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vastarannan Kiiski

Syrjintä, ennakkoluulot ja teko-
pyhyys voivat hyvin ja kukkivat 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Mie-
lenkiintoinen piirre aikamme hen-
gessä on se, että yleensä ihmiset eivät 
tuomitse kaikkea syrjintää ja ennak-
koluuloja rasismina, vaan tuomitse-
vat ne usein vain silloin kun ne koh-
distuvat vähemmistöihin. Ennakko-
luulot ja syrjintä ovat asioita, joita ei 
koeta ongelmallisina jos ne kohdistu-
vat enemmistöön. 

Tällainen niin kutsuttu positiivinen 
syrjintä on perusteltua ja oikeutettua 
sellaisten vähemmistöjen, kuten vam-
maisten, invalidien tai muista vajavuuk-
sista kärsivien ihmisten kohdalla. He 
tarvitsevat apua ja etuja saadakseen 
tasa-arvoiset lähtökohdat yhteiskun-
nassa. Mutta entäs kun vähemmistöön 
kuuluvalla ei olekaan tällaista elämää 
hankaloittavaa vammaa? 

Entä kun kyseessä on etninen tai 
sukupuolivähemmistö? Internetin 
keskustelupalstoilla olen törmännyt 
moniin maahanmuuttajiin ja mui-
hin etnisiä vähemmistöjä edustaviin, 
jotka kokevansa loukkaavana sen, että 
heidän etnisyyttään tai kansallisuut-
taan pidetään eräänlaisena vammana, 
jonka perusteella heille myönnetään 
etuja. Vastaavasti moni suomalainen 
valittaa kokevansa viranomaisissa asi-
oidessaan positiivisen syrjinnän takia 

eriarvoista kohtelua etnisiin vähem-
mistöihin nähden.

Jos enemmistöön kuuluva henkilö 
joutuu yhteiskunnan taholta etnisen 
syrjinnän eli rasismin kohteeksi, sitä ei 
pidetä rasismina. Jos taas vähemmis-
töön kuuluva henkilö joutuu syrjinnän 
kohteeksi, se kyllä tuomitaan.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa 
usein ne fariseukset, jotka kaikkein 
suurimmalla äänellä syrjintää vas-
tustavat, eivät halua tunnustaa enem-
mistöjä kohtaan suunnattua syrjintää 
rasismiksi, vaikka sen perusteena olisi 
etnisyys.

Myös ennakkoluulot tuomitaan 
yleensä vain jos ne kohdistuvat vä-
hemmistöihin. Perussuomalaisena 
olen saanut kohdata ennakkoluuloja. 
Ihmiset olettavat, että olen suvaitse-
mattomuuden ja ahdasmielisyyden 
perikuva. Monella tapaamallani ih-
misellä on mennyt sormi suuhun kun 
en ole ollut ennakkoluulojen mukai-
nen taantumuksen ruumiillistuma. 
Joillekin se on ollut jopa kiusallista. 
Eräs kohtaamani henkilö ei halunnut 
luopua stereotypiastaan, vaan väitti 
minua kiven kovaan fasistiksi, vaikkei 
pystynyt sitä perustelemaan. 

Ilmeisesti jotkut ovat viime sodan 
jäljiltä aatteellisissa bunkkereissa, joista 
ei nähdä että maailma on muuttunut. 
Marxilaiselle dualismille rakentava 
maailmankuva kaipaa poliittista vas-
tapoolia, joka antaisi merkityksen sen 
omalle olemassaololle. Fasisteja pitää 
siis kaivaa vaikka kiven alta.

veli-Pekka Kortelainen, puheenjohtaja, oulun Seudun Perussuomalaiset ry.

Tommi Tabermann kirjoittaa 22. päivä 
marraskuuta Uutispäivä Demarissa lap-
sista. 

”Lapsen oikeuksien päivänä mietin kuin-
ka paljon pimeää ja pahaa vitsa on meihin 
jättänyt. Tätä kansaa on kautta historian 
yritetty kasvattaa ja komentaa vitsalla, eikä 
se historia ole vieläkään loppu.

Yllättävän moni aikuinen uskoo yhä vit-
saan, pakkoon, kasvatuskeinona. Valinnan 
vapauden huippu on perinteisesti ollut se, 
että saat itse hakea, taittaa, metsästä sen 
vitsan, jolla sinua lyödään.

Vitsan perinteeseen kuuluu myös se, että 
sitä kutsutaan yhdeksi rakkauden muodoksi: 
Joka kurittaa, se rakastaa.

Voiko sanaa rakkaus pahemmin väärin-
käyttää?”

Niklas Herlin haaveilee kumiveneestä Uu-
dessa Suomessa 26. marraskuuta.

”Terveisiä mökiltä pimeästä Porkkalasta. 
Olin ihan linkolana, lämmitin puulla ja söin 
kylmää ruokaa, ihailin pohjoista luontoa. 
Sitten lyhyen päivän ohi häipyessä tuli mie-

leen, josko hankkisi elämässään kunnollisen, 
kovapohjaisen kumiveneen. Vaikka Torna-
don? Vaikka ei se kovin luontoystävällistä 
ole. Ja ne maksavat paljon. Mutta hienoja 
hyvät kumiveneet on. Katsokaa vaikka:
http://www.tornado-boats.com/

Jos hankkisi kunnon kumiveneen, tarvit-
sisi kunnon myllyn sitä viemään kunnon 
vauhdilla. Millään vanhan kansan airoilla 
tai pikkukoneella ei kannata edes yrittää. 
Hondan kone sopisi hyvin meikäläisen 
käyttöön! Vaikka kalliita nekin ovat, ja tal-
visäilytykset ovat hankalia. Ja bensaa palaa 
ihan käsittämättömästi. Mutta katsokaapa 
vain, tämä houkuttelee:

http://www.honda-marine.com/
Mutta jos saisin tuotteelle näkyvyyttä? 

Säästäisin hankintakuluissa? Julkisuutta 
valmistajatkin haluavat. Jos hankkisin Tor-
nado-kumiveneelle ja Hondan koneelle hy-
vin promootiota, saattaisin saada alennusta. 
Vaikka näin:

http://www.greenpeace.org/finland/fi/
kuvat-ja-vide...

Lykkyä tykö kaikille Tornado-veneen tai 
Hondan venemoottorin ostajille. Rauha ol-
koon kanssanne.”

aatoksia

Syrjintä, tekopyhyys ja 
ennakkoluulot
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Seurakunnat yrittävät parantaa maailmaa 
pienin teoin. Käytössä on ympäristödiplo-
meja, reilun kaupan tuotteita, kierrätystä, 
metsien suojelua ja energiansäästöohjeita.

Valitettava tosiasia on, että nämä pienet 
teot – niin hyviä kuin ovatkin – toisinaan pa-
rantavat enemmän tekijöiden mieltä kuin 
maailmaa.

Mutta kun työkaluksi otetaan miljardien 
eurojen osakesalkut, alkaa tuloksia syntyä ja 
näkyä. Näin ainakin toivotaan.

Niin kutsutusta varojen vastuullisesta si-
joittamisesta on tulossa merkittävä osa kir-
kon ja seurakuntien elämää. Aiemmin talo-
utta on pidetty vain kirkon muuta toimintaa 
tukevana apuvälineenä. Nyt siitä on tulossa 
yksi toiminnan muoto.

Kirkon sijoittamistoiminnan tarkoitukse-
na on turvata riittävä varallisuus eläkkeiden 
maksamista varten. Vastuullisesti sijoittamal-
la puututaan talouselämän mätäpaiseisiin eli 
epäeettisesti tai jopa lainvastaisesti toimiviin 
yrityksiin. Varallisuutta ei nähdä enää varalli-
suutena vaan myös vaikutusvaltana.

Suomen kirkko ja seurakunnat rahoinen-
sa ovat pieniä pelaajia markkinoilla. Vastuul-
lisen sijoittamisen periaate näyttää kuiten-
kin keräävän uskontokuntia ympäri maail-
maa saman pöydän ääreen. Erilaiset opit ja 
jumaluuskäsitykset lakaistaan maton alle.

Jos uskontojenvälisestä vastuullisen sijoit-
tamisen verkostosta muodostuu toimiva ko-
konaisuus, saattaa se onnistua keräämään 
huikean määrän pääomaa ja sen myötä ta-

loudellista vaikutusvaltaa. Toivottavasti val-
lalla saadaan hyvää aikaan.

Ongelmia syntyy väistämättä, kun yrityk-
siä ryhdytään luokittelemaan hyviin ja pa-
hoihin. Millainen toiminta on niin moititta-
vaa, että uskontokuntien pitäisi osakeomis-
tuksillaan vaikuttaa yrityksen johtoon?

Maailmalta on löytynyt selkeitä väärinkäy-
töstapauksia ja ihmisoikeuksien loukkauk-
sia. Niihin pitää puuttua, mutta miten suh-
tautua talouselämän lailliseen syntiin eli ah-
neuteen? Jos se valitaan yhdeksi epäeettisen 
toiminnan kriteeriksi, löytyy epäilyttäviä yri-
tyksiä Suomestakin. Seulonnan voisi aloittaa 
vaikka energia-alalta.

Näkyvä käsi markkinoille

Kolumni on osa 7-osaista kolumnisarjaa, 
jossa kaikkien eduskuntapuolueiden pai-
kalliset nuorisojärjestöt saavat kirjoittaa 
valitsemistaan aiheista.
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Aloitamme messulla Oulun tuomiokirkossa kello 10.
Sen jälkeen nautitaan kahvit keskustan seurakuntatalolla osoitteessa Isokatu 17.

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

Juhlapuheen pitää Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Tervetuloa!

Saksassa tiernapojat 
kiertävät ovelta ovelle 
kolmeksi itämaan 
tietäjäksi pukeutuneina. 
Heidän keräämillään 
rahoilla autetaan 
hädänalaisia lapsia eri 
puolilla maailmaa.

Saksassa tiernapojat ovat liik-
keellä loppiaisena. 8–13-vuo-
tiaat katoliseen kirkkoon 

kuuluvat tytöt ja pojat pukeutu-
vat Kaspariksi, Melkioriksi ja Bal-
tazahriksi sekä tähtipojaksi ja kul-
kevat talosta taloon tähteä kanta-
en ja laulaen.

Esitys ei ole kaikkialla samanlai-
nen, mutta sen sisältö on kuiten-
kin pääpiirteittäin sama: lauluissa 
ja teksteissä iloitaan Jeesus-lapsen 
syntymästä ja toivotetaan siunausta 
talon asukkaille.

Käyntinsä merkiksi tiernapojat 
kirjoittavat liidulla talon oveen tai 
seinään ”C+M+B”. Kirjainyhdis-
telmä tulee latinan kielen sanoista 
Christus mansionem benedicat - 
Kristus siunatkoon tätä taloa.

apua lapsilta lapsille

Tiernapoikatoiminnan takana ovat 
lasten lähetysliike Die Sternsinger ja 
Saksan katolisten nuorten yhdistys 
sekä katoliset hiippakunnat.

Tiernapoikia on Saksassa yhteen-
sä noin 500 000. Olemalla mukana 
toiminnassa lapset auttavat toisia 

lapsia ja saavat samalla tietää, mil-
laisissa elämäntilanteissa ikätoverit 
eri puolilla maapalloa voivat olla. 
Lisäksi tarkoitus on saada lapset 
huomaamaan, että pienelläkin 
panostuksella voi saada jotain hy-
vää aikaan.

Mukana toiminnassa on myös 
nuoria ja aikuisia. Puuhaa riittää 
heillekin niin tiernapoikien asujen, 
tähtien ja kruunujen askartelussa 
kuin laulujen ja siunausten harjoi-
tuttamisessa.

Tiernapoikien keräyslippaisiin 
kertyy suuria rahasummia: vuosit-
tain on kerätty hyväntekeväisyyteen 
kymmeniä miljoonia euroja. Tänä 
vuonna keräys tuotti 38,8 miljoo-
naa euroa.

Keräykselle valitaan vuosittain 
teemamaa. Vuonna 2005 teema-
maana oli Thaimaa, 2006 Peru ja 
tänä vuonna Madagaskar. Kerä-
yksen tuotto ei kuitenkaan mene 
pelkästään teemamaahan, vaan 
vuosittain sillä rahoitetaan kes-
kimäärin noin 3 000 projektia eri 
puolilla maailmaa.

Tukea saavat muun muassa 
huostaan otetut ja katulapset se-
kä lapset, joiden vanhemmat ovat 
menehtyneet aidsiin.

Tulossa juhlavuosi

Tulevana loppiaisena tiernapojat 
ovat liikkeellä 50. kerran. Juhla-
vuonna ei ole valittu erityistä koh-
demaata, vaan keskipisteenä ovat 
tiernapojat ja Die Sternsinger -lä-
hetysliikkeen tekemä maailman-
laajuinen työ.

Katolinen tiernaperinne on 
hyväntekeväisyyttä

Saksan katolisten nuorten yh-
distyksen puheenjohtaja, pastori 
Andreas Mauritzin mukaan tier-

oulu on pyrkinyt profiloi-
tumaan Tiernakaupunki-
na vuodesta 2001 alkaen. 

Hankkeessa ovat olleet mukana 
Oulun liikekeskus, kulttuuritoi-
mi, koulut, seurakunnat ja useat 
yritykset. Vuonna 2005 perustet-
tiin Tiernasäätiö keräämään ja ke-
hittämään paikallista ja kansainvä-
listä tiernapoikaperinnettä. Sääti-
ön toimintaa koordinoi Oulun lii-
kekeskus ry.

Oulun seurakuntayhtymä kuuluu 
Tiernasäätiön rahoittajiin. Säätiön 
hallitukseen kuuluva seurakuntayh-
tymän tiedotuspäällikkö Sakari 
Korpi pitää tarkoituksenmukaisena, 
että tiernaperinteen edistäminen 
on delegoitu yhdelle taholle. Hän 
ei syty ajatukselle, että seurakunnat 
ottaisivat perinteen kehittämisestä 
enemmän vastuuta.

– Joissakin maissa tähtilaulantaa 
koordinoi kristillinen järjestö, mutta 
Oulussa sellaista perinnettä ei ole. 
En koe, että Tiernasäätiön toimin-

nassa olisi kaupallisuutta tai kilpai-
luhenkisyyttä, Korpi sanoo.

Periaatteet ja käytäntö 
ristiriidassa?

Tiernasäätiön asiamies Pauliina 
Sirviö Oulun liikekeskuksesta sa-
noo, että perinteen vaaliminen on 
toiminnassa etusijalla. Yhtenä ta-
voitteena on tukea tiernaperinnet-
tä hyödyntävien toimintojen tuot-
teistamista, mutta se on toistaisek-
si ollut pientä.

– Kaikilla on mahdollisuus kuulla 
tiernapoikia ilmaiseksi. Ensin heitä 
voi kuulla kilpailussa, ja sitten teat-
terin aulassa joka ilta 21. joulukuuta 
saakka, Sirviö sanoo. 

Tiernapoikakilpailun parkkee-
raaminen ulkoilmaan keskelle 
liikekeskustaa kuitenkin viittaa 
siihen, että tavoitteena on tuottaa 
hetken viihdykettä shoppailijoille. 
Ei ole tärkeää, että kulttuurin ää-
reen pysähdytään ja erilaisiin tul-

kintoihin syvennytään. Rotuaaria 
markkinoidaan kohtaamispaikka-
na ”siellä missä nähdään”, mutta 
talvinen viima ja liukkaus pitävät 
huolen, etteivät paikalle eksy aina-
kaan huonompijalkaiset.

Sirviö torjuu kilpailun siirtämi-
sen sisätiloihin. Hänen mukaansa 
tiernapoikia on perinteisesti esitetty 
toreilla ja aukioilla, ja Tiernasäätiö 
haluaa jatkaa tätä perinnettä.

– Kilpailu ei kärsi yleisökadosta, 
vaikka julkisuudessa on toisin väi-
tetty. Paikalla pysähtyi tuhansittain 
väkeä. Veikkaan, ettei sisätiloissa 
yllettäisi samaan.

Kontakti yleisöön 
hienointa

Oululaisen tiernaperinteen säilymis-
tä on osaltaan auttanut tiernapoi-
kakilpailu, joka järjestettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1933.

Teuvo Pakkalan koulun 5a -mu-
siikkiluokan opettaja Ismo Kos-
kela arvioi, että kilpailu motivoi 
ryhmiä harjoittelemaan. Hän on 
valmentanut voitokkaita ryhmiä 
kilpailuun useana vuonna. Joulun 
tähdet -niminen ryhmä ei yltänyt 
palkinnoille, mutta siltä kuvattiin 
TV2:ssa esitettävään dokument-
tielokuvaan.

Yksi tiernapojista, Joonatan Väi-
sänen, ei pidä kilpailemista kovin 
tärkeänä. 

– Pääasia on, että saa esiintyä 

yleisölle, ja että on hyvä meininki, 
Väisänen sanoo. 

Raoul Mahjneh palkittiin vuoden 
Herodeksena 2006, mutta häntä-
kin innostaa eniten yleisöltä saatu 
spontaani palaute. 

– On hienoa, kun yleisö oikeasti 
kuuntelee. Joukossa on mummoja 
ja pappoja, jotka ovat esittäneet 
tiernapoikia lapsena, ja jotkut lau-
lavat mukana! 

Pojat kertovat esiintyneenä pääosin 
keskustan ravintoloissa, mutta mie-
lekkäämpiäkin esiintymispaikkoja 
olisi. Hälisevien ihmisten taustalla 
ei ole mukava laulaa.

– Haluaisin mennä esittämään van-
hainkotiin, innostuu Mahjneh.

Kummankin sydäntä lähellä on 
tiernapoikien perinteinen versio 
Oulun murteella.

Taskuraha 
ei motivoi

Rahan ansainta on kuulunut ou-
lulaiseen tiernapoikaperinteeseen 
alusta saakka. Taloissa kiertelevät 
ja keskenään nujakoivat ryhmät 
olivat pitkään paheksunnan aihe, 
mutta nykyään Tiernakaupungin 
imagoa rakennetaan matkailueu-
rojen houkuttimeksi.

Voisiko ajatella, että Oulun 
tiernapojat keräisivät rahaa hy-
väntekeväisyyteen samaan tapaan, 
kuin tähtilaulajat Saksassa ja Itä-
vallassa? 

Aikoinaan tiernapojat lauloivat 
henkensä pitimiksi. Nykynuorilla 
on harvoin materiaalista pulaa. 
Kokemus siitä, että työllään voi 
auttaa vähempiosaisia, ei olisi mi-
tätön juttu.

Sakari Korpi kuittaa ehdotuksen 
toteamalla, ettei se kuulu oululai-
seen perinteiseen. Seurakuntien 
osalta keräyksiä on hänen mieles-
tään riittävästi. Musiikkiluokan 
opettaja Ismo Koskela ei raaskisi 
ottaa tienestimahdollisuutta lap-
silta pois.

Lasten asennemaailma on ava-
rampi.

– Olen matkoilla nähnyt todella 
köyhiä ihmisiä. Suomessa on asiat 
hyvin. Antaisin mielelläni rahat hy-
väntekeväisyyteen, vakuuttaa Rauol 
Mahjneh. Myös Joonatan Väisänen 
innostuu ideasta välittömästi.

Voisiko tiernapalkkioiden lah-
joittaminen jollekin avustusjärjes-
tölle tuoda Oulun tiernakaupunki-
imagoon kaivattua kansainvälistä 
ulottuvuutta?

Nykyisellään Tiernasäätiön 
rahoitus ei riitä kansainväliseen 
kulttuurivaihtoon, koska suoma-
laiset yritykset jakavat kulttuurille 
tunnetusti vain roposia.  

Voisi olla hyvä tulevaisuuden si-
joitus laajentaa oululaisten lasten 
oivallusta siitä, että kansainvälisyys 
voi perustua muuhunkin kuin an-
saintalogiikkaan. 

RiiKKa vuoRiJäRvi

hyväntekeväisyys tiernapoikien 
johtotähdeksi?
Tiernakaupunki Oulu näkyy lähinnä 
ydinkeskustassa, ja huomion keskipisteessä on 
tiernapoikakilpailu. Tiernapojat itse haluaisivat 
laulaa ikäihmisten iloksi ja kerätä rahaa 
heikompiosaisten hyväksi. Voisiko Tiernakaupunki 
jalkautua keskustan paraatipaikoilta ihmisten luo 
alkuperäiseen tapaan?

Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys 
juhlii sadatta vuosikertaansa

sunnuntaina 9. joulukuuta 2007.

napoikana oleminen ei tarkoita 
vain vuoden alussa ovelta ovelle 
kiertämistä ja keräyslippaan täyt-

tämistä. Hänen mielestään tierna-
pojat tuovat Christus mansionem 
benedicat -siunauksellaan tärkeää 
viestiä rauhasta ja oikeudenmukai-
semmasta maailmasta.

Tuleva keräys avataan 2. tammi-
kuuta 2008 Speyerissä. Avajaisti-
laisuuteen ja jumalanpalvelukseen 
saapuu 2000 tiernapoikaa eri puolilta 
Saksaa. Perinteisen tiernapoikien 
julistuksen lukee 4. tammikuuta 
liittokansleri Angela Merkel, ja 
loppiaisena tiernapoikia nähdään 
liittopresidentti Horst Köhlerin 
vieraina.

Päivi MäKiNeN

Saksassa tiernapoikiin kuuluu kolme tietäjää ja 
tähtipoika. heillä on mukanaan yleensä askar-
rellut keräyslippaat, suitsutuslamput ja mirha-
miastiat eli kultaa, pyhää savua ja mirhamia.
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menot oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

ToimipaikatKirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

hartauselämä
Aamurukous ke 5.12. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 30.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 1.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 1.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 5.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 5.12. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Puhe Ilmo Pulkamo.
Miesten piiri ke 5.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Adventtihartaus su 2.12. klo 12, 
Intiön seurakuntakoti. Hartaus 
Ari Lukkarinen, kanttori Tomi 
Heilimo.
Aamurukous ke 5.12. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Madekosken Rauhanyhdis-
tyksen joululauluilta su 2.12. 
klo 18, Pyhän Andreaan kirkko. 
Hartaus, Jyrki Vaaramo
Raamattupiirit ti 4.12. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattu- ja keskus-
telupiiri ke 5.12. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Tutustumme ja 
käymme läpi Ilmestyskirjaa.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 4.12. klo 19, 

Karjasillan kirkko. Jyrki Vaara-
mo ja Oiva Savela.

tuiran seurakunta

Miestenpiiri ti 4.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Helena Paalanne 
alustaa aiheesta Äiti Teresa.
Raamattupiirit:
Ti 4.12. klo 18, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Ke 5.12. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Puoliväli-
kankaan alueen ompeluseurat 
pe 30.11. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseurat 
pe 30.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 30.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan su 
2.12. klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Sinun Herrasi tulee. Mes-
siaspsalmit. Raamattuopetus ja 
viikkomessu Pentti Kortesluo-
ma. Infoa lähetystyöstä. Lasten 
ja varhaisnuorten ohjelmaa. 
Järj. myös Kansanlähetys, Kyl-
väjä ja SLEY. 

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Virsilauluilta ti 4.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Isänmaan virret.

karjasillan seurakunta

Sininen Sävel itsenäisyyspäi-
vän juhlakonsertti la 1.12. klo 
14-15.15 Caritaksen Tapiola-
talon aulassa. Heikki Keränen 
pitää puheen, esiintymässä mm. 
Loud Speakers ja Mikko Alatalo. 
Juontaa Lauri Salovaara. Tar-
jotaan torttukahvit. Järjestää 
Höyhtyän suuralueen vanhus- 
ja vammaistyöryhmä.
Ajatuksen siivillä -kirjalli-
suuspiiri ti 4.12. klo 18, Karja-
sillan kirkko. 
Mieskuoro Weljien Jouluora-
torio ti 11.12. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Jouluorato-
rion (säv. Antti Heikkilä, san. 
Niilo Rauhala) toteuttavat 
Mieskuoro Weljet, kamarior-
kesteri Ex Tempore, mezzo-
sopraano Sirkka Rautakoski, 
baritoni Ville-Veikko Telkki, 
tenori Veli-Matti Rautakoski ja 
Olli Heikkilä (musiikinjohto). 
Niilo Rauhala pitää puheen ja 
Petri Satomaa lukee Raamatun 
tekstejä. 
Joulu sydämessä -runoilta 
17.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
”Jo, joulunrauha, saavu, jää nyt 
joka sydämeen, luo toivon, ilon 
lämmin sää maailman kylmyy-
teen”. Glögi- ja piparitarjoilu.

tuiran seurakunta

Merikosken laulun joulukon-
sertti ke 12.12. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Cappella pro Vocale -lauluyh-
tyeen joulukonsertti la 15.12. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lauluyhtye juhlistaa 10-vuotis-
ta taivaltaan joulukonsertilla. 
Vapaa pääsy. 

OulujOen seurakunta

Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti su 2.12. klo 15, 
Oulujoen kirkko. 

Diakonia
karjasillan seurakunta

Diakonian vastaanoton ajan-
varaus on maanantaisin, puh 
(08) 531 3219. Joulunajan 
viimeinen ajanvaraus on 17.12. 
Joulun jälkeen ensimmäinen 
ajanvaraus on 7.1.2008.
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 3.12. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ystävän kamari ti 4.12. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakoniapiiri ke 5.12. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvi ti 
4.12. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 4.12. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Vieraana 
pastori Helena Paalanne.
Työttömien ateria ti 4.12. klo 

12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 4.12. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Aikuisten kuntopiiri ke 5.12. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

Liikuntavammaisten kerhon 
joulujuhla pe 7.12. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ilmoit-
tautuminen ruokailua varten  
viim. 30.11., p. (08) 316 1340. 
KUULOVAMMAISET
Sosiaaliturva tutuksi -semi-
naari pe 30.11. klo 9–13, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aiheena omaishoito ja sen 
tukimuodot.
Piispanmessu su 2.12. klo 10, 
Oulun tuomiokirkko. Viitto-
makielinen tulkkaus. Messun 
jälkeen piispan vastaanotto 
Ojakatu 1.
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten joulujuhla 
la 15.12. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. Jouluista ohjelmaa, 
musiikkia ja puhetta. Hartaus 
pastori Juha Huhtala. Tontut 
tarjoilevat riisipuuroa, kahvia 
ja piparipullaa. 
KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
4.12. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 4.12. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
PÄIHDETYÖ
Huom! Päihdetyön naistenryh-

mää ei ole 30.11.
Tavoiteryhmä ma 3.12. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Raamattupiiri ti 4.12. klo 13, 
Diakoniakeskus. 

Lähetys
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Lähetyspiiri ke 5.12. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Ei ole toista evankeliumia, Liisa 
Karkulehto.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri 
ti 4.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 
Kaukovainion kaikkien lähe-
tyspiirien yhteinen joulujuhla 
ke 5.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Uusien nimikkolähettien mat-
kaan siunaaminen su 2.12. klo 
10, Tuiran kirkko. Soile ja Jarkko 
Jokimiehen perheen lähtöjuh-
laa vietetään ensimmäisenä 
adventtina. He ovat lähdössä 
Keski-Aasiaan Kansanlähe-
tyksen kautta. Messun jälkeen 
kahvitilaisuus.
Lähetyspiiri ma 3.12. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit: 
Ma 3.12. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 3.12. klo 18.30, Oulujoen 

Oulun tuomiokirkossa: Su 
2.12. klo 10 piispanmessu, 
johtaa piispa Samuel Salmi, 
avustaa Anna-Mari Heikkinen. 
Urkuri Maija Tynkkynen ja 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
Kansanmusiikkiyhtye Tallari, 
Tuomiokirkkokuoro.Kolehti 
köyhyyden ja perusturvatto-
muuden poistamiseen maa-
ilman köyhimmille alueille 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Radio Pooki.
Su 2.12. klo 15, perheiden 
adventtikirkko, toimittaa An-
na-Mari Heikkinen, avustaa 
Heleena Hietala ja Outi Met-
sikkö. kanttorina Henna-Mari 
Sivula.
Su 2.12. klo 18 adventti vesper, 
toimittaa Ari-Pekka Metso, 
Tuomiokirkkokuoro, johtaa 
Henna-Mari Sivula, urut Maija 
Tynkkynen.

Karjasillan kirkossa su 2.12. 
klo 10 messu, toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat Mirjami 
Dutton, Mervi Keskinen ja 
Riina Moilanen. Kanttoreina 
Sirpa Ilvesluoto ja Riitta Piip-
po. Karjasillan kirkkokuoro. 
Jouluseimen siunaaminen. 
Kolehti köyhyyden ja perus-
turvattomuuden poistamiseen 
maailman köyhimmillä alueilla 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa: Su 2.12. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Anu Kontio, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kas-
tellin kirkkokuoro. Messun 
jälkeen glögit ja piparit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 2.12. klo 18 gospelmes-
su, toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustaa Mirjami Dutton, Mari 
Jääskeläinen, Esa Rättyä ja 
Karjasillan gospelryhmä YA1. 
Glögit ja piparit seurakuntasa-
lissa. Joulukorttitalkoot.
Kaukovainion kappelissa su 
2.12. klo 12 messu, toimittaa 

Vesa Pöyhtäri, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit, lähetti Tuija 
Lintilä kertoo työstään Etiopi-
assa. Kolehti ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 2.12. 
klo 12 perhemessu, toimittaa 
Esa Nevala, avustavat Virpi 
Sillanpää-Posio, Anu Kontio 
ja Mari Jääskeläinen, kantto-
rina Riitta Piippo. Maikkulan 
lapsikuoro ja tenavakuoro. 
Mukana myös lastenohjaajat 
Ritva Puska, Kati Moilanen ja 
Heidi Viitakangas. Kirkkokah-
vit. Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
2.12. klo 12 perhemessu, toi-
mittaa Petri Satomaa, avustavat 
Päivi Sutinen, Hanna Partanen 
ja Kati Naisniemi, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Pyhän An-
dereaan lapsikuoro. Päivä- ja 
iltapäiväkerholaiset mukana. 
Lyhtytapahtuma. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Tahkokankaan palvelukes-
kuksessa la 1.12. klo 13 ad-
venttikirkko, toimittaa Jonna 
Kalliokoski, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto.

Tuiran kirkossa: Su 2.12. klo 
10 messu, toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Pasi Kurikka, 
avustavat Liisa Kingma ja Tarja 
Oja-Viirret, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikuoro. Kolehti 
Jokimiehen perheen nimikko-
lähettityölle Kansanlähetyksen 
kautta. Jokimiehen perheen 
matkaansiunaaminen.
Su 2.12. klo 18 iltamessu, toimit-
taa Juha Valppu, avustaa Sanna 
Komulainen, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti köyhyyden ja 
perusturvattomuuden poista-
miseen maailman köyhimmiltä 
alueilta, Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.
Ke 5.12. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Juha Valppu, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
hengellisen työn tukemiseen 
Suomen Kristillisen Työväen 
Liitolle.
Pateniemen kirkossa su 2.12. 
klo 12 messu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Raili Toppi-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. Kolehti ks. Tuira klo 18. 
Diakoniapiiri tarjoaa torttu-
kahvit.

Pyhän Luukkaan kappelissa :
Su 2.12. klo 10 messu, liturgia 
Päivi Jussila, saarna Ari Savuoja, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Gospelyhtye Glorias, johtaa 
Johanna Fiskaali. Kolehti ks. 
Tuira klo 18. Kirkkokahvit.
Su 2.12. klo 18 gospelmessu, 
toimittaa Ari Savuoja, Sarastus-
kuoro, kolehti kummioppilaal-
le, iltapalatarjoilu.
Pyhän Tuomaan kirkossa 
su 2.12. klo 12 perhemessu, 
toimittaa Riikka Honkavaara, 
avustaa Stiven Naatus, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
ks. Tuira klo 18.

Oulujoen kirkossa su 2.12. klo 
10 messu, toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, saarnaa Riitta Kenta-
la, kanttorina Lauri Nurkkala, 
päivä- ja iltapäiväkerholaiset 
sekä lapsikuoro avustavat. 
Kanttori Sanna Leppäniemen 
virkaan asettaminen. Kirkko-
kahvit Oulujoen pappilassa.
Turkansaaren kirkossa su 2.12. 
klo 12 adventtihartaus, hartaus 
Riitta Kentala, kanttorina Juha 
Pöykkö. 
Ylikiimingin kirkossa su 2.12. 
klo 12 perhekirkko, toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Leo Rahko, avustaa lapsikuoro 
ja Maanantaikuoro.
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kirkko, sakasti. 
Ylikiimingin alue
Piispankamarin jouluhetki ti 
4.12. klo 13, Piispankamari. 

Lapset ja   
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Perheiden joulupaja ti 4.12. 
klo 18, Intiön seurakuntakoti. 
Joulupajaan ovat tervetulleita 
kaikki; isät, äidit, kummit ja 
isovanhemmat yhdessä lasten 
kanssa askartelemaan, leikki-
mään, laulamaan ja hiljenty-
mään joulun sanoman äärellä. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Joulupaja on maksuton. 
Pyhäkoulu su 2.12. klo 12, Ma-
kasiininkatu 6, kerhohuone. 
Heinäpään perhekerho ke 
5.12. klo 10, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Satunurkka 4-9-vuotiaille la 
1.12. klo 11–13, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 1.12. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Eri sukupolvien 
kohtauspaikka. Mummo ja 
Vaari odottavat sinua kylään 
ja samalla kurkkaamaan men-
neisyyteen. 
Pyhäkoulut:
Su 2.12. klo 10, Kastellin kirkko 
(jumalanpalveluksen aikana).
Su 2.12. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 2.12. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 3.12. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 4.12. klo 9.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ke 5.12. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli, Kastellin kirkko ja 
Kaukovainion kappeli, aiheena 
2. adventti.
Ke 5.12. klo 10, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Huom! Karjasillan kirkolla ei 
ole perhekerhoa ke 5.12.
Perhekerhot ovat kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhimmille 
hartauden, kahvin, askartelun 
ja laulujen merkeissä. 

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli 
maanantaisin ja tiistaisin Pyhän 
Tuomaan kirkolla. Tied. Tuija 
Puurunen p. 050 357 6915.
Pyhäkoulut: 
Su 2.12. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli (jumalanpalveluksen 
aikana).
Su 2.12. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 2.12. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 2.12. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko (jumalanpalveluksen 
aikana).
Su 2.12. klo 12, Pateniemen 
kirkko. 
Perhekerhot: 
Ti 4.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 5.12. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan Monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 

Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko.

OulujOen seurakunta

Perhekerhot ke 5.12. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo, San-
ginsuun seurakuntakoti, Saa-
relan seurakuntakoti, Heikki-
länkankaan seurakuntakoti, 
Hönttämäen seurakuntakoti, 
Huonesuon seurakuntakodin 
väliaikaistilat ja Myllyojan 
seurakuntatalo.

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

Nuoret
Yökahvila Nuortenpaikka la 
1.12. klo 20–24, Erityisnuori-
sotyöntilat, Isokatu 11. Vapaa-
muotoinen peli- ja oloilta yli 
13-v. nuorille. Mahdollisuus 
keskusteluun ja yhdessäoloon.

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas By Night -yö-
kahvila pe 30.11. klo 20, Pyhän 
Andreaan kirkko. Jokaisen kuu-
kauden viimeisenä perjantaina 
klo 20–24. Jokaisella illalla on 
oma teemansa, milloin katso-
taan leffaa ja milloin lauletaan 
punaisen veisukirjan lauluja. 
Ilta kuitenkin toteutetaan nuor-
ten kanssa. Lopuksi hartaus.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 4.12. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Pelejä, jutte-
lua, musiikkia ja oleilua. Myös 
hartaus.  

tuiran seurakunta

Nuorten pikkujouluklubi ja 
yökahvila pe 30.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Järj. myös Oulun 
kaupungin nuorisoasiainkes-
kus. Iltaan ovat tervetulleita 
kaikki 13–17-vuotiaat nuoret. 
Piparien leivontaa, joulukort-
tiaskartelua, joululauluja ja 
jouluinen tietovisa loistavi-
ne palkintoineen. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Merja 
Oksmanilta p. 040 524 5944 tai 
Puolivälinkankaan nuorisota-
lolta p. 55868 229. 
Isoskoulutus VI ke 5.12. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Tui-
ran seurakunnan isostoimin-
nan seuraavat koulutuskerrat 
pidetään ke 5.12. ja ke 12.12. klo 
17- 18.30 Koskelan seurakunta-
kodilla. Aiheena Mikä ryhmä? 
Valitsethan koulutuskerroista 
sinulle sopivamman! 
Nuortenilta Koskelassa ke 5.12. 
klo 18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Tule sinäkin Koskelaan 
nauttimaan musiikista, pelihet-
kistä ja hyvästä seurasta! 
Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Oulunsalon seurakunnan lei-
rikeskus Umpimähkä. Halu-
atko hengähtää joulukiireiden 
keskellä? Saatko sormillasi 
taivuteltua voitaikinasta täh-
den? Haluatko nauttia hyvästä 
seurasta? Lähde mukaan! Leirin 
hinta on 20 e. Ota mukaasi 
pieni lahja, arvo max. 2 e. Joka 
lahjan tuo, se lahjan saa! Leiri 
on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille nuorille ja se täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sitovat ilmoittautumiset 5.12. 
mennessä. Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Anssi Putilalta, p. 
050 340 8982 tai anssi.putila@
evl.fi. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet:
To 29.11. klo 19, Saarelan seu-
rakuntakoti. 
Ma 3.12. klo 19, Talvikankaan 
nuorisotila. 
Ma 3.12. klo 19, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 4.12. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 5.12. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti.

Nuortenilta ke 5.12. klo 18, Hin-
tan seurakuntatalo. Teemallista 
ohjelmaa, hartautta ja yhdessä-
oloa yhteisten aiheiden äärellä. 
Ilta jatkuu klo 21 saakka avointen 
ovien merkeissä. Rippikoulu-
lainen ja jo konfirmoitu nuori, 
nämä illat ovat sinua varten.

Nuoret aikuiset ja 
opiskelijat
Cross Cafe Nuorten aikuisten 
kristillinen kahvila pe 30.11. 
klo 19–0.30, Isokatu 11. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Gospelmessu su 2.12. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Ari Savuoja, mukana Sa-
rastus-kuoro, iltapalatarjoilu. 
Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri ti 4.12. klo 16, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Opiskelijajärjestöt:
Evankelisten nuorten aikuis-
ten ilta pe 30.11. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jesaja, Ari Lukkarinen.
OPKOn ilta la 1.12. klo 19, 
Öbergin talo. Jeremia – monien 
murheiden profeetta, Mailis 
Janatuinen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 3.12. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Katja 
Pudas, Oksina viinipuussa 
- Minäkö osallistuisin, onko 
se armoa?
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 5.12. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Lähetetty 
todistamaan, Tiia Kallio.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Hopealanka ma 3.12. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 5.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho ma 3.12. klo 
12.30, Maikkulan kappeli. 

tuiran seurakunta

Tuiran seurakunnan eläke-
läisten jouluretki Merilän 
kartanoon ti 4.12. Tutustum-
me Muhoksen kauniiseen 
kirkkoon, nautimme jouluisen 
aterian Merilän kartanossa ja 
käymme ostoksilla savipaja Sa-
vi-Jontussa. Hinta 30 e/henkilö 
(sis. matkat ja ruoka). Maksu 
kerätään linja-autossa. Ilm. 
viim. 29.11. p. (08) 316 1340. 
Retkellä mukana diakoniatyön-
tekijät Paula Kyllönen p. 040 723 
5880 ja Päivi Moilanen p. 040 
574 7064. Linja-auton reitti: 
Klo 9.00 Pateniemen kirkko, klo 
9.10 Palokan palvelukeskus, klo 
9.20 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 9.25 Koskelan seurakunta-
kodin pysäkki, ajaa Emäpuun-
tietä, klo 9.35 Pyhän Tuomaan 
kirkko, ajaa Kaarnatietä, klo 
9.45 Tuiran kirkko. Takaisin 
Oulussa olemme n. klo 16.30.
Tuiran seurakunnan eläkeläis-
ten joulujuhla su 9.12. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Linja-autoreitti 1: Mäntykoti 
klo 11, Kangastien palvelukes-
kus klo 11.05, Tuiran kirkko 
klo 11.10, Alppilan pysäkki, 
Kaarnatie klo 11.20, Hiidentien 
päätepysäkki klo 11.30. 
Linja-autoreitti 2: Koskelan 
palvelukeskus klo 10.50, Kos-
kelan seurakuntakodin pysäkki, 
Rajakylän seurakuntakoti klo 
11.00, Palokan palvelukeskus 
klo 11.10, Pateniemen kirkko 
klo 11.20, Kuivasjärvi, Karja-
kentän pysäkki klo 11.30, Kai-
toväylä, Yliopistonkatu, Pyhän 
Luukkaan kappelin pysäkki 
klo 11.40.
 
OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 3.12. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Ma 3.12. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma 3.12. klo 12, Sanginsuun 

seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
3.12. klo 19, Huonesuon seura
kuntakoti,väliaikaistilat. 
Martantupa ti 4.12. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Kaikkien ikäihmisten yhteinen 
joulukirkko ja puuro su 9.12. 
klo 10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Kyytiä tarvitsevat yhteys 
diakonissaan 30.11. mennessä, 
p. 040 528 1813.

Leirit ja retket
Ruuhkasta rauhaan 8.–10.2., 
Lapiosalmen eräleirikeskus 
Posiolla. Leiri nelikymppisille 
yksin, kaksin tai lasten kanssa. 
Ilm. viim. 31.1.2008 mennessä 
hiippakunnan lähetystoimis-
toon: oulu.sls@mission.fi tai p. 
(08)535 8521.

karjasillan seurakunta

Loppiaisleiri 5.–7.-luokkalai-
sille 2.–4.1., Rokuan leirikeskus. 
Leirille otetaan Karjasillan 
seurakunnan alueella asuvia, jos 
paikkoja jää niin myös muita. 
Askartelua, ulkoilua yms. Hinta 
27 e sis. täysihoidon sekä tapa-
turmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viim. 14.12., p. (08) 316 1340, 
klo 9-16. Lisätietoja  Mirjami 
Dutton p. 050 462 0759, Katja 
Ylitalo, p. 040 831 5932 ja Mari 
Jääskeläinen p. 040 730 4118. 

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

karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 5.12. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 3.12. klo 9, 
Intiön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Kerho kokoontuu 
myös keskiviikkoisin klo 9.
Kivikerho ti 4.12. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ma 3.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Gospelmessu ja isoskoulutus 
pe 30.11. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. Gospelmessu nuoril-
le ja itsensä nuoriksi tunteville. 
Saarna Pertti Lahtinen, liturgia 
Ilkka Mäkinen, housebändiä 
johtaa Esa Rättyä. Messun 
jälkeen isoskoulutus. Mehu-, 
tee- ja kahvijatkot nuorten 
tiloissa.
Sinkkuilta pe 30.11. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo. Pas-
tori Päivi Jussila alustaa aiheesta 
Rukoilkaa lakkaamatta: Miten 
se on mahdollista? Sinkkuilta 
on aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka. 
Joulumyyjäiset la 1.12. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Kaatuneitten omaiset ma 
3.12. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Naisten ilta ma 3.12. klo 18, 
Öbergin talo, alakerran ryh-
mätila. Syyskauden viimeinen 
kokoontuminen joululaulujen 
merkeissä. Jos lahjan tuot, niin 
lahjan saat. Mahdollisuus sau-
nomiseen. 
ALFA-kurssi ti 4.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Joulun tuoksuinen ilta ti 4.12. 
klo 18, Myllyojan seurakunta-
talo. Jouluista askartelua, pipa-
reiden koristelua, joululauluja 
ja tarjoilua.
Perinteiset joulurunot ti 4.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Maria Leinosen jou-
lurunot lauluin ja sanomin. 
Esiintyjät: Terttu Aakko, Mirja 
Granlund, Verna Granroth, 
Kirsti Kämäräinen, Kirsti Leino 
ja Aili Heikkinen.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen messu 
su 2.12. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
Adventlicher Familien-
Gottesdienst 
Mi 5.12. um 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Anschließend gemeinsames 
Advents-Kirchkaffee. 
Christmas Carols - 
Kauneimpia joululauluja 
englanniksi ja suomeksi 
Sat 8.12. at 4 pm, Oulu 
Cathedral. Annual 
Christmas Carols Service 
in English and Finnish 
with Patrick Dickson. 
Soloist Göran Tornberg. 
Coffee Fellowship.

PARISUHDE
Rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 18.–20.1., Roku-
an leirikeskus. Tarkastellaan 
parisuhteen hyviä asioita ja 
vahvuuksia sekä tarkistetaan 
yhteistä suuntaa eteenpäin. 
Ohjaajina Riitta ja Jouko Piippo 
sekä Aino ja Heikki Kaikkonen. 
Kurssin hinta 82 e/pari, matkat 
omin kyydein. Tied. ja ilm. viim. 
4.1.08 Heikki Kaikkoselle, p. 040 
502 5010.

Tuomiokirkko: Onni Imma-
nuel Hietala 90 v, Ritva Anneli 
Junkkari 54 v, Reino Veikko 
Kohonen 84 v, Anna Edit Kor-
honen 91 v, Arvid Soininen 
87 v, Anna Kyllikki Sorila s. 
Karjalainen 80 v.
Karjasilta: Mauno Otto Jalmari 
Keinänen 78 v, Erkki Antero 
Leiviskä 71 v.
Tuira: Martti Johannes Ho-
lappa 77 v.
Oulujoki: Irja Tuulikki Kerä-
nen 78 v, Jenni Elisabet Kokko 
s. Kokko 74 v, Viljo Henrikki 
Kokko 84 v.

Karjasilta: Antti Antero Pih-
kala ja Pirjo Kaisa Halmi, Ismo 
Aarne Tapio Stefanius ja Marjo 
Helena Kinnunen, Janne Pekka 
Runtti ja Tatjana Agafonova.
Tuira: Rhawi Dantas Alves ja 
Paula Kaisa Johanna Mäkinen, 
Jarmo Juhani Myllylä ja Hanna-
Mari Hulkkonen.
Oulujoki: Tapio Antero Salmela 
ja Arja Sini-Tuulia Louhimaa.

Karjasilta: Valtteri Mikael 
Adrian Heikkilä, Otto Mika 
Juhani Hirvelä, Aapo Viljami 
Häkli, Vilma Aada Olivia Kum-
pulainen, Samu Mikael Kyngäs, 
Otto Elias Jeremia Käräjäoja, 
Inka Lumia Tuulia Malinen, Iisa 
Alessia Malmberg, Sofia Ilona 
Paasimaa, Oliver Sebastian 
Repo, Matias Iivari Stefanius, 
Niila Jeremia Takkinen, Juulia 
Milja Marianna Vanha-aho, 
Samuel Julius Vikki.
Tuira: Tapio Niilo Aapeli Inke-
roinen, Tiitus Oskari Karjalai-
nen, Vihtori Salomon Kellokos-
ki, Wäinö Elmeri Keskikallio, 
Pauli Martti Kuivila, Jonathan 
Oscar Kärnä, Leevi Väinö 
Eemeli Mäki, Topias Jaakko 
Johannes Pohjanen, Tuomas 
Eino Artturi Pohjanen.
Oulujoki: Martti Alvar Elias 
Harmainen, Ella Maaria Moi-
lanen, Ella Emilia Pruikkonen, 
Sini Nelli-Emilia Salmela, Anna 
Sofia Putila.

Oulun tuomiokirkossa klo 10 sanajumalanpalvelus.
Karjasillan kirkossa klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Oulujoen kirkossa klo 10 sanajumalanpalvelus ja  
klo 19 viikkomessu.
Ylikiimingin kirkossa klo 10 sanajumalanpalvelus.
Tuiran kirkossa klo 10 sanajumalanpalvelus.

Kunnianosoitukset
Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapaussodan 
sankarimuistomerkillä klo 9.45.
Oulujoen sankarimuistomerkillä klo 9.45.
Oulun hautausmaalla sankarimuistomerkillä ja 
vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä 
klo 11.30.

Itsenäisyyspäivän sävelhartaus 
Oulun tuomiokirkossa klo 16.30. Puhe Matti Pik-
karainen, Oulun Fröökynät, Ynnin Pojat, ONMK:n 
Mieslaulajat, Puhallinyhtye Vaskiveikot. Ohjema 5 e. 
Tuotto Oulun Sotaveteraanit Ry:lle.

Itsenäisyys- 
päivänä 
6.12.

Sotaveteraanikuoron 

Joulukonsertti
su 2.12. klo15 oulujoen kirkossa
Kuoroa johtaa Rauno Rännäli, urut Sanna Leppä-
niemi, solistit Tuomo Malmi ja Olavi Myllykangas. 
Puhe kirkkoherra Paavo Moilanen. 
Vapaa pääsy. 

CROSS 
CAFE

 pe 30.11. klo 19–0.30

Nuorten aikuisten 
kristillinen kahvila, 

Isokatu 11.

Elävää musiikkia, 
evankeliumia ja 

elämyksiä rennossa 
seurassa. 

Klo 21.45 lavalle nousee 
alunperin kempeleläinen 

nykyisin oululaistunut 
TEO.

Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 2 e.
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KuTSu
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 2.12. Oulu/Raati Lions 

Clubin miehet kuljettavat tuomiokirkkoseurakuntalaisia klo 10 
alkavaan messuun Tuomiokirkkoon ja sen jälkeen puolisoiden 

järjestämille ohjelmallisille kirkkokahveille Keskustan 
seurakuntatalon alasaliin, Isokatu 17.

Henkilökohtainen kyyti autolla kotiovesi edestä. Mikäli olet 
halukas, ilmoita nimesi ja yhteystietosi kirkkoherranvirastoon 

puh. (08) 3161 401. 
Tarkemmat tiedustelut: Outi Vaarala 040 5747 169.

Seimikulttuuria 
Teatterimaanantaissa

Oulun kaupunginteatterin Teatterimaanantaissa 10.12. klo 18 
aiheena tierna- ja seimikulttuuri. Puhujana hiippakuntasihteeri 
Pekka Asikainen. Paikalla on seimiasetelmiä Oulun kirkoista. 
Tilaisuus on kaikille avoin. 

TYÖTTÖMIEN JOULUATERIAT
Tuiran seurakunnassa:
Ti 11.12. klo 12 Rajakylän seurakuntakodilla, Tervakukkatie 2.

• Ateriakortteja saa tiistaisin klo 12–13 työttömien aterian 
yhteydessä sekä asukastuvalta.

To 13.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkolla, Mielikintie 3.
• Ateriakortteja saa Pyhän Tuomaan kirkolta 27.11. sekä 30.11. 
klo 9–10,  
• Pyhän Luukkaan kappelilta, Yliopistonkatu 7, ma 3.12. klo 
12–13 ja ti 4.12. klo 11–12 , sekä Tuiran kirkolta, Myllytie 5,  
27.11. klo 9–10. 

Pe 14.12. klo 12 Koskelan seurakuntakodilla, Koskelantie 86.    
• Ateriakortteja saa Koskelan seurakuntakodilta sekä Toppilan 
monipalvelukeskuksesta, Paalikatu 19,  27.11. klo 9–10 sekä 
3.12. klo 14–15. 

Oulujoen seurakunnassa:
Ti 18.12. klo 12  Myllyojan seurakuntatalossa, Koivumaantie 2.

• Ateriakortteja saa diakoniatyöntekijöiden vastaanotoilta: ma 
klo 9–11 Myllyojan seurakuntatalo, Hintan seurakuntatalo ja 
Sanginsuun seurakuntakoti, to klo 9–10 Huonesuon seura-
kuntakoti ja Saarelan seurakuntakoti sekä to klo 12–13 Hintan 
seurakuntatalo. Viimeinen vastaanotto on torstaina 13.12.

Kauneimmat 
joululaulut
-yhteislaulutilaisuudet alkavat

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Su 2.12. 
klo 13 Turkansaaressa, Yli-Juuruksen pirtissä,  
kanttorina Juha Pöykkö.

Seuraavan kerran Kauneimpia joululauluja  
lauletaan sunnuntaina 9.12.
Kaikki tilaisuudet ilmoitetaan Rauhan Terveh-
dyksessä 5.12.

Koko perheen lyhtytapahtuma
Su 2.12. klo 12 Kaakkurissa Pyhän Andreaan kirkossa, Sulkakuja 8

Ohjelma:
klo 12  Perhemessu
klo 13  Lounas (hirvenlihakeitto) ja kahvit
klo 13.30–15 Toimintapisteet lapsille mm. muskaria, 
askartelua, ongintaa (0,50 e/kerta), koiravaljakkoajelua (1 e/kierros).

Arpajaiset toisenlaisen joululahjan hyväksi.
Ruokailun hinta: aikuiset 4 e ja lapset 2 e. 
Ruokailun tuotto jaetaan ruoka- ja vaatepaketteina 
tänä jouluna Kaakkurin suuralueen avun tarvitsijoille 
seurakunnan diakoniatyön kautta.

Tapahtuman järjestää Karjasillan seurakunta ja Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä.

Myyjäiset
Tuiran kirkolla  

la 1.12. klo 10–12

Hernekeittoa ja  

riisipuuroa (omat astiat), 

aitoa uunijuustoa, 

porkkana- ja lanttulaatikkoa, 

joululeivonnaisia:  

kakkuja, makeita- ja  

suolaisiapiirakoita ym.

Arpoja ja afrikkalaisia 

tavaroita.

Tuotto lastenlääkäri 

Leena Pasasen työn 

tukemiseen sairaalassa ja 

Aids-orpojen koulutukseen 

Ilembulassa Tansaniassa.

Tervetuloa - Karibu!

Ilembulan Ystävät ry 

ja Tuiran lähetyspiiri

ADVENTTIVASTAANOTTO
Piispantalossa klo 12–15
sisäänkäynti Hallituskatu 3

Olette sydämellisesti tervetulleita

Oulun hiippakunnan piispa

Samuel Salmi

PIISPANMESSU
Oulun tuomiokirkossa klo 10
toimittaa piispa Samuel Salmi avustajineen 
urkurina Maija Tynkkynen
Kansanmusiikkiyhtye Tallari,  
Tuomiokirkkokuoro, Katedraalikuoro, 
Sofia Magdalena -yhtye

Piispanmessu ja 
adventtivastaanotto

1. adventtisunnuntaina
2.12.2007

Siiven, lähetyksen 
puodin ja pajan, 

avajaiset 1.12.

Ovet avoinna klo 14 alkaen. 
Tilojen siunaaminen klo 15. 

Kahvitarjoilu.

Nokelantie 48 B:n sivusiipi, 
käynti Latokartanontien 

puolelta.

Satunurkka 
4–9-vuotiaille lapsille

Karjasillan kirkolla päiväkerhohuoneessa 
joulukuussa lauantaisin klo 11–13

 
la 1.12. teemana enkelit
la 8.12. teemana karhu
la 15.12. teemana joulu

 
Satunurkka alkaa pienellä adventtihartaudella, jonka jälkeen 

lähdemme satumatkalle. Satumatkan jälkeen jatketaan yhdessä 
leikkien ja askarrellen sadun teeman mukaisesti. 

Jouluvalmisteluiden kiireiden keskellä on lapsilla 
mahdollisuus hiljentyä hetkeksi ja vanhemmilla 

vastaavasti hetki omaa aikaa. 

Satunurkkaan voidaan ottaa kerralla maksimissaan 15 lasta. 
Lapset otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautuminen 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri 
Jokaiseen satunurkkaan on ilmoittauduttava erikseen. 

Lisätietoja voi kysellä Virpi-papilta numerosta 040 5567 840.

hiljainen 
iltapäivä 

Koskelassa
Koskelan seurakuntakodilla (Kos-
kelantie 86) etsitään 1. adventti-
sunnuntaina 2. joulukuuta kello 
16–18  hiljaisuutta ja rauhaa jou-
lun odotukseen teemalla ”Saavu, 
valo sydänten”.

Hiljainen iltapäivä koostuu 
rukoushetkestä Taizé-yhteisön 
tapaan, laulutuokiosta ja torttu-
kahveista. Tapahtuman järjestävät 
Tuiran seurakunta ja Oulun NN-
KY. Tämän iltapäivän ohjelmasta 
vastaavat pastori Päivi Jussila ja 
toiminnanohjaaja Maarit Pelto-
niemi. Hiljaiseen iltapäivään ei ole 
ennakkoilmoittautumista. Mukaan 
on hyvä varata villasukat.

Joululaulujen ilta 
Tuomiokirkossa

Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää Joululaulujen illan 
tiistaina 4. joulukuuta kello 19 Oulun tuomiokirkossa.

Yhteislaulujen lisäksi konsertissa esiintyvät Ynnin Poikien 
Junnut, Leena Jauhiainen, Lakeuden Laulumiehet, Nais-
kuoro Niittykirviset ja Lakeuden Laulu. Säestäjänä toimii 
Pentti Korkiakoski.

Ohjelma 10 euroa tuntia ennen ovelta. Kaikki esiintyjät 
esiintyvät ilmaiseksi. Ohjelmatulot käytetään Mannerhei-
min lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin lapsi- ja 
nuorisotyön hyväksi.
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oulun Piispantalon pihalla 
(Hallituskatu 3) voi käydä 
ihastelemassa luonnollisen 

kokoista seimiasetelmaa, joka vies-
tii joulun sanomaa. Piispa Samuel 
Salmi avustajineen toimittaa jou-
luseimen siunaamisen lauantaina 
1. joulukuuta. Ennen siunausta on 
kokoontuminen Oulun kaupungin-
teatterilla kello 18. Teatterin tier-
napoikaesityksen jälkeen kulkue 
suuntaa kohti seimeä Piispantalol-
le. Tilaisuudessa on glögitarjoilu, 
puheita ja yhteislaulua.

Jouluseimelle voi myös viedä 
oman rukouskynttilän ja hiljentyä 
muistelemaan Kristuksen synty-
mää. Piispantalon jouluseimeä voi 
käydä ihastelemassa loppiaiseen 

Tallikappelin seimi viestii joulun tarkoitusta

Oulun evankelis-luterilaisten 
seurakuntien kirkoissa voi jou-
lun ajan käydä ihastelemassa eri-
laisia jouluseimiä. Seimiasetel-
mia on nähtävillä Oulun tuo-
miokirkossa sekä Karjasillan, 
Pyhän Andreaan, Tuiran, Py-
hän Tuomaan ja Oulujoen kir-
koissa 2.12.–6.1. Seimet löytyvät 
myös osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/jouluseimet

Tuiran kirkko
Tuiran kirkon (Myllytie 5) sei-
miasetelma rakentuu pikkuhil-
jaa adventista toiseen. Ensim-
mäisen adventtisunnuntain jäl-
keen mukana ovat Joosef, Maria 
ja aasi. Jouluyönä seimiasetelma 
saa viimeisen hahmonsa, Jeesus-
lapsen. Tuiran kirkon seimiase-
telmaa voi käydä katsomassa kir-
kossa järjestettävien tilaisuuksi-
en aikana. Posliininukkehahmot 
ovat nukketaiteilija Leena Taka-
lon tekemiä.

saakka päivittäin kello 9–22. Pai-
kalla on tuomiokirkkoseurakun-
nan vapaaehtoisia esittelemässä 
seimiasetelmaa. 

Tuomiokapitulin sisäpihalle 
noussut seimiasetelma on syntynyt 
yhteistyönä. Seimi on oululaisten 
arkkitehtien Raila ja Tapio Rön-
könharjun ja Kontio-hirsitaloteh-
taan toteuttama.

Jääliläinen puunveistäjä Pasi Jäntti 
on veistänyt hahmot Oulun kaupun-
gintalon edustalta kaadetusta, noin 
satavuotiaasta poppelivanhuksesta. 
Perimätiedon mukaan Jeesuksen 
risti oli tehty juuri poppelista; näin 
Tallikappelin Jeesus-lapsessa on 
konkreettisesti läsnä ristinpuu ja 
ihmiskunnan syntien sovitus.

Oulun tuomiokirkko
Tuomiokirkon seimiasetelman on 
tänä vuonna tehneet tuomiokirk-
koseurakunnan lastenohjaajat ja 
lapset. Opas paikalla arkisin 10.–
21. joulukuuta kello 11–18.

Karjasillan kirkko
Karjasillan kirkon (Nokelantie 
39) jouluseimen toteuttaa tänä 
vuonna taiteilija Silja Mustapar-
ta. Keraamiseen seimeen kuuluu 
Pyhän perheen lisäksi kaksi pai-
menta ja aasi. Karjasillan kirkon 
jouluseimi siunataan käyttöön 
2.12. kello 10 alkavan messun 
yhteydessä.

Pyhän Andreaan kirkko
Pyhän Andreaan kirkkoon (Sul-
kakuja 8, Kaakkuri) seimen ovat 
rakentaneet Karjasillan nuoret. 
Alkuperäinen seimiasetelma ra-
kennettiin jo kaksi vuotta sitten, 
mutta tänä vuonna eläinsuojan 
mallia muutettiin hieman.

Pyhän Tuomaan kirkko 
Pyhän Tuomaan kirkon (Mieli-
kintie 3, Puolivälinkangas) sei-
miasetelma rakennetaan kol-
matta kertaa. Ensimmäisen ad-
venttisunnuntain jälkeen mu-
kana ovat Joosef, Maria ja aasi. 
Viimeiset hahmot, kolme Itä-
maan tietäjää, saapuvat joulu-
seimelle loppiaisena. Seimiase-
telmaa voi käydä katsomassa kir-
kossa järjestettävien tilaisuuksi-
en aikana. Posliininukkehahmot 
ovat nukketaiteilija Leena Taka-
lon tekemiä.
   
Oulujoen kirkko
Oulujoen kirkon (Pappilantie 
69, Kirkkokangas) perinteinen 
seimiasetelma täydentyy pikku-
hiljaa adventin aikana siten, et-
tä Jeesus-lapsi syntyy seimiase-
telmaan jouluaattona. Seimi-
asetelmaa voi käydä katsomas-
sa kirkossa järjestettävien tilai-
suuksien aikana. 

Seimiasetelmia ympäri oulua

T äälläkin tiernapoikia! Ovat-
kohan nämä jo Oulun tier-
natutkijoiden tiedossa vai pi-

täisikö ilmoittaa tiernakartalle taas 
uusi piste?”

Turisti on kiivennyt hellettä 
pakoon perinteisestä asuintalosta 
tehtyyn etnografiseen museoon. Se 
sijaitsee Mustaanmereen pistävällä 
niemellä Unescon maailmanperin-
tölistalle kuuluvassa ikivanhassa 
Nessebarissa.

Vähien esineiden ja harvojen ku-
vataulujen joukosta erottuu mie-
lenkiintoinen paikalliskulttuurin 
esite: Koleduvane-niminen jouluun 
liittyvä laulurituaali. Kaledareja tai 
koledareja ovat sen esiintyjät, nämä 
bulgarialaispojat, jotka koristeltuine 
tammisauvoineen, päähineineen ja 
viittoineen ovat kiertäneet joulun 
aikana talosta taloon laulamassa 
ja toivottamassa kaikkea hyvää, 
mistä he saivat palkaksi herkkuja 
ja muita lahjoja.

Mahtoikohan koleduvanesta ja 
kaledareista tietää jotakin esimer-
kiksi oululainen tiernaperinteen 
tutkija Kalevi Rousti (1924–1975), 
johon jatkuvasti vedotaan?

Mainitsipa Rousti kaledarit tai 
ei, sitä ei turistimme helposti sel-
vitäkään.

Roustin tutkimukset ovat jääneet 
tiernakaupungiksi julistautuneessa 
Oulussa harvojen herkuksi, lähes 
salatuksi tiedoksi, johon ani har-
voilla riittää aktiviteettia päästä 
käsiksi. Näin siitä huolimatta, että 
roustismeja heitellään huolettomasti 
tiernapiirien smalltalkissa.

On hyvä tietää, että materiaali 
on jämäkästi olemassa.

Kun Oulun teknisessä koulussa 
ja myöhemmin Oulun kauppaop-
pilaitoksessa äidinkieltä opettanut 
lehtori Rousti kuoli 51-vuotiaana, 
hänen leskensä Irja-Liisa Rousti 
lahjoitti koko materiaalin Oulun 
yliopiston kirjastoon. Sitä riittikin 
laatikkokaupalla. Mukana olivat 
Martti Haavion lahjakkaan oppi-
laan sekä sivulaudaturtutkielma 
että keskeneräiseksi jäänyt lisen-
siaattityö samasta aiheesta, suo-
malaisesta tähtipoikanäytelmästä 
ja sen rakenteesta.

Niinpä onkin herännyt ajatus, 
että yliopiston kirjaston holvissa 
säilytettävä aarrearkku olisi syytä 
kaivaa esille ja avata, järjestää ma-
teriaalista näyttely, joka oleellisesti 
liittyy Oulun jouluun. Entä mitä 
pitäisi tehdä kulttipuheeksi nous-
seelle Roustin tiernatutkimukselle? 
Miksi materiaalia ei julkaista?

Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömä-
en ja kirjastonhoitaja Eila Tuuk-
kasen mukaan näyttelyn Roustin 
materiaalista voisikin järjestää 
yliopiston kirjastoon, mutta täksi 
jouluksi se ei ennätä. Sen sijaan 
ajatus joulun 2008 tiernanäytte-
lystä saa kannatusta.

Kalevi Roustin kuoleman jäl-
keen Oulusta pois muuttaneella 
perheellä ei ole mitään materiaalin 
julkaisua vastaan. Irja-Liisa Rous-
ti tosin tähdentää lisensiaattityön 
keskeneräisyyttä: 

– Kalevi sanoi, että siinä on pal-
jon korjaamista.

Roustin oikeudenomistajia lesken 
lisäksi ovat hänen kolme tytärtään, 
Liisa Rousti, Raili Rousti-Jaskari 
ja Anneli Rousti-Klemetti.

Alkuperäinen, keskeneräiseksi 
jäänyt 215-sivuinen lisensiaattityö 
ja sen noin 50-sivuinen lähdeluette-
lo, Suomalainen tähtipoikakiertue, 
jota säilytetään yliopiston kirjas-
ton holvissa, on kopioitu ja yhtä 
kopiota jopa lainataan. Nytkin se 
on lainassa.

Niin yliopiston kirjaston kuin 
Roustin suvun piirissä vallitsee 
käsitys, että editoimalla ja julkai-

Tiernakirjallisuudessa ammottaa 
Roustin mentävä aukko

Samassa veneessä. Kalevi Rousti (oik.) ja ylikirjastonhoitaja Rae Murhu keskustelevat Merikoskikerhon ret-
kellä hailuotoon. Juuri Murhu otti muutamaa vuotta myöhemmin vastaan tiernapoikamatreriaalin lahjoituk-
sen. Kuvassa mukana myös irma Koli ja esko Kokkonen.
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Puunveistäjä Pasi Jäntti ja piispa Samuel Salmi odottavat adventtia, 
jolloin Jeesus-lapsi tuodaan seimeen.

semalla tämä lähes salaperäiseksi 
jäänyt materiaali olisi mahdollista 
saada suuren yleisön käyttöön.

Ajatusta Roustin tutkimusten 
editoimisesta ja julkaisemisesta 
kannattaa myös Tiernasäätiön 
hallituksen puheenjohtaja Tuure 
Holopainen. Hänen mukaansa 
Rousti on alan keskeinen nimi ja 
säätiö mielellään pyrkii edesautta-
maan asiaa, vaikka sillä ei juuri nyt 

ole itsellään raha- eikä voimavaroja 
Roustin tiernakirjan tekoon.

Oulun tiernakirjallisuudessa 
ammottaa siis Roustin mentävä 
aukko. Hänen selvityksensä ovat 
ilmestymättä kolmen kovan sar-
jassa, johon kuuluu kaksi muuta 
eli Samuli Paulaharju ja Rauno 
Myllylä.

KaiSu MiKKoLa

Lisätietoa Tallikappelin joulutapahtumista 
www.oulunseurakunnat.fi/joulu ja www.oulunhiippakunta.evl.fi.
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Toinen otetaan 
toinen jätetään

vastuullisen sijoittamisen myötä 
taloudesta on tullut merkittävä 
osa kirkon toimintaa.
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a amulehti kirjoitti viime vuoden 
lokakuussa, että hengellisen kaa-
vun riisumalla huomataan, kuin-
ka ”evankelis-luterilainen kirkko 
on tässä maassa myös merkittävä 

työnantaja, pörssisijoittaja, kiinteistöomis-
taja ja brändinrakentaja”.

Lehti totesi, että ”Kirkko Oyj ei nimittäin 
pelaa nappikauppaa.”

Ei pelaakaan eikä varsinkaan kapitalismin 
periaatteilla.

Kirkon varallisuus, sen karttuminen ja 
kartuttaminen herättävät julkisessa keskus-
telussa voimakkaita tunteita. Tämä johtuu 
siitä, että kirkon varallisuudesta uutisoidaan 
yleensä vain yhdellä tavalla, eli kertomalla 
varallisuuden karttumisesta, mutta ei lain-
kaan sen käyttötarkoituksesta.

Kirkkohallitus hyväksyi viime keväänä 
uudet vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Jo 
vuonna 1999 kirkko oli laatinut samasta 
aiheesta asiakirjan Eettisen sijoittamisen oh-
jeet. Siinä arvioitiin periaatteita, joilla varoja 
pitäisi jatkossa hallinnoida.

Kirkko oli näiden ohjeiden laatimisessa 
tienraivaaja. Nyt vastuullisesta sijoittamisesta 
puhutaan Suomessa joka suunnalla.

Jos kiinteistöjä ei oteta huomioon, on 
kirkon varallisuus sitä samaa rahaa kuin 
on markkinoilla lähes kaikki muukin raha: 
eläkkeitä.

Kirkon eläkerahaston koko on noin 800 
miljoonaa euroa. Sen keskimääräinen tuotto 
on ollut noin 10 prosenttia vuodessa, mikä 
vastaa suurinpiirtein osakemarkkinoiden ar-
vonnousua. Tuotto on siis hyvä etenkin, kun 
varoista 40 prosenttia on pitkissä koroissa. 
Osakkeita on saman verran ja kiinteistöissä 
noin 15 prosenttia.

Rahasto on kestänyt pörssikuplien pok-
sahtelutkin.

Näitä varoja kirkon pitäisi kasvattaa edel-
leen, jotta eläkkeet voitaisiin maksaa tule-
vaisuudessa.

Vastuullisen sijoittamisen ohjeet kuitenkin 
pakottavat huomioimaan muita näkökulmia. 
Tuoton maksimointi ei kelpaa rahaston hal-
linnoinnin periaatteeksi.

 

havaitse ja vaikuta

Suppeassa merkityksessä eettisen sijoittami-
sen on ymmärretty tarkoittavan vain tiet-
tyjen toimialojen välttämistä. Jos yrityksel-
lä on jotain tekemistä esimerkiksi asekau-
pan, tupakan, pornon tai lapsityövoiman 
kanssa, ei sen osakkeita pidä ostaa. Jos sal-
kussa näitä osakkeita on, ne pitää myydä, 
ohje kuuluu.

Suuria mullistuksia tällä menetelmällä ei 
saada aikaan. Omat kädet ehkä puhdistuvat, 
mutta joku toinen ostaa näitä yrityksiä ja ne 
jatkavat toimintaansa entisellä tavalla. 

Kirkon eläkerahastolle tämä ei riitä. Va-
rallisuus tuo mukanaan valtaa. Sitä voi ja 
pitää käyttää.

Kirkon uusissa ohjeissa eettinen sijoitta-
minen korvattiin vastuullisen sijoittamisen 
käsitteellä. Se onkin osuvampi ilmaus. Si-
joittaminen ei ole eettistä eikä epäeettistä. 

Se on vain sijoittamista.
Vastuullisesti sitä voi tehdä, jos toimitaan 

muidenkin kuin pelkkien taloudellisten ar-
vojen pohjalta.

Vastuullisen sijoittamisen idea on, että 
osakesalkusta etsitään yrityksiä, jotka eivät 
käyttäydy hyvin. Jos sellainen löytyy, yritys-
johdon kanssa keskustellaan. Tavoitteena on 
saada johto muuttamaan toimintaansa.

Pääomat yhteen

Pelkkä keskusteleminen tuskin toimii kaik-
kien yritysten kohdalla. Ovathan monet kan-
salaisjärjestöt sitä jo monet kerrat yrittäneet 
kehnoin tuloksin.

Yksi keino olisi ostaa lisää yrityksen osak-
keita, jolloin vaikutusvalta yhtiökokouksissa 
kasvaisi. Riittävän suurella määrällä osak-
keita kirkko saisi oman edustajan yhtiön 
hallitukseen.

– Maailman parantamisella on rajansa, 
kirkon eläkerahaston johtaja Leena Ranta-
nen jarruttelee.

Jos yhden yhtiön osuutta kasvatetaan liian 
suureksi, kasvaa osakesalkun riski.

Vaikuttaminen yhtiökokouksissa on Ran-
tasen mukaan tällä hetkellä mahdotonta, 
koska kirkko omistaa suoraan vain suo-
malaisia osakkeita. Salkusta ei ole löytynyt 
epäilyttäviä yrityksiä.

Ulkomaiset omistukset ovat rahasto-osuuk-
sia, joiden mukana ei tule äänivaltaa.

Toinen menetelmä on verkostoituminen 
muiden sijoittajien kanssa – tarvittaessa 
maailmanlaajuisesti.

– Vaikutusmahdollisuudet syntyvät siitä, 
että pystymme konsulttien avulla kerää-
mään isomman sijoittajaryhmän, jolla on 
enemmän valtaa.

Rantanen on toiveikas verkostoitumisen 

suhteen. Kokemuksia tai tuloksia ei vielä ole 
kertynyt, koska toiminta on uutta.

– Sitä kohtaan on herännyt suurta mie-
lenkiintoa. Luulen, että sillä on mahdollista 
saada aikaan kaikenlaista.

Jos suurehko sijoittajaverkostokaan ei 
onnistuisi taivuttelemaan yritystä tapojen 
parannukseen, viimeinen keino on omis-
tusten myyminen.

– Tarvittaessa vaikka tappiolla, Ranta-
nen lupaa.

Tässä näkyy vastuullisen sijoittamisen ja 
tuoton maksimoinnin ero.

Massaa kertyy

vastuullisen sijoittamisen periaate yhdistää rahaa ja kokonaisia us-
kontokuntia oppirajojen yli.

International Interfaith Investment Group (3iG) on Amsterdamista 
käsin toimiva järjestö, johon on liittynyt muun muassa kristittyjä, hindu-
laisia, buddhalaisia ja juutalaisia uskonnollisia yhteisöjä. Tavoitteena on 
koota yhteen niin paljon sijoitusvarallisuutta, että sillä voisi merkittävästi 
vaikuttaa jopa suuryritysten toimintaan.

Järjestö on rakennellut yhteistyötä Euroopan suurimman eläkerahas-
ton ABP:n kanssa. 3iG ilmoittaa jäsentensä yhteenlasketun varallisuuden 
ylittävän Englannin keskuspankin ulkomaanvaluuttojen ja kultavaraston 
kokonaisarvon.

On olemassa muitakin uskontokuntien yhteenliittymiä, esimerkiksi In-
terfaith Center for Corporate Responsibility (ICCR) Yhdysvalloissa, mutta 
3iG on ensimmäinen suuren luokan kansainvälinen hanke.

Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokous päätti vastikään kolmivuotises-
ta hankkeesta, jolla vastuullisen sijoittamisen periaatetta levitetään seu-
rakuntiin. 
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Toinen otetaan 
toinen jätetään

Vastuullisella sijoittamisella yritetään saa-
da omistukselle kohtuullinen kokonaistuot-
to, mutta yksittäisten osakesarjojen tuotot 
saatetaan uhrata tappiolla, jos yhtiöiden 
toiminta on ristiriidassa sijoittajan periaat-
teiden kanssa. 

Teoriassa maailma paranee jonkin verran 
ja salkulle kertyy kohtuullinen tuotto.

– Väitän, että tämä on tehokkaampaa 
kuin yritysten boikotoiminen tai kivien 
heitteleminen mielenosoituksissa, sanoo 
Leena Rantanen.

Yritykset punnittaviksi

Mitkä ovat ne periaatteet, joilla yritykset jae-
taan puhtaisiin ja likaisiin?

Aukotonta menetelmää ei ole. Kirkon oh-
jeiden mukaan pelkkä lain noudattaminen 
ei riitä, vaan yritysten toimintaa mitataan 
YK:n ja OECD:n normeilla. Arvioinnissa 
huomioidaan taloudellisten seikkojen lisäksi 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan 
liittyviä tekijöitä.

Tähän mennessä on muun muassa havaittu 
tapauksia, joissa työntekijöiden ihmisoike-
uksia on loukattu (Myanmar), työntekijöi-
den yhdistymisoikeutta on rikottu (Chile) 
ja lääketeollisuus on markkinoinut toimilla, 
jotka ovat johtaneet ihmishenkien mene-
tyksiin (Peru).

Käytännössä on aina silti olemassa harmaa 
vyöhyke, johon piirretään rajoja milloin 
mitäkin painottaen. Kirkon eläkerahasto 
lukee koko yrityksen ”pahaksi”, jos sen lii-
kevaihdosta edes kymmenesosa tulee huo-
nolta toimialalta.

Toiset ovat suvaitsevaisempia: Yhdysval-
tain metodistikirkko sietää yritystä, jonka 
liikevaihdosta puolet kertyy kyseenalaisesta 
toiminnasta.

 
JaNNe KaNKaaLa

Kirkkoneuvos Leena Rantanen haluaisi rumasti toimivien yritysten parantavan tapojaan. 
hän johti työryhmää, joka laati kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet. 
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29.11.-5.12.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

To 29.11. klo 13 päi-
väpiiri Saarenkarta-
nossa.
To 29.11. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 2.12. klo 10 1. ad-
venttisunnuntain sanajumalanpal-
velus, kirkkokuoro ja Saaren Sirkut. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja lisäksi rippikoulun aloitusinfo 
rippikoululaisille ja vanhemmille.
Su 2.12. klo 13 kitaraduon konsertti 
peruuntunut! 
Ti 4.12. klo 11 eläkeliitto.
Ke 5.12. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 5.12. klo 14 Saaren Sirkut.
To 6.12. itsenäisyyspäivän juhlallisuu-
det Hailuodossa: klo 9.45 lipunnosto 
kirkolla, klo 10 sanajumalanpalvelus 
(kirkkokuoro), kunniakäynti sanka-
rihaudoille, keittolounas Aito Helmi  
-salissa, klo 12.30 Itsenäisyyspäivän 
juhla liikuntasalissa, juhlakahvit Aito 
Helmi -salissa.
Työntekijöiden yhteystiedot ja ajan-
kohtaiset tapahtumat: www.hailuo-
donseurakunta.fi 
Voit jättää rukousaiheesi netin kautta 
mailto:hailuodon.seurakunta@evl.fi

Perhekirkko kirkossa 
su 2.12. klo 10, litur-
gia Siljander, saarna 
Heinonen, kanttorina 
Pohjola, seurakunnan 
Lapsikuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen 
kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Kehitysvammaisten ja heidän lä-
heistensä adventtikirkkohetki kir-
kossa su 2.12. klo 13, Elina Hyvönen. 
Kirkkohetken jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa.
Adventtivesper srk-keskuksessa su 
2.12. klo 18, liturgia ja puhe Arto Ne-
vala, kirkkokuoro Haukiputaan Laulu, 
johtaa Hannu Niemelä, urut Minna 
Pohjola. Kolehti Vienan-Karjalan 
joulukeräykseen.
Sanajumalanpalvelus kirkossa itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 11 (huom. 
aika), liturgia Nevala, saarna Kaltakari, 
kanttorina Niemelä, Haukiputaan 
Mieskuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleen lasku sankarihaudoilla sekä 
kahvitarjoilu ja itsenäisyyspäivän juhla 
srk-keskuksessa klo 13 (huom. aika). 
Virsimaraton srk-keskuksessa päättyy 

tänään to 29.11. noin klo 17. Tarjoilua 
lähetystyön hyväksi.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 29.11. klo 13-14.30. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Musiikkityö: Lapsikuoron harjoituk-
set srk-keskuksessa tänään to 29.11. 
klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 29.11. klo 18.30. 
Diakonia- ja lähetystyön advent-
timyyjäiset Kellon srk-kodissa la 
1.12. klo 10-12. Myytävänä lanttu- ja 
porkkanalaatikoita, leivonnaisia, rii-
sipuuroa omiin astioihin, käsitöitä, 
arpoja ym. Kahviossa voit nauttia 
pientä maksua vastaan riisipuuroa ja 
soppaa tai pullakahvit.
Baritoni Jorma Hynnisen ja urkutaitei-
lija Kalevi Kiviniemen isänmaallinen 
joulukonsertti srk-keskuksessa la 1.12. 
klo 19.  Liput 10 euroa; lipunmyynti 
kirkkoherranvirastossa ja kukkakauppa 
Kissankellossa Kellon Liikekeskuksessa 
sekä tuntia ennen konserttia ovelta. Ei 
puhelinvarauksia.
Joulumyyjäiset lähetystyön hyväksi 
S-market Reimarin aulassa ke 5.12. klo 
9-15. Käsitöitä, leivonnaisia, laatikoita 
ja arpajaiset. Lähetysmyyjäisten talkoot 
srk-keskuksessa ti 4.12. klo 8 alkaen.
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ke 5.12. klo 13. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä diakonia-
toimistoon ajanvarausvastaanotolle 
perjantaisin klo 9-11, puh. 5472 636.
Partiolaisten soihtukulkue itsenäi-
syyspäivänä 6.12. klo 16 kirkonkylän 
yläasteelta kirkkoon. Kirkossa lupaus-
tenanto ja hartaus, jonka jälkeen kahvit 
srk-keskuksessa.
Diakonia- ja lähetysvapaaehtoisten 
joulujuhla Jäälin seurakuntakodissa 
ma 10.12. klo 18 yhdessä Kiimingin 
vapaaehtoisten kanssa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 3.12. mennessä: 
Helena Seppänen, p. 040 5819 316. 
Piparkakkutalkoot Simppulanmäen 
palvelutalossa sekä hoiva- ja vuode-
osastoilla ti 11.12. klo 13. Vapaaehtoisia 
tarvitaan. Ilmoittautumiset 7.12. men-
nessä diakoniatoimistoon perjantaisin 
klo 9-11 puh. 5472 636 tai Helena 
Seppäselle, p. 040 598 19316.
Vähävaraisten jouluateria srk-kes-
kuksessa ti 18.12. klo 15-17. Tilaisuus 
alkaa jouluhartaudella ja joululauluilla. 
Ilmoittautuminen ke 12.12. mennessä 
itsepalvelukirppiksen kassalle (Herra-
lantie 2) tai Ulla, p. 040 528 7419 tai 
Eija, p.040 528 7418.

Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista. 
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17. Huom! Syyskauden 
viimeinen kerhoviikko on vko 48! Ke-
vätkaudella kerhot jatkuvat viikolla 2.
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, gospelbändi Vakkurilassa 
maanantaisin klo 18-20. Huom! 
Syyskauden viimeiset nuorten avoimet 
ovet kokoontuvat viikolla 48! Raamis 
Martinniemen srk-kodissa pe 30.11. 
klo 17, Wirkkulassa ti 4.12. klo 17 ja 
Kellon srk-kodissa ti 4.12. klo 18.30. 
Nuorten joulun odotus juhla pe 7.12. 
klo 18 kirkossa ja Vakkurilassa. Luvassa 
on musiikkia, hyvää suuhunpantavaa, 
pelejä, puhetta ja porinaa. 
Rauhanyhdistys: Haukipudas: joulu-
myyjäiset ry:llä la 1.12. klo 12, ruokailu 
alkaen klo 11, seurat ry:llä su 2.12. klo 
14, Vesa Jokitalo, Jaakko Kaltakari, 
eläkepiirin joulujuhla Wirkkulassa 
ti 4.12. klo 13, sisarten pikkujoulu 
Värjänpirtissä (Ukontie 9) ke 5.12. 
klo 18, punainen paketti mukaan, It-
senäisyyspäiväjuhla ry:llä to 6.12. klo 
15. Jokikylä: raamattuluokka isoille ja 
pienille pe 30.11. klo 17 Inkeri ja Kari 
Aitto-ojalla ja pe 7.12. klo 17 Marja 
ja Markku Huttusella, pyhäkoulut su 
2.12. klo 12 Hannu Koivistolla, Tommi 
Myllynevalla, Timo Koivukankaalla, 
Kari Vengasaholla ja Jukka Vänttilällä, 
joululauluilta kirkossa pe 7.12. klo 
19.30, päiväkerho Jokikylän koululla 
to 29.11. ja to 13.12. klo 17.30-19, Kello: 
ompeluseurat Soili ja Alpo Leinosella, 
Käpylänkuja, pe 30.11. klo 18.30, seu-
rat ry:llä su 2.12. klo 17, Heikki Tiirola, 
Kari Hirvasniemi.
Kuollut: Alma Maria Erkkilä 92 v.
Avioliittoon kuulutettu: Eero Allan 
Taskila ja Salla Serafiina Niemelä.
Kastettu: Janne Matias Jaatinen, Ilona 
Seela Helmiina Nissilä, Erika Greta 
Emilia Tapio, Karoliina Taina Sofia 
Ahava, Nuppu Julia Johanna Heikkilä, 
Janina Eveliina Kyröläinen.

1. adventtisunnuntai 
2.12. messu klo 10 kir-
kossa. Toim. Puolitai-
val, avust. Riihimäki, 
Lauriala, Liikanen ja 
Tuisku, kantt. Savo-
lainen. Askeleet-kuoro 
avustaa. Uusien työntekijöiden teh-
tävään siunaaminen. Kirkkokahvit. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle 
köyhyyden ja perusturvattomuuden 
poistamiseen maailman köyhimmillä 
alueilla.
Kynttiläkirkko su 2.12. klo 15 kirkossa. 
Toim. Tuisku, kantt. Savolainen. Mu-
kana Mukulakuoro ja varhaisnuorten 
kuoro. Lapset voivat tuoda mukanaan 
joulukoristeen jätettäväksi kirkon 
joulukuuseen. Kirkkohetki kestää n. 
30 min. 
Adventtivesper su 2.12. klo 18 kirkos-
sa. Mukana Limingan kirkkolaulajat ja 
Kempeleen kirkkokuoro, kuoronjohto 
Marja-Liisa Jääskeläinen, uruissa Mika 
Kotkaranta. Liturgia ja puhe Ilkka 
Tornberg.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Vuosien varrella seurakunnan tiloi-
hin jääneitä löytötavaroita voi kysellä 
kirkkoherranvirastosta, p. 5614 500 
tämän vuoden loppuun mennessä, 
jonka jälkeen löytötavarat myydään 
Kirpputori Ilonpisarassa lähetyksen- ja 
diakonian hyväksi. 
Naisten piiri to 29.11. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakeskuksessa. 
Gospelmessu to 29.11. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Lähetystyön joulumyyjäiset la 1.12. 

klo 11-13 kirkonkylän srk-keskuk-
sen salissa. Toivotaan lahjoituksena 
käsitöitä, leivonnaisia ja arpavoittoja. 
Lahjoituksia otetaan vastaan srk-
keskuksen salissa pe 30.11. klo 17-18. 
Myyjäistalkoot pe 30.11. klo 8 Kok-
kokankaan keittiössä (huom. paikka!) 
ja myyjäispäivänä kirkonkylällä klo 
8/keittiö ja klo 10/myyntipuoli.
Partiolaisten lupauksenanto ja puu-
rojuhla su 2.12. klo 17 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Seurakunnan vapaaehtoisten joului-
nen ilta ma 3.12. Lähtö kirkonkylän 
srk-keskuksesta klo 17 ja  Kokkokan-
kaan srk-keskuksesta klo 17.10.
Sairaalavierailuryhmän suunnitte-
lupalaveri keskustan seurakuntatalon 
kokoushuoneessa ti 4.12. klo 13. (Sai-
raalavierailu pe 14.12.)
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kirkonkylän seurakuntakodilla  
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 5.12. 
klo 12 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Terveiset Israelista, 
lähetyssihteeri Minna Sorvala. Seu-
rakuntapiiriä ei ole to 6.12.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 5.12. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin (ei 6.12.) klo 16.15-17.15 ja 
perjantaisin Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa klo 15-16. 
Mukulakuoron harjoitukset torstaisin 
klo 17.30 kirkonkylän seurakuntako-
dissa. Mukulakuoron harjoituksia ei 
ole joulukuussa.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus to 6.12. klo 10 kirkossa Toim. 
Laurila, kantt. Savolainen. Lakeuden 
laulumiesten vahvistettu kvartetti 
avustaa. Seppeleen lasku sankari-
haudoille. Kolehti Sotainvalidien 
Veljesliitolle hengelliseen työhön so-
tainvalidien parissa.
Itsenäisyyspäiväjuhla to 6.12. klo 
14 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Esiintyjinä mm. sopraano 
Sari Hourula, pianisti Olga Maslak, 
Kamarikuoro Aiolos, puhuja Sakke 
Hintsala. Täytekakkukahvit. Järjestää 
Kempeleen kunta.
Jouluinen aviopari-illallinen pe 14.12. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Illallisen hinta 10 e/pari. Illassa vieraa-
na Markus H. Korhonen ja lauluyhtye 
Merituuli-kvartetti. Ilmoittautumiset 
5.12. mennessä jaakko.tuisku@evl.fi 
tai 040 7703 819.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
oulunsalolaisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Varhaisnuorten kerhot: Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho tiistaisin 
klo 16-17.30. 
Urheilukerho 7-12-vuotiaille tytöille 
ja pojille keskiviikkoisin klo 16-17. 
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. 
Nuoret: Gospelmessu to 29.11. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Yöpappila pe 30.11. klo 20-24 Van-
hassa pappilassa. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
16.30-18.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 

Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 30.11. 
klo 18 Raamattuluokat ala-aste, Maria 
ja Janne Eskolalla, Niittyrannantie 186,  
yläaste Pekka Käkelällä, Niittyrannan-
tie 142. La  1.12. klo 12 joulumyyjäiset 
ry:llä, ruokailu alkaa klo 11. Su 2.12. 
klo 12 Pyhäkoulut, Kokkokankaalla, 
Kreivillä, Leppäkuja 2, Santamäessä, 
Hyryllä, Peltomiehentie 36, Paiturissa, 
Tiina ja Arto Tahkolalla, Patotie 6, 
Keskusta Ollila, Hintsalalla,  Savitie 
5,  klo 16 seurat ry:llä. To 6.12. klo 16 
Itsenäisyyspäiväjuhla ja seurat ry:llä.            
Murron rauhanyhdistys: La 1.12. klo 
11 joulumyyjäiset ry:llä. Su 2.12. klo 
16 seurat ry:llä.
Kastetut: Aatu-Eemeli Elmeri Sipilä, 
Juho Rasmus Benjamin Kela.
Vihitty: Kai Janne Tapani Maijala ja 
Pia-Liisa Kristina Heikkilä.
Kuollut: Pekka Olavi Pikkarainen, 74 
v. Sisko Anneli Aavalainen e. Pintamo-
Kenttälä s. Vähäkuopus, 54 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Perhemessu 1. ad-
venttisunnuntaina 
kirkossa 2.12. klo 10 
Miia Seppänen, Saija 
Kivelä, Kaija Luuk-
konen, poikakuoro, 
johtaa Ulla Metsänheimo, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, tekstin lukija 
Virpi Hernberg. Kolehti köyhyyden 
ja perusturvattomuuden poistami-
seen maailman köyhimmillä alueilla, 
Kirkon Ulkomaanapu. 
Kuljetuspyynnöt  pe 30.11. klo 16 men-
nessä kirkkoherranvirastoon, p. 040 584 
4406. Paluu joulupuuron jälkeen.
Seurakuntalaisten yhteinen joulu-
puuro su 2.12. klo 11-13 seurakun-
takeskuksessa, vapaaehtoinen maksu 
lähetystyölle.
Itsenäisyyspäivän juhlajumalan-
palvelus 6.12. klo 10 kirkossa, Pauli 
Niemelä, Markku Palosaari, kanttorit 
Jarkko Metsänheimo ja Anna-Kaisa 
Pitkänen, tekstin lukijat Simo Miesmaa 
ja Alpo Leppälä, miesten lauluryh-
mä. Jumalanpalveluksen päätyttyä 
seppeleenlasku sankarihaudoille, 
kirkkokahvit ja itsenäisyyspäivänjuhla 
seurakuntakeskuksessa.
Poikakuoro to 29.11.klo 17 seurakun-
takeskuksessa.
Kirkkokuoro to 29.11. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Raamattu- ja rukouspiiri to 29.11. 
klo 18 Lähimmäisen tuvalla, Kerttu 
Arkivuo.
Mielenterveyskuntoutujien Omais-
ryhmä to 29.11. Lähdemme Ylikiimingin 
Omaisryhmän vieraaksi. Mukana myös 
omaistoiminnan aluesihteeri Ulla Hen-
riksson. Yhteiskyyti, lähtö klo. 17.30, ota 
yhteyttä Eevaan, p. 040 579 3248.
Diakoniapiiri ma 3.12. klo 18 Kola-
mäessä vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 4.12. 
klo 13 Montin-salissa.
Joulunajan projektikuoro ke 5.12. klo 
18.30 seurakuntakeskuksessa.
Lähetysmyyjäistalkoot pe 7.12. klo 
7 alkaen seurakuntakeskuksen keit-
tiössä.
Lähetystyön myyjäiset la 8.12. klo 9-
16 S-Market Ahdin aulassa, käsitöitä, 
leivonnaisia, laatikoita ja arpajaiset.
Jäälin diakoniapiiri ma 10.12. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla.
Diakonian ja lähetyksen vapaaeh-
toisten  joulujuhla  ma 10.12. klo 18 
Jäälin seurakuntakodilla. Pieni paketti 
mukaan ( 5 e).
Eläkeläisten jouluiset seurakunta-
kerhot ti 11.12. klo 13 Kotirinteellä ja 
Montin salissa. Alakylän kerholaiset 
mukaan Jäälin Kotirinteen kerhoon. 
(Huom! paikka vaihtunut) 
Joulukeräys Vienan Karjalan lasten 
hyväksi. Keräysaika jouluun saakka, 
lahjoitukset  Kuhmon seurakunnan 
Vienan Karjalan työn tilille Nordea 
105830-102247. Viite nro 5270.
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. 

Kiiminki löi lukkoon 
jumalanpalvelusajat

Kiimingin kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti jumalanpalve-
lussuunnitelman alkavalle kirkkovuodelle. Jumalanpalveluksia 
vietetään Kiimingin kirkossa sunnuntaisin kello 10 ja Jäälin seu-
rakuntakodilla kello 13. Kesäkuukausina Jäälin seurakuntakodilla 
vietetään jumalanpalvelusta joka toinen sunnuntai kello 18. Hil-
jaisella viikolla vietetään iltajumalanpalveluksia. 

Kirkkoneuvosto toivoo papistolta ohjeistusta seurakunnalle ju-
malanpalveluksen kulusta sekä ehdottaa ohjelmalehtisen tekemistä 
erityisjumalanpalveluksiin.

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2008 kolehtisuunnitelman. 
Kiimingin seurakunnan 150-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa 
26. lokakuuta 2008 kolehti kerätään Petroskoin evankelisluteri-
laisen seurakunnan kirkkorakennushankkeeseen Kirkon Ulko-
maanavun kautta.

Kiimingin kirkkoneuvosto päätti myös vakinaistaa lastenohjaaja 
Kaija Luukkosen tehtävän 1.1.2008 alkaen. Toisen lastenohjaajan 
määräaikaista tointa jatketaan, kunnes virkavapaalla olevan las-
tenohjaajan tilanne ratkeaa. Kirkkovaltuuston päätös valita Jark-
ko Metsänheimo seurakunnan kanttoriksi on lähetetty  Oulun 
tuomiokapitulin käsittelyyn.

Kiiminkiläisille joulupuuroa 
Kiimingin seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille joulupuuron en-
simmäisenä adventtina, sunnuntaina 2.12.

Seurakuntakeskuksessa tarjotaan heti messun jälkeen riisipuuroa 
ja luumusoppaa, jälkiruokana piparikahvit ja lapsille mehua.

Joulupuurolle ovat kaikki kiiminkiläiset tervetulleita.
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TERVEYS
Käytössämme on Kelan suorakorvaus!

Lähetystyön kirppis Tuohimaantie 
12 (lääkäritalo) avoinna ma-pe klo 
9-17. 
Kanttori Marja Ainalin viransijaisena 
toimii Anna-Kaisa Pitkänen 31.1.08 
asti, puh. 0400 839 461.
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 kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. Perhekerho-
jen ja - kahviloiden yhteinen joulujuhla 
ti 11.12. kirkossa ja seurakuntakeskuk-
sessa. Ilmoittautumiset tarjoilua ja Jää-
liläisten kyytiä varten 4.12. mennessä 
lastenohjaajille, p. 0400 835 374 (Jääli) 
tai 040 7431902 (Kirkkopirtti).  
Rauhanyhdistys: Lauluseurat pe 
30.11. klo 19 kyläpiireittäin. Raamat-
tuluokka pe 30.11. klo 19 rauhanyhdis-
tyksellä. Pyhäkoululaiset osallistuvat 
su 2.12. adventtikirkkoon. Päiväseurat 
su 2.12. klo 13 rauhanyhdistyksellä, 
Jukka Lehto, Kauko Säkkinen.    
Kuollut: Lauri Johannes Grekula 87 
v., Terttu Helena Riikola e. Pyykkönen 
s. Mikkola 63 v., Jouko Matti Olavi 
Kynsilehto 55 v. 
Kastettu: Essi Johanna Huitsi, Eemil 
Juhani Lukkari, Anniina Emilia Nis-
kala, Anni Emilia Oksanen.

Hartaus to 29.11. 
klo 13.15 vuodeosas-
tolla.
Kuorot: Tähdet to 
29.11. klo 16 srk-ta-
lolla. Kirkkolaulajat 
klo 18 srk-talolla.
Nuorten palveluryhmä vierailee to 
29.11. klo 15.30 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Musiikkiopiston konsertti to 29.11. 

klo 18 kirkossa.
Lasten adventtikirkko pe 30.11. klo 
9.30 kirkossa.
Wanhanajanjoulu la 1.12. klo 10-15 
seurakuntatalon pihapiirissä. Riisi-
puuroa ja torttukahvia saatavilla seu-
rakuntatalolla diakonian ja lähetyksen 
hyväksi. Lisäksi käsitöitä ja arvontaa 
kojussa ja lähetysvintillä.
Perhekirkko 1. adventtisunnuntaina 
2.12. klo 10. kirkossa. Pieskä ja Kotka-
ranta. Virret: 2:1-2 ja 5, 9:1-3, 15:1-3, 
1, 6:1-, 15:4. Kolehti köyhyyden ja 
perusturvattomuuden poistamiseen 
maailman köyhimmillä alueilla Kir-
kon Ulkomaanavun kautta. Mukana 
Tähdet.
Perhekirkko su 2.12. klo 15 Vanamos-
sa. Helomaa ja Irjala.
Armas Maasalon adventtivesper 
su 2.12. klo 20 kirkossa. Limingan 
ja Kempeleen kirkkokuorot. Puhe ja 
liturgia Ilkka Tornberg.
Tupoksen Olohuone ti 4.12. klo 
14-16 Vanamon yläkerta. Joulutun-
nelmissa.
Lähimmäispalvelun jouluinen tuki-
henkilöilta ti 4.12. klo 18 diakonia-
toimistossa. Lisätietoja Sinikka, puh. 
044 7521 226.
Iloinen vartti ke 5.12. klo 12. Kir-
konkellot soivat vartin ajan Suomen 
90-vuotisjuhlan kunniaksi.
Seurakuntakerho ke 5.12. klo 12 srk-
talolla. Askarrellaan Suomen lippu. 
Mukana Sinikka.
Hartaus ke 5.12. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Pyhäkoulunopettajien joulujuhla ke 
5.12. klo 17.30 Koti-Pietilässä.
Suomen 90-vuotisitsenäisyyspäivänä 
to 6.12. juhlajumalanpalvelus kir-
kossa klo 10. Limingan vaskiyhtye 
avustaa. Kunniakäynti ja seppelten 
lasku sankarihaudoilla.
Naisten retki la 8.12. Ikeaan. Lähtö 
klo 9 Sarlotan nurkalta, paluu noin klo 
19. Mennessä ja tullessa kahvitellaan, 
tutustuminen Haaparannan kirkkoon. 
Ikeassa ruokailumahdollisuus. Hinta 
5 euroa, sisältää vain matkan. Ilmoit-
tautuminen 3.12. mennessä, puh. 562 
1226. Muutama paikka jäljellä.

Tulossa: Lakeuden kehitysvammaisten 
tuki ry:n 20-vuotis- ja joulujuhla pe 
14.12. klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Lähetystyö: Lähetysvintti auki maa-
nantaisin klo 12-14. Tervetuloa!
Perhekerhot: Ti 4.12. klo 9.30-11 
nyyttärit Kotikololla. Ke 5.12 .klo 9.30-
11. nyyttärit Tupoksen Vanamossa.
Perhekerhojen yhteinen joulujuhla 
Vanamossa ti 11.12. Kirkonkylältä 
kuljetus Vanamoon. Ilmoita tulostasi 
Helenalle 30.11. mennessä, myös 
Tupoksen kerholaiset ilmoittautukaa 
tarjoilun vuoksi, puh. 044 7521 230. 
Vuoden viimeinen kerho. Perhekerhot 
alkavat ensi vuonna viikolla 3.
Varhaisnuorisotyö: Kerhot jäävät 
joulutauolle viikolla 48. Kerholaisia ja 
heidän perheitään kutsutaan 1. advent-
tisunnuntain perhekirkkoihin. Kerho-
nohjaajien palaveri ja pikkujoulut pe 
30.11. klo 15. Kokoonnutaan Hannu 
Krankan koulun kotitalousluokkaan.
Nuorisotyö: Palveluryhmä to 29.11. 
klo 15.30 lähtö Alatemmekselle dia-
koniatoimistosta. Nuortenilta to 29.11. 
klo 18-20 nuortenkololla. Isoskoulutus 
su 2.12. Vanamossa klo 12-16 uudet 
isot ja klo 15-18 jatkoisot.
Partio: Pe 30.11. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16. Partiohuivi-
kankaat ja huivimerkit myynnissä 6 eu-
roa. Partiopaidat ovat saapuneet. Tule 
lunastamaan omasi hintaan 44 euroa. 
Lupauksenantoharjoitus Limingan 
kirkossa lupauksensa itsenäisyyspäi-
vänä antaville partiolaisille, lipunkan-
tajille, airueille sekä kunniavartioille 
klo 16.30. Partiohuivit mukaan. La 
1.12. Wanhanajan joulutapahtumassa 
vaeltajilla glögiteltta sekä myynnissä 
partiolaisten adventtikalentereita. Su 
2.12. Kirkkopalvelussa vj-oppilaat. 
Vj-oppilaat tulevat kirkkoon  klo 9.30. 
Ke 5.12. Kärppäkäräjät/ vj-jatko 3. 
Kotikololla klo 18-20, viime vuonna 
vj-koulun käyneille.  Aiheena turvalli-
suussuunnitelma leireille ja retkille.
Partioasu ja muistiinpanovälineet. 
Vetäjinä pj Tommi Päkkilä ja pj Karri 
Lehto. To 6.12. Itsenäisyyspäivä, kaikki 
partiolaiset kokoontuvat seurakun-
tatalolle klo 8.45, josta siirrymme 

kulkueena Limingan kirkkoon. Ju-
malanpalveluksen yhteydessä par-
tiolupauksenanto. Tarkemmat ohjeet 
itsenäisyyspäivästä infossa, joka on 
jaossa Kotikolon eteisessä ja johtajilla.  
Kaikki mukaan. Pe 7.12. Sotiemme 
veteraanien ja partiojohtajien yhteinen 
tilaisuus Kotikololla klo 18-20. Muis-
teluksia, tutustumista, makkara- ja 
kahvitarjoilu. Partiojohtajat ilmoitta-
kaa Makelle tulostanne 5.12. mennessä 
tekstiviestillä. Su 9.12. Kirkkopalvelus-
sa Karhut. Ti 11.12. Vartiolaisten joulu 
partiokämpällä klo 18-20. Lämmin 
vaatetus, partiohuivi, istuinalusta, 
muki, taskulamppu sekä 1 euron lah-
ja. Havakselle osallistuneille jaetaan 
merkit ja kunniakirjat. Vetäjinä pj Iiris 
Lukkarinen, pj Siiri Koskinen, pj Joonas 
Siika-aho sekä w Hannu Nikkinen. 
Ti 11.12. Sudenpentuosasto vierailee 
partionäyttelyssä Pohjois-Pohjanmaan 
museossa. Tarkemmat ohjeet erikseen 
johtajilta. Ke 12.12. Mafekingin joulu 
partiokämpällä klo 18-20 vj-oppilail-
le ja vj- jatkolle. Lämmin vaatetus, 
partiohuivi, istuinalusta, muki, tas-
kulamppu sekä 2e lahja. Tarvittaessa 
lisätietoja.  Vetäjänä pj Jutta Karhu, 
pj Mirka Keränen, pj Tommi Päkkilä 
ja pj Karri Lehto. To 13.12. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 14-17. Pe 
14.12. Jouluhartaus ja kahvitilaisuus 
partiojohtajille Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulissa. Kokoonnumme 
Kotikololle klo 18. Ykkös-partioasu 
päälle. 15.-16.12. Vaeltajaleiri. Lisätie-
toja varjoilta. Talkoot partiokämpällä 
jatkuvat edelleen tiistaisin klo 18-21. 
Tervetuloa mukaan partiotoimintaan.  
Partiotoimisto, p. 562 1223. Make  044 
752 1223, sähköposti markku.korho-
nen@evl.fi. Lippukunnan kotisivut  
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 30.11. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 1.12. 
klo 18 Aikuisten Jouluateria ry:llä. Su 
2.12. klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Alatemmeksen vanhainkodilla 
sekä klo 17 seurat ry:llä. Varttuneiden 
kerho ti 4.12. klo 12 Jussilassa. To 6.12. 
klo 18 Itsenäisyyspäiväjuhla ry:llä.
Kastettu: Liinus Verneri Huhtala ja 

Olli Tapani Porola.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

To 29.11. klo 10-11.30 
perhekerho srk-ta-
lolla ja sisarusryhmä 
klo 10 Lukkarinkan-
kaalla.
Klo 14 kokkikerho II 
Lukkarinkankaalla. Klo 18 raamattu-
piiri srk-talolla, Heb.kirje: 5.luku.
Su 2.12. klo 10 1.adventtisunnuntain 
messu kirkossa, Juntunen, kuoro avus-
taa, kolehti: Kirkon Ulkomaan avulle, 
köyhyyden ja perusturvattomuuden 
poistamiseen maailman köyhimmiltä 
alueilta.
Lumijoen eläkeliitto ry tarjoaa kirk-
kokahvit srk-talolla, ohessa myös 
arpajaiset ja myyjäiset lähetystyön 
hyväksi. Lahjoituksia arpajaisiin ja 
myyjäisiin otetaan vastaan la 1.12. klo 
15 srk-talolla.
Ma 3.12. klo 10 päiväkerho 4-v. Luk-
karinkankaalla.
Ti 4.12. klo 10 päiväkerho 3-v. Luk-
karinkankaalla. Klo 12.30 päiväkerho 
4-v. Lukkarinkankaalla. Klo13 (Huom.
aika!) kirkkoneuvoston kokous vi-
rastossa, käsitellään mm. ensi vuoden 
talousarvio.
Ke 5.12. klo 10 päiväkerho 5-v. 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä. 
To 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus kirkossa, Juntunen, 
kuoro avustaa, partiolaisten lupaukse-
nanto, kolehti: Sotainvalidien parissa 
tehtävään hengelliseen työhön.
Jumalanpalveluksen jälkeen sep-
peleenlasku sankarihaudoilla ja 
itsenäisyyspäivän juhla srk-talolla, 
alkaen kahvitarjoilulla, juhlapuhujana 
Markku Tölli. Reserviläiset tarjoavat 
kyydin veteraaneille kirkkoon ja juh-
laan. Ota yhteyttä Risto Lehtoseen, puh 
387 118 tai 0400 385 226.
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kehitysvammaistyön past. Jonna Kal-
liokoski, lit. Kautto ja Kinnunen, av. 
lapsi- ja nuorisokuorot. 
Su 2.12. klo 19 messu ja Maasalon ad-
venttivesper (huom. aika!) Piippolan 
kirkossa, Arkkila, Piri ja Määttä sekä 
Siikalatvan kirkkokuorot.
5.12. klo 12 Iloinen vartti 90 -vuotiaan 
itsenäisen Suomen kunniaksi, kirkon-
kellot soivat 15 min, kirkkoon voi tulla 
kuuntelemaan ja hiljentymään.
Oulun Eteläisen sotaorvot, joulujuhla 
Haapajärvellä su 9.12. Kynttilöiden 
sytytys sankarihaudoilla klo 9. Juma-
lanpalveluksen jälkeen n. klo 11.30 
jouluateria ja juhla seurakuntakodissa. 
Maksu 15 euroa. Ilmoittautumiset 
30.11. mennessä Elvi Alatalolle, p. 040 
744 7139 tai 762 351.

Kestilä
To 29.11. klo 11 per-
hekerho kerhokodissa,  
klo 15.30 puuhaker-
hon ja sudarin pikku-
joulu kerhokodissa.
Pe 30.11. klo 11.30 
seurakuntakerho Pihlajistossa (huom. 
aika ja paikka!), ei  erillistä iltapäivän 
ohjelmaa.
Su 2.12. klo 10 messu kirkossa, Isomaa 
ja Määttä. Kirkkokuoro avustaa. Koleh-
ti köyhyyden ja perusturvattomuuden 
poistamiseen maailman köyhim-
millä alueilla Kirkon ulkomaanavun 
kautta. 
Ti 4.12. klo 19 kirkkokuoron harjoitus 
seurakuntakodissa, Määttä.
Ke 5.12. klo 10 ystävänkammari 
kerhokodissa. Klo 12 kirkonkellot 
soivat 15 min 90 -vuotiaan itsenäisen 
Suomen kunniaksi, kirkkoon voi tulla 
kuuntelemaan ja hiljentymään.
To 6.12. klo klo 10 jumalanpalvelus, 
Isomaa ja Määttä. Kirkkokuoro avus-
taa. Kolehti sotainvalidien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kunniakäynnit 
sankarihaudoilla ja seppeleiden lasku, 
kirkkokuoro, puhe kunnanjohtaja Rai-
mo Tieva, kunniavartio reserviläiset. 
Sen jälkeen seurakuntakodilla ruokailu 
ja juhla; erilaista ohjelmaa mm. juhla-
puhe opetusneuvos Aarno Haho.
Tulossa: ti 11.12. klo 13 laulamme 
Joulun ja adventin ajan lauluja kirkos-
sa, samalla seurakuntakerhon päätös, 
kirkon jälkeen kahvit seurakuntako-
dissa. Kyydin tarvitsijoille järjestetään 
kuljetus. 
Rauhanyhdistys: Su 2.12. klo 12.00 
seurat ry:llä, T. Karhumaa, S. Rönkkö.
Kuollut: Ritva Anneli Junkkari 54 v, 
kirj. Oulun Tuomiokirkkosrk.

Piippola
Pe 30.11. klo 18 nuor-
ten raamis seurakun-
takodilla, Saila ja Ka-
tariina.
La 1.12. klo 9 - 14 rip-
pikoulua seurakuntakodissa.
Su 2.12. klo 19 messu ja Maasalon 
adventtivesper (huom. aika!) Piip-
polan kirkossa, Arkkila, Piri ja Määttä 
sekä Siikalatvan kirkkokuorot. Saarna 
pyhäkoulunomaisesti, Piri. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle köyhyyden 
ja perusturvattomuuden poistamiseen 
maailman köyhimmillä alueilla.
Ma 3.12. klo 11 veteraanien laulu-
ryhmä ja klo 12.15 kehitysvammais-
ten kerho seurakuntakodissa. Klo 
13.30 Vaarintalon itsenäisyyspäivän 
juhla.
Ti  4.12. klo 12 seurakuntakerho 
seurakuntakodilla. Klo 13.30 Ponnarin 
hartaus kirkossa.
5.12. klo 12 Iloinen vartti 90 -vuotiaan 
itsenäisen Suomen kunniaksi, kirkon-
kellot soivat 15 min, kirkkoon voi tulla 
kuuntelemaan ja hiljentymään.
6.12. klo 12 sanajumalanpalvelus ja 
kunniakäynti sankarihaudalla, Piri, 
Määttä, Mieskuoro ja Violakuoro, 
joht. Jarmo Junno, Riikka Piri, viu-
lu, partiolaisten lupaus, partiolaiset 
lukevat tekstejä ja kantavat kolehdin, 
sankarihaudalla kunniavartio. Kolehti 
sotainvalidien keskuudessa tehtävään 
hengelliseen työhön. Kirkkokahvit ja 
juhla seurakuntakodilla, juhlapuhe 
evl. Timo Kesäläinen, Pentti Haanpään 
koulun oppilaiden esitystä, Mieskuoro 
ja Violakuoro, joht. Jarmo Junno.
Tulossa: La 8.12. klo 19 kirkossa Maija 
ja Jyrki Anttilan joulukonsertti, pe 14. 
12. klo 19 Jouluoratorio, Mieskuo-
ro Weljet, joht Olli Heikkilä, puhe 
runoilija Niilo Rauhala. Pe 14.12. 

Siikalatva

Rantsila

Pudasjärvi

Muhos Oulunsalo

Pe 7.12. klo 19 ry:n joululauluilta 
kirkossa.
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohta-
jana Telle, p. 050 439 5788. 
Diakonia: Villasukkia tarvitaan oman 
seurakunnan diakoniatyössä, joten 
jos sinulla on tai tulee ylimääräisiä ja 
haluat lahjoittaa ne diakoniatyölle, niin 
Marjo ottaa mielellään vastaan.
Lämpimät kiitokset jo saaduista 
ihanista villasukista!
Rauhanyhdistys:Pe 30.11. klo 19 
joulumyyjäiset ry:llä Antti Lääkkö. Su 
2.12. klo 13 seurat ry:llä Kari Hirvas-
niemi ja Teuvo Tanhua. Ti 4.12. pyhä-
koululaisten joulujuhla ry:llä klo 19. 
Pe 7.12. klo 19 joululauluilta kirkossa 
Risto Laurila. Su 9.12. klo 12 pyhäkou-
lu I Pernu II J Anttila III Lahdenperä. 
To 13.12 klo 13 varttuneidenkerhon 
joulujuhla Laurilalla.
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 6306082, kerho-
huone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net

Su 2.12. klo 12 (huom! 
aika)1. adventtisun-
nuntain perhekirkko 
kirkossa, lit. Heik-
kinen, saarna Kyllö-
nen, kanttori Kajava, 
kirkkokuoro. Kolehti 
köyhyyden ja perusturvattomuuden 
poistamiseen maailman köyhimmillä 
alueilla, Kirkon ulkomaanapu. Klo 13-
15 lähetyslounas srk-talossa. Klo 14 
jumalanpalvelus Rokualla, Kyllönen.
To 29.11. klo 17 -18.30 koko perheen 
joulumyyjäiset srk-talossa. Myytävänä 
leivonnaisia ja käsitöitä sekä arpoja. Pi-
parkakkutalonäyttely ja –huutokaup-
pa, glögi-, mehu- ja piparitarjoilu. 
Ma 3.12. klo 13 kauneimmat joulu-
laulut Päiväkeskuksessa, Kajava. Klo 19 
partiolaisten joulujuhla srk-talossa. 
Ti 4.12. klo 12 Laitasaaren seura-
kuntapiiri rukoushuoneella, Simo 
Pekka Pekkalan aiheena itsenäisyys. 
Klo 14.30 hartaus tk-sairaalassa ja 
klo 15 ryhmäkodissa, Kyllönen. Klo 
18 aikuisten raamattupiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 19 
iltahartaus Rokualla, Kyllönen. Klo 19 
herättäjän seurat ja Siionin jouluvirsiä 
Koortilassa, puhe Veikko Kärnä.
Ke 5.12. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Pekka Kyllösen aiheena 
Suomi 90 vuotta. Klo 13 kauneimmat 
joululaulut Päiväkeskuksessa, Kajava. 
Klo 13 alkaen hartaushetket Jokirin-
teen palvelukodeissa, Heikkinen. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen. 
To 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelus kirkossa, lit. Kyllönen, 
saarna Heikkinen, kanttori Kajava, 
kamarikuoro. Kolehti hengelliseen 
työhön sotainvalidien parissa, Sotain-
validien veljesliitto ry. Jumalanpalve-
lukseen järjestetään kirkkokyyditys, 
jota varten ilmoittautuminen ti 4.12. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, 
puh. 533 1284. Klo 12 itsenäisyyden 
90-vuotisjuhla srk-talossa. Juhlapuhe 
Nuorten ystävien toiminnanjohtaja 
Marja Irjala, kamarikuoro, päätössanat 
Kyllönen. Klo 18 itsenäisyyspäivän 
seurat kirkossa. 
Tulossa: Ti 11.12. klo 19 Joulun hohde 
– joulukonsertti kirkossa, Kaisa Ranta, 
sopraano, soitinyhtye, muusikoita 
Oulu Sinfoniasta, kapellimestarina 
Aku Toivonen, piano, Ossi Kajava, 
urut. Ohjelma 10 euroa, saatavana 
ennakkoon kirjastokahvilasta.
Lähetystyö: lähetyslounas 1. advent-
tisunnuntaina 2.12. klo 13-15 srk-ta-
lossa. Lounaan hinta: aikuiset 7 euroa, 
alle 15-v. 4 euroa, alle 4-v. ilmainen. 
Arpapöytään otetaan mielihyvin 
vastaan lahjoituksia, joita voi tuoda 
etukäteen keittiölle tai kirkkoherranvi-
rastoon. Tied. Anja Hämäläinen, puh. 
040 562 9131.
Kuorot: ke 5.12. klo 18.30 kirkkokuo-
ron harj. srk-talossa. 

Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Perhekirkko su 2.12. klo 12 kirkossa.
Nuoret: Koulupastoripäivystys to 
29.11. klo 10.40-12.15 yläasteella ja 
lukiolla. Nuortenilta to 29.11. klo 18-
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Rippikoulut: Päivärippikoulun oppi-
tunnit la 1.12. klo 10-15 Koortilassa ja 
osallistuminen jumalanpalvelukseen 
su 2.12. klo 12 (huom! aika). 
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous ma klo 6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12. Seurakuntapiiri ti 4.12. klo 
12, Pekkala.  
Rauhanyhdistys: La 1.12. klo 11 
joulumyyjäiset ry:llä. Su 2.12. klo 12 
pyhäkoulut: kk1 Kangastie, kk2 E. 
Tihinen, Korivaara Myllyniemi, Pälli 
J. Keränen, Suokylä Rautakoski. Klo 
18 joululauluilta ja iltahartaus ry:llä. 
Ma 3.12. klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
6.12. klo 18 itsenäisyyspäivän seurat 
kirkossa.
Laitasaaren ry: La 1.12. klo 11 joulu-
myyjäiset ry:llä. Su 2.12. klo 13 seurat 
ry:llä. To 6.12. klo 18 itsenäisyyspäivän 
seurat Muhoksen kirkossa.
Kastettu: Timi Henrik Tuomaala, Luka 
Kristian Lahti.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Lähetysilta ke 28.11. 
klo 18, toimitalon 
neuvotteluhuoneessa 
Vattukuja 2 (II krs.) 
Lähetyssihteerin ter-
veiset Israelista.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla 29.11. klo 11, Päivi 
Pulkkinen. Kerhossa mukana Pekka 
Kinnunen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 29.11. klo 13, Minna 
Salmi.
Adventin perhemessu su 2.12. klo 10, 
Tapio Kortesluoma, av. Vesa Äärelä, 
kanttori Taru Pisto.
Kolehti: Köyhyyden ja perusturvat-
tomuuden poistamiseen maailman 
köyhimmillä alueilla, Kirkon Ulko-
maanapu.
Adventtivesper kirkossa su 2.12. klo 
20, puhe  Pertti Lahtinen.
Lähetystyön myyjäispöytä S-Market 
Oulunsalon edessä ke 5.12. klo 10.
Salonkartanossa ei hartaustilaisuutta 
ke 5.12.
Jouluinen lähetysilta ke 12.12. klo 
18 toimitalon neuvotteluhuoneessa. 
Syyskauden päätös.
Messu kirkossa su 9.12. klo 10 , Minna 
Salmi, kanttori Tuomo Kangas. Ko-
lehti seurakuntamme nimikkotyön 
( radiotyö Intiassa) tukemiseen, Sa-
nansaattajat ry.
Kauneimmat joululaulut kirkossa su 
16.12. klo 16, mukana gospel-ryhmä, ja 
klo 18 mukana Owlasala-kvartetti. Ke 
19.12. klo 18 mukana Oulunsalon tai-
dekoululaisia. Kolehti lähetystyölle.
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.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Nyt 
mennään pyhäkouluun!
Joulukuun pyhäkoulusunnuntai on 
9.12. Salonpäässä, Minttukujalla ja 
srk-talolla su klo 12.  Pyhäkoululaisten 
joulujuhla on 16.12. klo 12 seurakun-
tatalolla.
Perhekerho srk-talolla  tiistaisin klo 
12.30- 14  
Perhekerho Minttukuja 3:ssa keski-
viikkoisin klo 9-10.30
Perhepäivähoitajien Parkkipaikka srk-
talolla keskiviikkoisin klo 9-10.30.
Perhekerhot ja parkkikerho viikolle 
49 saakka normaalisti. Viikolla 50 ei 
ole enää kerhoja. Tervetuloa 17.12. klo 
11. päiväkerhojen, perhekerhojen ja 
parkkikerhon joulukirkkoon!
Työntekijävaihdos: Vastaavan las-
tenohjaajan Hannele Heinosen äitiys-
loman sijaisena on  aloittanut Sanna 
Karppinen 26.11.2007 alkaen, Sannan 
saat kiinni numerosta 044 745 3850 tai 
sanna.karppinen@evl.fi
Nuorisotyö: Lucia-polku Umpimäh-

kässä torstaina 13.12. klo 14-20.. Jou-
lulauluja, glögiä ja piparia, askartelua, 
Joulutunneli, yllätyksiä ja riisipuuroa. 
Vapaa pääsy eikä mikään maksa mi-
tään! Tervetuloa mukaan hakemaan 
Joulun tunnelmaa koko perheen kans-
sa. Järj. Oulunsalon seurakunta ja 4H. 
Reppu-koulutus siirtyy kevätkaudelle 
ennakkotiedoista poiketen. Syyskau-
den viimeinen Varkkari ja Reppu-ilta 
pe 14.12.Reppu on taas auki viikolla 
2. Syyskauden viimeinen kitarapiiri 
29. ja 30.11. Kitarapiiri jatkuu taas 
viikolla 2.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
kempeleläisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Salonpään ry: Aikuisten ilta 1.12. 
ry:llä klo 19. 8.12. raamattuluokka, 
nuoremmat klo 18 Karhumaalla klo 
19.30 Lehtisaarella. 9.12. seurat ry:
llä klo 17, Erkki Alasaarela, Lauri 
Karhumaa. 16.12. lasten joulujuhla 
ry:llä klo 14. 
Kirkonkylän ry: To 29.11. klo 18.30 
sisarpiirin jouluruokailu ry, ilmoit-
tautuminen ry:lle. Pe 30.12. klo 19 
joululauluilta ry, Tuomo Kangas. Su 
2.12. raamattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Keskikylä ry, 
Karhuoja; Antti Korkiakoski, klo 17 
radiointiseurat ry, Voitto paaso, Timo 
Määttä. Ti 4.12. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Karhuoja; Koskela Matti, 
Putkikuja 7. To 6.12. klo 14 seurat 
ja itsenäisyyspäiväjuhla ry, Erkki 
Alasaarela. Pe 7.12. klo 18.30 miesten 
neliön joulujuhla Pappilassa. Su 9.12. 
klo 14 joulujuhla ry, Matti Lääkkö.
Kastettu: Onni Ilmari Teljosuo, Aaron 
Oliver Moilanen.

To 29.11. seurakun-
takerhon retki maa-
laiskartano Pihkalaan. 
Lähtö klo 12.15. Rau-
halan parkkipaikalta. 
To 29.11. klo 18 he-
rättäjäseurat Ojalla 
(Hiukalantie 5), Jouni Riipinen ja 
Hannu Lauriala.
La 1.2. liikuntahallilla joulunavaus-
markkinat.Lapsikuoro Stellat esiintyy 
klo 11 ja tiernatytöt klo 12. Lähetys-
työllä on oma myyntipöytä. Myytävä-
nä mm. leivonnaisia, joulukortteja ja 
arpoja. Lahjoituksia voi tuoda suoraan 
myyntipöydälle.
Su 2.12. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen omaishoitajien 
joulujuhla seurakuntatalolla.
Su 2.12. klo 19 Siikalatvan ja Rantsilan 
seurakunnan yhteinen adventtivesper 
Piippolan kirkossa.
Ma 3.12. klo 10-12 perhekerho Pallerot 
Nuppulassa. 
Ke 5.12. klo 12 Iloinen Vartti itsenäi-
selle Suomelle. Kirkonkellot soivat 
Suomen itsenäisyyden 90 -vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi. 
Ke 5.12. klo 16.15 koulukirkko ja 
klo 18.30 itsenäisyyspäivän juhla 
liikuntahallilla.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 juh-
lajumalanpalvelus kirkossa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kunniakäynti 
sanakarihaudoilla ja kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. 
Kuorot: To 29.11. klo 10 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla ja klo 13.30 
Mankilan Stellat Mankilan koululla. 
Pe 30.11. klo 13 Hovin Stellat Hovin 
koululla. Huom. Seurakunnalla on 
tiernatytöt! Tiernatyttöjä voi tilata 
kanttori Arjalta, p. 044 518 1151. 
Lapset ja nuoret: To 29.11. klo 10-12 
ja klo 12.30-14.30 Nuppukerho 3-4-
vuotiaille Nuppulassa.
Ma 3.12. klo 14 Hovin varhaisnuoret 
Hovin koululla ja klo 16 tyttökerho 
Nuppulassa. Ti 4.12. klo 10-11.30 
Hovin nuppukerho Hovin koululla, 
klo 14.15-16 Mankilan varhaisnuor-
ten kerho Mankilan koululla ja klo 
18-19.30 nuortenilta  yläasteikäisille 
Nuppulassa. Luvassa pitsan syöntiä 
ja leikkejä, isoset ja lapsi- ja nuo-
risotyönohjaaja toimivat vetäjinä. 
Rippikoululaisilla mahdollisuus saada 
merkintä osallistumisesta. Ilmoit-
tautumiset Tanja Heleniukselle, p. 
044 518 1141 tai Gananderin koulun 
ilmoitustaulun listalle. Ke 5.12. klo 
11-13 Nuppukerho 5-vuotiaille Nup-
pulassa, klo 13.30-15.30 Nuppukerho 
3-4 -vuotiaille Nuppulassa. Tyttöker-
holaiset kiittävät kaikkia kirppis- ja 
askarteluillassa kahviossa asioineita 
kahvion tuotosta!
Tulossa: Su 9.12. klo 15 kamarimu-
siikkia kirkossa. Ke 12.12. klo 19 
joululauluilta Mankilan Rukoushuo-
neella. Mankilan koululaiset esiintyvät. 
Kahvitarjoilu.
Rauhanyhdistys: La 1.2. klo 11 jou-
lumyyjäiset ry:llä. To 6.12. klo 18.30 
seurat ry:llä, Timo Karsikas.
Joulukukkanäyttely 2.-20.12.2007 
seurakuntatalolla. Näyttelyssä pääsee 
tutustumaan joulunaikana käytettä-
viin kukkiin ja niiden symboliseen 
merkitykseen. Näyttelyyn voi tutustua 
ulkoapäin seurakuntasalin ikkunasta. 
Näyttelyn on koonnut Tarja Ahrens-
Savaloja.

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
1. adv.su 2.12. Siikalatvan kehitys-
vammaisten kirkkopyhä ja advent-
tijuhla Pyhännällä kirkossa ja srkt. 
alkaen klo 12 messulla kirkossa, saarna 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 2.12. klo 10, 
Holmström, Kyllönen, 
Piirainen.
Itsenäisyyspäivän ju-
malanpalvelus kirkossa to 6.12. klo 
10, Kyllönen, Jaakkola ja kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit ja itsenäisyysjuhla seura-
kuntakodissa.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
Sarakylän kappelissa to 6.12. klo 10, 
Kukkurainen, Piirainen ja kappeli-
kuoro.
Perheiden adventtitapahtuma su 
2.12. lähdemme kynttiläkulkueena 
torilta klo 15 seurakuntakodille. 
Seurakuntakodilla mehut ja piparit ja 
adventtihartaus kirkkosalissa, Holm-
ström, Piirainen.
Virsikirja 20 v,  virsi-ilta seurakunta-
kodissa su 2.12. klo 19.
Korpisen seniorit Korpisen kylätalolla 
pe 30.11. klo 9.30, mukana Leena ja 
Henna.
Omaishoitajien puurohetki seura-
kuntakodissa ma 3.12. klo 11.Mukaan 
hoitajat ja hoidettavat.
Kuulovammaisten puurojuhla seura-
kuntakodissa ke 12.12. klo 11. Ilmoit-
tautuminen Annikille, p. 040 765 4153. 
Varaa pieni lahja pukinkonttiin.
Kuorot: lapsikuoro to 29.11. klo 17, 
kirkkokuoro to 29.11. klo 18, Vox 
Margarita ti 4.12. klo 18.30 kansalais-
opistolla  ja Sarakylän kuoro to 29.11. 
klo 18.45, eläkeläisten musiikkipiiri ke 
5.12. klo 12.
Perhekerho seurakuntakodissa to 
29.11. klo 10-13 ja  ti 4.12. klo 10-13. 
Jouluinen perhekerho Aittojärven 
koululla ti 4.12. klo 10-13 ja Kipinän 
koululla ke 5.12. klo 10-13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 4.12. klo 10-12.
Lähetyksen kirpputori talkootuvassa 
ke 5.12. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat 
Pärjänsuolla Latvassa la 1.12. klo 18. 
Raamattuluokka Sarakylässä Taisto 
Mannisella pe 30.11. Joulumyyjäiset 
Sarakylän koululla pe 7.12. klo 19. 
Joululauluilta Kurenalan ry:llä su 
2.12. klo 17.
Kastettu: Milja Amanda Antikai-
nen, Iiris Kirsikka Takkinen, Aleksi 
Miikkael Hökkä ja  Severi Benjamin 
Luokkanen.
Haudattu: Anna Katariina Kilpamäki 
76 v, Elsa Annikki Vähäkuopus 78 v ja 

Martti Johannes Holappa 77 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 9-14, p. 
882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi
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lähetysmyyjäiset srk-kodilla. Su 16.12. 
Leskelän diakoniakylätoimikunnan 
myyjäiset Kairanmaan talolla, lahjoi-
tuksia toivotaan.
Rauhanyhdistys: su 2.12. klo 15 
seurat ry:llä.

Pulkkila
To 29.11. klo 10 perhe-
kerho, klo 16 tyttö- ja 
poikakerho. Kuoron 
leiripäivä  Rokuan 
kuntokeskuksessa , 
lähtö klo 15.15 seura-
kuntatalon pihalta.
Pe 30.11. klo 13 päiväkerho seura-
kuntatalossa.
Su 2.12. ei jp Pulkkilassa, vaan  
Adventtivesper klo 19 Piippolassa. 
Kuljetus halukkaille. Ilmoitus seu-
rakuntatoimistoon 30.12 mennessä. 
Terveyskeskuksessa hartaus klo 
14.30, lauletaan Hoosiannaa. Klo 
12 alkaen Pyhännällä kirkossa kehi-
tysvammaisten kirkkopyhä, juhla 
seurakuntatalossa.
Ti 4.12. klo 13 Ystävyysseura vanhus-
tentalossa.
Ke 5.12. klo 13 Koivulehdossa ehtool-
lishartaus.
To 6.12. klo 13 itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus Koivulehdossa. 
Kirkkokahvit ja juhla tämän jälkeen. 
Veteraaneille jaetaan sinivalkoiset 
villasukat 90-vuotisitsenäisyyden  
merkeissä.
Diakoniamyyjäisten tuotto oli 489 
euroa. Kiitos lahjoittajille, osallistujille 
ja talkoolaisille.
Rauhanyhdistys: la 1.12. klo 11 - 12.30 
joulumyyjäiset ry:llä (huom. myynti 
alkaa klo 11!). Myytävänä mm. joulu-
leivonnaisia ja lanttu- ja porkkanalaa-
tikoita, kahvitarjoilu, arvontaa. Su 2.12. 
klo 13 seurat ry:llä, Yrjö Pirnes ja Tapio 
Mustonen. To 6.12. klo 19 seurat ry:llä. 
Pe 7.12. klo 19 raamattuluokka ry:llä. 
Su 9.12. klo 13 seurat Koivulehdossa 
ja klo 19 joululauluilta Maija-Liisa ja 
Risto Niemisellä.

Pyhäntä
To 29.11. klo 12 ve-
teraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro srkt; klo 
18 partio kh. 
Pe 30.11. klo 17.30 
nuorisokuoro srkt.
La 1.12. klo 9-12 järjestömyyjäiset 
srkt. Perinteiset puuro, soppa ja 
torttukahvit a´ 4 e, ja hyvät arpajaiset 
lähetystyön hyväksi. Myyntipöytien 
varaus Ennalta 0207 109 874. Järjestöt 
ja koululaiset maksuttomia. Oman 
paikkakunnan 10 e, ulkopuoliset 15 
e/ pöytä.
1. adv.su 2.12. klo 12 messu kirkossa, 
saarna kehitysvammaistyön past. Jon-
na Kalliokoski, lit. Kautto ja Kinnunen, 
av. lapsi- ja nuorisokuorot. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle köyhyyden 
ja perusturvattomuuden poistamiseen 
maailman köyhimmillä alueilla. Sa-
malla Siikalatvan kehitysvammaisten 
kirkkopyhä ja adventtijuhla kirkossa 
ja srkt.
Ma 3.12. klo 17.30-19 MLL:n perhe-
kahvila kh, joulukorttiaskartelua, ja 
klo 18.30 kansalaisopiston konsertti 
srkt:n salissa.
Ke 5.12. klo 13 Pyhännän Vanhusten-
taloyhdistys ry:n sääntömäär. syysko-
kous Takojantie 3:n kerhohuoneella. 
Sääntöjen 8 §:n määräämät asiat. 
Huom. Ke 5.12. klo 12 alkaen soitetaan 
kirkonkelloja koko Suomessa Iloinen 
Vartti 90-vuotisen itsenäisyytemme 
kunniaksi.
Itsenäisyysp. 6.12. klo 14 (huom. aika!) 
juhlamessu kirkossa, Kautto, Kinnu-
nen ja kirkkokuoro, kolehti Pyhännän 
veteraanien ja sotainvalidien hyväksi 
hengelliseen työhön, seppeltenlasku 
sankarihaudoilla ja kirkkokahvit 
srktalossa. Tervetuloa koko seurakunta 
yhdessä. 
Klo 16.45 partiolaisten soihtukulkue 
lähtee Nestorin pihalta kirkkoon par-
tiolaisten lupauksenantoon.
Tulossa: ti 11.12. varttuneenväen 
kerhon retki Haapavedelle, ilm. 5.12. 
mennessä Enna Junnolle, p. 0207 
109 874
Rauhanyhdistys: Su 2.12. klo 16 
seurat ry, Erkki Tölli ja Alpo Ojala. 
Itsenäisyysp. 6.12. klo 18 itsenäi-
syysjuhla ry.
Kuollut: Jouko Osvald Suvala kirkon-
kylästä 63 v.

Siikasalo

Tyrnävä
Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 29.11. klo 10.30 Eeva 
ja Alpo Nisulalla.
Markkuu-Ängeslevän 
diakoniapiiri to 29.11. 
klo 11.30 Kaarina ja 
Paavo Matinollilla.
Hartaus pe 30.11. klo 
10.30 Sotainvalidien 
palvelutalolla.
Adventin perhekirk-
ko su 2.12. klo 18 Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Kolehti köyhyyden ja perus-
turvattomuuden poistamiseen maail-
man köyhimmillä alueilla, Kirkon Ul-
komaanapu. Kynttiläkulkue kirkkoon 
lähtee klo 17.45 kunnantalolta.
Seurakuntakerho ti 4.12. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus itsenäisyyspäi-
vänä 6.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa, 
saarna Ikonen, lit. Isokääntä. Kirkko-
kuoro. Kolehti hengelliseen työhön 
sotainvalidien parissa, Sotainvalidien 
Veljesliitto ry. Jp:n alussa partiolaisten 
lupauksen antaminen. Jp:n jälkeen 
puhe kirkossa Veli-Matti Hietikko ja 
seppeleenlasku sankarihaudalla.
Temmes: Sanajumalanpalvelus su 
2.12. klo 10 Temmeksen kirkossa, Iko-
nen. Kirkkokuoro. Suomalainen messu 
ke 5.12. klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteys Olavi 
Savelaan, p. 0400 280 678.  Seppeleen-
lasku 6.12. Temmeksen sankarihaudalla 
valoviestin jälkeen klo 16.30.
Jouluaskarteluillat: Ma 3.12. klo 18 
Temmeksen srk-talolla, ti 4.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla ja ke 12.12. klo 18 
Murron koulun ruokalassa. Tervetuloa 
koko perheellä!
Nuoret: Nuortenilta pe 30.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Tulossa: Seurakunnan joulumyyjäiset 
la 8.12. klo 10-12 Tyrnävän srk-talossa. 
Lakeuden kehitysvammatuki ry:n 20-
vuotis- ja joulujuhla pe 14.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Pe 30.11. 
klo 19 joulumyyjäiset ry:llä. Su 2.12. 
klo 16 seurat ry:llä, Timo Vänttilä 
ja Pentti Päkkilä. Ma 3.12. sisarpiiri. 
Murto: La 1.12. klo 11 joulumyyjäiset 
ry:llä. Su 2.12. klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Neea Inka Anneli Moisanen.

Kirkon Ulkomaanapu
www.toisenlainenlahja.fi

Suomen Lähetysseura
www.mission.fi/tasaus/onnen_
lahjat/
Suomen Lähetysseuran joulu-
keräys tukee Lähi-idässä ja Poh-
jois-Afrikassa tehtävää media-
työtä. Keräyksen teema on Lä-
hetä toivon säde. www.mission.
fi/lahjoita/kampanjat_ja_kerayk-
set/joulukerays/

Suomen Evankelis-luterilainen 
Kansanlähetys
Hyvää Joulua lähetyskeräyksen 
tuotolla tuetaan lapsi- ja nuoriso-

Siikajoki
Siikajoen palvelupiste 
avoinna ma-ti klo 10-
14. Puh. 010 4250 299 
tai vs. toimistosihteeri 
044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.  
To 29.11. klo 14.15 rippikoulua srk-
talossa.
Pe 30.11. klo 18 Varkkari-ilta srk-ko-
dilla 9-14 vuotiaille. Mukavaa puuhas-
telua, pelejä ja napostelevaa.
La 1.12. klo 17 adventtimessujen 
pöytienjako srk-kodilla.
Adventtisunnuntaina 2.12. klo 10 
messu kirkossa, Reino Tanjunen.
Olette kaikki tervetulleita laulamaan 
Hoosiannaa. Kaikki rippikoululaiset 
osallistuvat ja ovat tervetulleita myös
adventtimessuille. Adventtimessut 
srk-kodilla klo 11-15.
Kaiken kansan adventtijuhla alkaa su 
2.12. klo 10 sanajumalanpalveluksella 
Paavolan kirkossa ja jatkuu ruokailulla 
ja ohjelmalla Paavolan srk-talolla. Ad-
venttijuhla on samalla myös seurakun-
tapastori Kaija-Liisa Keräsen tulojuhla. 
Linja-autokuljetus: Siikajoki Martikka-
lantie klo 8.25, Siikajoki Sale klo 8.30, 
pohjoispuolen tietä Revonlahdelle, SEO 
klo 8.50, etelänpuolen tietä Ruukkiin, 
Ruukki Tervatupa klo 9.05, Pekkalan-
tietä, Paavolan kirkko klo 9.20.
Ti 4.12. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Klo 19 nuortenilta srk-kodilla.
Suomi täyttää 90 vuotta. Itsenäi-
syyspäivän aattona keskiviikkona  
5.12. klo 12 vietetään kaiken kansan 
juhlahetkeä, Iloista varttia. Iloinen 
vartti alkaa kaikkien kirkonkellojen 
soitolla kaikkialla Suomessa. Klo 15 
lapsikuoro srk-talolla.
Itsenäisyyspäivänä to 6.12. klo 12 
itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlaju-
malanpalvelus Siikajoen kirkossa, 
jonka jälkeen seppelten lasku ja kun-
nianosoitus sankarihaudoilla.
Itsenäisyyspäiväjuhla Paavolan kou-
lulla alkaen kahvituksella klo 11.30 
ja juhla klo 12.30, Linja-autokuljetus 
Paavolaan lähtee jo klo 9 Gumeruksen 
koulun edestä. 
Riemuita saa -joulukonsertti Siikajoen 
kirkossa su 9.12. klo 18. Esiintyjät: 
Taina Isokoski-Fält, Kirsti Kahila-
Utunen, Sulevi Leinonen, Vuokko 
Pelkonen ja Eero Vähäsarja Säestys: 
Sari Pahkala. Ohjelma 3 e. Tuotto 
sotaveteraaneille.
Rauhanyhdistys: To 29.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. La 1.12. klo 13 
joulumyyjäiset ry:llä sekä klo 19.30 
raamattuluokka Jouko Pietarilalla.  Su 
2.12. klo 13 seurat ry:llä.  To 6.12. klo 
18 itsenäisyyspäiväjuhla ry:llä.

Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi ko. 
tukea, ota yhteys diakoniatyön johtokun-
nan puheenjohtaja Anni Hirvaskariin, 
puh. 050 4927 292. Hän toimii yhteys-
henkilönä tukipakettien jakelussa.
Kuollut: Rauha Sofia Valtokari e 
Karppinen 77 v. 

iloinen 
vartti alkaa 

kirkonkellojen 
soitolla

Suomi täyttää 90 vuotta. Itse-
näisyyspäivän aattona 5. jou-
lukuuta kello 12 vietetään kai-
ken kansan juhlahetkeä, Ilois-
ta varttia. Iloinen vartti alkaa 
kaikkien kirkonkellojen soitol-
la kaikkialla Suomessa.

Iloinen vartti toteutetaan 
yhteistyössä Yleisradion kans-
sa, jossa kuuluvat Turun 
tuomiokirkon kellot vartin 
alkajaiseksi. 

Iloiseen varttiin kuuluu on-
nittelulaulu Suomelle sekä eri 
taustoista tulevien lausujien 
esityksiä. Vartin televisioinnissa 
juontajina ovat Ira Hammer-
mann ja Arto Nyberg.

Juhlavuoden tunnuksena 
on: ME! VI! Tunnus kan-
nustaa kantasuomalaisia, 
vanhojen vähemmistöjen 
edustajia, uussuomalaisia ja 
ulkosuomalaisia toimimaan 
yhdessä. (KT)

hyvän mielen joululahjat auttavat
Jouluna voi antaa toiselle hyvän 

mielen ja muistaa läheisiä eri-
laisin tavoin. Aina lahjan ei tar-
vitse olla materiaa tai rahalla han-
kittua, vaan se voi olla pieni teko, 
jolla muistetaan apua kaipaavia 
lähiympäristössä tai kauempana 
maailmalla. Nykypäivän kiireessä 
oman ajan antaminen voi olla se 

työtä Kansanlähetyksen työaloilla 
Venäjällä, Japanissa, Lähi-idässä, 
Etiopiassa ja Suomessa.
www.sekl.fi/tule-mukaan/lahjoi-
ta-kerayksiin.html

Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys
Tuotosta 3/4 menee Sambiaan 
Twatashan seurakunnan kirkon 
rakentamiseen ja 1/4 kotimaas-
sa lapsi-, varhaisnuoriso- ja per-
hetyöhön.
www.sley.fi

Suomen Pipliaseura
Suomen Pipliaseuran joulukerä-
ys menee Lähi-idässä tehtävään 

Joulukirkko.fi 
tuo joulun nettiin

Kristillistä joulunviettoa esittelevällä ja ajankohtaisia tapahtu-
mia pääkaupunkiseutulaisille ja oululaisille tarjoavalla joulu-

kirkko.fi-sivustolla netin käyttäjät voivat virittäytyä omassa ryt-
missään joulun odotukseen.

Sivustolla bloggaavat kirjailija Virpi Hämeen-Anttila ja erityis-
nuorisotyönohjaaja Heikki Heikurinen Vantaalta. Ensimmäisenä 
adventtina eli 2. joulukuuta avautuvassa joulublogissa tarinoivat 
kirjoittajat ovat verkkopäiväkirjan pitäjinä ensikertalaisia. He 
kirjoittavat vuorotellen viidesti viikossa jouluaattoon asti. 

– Alan valmistaa itseäni jouluun jo ennen adventtia, jotta jou-
lun merkitys ja vaikutus kasvaisi sisälläni vähitellen. Mieleni on 
niin hyvä lämmin hellä, että uskon jopa muuten vierastamani 
blogin pitämisen onnistuvan, espoolaissyntyinen Virpi Hämeen-
Anttila pohtii.

Palstan toinen kirjoittaja Heikki Heikurinen lupaa valottaa 
suhdettaan jouluun kolmekymppisen miehen näkökulmasta. 

– Joulu merkitsee minulle vastakohtien aikaa. Ostohysterian ja 
stressin keskeltä löytyy pieni lapsi, joka kehottaa meitä muutta-
maan mielemme ja kääntämään kelkkamme, hän miettii.

Sivuilla on niin ikään tietoa jouluperinteestä seimiä, tierna-
poikia ja pyhää Luciaa unohtamatta.

Palvelun kautta voi postittaa sähköisiä, henkilökohtaisia jou-
lukortteja läheisilleen. Sivuille voi lisäksi lähettää yhteiseksi iloksi 
omia valokuvia joulutervehdysten kera.

Sivustolta voi niin ikään tilata sähköpostiinsa adventin aikaan 
neljästi ilmestyvän jouluisen uutiskirjeen. Ajankohtaisten vink-
kien lisäksi kirje sisältää muun muassa jouluisia ruokaohjeita. 
Sivustolle tulee myös keskustelufoorumi.

Mainittakoon, että viime vuonna joulukirkko.fi -sivuston kautta 
maailmalle singahti yli 50 000 joulukorttia. Hittejä eli sivuston 
lataamisia oli noin kaksi miljoonaa.

Ulkoasultaan viime vuodesta uusiutunut sivusto avautuu 30. 
marraskuuta osoitteessa www.joulukirkko.fi.

Jouluista sisältöä nettiin tarjoavat yhteistuotantona Espoon, 
Helsingin, Oulun ja Vantaan seurakunnat.

a P u a  a F R i K a S Ta  K i i N a a N
raamattutyöhön, kuten Omanis-
sa hirmumyrskyssä tuhoutuneen 
raamattukeskuksen jälleenraken-
tamiseen ja Pohjois-Irakiin avatta-
van paikallisen Pipliaseuran toimi-
pisteen käynnistämiseen.
www.piplia.fi

Radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajat
Joulukeräyksen kohteena on Kii-
naan suuntautuva kristillinen ra-
diotyö. Keräyksen tuotolla tuetaan 
maaseudulla asuvien kristittyjen raa-
mattuopetusta kustantamalla heil-
le ns. radiokirkkopaketteja.
www.sansa.fi

merkittävin lahja.
Konkreettinen lahja tuo tunteen, 

että yksikin ihminen voi vaikuttaa. 
Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisen 
lahjan avulla on mahdollista istuttaa 
puuntaimi, lahjoittaa vuohi tai vaik-
kapa antaa huussi kehitysmaahan. 
Verkkosivujen lahjavalikoimasta 
löytyy myös pitkäaikaista hyötyä 

tuottavia lahjoja, kuten lukutaito 
ja ammatti.  

Suomen Lähetysseuran Onnen 
lahja voi olla rokote kymmenelle 
lapselle, puhdasta vettä tai koulu-
kirjoja. Tukemalla avustushank-
keita  lahjoittaa samalla hyvän 
mielen. (KT)
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Tilaa lehdet itselle tai lahjaksi oheisella kortilla tai soita tilaajapalveluumme 
puh. 020 754 2333 tai internetistä: www.kotimaa-yhtiot.fi /joululahjaksi

Tilaa nyt lehtilahjat heille, joista 
välität – edullisesti juhlahintaan!

2020202020202020
12kk(Norm. 41,-) Säästö 21,-

2020202020202020
5kk(Norm. 28,-) Säästö 8,-

20202020202020202020
4kk(Norm. 38,-) Säästö 18,-

LAHJAKSI

        Kotimaa 20,-
        4 kk (16 lehteä)

        Askel 20,-
        5 kk (5 lehteä)

        Lastenmaa 20,-
        12 kk (11 lehteä)

Tilauskortti
Kyllä kiitos! Käytän hyväkseni juhlatarjouksen 
ja tilaan seuraavat lehdet (rastita vaihtoehdot):

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh. (myös suuntanumero)

KOTIMAA-YHTIÖT
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Tarjoukset ovat 
voimassa 31.12.2007 
saakka ja ne koskevat 
vain uusia tilauksia. 
Ulkomaan tilauksiin 
lisäpostimaksu. Alle 
18-vuotiaalla tulee 
olla huoltajan lupa 
lehden tilaamiseen. 
Osoitteita voidaan 
käyttää suoramarkki-
nointiin henkilötieto-
lain mukaisesti. 
Tilaukset ovat 
määräaikaisia ja ne 
päättyvät automaat-
tisesti.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puh. (myös suuntanumero)

Tilaaja/maksaja

Kotimaa-
yhtiöt 
maksaa 
posti-

maksun

Lahjatilauksen saaja

ITSELLE

        Kotimaa 20,-
        4 kk (16 lehteä)

        Askel 20,-
        5 kk (5 lehteä)

        Lastenmaa 20,-
        12 kk (11 lehteä)

IL07

Askel – lehti uskosta, 
toivosta ja rakkaudesta

Suomen suurin kristillinen 
aikakauslehti rohkaisee 
ja lohduttaa muistuttaen 
Jumalan armosta ja läsnä-
olosta. Syvällistä sisältöä 
ja sanomaa.

Kotimaa pitää 
suomalaiset hengessä

Avarakatseinen yhteis-
kuntaa ja kirkkoa seu-
raava viikkolehti puhuu 
reilusti arvoista ja tuo 
hengellisyyden osaksi 
jokapäiväistä elämää.

Innostava ja 
turvallinen Lastenmaa

Mainio lahjalehti leik-

ki-ikäisille ja pienille 

koululaisille. Lukemista, 

askartelua, sarjakuvia, 

runoja, lauluja. Päätoimit-

taja on kirjailija ja sanoit-

taja Anna-Mari Kaskinen.

www.silmaasema.fiOULU Rotuaari, Kirkkokatu 29

Silmälääkäri lähellänne
Meillä Teitä palvelevat silmätautien erikoislääkärit.
Anniina Häyrynen  Tuuli Juutinen
Leena Isokangas  Kaisu Järvinen

AJANVARAUS (08) 881 1050irrtv.fi
20 000 LAPSIVANKIA 

POTKUPELI, potkit pitkään!

Potkupeli potkupyörä
Kotimainen tuote, jossa 3-v. takuu. 
Myös Pilot rollaattorikävelypyörät.
Yhteystiedot: T:mi Kari Mäkinen
Sivupellontie 14, 61600 Jalasjärvi
Puh. (06) 456 1256, 0500 567 104
www.potkupyora.com

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Suomen kirkon pappisliiton 
hallitus on valinnut Vuoden 
papiksi yliopisto- ja kisapappi 

Leena Huovisen. Huovinen työs-
kentelee Helsingin yliopiston se-
kä suomalaisten kisajoukkueiden 
pappina. 

Valinnan perusteluissa todetaan, 
että Leena Huovinen on toiminut 
pappina rohkeasti ihmisten puo-
lesta. Hän on painottanut jokaisen 
ihmisen tärkeyttä ja arvokkuutta 
Jumalan silmissä. Huovinen on 
esiintynyt edustavasti julkisuudessa 
ja luonut myönteistä sekä elämän-
läheistä kuvaa pappeudesta.

Valinnallaan Pappisliitto halu-
aa nostaa esiin papin, joka toimii 
haastavalla kentällä Suomen suu-
rimmassa yliopistossa opiskelijoi-
den, opettajien, erilaisten ryhmien 
ja järjestöjen kanssa. Näin hän tulee 
pappina keskelle ihmisten työn ja 
opiskelun arkea. 

Kahdenkeskisten keskustelujen 
kautta Huovinen antaa aikaansa 
yksittäisten opiskelijoiden moni-
naisille kysymyksille. Toimimal-
la keskellä opiskelijayhteisöä hän 
tuo esille kristillisen uskon mer-
kityksellisyyttä nuorten aikuisten 
elämässä.

vuoden papiksi valittiin 
Leena huovinen

Kisapappina Leena Huovinen 
työskentelee suomalaisten ur-
heilujoukkueiden kisamatkoilla 
ja harjