyksen kohtaamispaikan yhden vanhemman perheille. 
Aiheesta on kertomassa Tuula Väisänen Yhden vanhemman per-
heet ry:stä. Ohjelman toimittaa Laila Korkiakoski Nivalasta.
Ma 17.12. kello 17.05 Etappi-ohjelmassa vieraana kaupun-
kineuvos Yrjö Reinilä Raahesta. Ohjelman toimittaa Risto Part-
timaa. 

Oulun evankelis-luterilaiset 
seurakunnat kehittävät toi-
mintaansa siten, että mah-

dollisimman moni oululainen löy-
tää kotikirkossaan oman paikkan-
sa ja osallistuu aktiivisesti sen toi-
mintaan. Tämä on seurakuntien 
toiminta- ja taloussuunnitelman 
2008–2010 tärkein tavoite. Yhtei-
nen kirkkovaltuusto  vahvisti suun-
nitelman maanantaina.

Ihmisiä lähestytään etenkin dia-
konian, nuorten aikuisten toimin-
nan, perhe-, lapsi- ja nuorisotyön, 
kirkollisten toimitusten sekä va-
paaehtoistyön kautta.

Ei juoksutusta luukulta 
toiselle

Oulun seurakuntayhtymä aikoo ke-
hittää tietotekniikan käyttöä asia-
kaspalvelussa. Ihmisiä ei juoksuteta 
luukulta toiselle, vaan asiointi mah-
dollistetaan yhdessä pisteessä, vaik-
ka seurakuntia onkin neljä.

Seurakuntaelämässä ihmiset 
kohdataan ensisijaisesti kasvotus-
ten, vaikka kirkossa tiedostetaan, 
että Internet mahdollistaa ihmisen 
kohtaamisen myös yhteisöllisesti ja 
vuorovaikutteisesti.

Oulun seurakuntayhtymän in-
vestoinnit ovat noin 4-7 miljoonaa 
euroa vuosittain suunnittelukauden 
aikana. Investointien painopiste 
siirtyy vähitellen entistä enemmän 
korjausrakentamiseen uudisraken-
tamisen sijaan. 

Vuonna 2008 toiminnallisiin 
investointeihin on varattu 4,7 
miljoonaa euroa. Suurimmat in-
vestoinnit ovat vanhan pappilan 
peruskorjaus ja Intiön kremato-
rion uusimistyön aloittaminen. 
Oulujoen kirkko ympäristöineen 
valaistaan ja varustetaan valvon-
takameroin. Hintan seurakunta-
kodin piha-alue peruskorjataan, 
Intiön vanhan kappelin kellotorni 
ja Rokuan leirikeskuksen märkätilat 
ja terassit kunnostetaan.

210 euroa 
seurakuntalaista kohden

Oulun seurakuntayhtymän toimin-
takulut vuonna 2008 ovat 23,4 mil-
joonaa euroa. Kulut kasvavat edel-
liseen vuoteen verrattuna 11 pro-
senttia. Osa kasvusta johtuu kesän 
2008 lähetysjuhlista, joille varataan 
0,3 miljoonaa euroa. Toimintaku-
luja kasvattavat myös aikaisempia 
vuosia hintavampi julkisen alan 
palkkaratkaisu ja tekniset määrä-
rahasiirrot hautainhoitorahastos-
ta hautauspalveluihin. Toiminta-
kulut ovat 210 euroa seurakunta-
laista kohden. 

Kirkon ulkomaiselle työlle osoi-
tetaan seurakuntayhtymän budje-
tista  kaksi prosenttia arvioidusta 
kirkollisverotulosta. Suurin osa 
osoitetaan lähetystyölle ja kan-
sainväliseen diakoniaan. Viron ja 
Inkerin kirkolliseen työhön vara-
taan summasta 8 prosenttia eli 33 
743 euroa.

Verotuloja 
25 miljoonaa

Veroprosentti pidetään ennallaan 
1,25 prosentissa. Verotulot kasva-
vat 5 prosenttia, joten kirkollisve-
rotulojen ja yhteisöverotulojen ar-
vioidaan olevan yhteensä 25 mil-
joonaa euroa. 

Toimintatuottoja Oulun seura-
kuntayhtymä saa vuonna 2008 yh-
teensä 3 miljoonaa euroa.  Suurim-
mat toimintatuotot ovat myynti- ja 
maksutuotot ja vuokratuotot.

Oulun evankelis-luterilaisissa 
seurakunnissa oli jäseniä vuoden 
2006 lopussa 108 545 henkeä. 
Oululaisista 83 prosenttia kuuluu 
kirkkoon, mikä on huomattavan 
korkea määrä. Ylikiimingin seu-
rakunnan liittyminen Oulujoen 
seurakuntaan ja siten osaksi Oulun 
seurakuntayhtymää nosti jäsen-
määrää vuonna 2007 runsaalla 3 
100 hengellä.

Seurakunta 
kehittää tapoja 

löytää etsivä ihminen

S isko Suvilehto-Pyykölän esikoisruno-
kokoelmassa maistuvat lapsuuden kor-
vapuustit ja rieskat. Aiheet hän ammen-

taa omista kokemuksista, kuulemistaan ju-
tuista, näkemistään unista, muistoista ja elä-
myksistä. 

Suvilehto-Pyykölä on 1961 syntynyt pulkki-
lalainen erityisluokanopettaja ja kirjallisuuste-
rapiaohjaaja. Lapsuudenkodissa elettiin maa-
laiselämää, johon liittyi kulttuurin ja taiteiden 
harrastaminen. Äiti kirjoitti päiväkirjaa, isä 
harrasti näyttelemistä ja vielä 85-vuotiaana-
kin lausui runoja.

Aikaisemmin on ilmestynyt Suvilehto-Pyy-
kölän omiin kokemuksiin perustuva Pieni 
punatukkainen poika (Epookki 2002). Se 
kuvaa vammaisen lapsen ja hänen vanhem-
piensa kasvua vaikeuksien kautta voittoon ja 
että teho-osaston happikaapistakin voi alkaa 
täysipainoinen elämä.

Myös runokokoelmassa on näkyvillä elämän 
karu kauneus. Kirjoittaja kertoo itkun kautta 
hakevansa jutuille juuret. Paperille  kertyneis-
tä tunnelmista, tuokiokuvista ja tarinoista 
muotoutui runokokoelma. Elämän iloista ja 
suruista kumpuaa luovuuden lähde. Läsnä 
luonto, metsän eläimet, maalaismaisema ja 

runokokoelmallinen pohjoista 
sielunmaisemaa

SiSko Suvilehto-Pyykölä: AnkArA hAllAn vAArA

Vihreä kettu 2007

siellä elävät ihmiset.
Runoissa mietitään ihmisenä olemisen pe-

rusyksinäisyyttä, joskus tuntuu, että vain kivi 
kengässä on ainoa ystävä. Lapsuuden lämpi-
miin kesiin kuljettaa tapaaminen mummun 
kanssa:

Istupa toolille, sanoi mummu,
sen kamarissa sai olla Herran rauhassa,
ja punainen paprika kasvoi ruukussa.
Mummupa järjesti pidot, kaapit ja 
kamarit.
Aloitusruno Mairen mökki kuvaa Suvilehto-

Pyykölän omaa arvomaailmaa, jossa heikkoa 
tulee puolustaa maailmassa, missä ihmisen, 
kulttuurin, historian ja koko kansakunnan 
elämäntyö voidaan tuhota.

Mökki on häväisty hullu
jota Otava seitsemällä silmällä katsoo.
Itki viisi viisasta miestä, lapsia vielä,
tuli noki savu, kirkuvat noidat ja 
makkaranpaistajat. 
Sisko Suvilehto-Pyykölän runokirja Anka-

ra hallan vaara on herkällä ja rujolla tavalla 
puhutteleva kuin pohjalainen sielunmaisema, 
josta aiheet pulppuavat.

aULiKKi aLaKangaS
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Meneekö kirkollamme hyvin vai huonosti? Joka ta-
pauksessa oululaisista 83 prosenttia on edelleen kir-
kon jäseniä ja kirkon maine on tänä päivänä mo-
nessa suhteessa parempi kuin esimerkiksi 70-luvul-
la. Silloin radikalismi oli muodissa ja sen myötä va-
paan kasvattamisen periaatteet valtasivat koteja ja 
koulumaailmaa. Vanhoja arvoja tallattiin maan ra-
koon hyvine ja huonoine puolineen. Näiden arvojen 
myötä myös kirkko joutui arvostelun kohteeksi, eikä 
aina ihan aiheettakaan.

Näistä vuosista kirkkomme on muuttunut monella 
tapaa. Naispappeus on tuonut tullessaan monia elä-
mänläheisiä näköaloja kirkon sanoman eteenpäin 
viemiselle. Yleinen ilmapiiri on tätäkin kautta muut-
tunut myönteisemmäksi kirkon monipuolistuneelle 
toiminnalle.

Kirkon vuosikirjasta nähdään, että meillä on hy-
vin toimivia asioita. Rippikoulu ja isoistoiminta ovat 
säilyttäneet suosionsa. Tätä toimintaa kannattaa ke-
hittää edelleen, sillä rippikoululaiset ovat huomisen 
nuoria aikuisia.

Lapset kastetaan edelleen pääsääntöisesti ja kas-
teessa seurakunta, kummit ja vanhemmat lupaavat 
kasvattaa lasta kristilliseen uskoon. Kasteen jälkeen 
seuraava mahdollisuus tuoda toimintaa tutuksi ovat 
perhekerhot. Itsellänikin on kokemusta perhekerho-
työstä ja olen tullut vakuuttuneeksi sen merkitykses-
tä lasten ja ennen kaikkea toimintaan osallistuvien 
nuorten äitien ja isien osalta.

Perhekerhon jälkeen tapaamme lapsia päiväker-
hoissa, suosituissa päiväkotien pikkukirkoissa ja kou-
lujen iltapäiväkerhoissa. Ei pidä unohtaa myöskään 
koulujen aamunavauksia eikä muuta seurakunnan 
nuorten ja varhaisnuorten kerhotoimintaa, kerhoja, 

Kirkko perheen kasvattajana

leirejä jne.
Seurakunnan tavoitteellinen työ ei saa päättyä rip-

pikouluun, eikä näin onneksi olekaan. Oulussa on 
tällä hetkellä meneillään monia hyviä asioita, joiden 
kautta voimme lähestyä nuoria ja keski-ikäisiä hen-
kilöitä ja perheitä.

Näistä voisin todeta Virtaa välillämme -projektin, 
Luottamus- ja läheisyysillat, parisuhdetapahtumat ja 
hyvin alkanut yhteistyö neuvoloiden kanssa, joissa 
teemana on ollut vanhemmuus ja parisuhteen hoi-
taminen.

Näissä kaikissa meidän tulee kuitenkin työntekijöinä 
ja vapaaehtoistyöntekijöinä muistaa, että itseisarvo 
ei ole se, että pääsemme verkostoitumisen kautta yh-
teistyöhön erilaisten ihmisryhmien kanssa. Tärkeintä 
mukana olossa on kirkon oma asia. Olemme kerto-
massa ihmisille mitä kirkko voi tarjota esimerkiksi 
nuorelle perheelle. Samalla se on usein oivallinen 
paikka todellisen tiedon antamiselle vihkimisestä, 
kasteesta, kodin siunaamisesta ja monista muista 
kirkon toiminnoista. Esimerkiksi voimme kertoa, 
että kirkollinen vihkiminen ei edellytä suuria kalliita 
häitä, vaan se voidaan tehdä yhtä vaatimattomasti 
ja pienimuotoisesti kuin maistraatissa käyminen. 
Oulussa projektin kautta vauhditettu monipuolinen 
perhetyö saa nyt jatkoa seurakuntien omana työnä. 
Seurakunta on kristillisen kasvatuksen peruspilari ja 
vastuun kantaja. Me vapaaehtoiset yhdessä kirkon 
omien työntekijöiden kanssa olemme ne kädet, jotka 
ovat asiaa toteuttamassa.

anTErO aaKKO
TUiran SEUraKUnTanEUVOSTOn VPJ

Luin lehdestä, että Haukipudas on saanut uuden 
seurakuntapastorin. Mielessäni ihastelin ja on-
nittelin nuorta miestä, joka on opiskellut papik-
si 21-vuotiaana.

5.12. Rauhan Tervehdyksessä Sanan aika -teks-
tiä lukiessani jäin ihmettelemään. Opetetaanko 
teologisessa tiedekunnassa tällaista?  ”Ihminen ei 
joudu vastaamaan hyvistä teoistaan vaan jokai-
sesta rikkeestä, jonka on elämänsä aikana tehnyt. 
Rangaistus yhdestäkin rikkeestä on iankaikkinen 
helvetti.”  Teot siis eivät ratkaise mitään. Vain oi-
kealla tavalla Jeesukseen uskominen ratkaisee.

Minusta kirkon ohjenuorana olisi oltava Jeesuksen 
sana: Mitä te teitte yhdelle näistä pienimmistä, sen 
te teitte minulle. Seremoniat ovat toki kauniita ja 
tarpeellisia, mutta Jumalaa voi palvella ainoastaan 
ihmisiä palvelemalla. Siitä jää hyvä mieli jo tässä 
ajassa. Ehkäpä se taivas onkin siinä.

Jos haluamme uskoa tällaisen taivaallisen oi-
keudenkäynnin jossakin joskus olevan niin kyllä 
kysymys tulee kuulumaan: Mitä teit tai tekemättä 
jätit lähimmäisellesi? Siinä ei sitten ratkaise asi-
anajajat eikä se, oletko kumartanut Jeesusta, Ju-
malaa, Allahia, Budhaa tai ehkä intiaanien suurta 
Manito-Jumalaa.

Tällaiseen oikeudenmukaiseen Jumalaan minä 
haluan uskoa.

ErKKi TOrVELa
haUKiPUdaS

Taivaaseenko vain 
yhtä tietä?

O P i S K E L i J a M E n O T
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Y h d i S T Y K S E T

Katso lisää menoja sisäsivu-
jen Nuoret aikuiset ja opis-
kelijat kohdasta.

Tutustu rauhan Tervehdyksen verkkojulkaisuun osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi
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Herra, auta minua ymmärtämään, että olet tässä, etkä jätä.

Auta minua rauhoittumaan, että pelot 

väistyisivät.

Auta minua kulkemaan valossasi yhden 

päivän kerrallaan.

Kiitos, että Sinun kodissasi odotetaan 

väsynyttä matkalaista. Amen.

3. adventtisunnuntai käsittelee Johannes Kastajaa. Hänelle Jeesus antaa tunnustuksen: 
“Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mut-
ta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän.” Tässä 

lauseessa tulee esille hieman ristiriitaisella tavalla yhtä aikaa Johanneksen suuruus ja synti-
syys: suuruudestaan huolimatta Johanneskin oli vain yksi perisynnin alainen ihminen. To-
sin hänkin oli armahdettu syntinen. 

Luonnehdinnan voi toisaalta käsittää viittauksena Jeesuksen täydelliseen synnittömyyteen. 
On myös huomattava Jeesuksen itsensäkin syntyneen naisesta. Evankeliumitekstin alkua 
edeltävässä jakeessa 10 viitataan Johanneksen olevan luvattu profeetta Elia.

Joka tapauksessa on selvää, että Jeesus antoi suuren arvon Johannekselle, eikä pitänyt 
häntä kilpailijanaan, kuten usein kuulee väitettävän. Antoihan Jeesus Johanneksen estelyistä 
huolimatta tämän kastaa itsensä, sillä “näin meidän tulee täyttää kaikkea vanhurskautta”. 
Vaihtoehtoisen Johanneksen evankeliumitekstin mukaan Kastajan opetuslapset ovat val-
miita seuraamaan Jeesusta.

Päivän evankeliumissa Matteuksen mukaan Jeesus näyttääkin olevan hengellisesti samoilla 
linjoilla Johannes Kastajan kanssa. Jeesus ihmettelee ihmisten epäluuloisuutta Johannesta 
kohtaan – tämä kun paastosi ja oli karu “erämaaprofeetta”. Tämä tyyli ei kelvannut ihmisille 
– mutta juutalaisille ei kelvannut “Ihmisen Pojan” kansanomainen hurskauskaan. Jeesushan 
“söi ja joi” saaden syömärin, juomarin, publikaanien ja syntisten ystävän leiman otsaan-
sa. Jeesus vertaa aikansa sukupolvea torilla soittaviin lapsiin, jotka huutelevat toisilleen ja 
syyttävät toisiaan innottomuudesta yhteiseen iloon ja suruun. Tässä on kuva Jeesuksen ja 
Johanneksen kutsusta parannukseen. Kumpikaan tie ei monille juutalaisen enemmistöön 
kuuluville kelvannut.

PEKKa TUOMiKOSKi

Päivän PSAlmi on PS. 85: 9–14
enSimmäinen lukukAPPAle mAl. 3: 23–24
toinen lukukAPPAle 2. Piet. 1: 19–21.
evAnkeliumi mAtt. 11: 11–19  tAi  
Joh. 1: 35–37

Pimeällä tiellä

Tie on säkkipimeä. Auton likaiset lamput valaisevat heikosti. Mat-

kaa on edessä satoja kilometrejä. 

Koetan pinnistellä ja nähdä tihkusateessa oman ajokaistani. Pi-

meys näyttää nielevän valon ja tien edestäni.  

Väsyttää, hetkittäin pelottaakin. En voi pysähtyä. On ajettava, 

että matka joutuisi. Kuinka tätä voi jaksaa tuntikausia? 

Olisiko sittenkin pysähdyttävä? Väkeä kuhiseva huoltoasema 

huoltaa matkalaisia. 

Saamme jatkaa matkaamme virkeämpinä. 

Autojonot hurahtavat ohi pimeydessä. Tieverkostoa pitkin kii-

ruhdamme itse kukin määränpäästä toiseen. Verkosto yhdistää 

arkemme ja juhlamme. Vie iloisiin tai surullisiin kohtaamisiin 

ja jälleen kauas toisistamme. Meidän on kestettävä eronhetket 

ja lähdettävä tuntemattomaan. Emme tiedä mikä reitti on tur-

vallisin. 

Millaisia matkamiehiä olemmekaan!

Koemme tämän päivän matkan monesti vaikeana. Odotamme 

parempaa päivää. Kaipaamme sitä mikä jäi valoisana muistoihin. 

Lähiviikot lataavat meihin tunteita. Ne tiivistyvät joulun lähesty-

essä. Sydämessä voi olla levottomuutta ja hätää. Katsomme men-

nyttä ja menetettyä. Onko joulurauhasta tietoakaan? 

Entä millainen on matkamiehen Jumala? Mitä hän meille sa-

noo?

”Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sa-

nokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät: Olkaa lujat, älkää pe-

lätkö, tässä on teidän Jumalanne.” Jes.35:3

Pimeät tiemme Hän tuntee ja monet vaivamme. Tiellä saamme 

jättää raskaat kuormamme Vapahtajallemme. Hän tuli maailman 

pimeyteen meitä varten. 

Pimeä tie vie viimein perille. Kotona valaisevat jouluvalot. Mat-

kasta väsynyt mieli saa rauhoittua kiitokseen.

LEEna SaariKOSKi
diaKOniSSa

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

raUhan TErVEhdYS
MYöS VErKOSSa: 

WWW.raUhanTErVEhdYS.fi

M U U T  S E U r a K U n n aT

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Myllyojan 

Maikkulan

Hää- ja juhlakuljetuksiin
www.limousineoulu.com

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, ti-to 
10-17, pe 9-16. Meiltä hyvät joululahjat (myös lahjakortit)! 
Tervetuloa Riitan läksiäiskahveille 14.12.! HUOM! Tutustu 
myös Biblian nettikaupan avajaistarjouksiin: www.biblia.fi

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -


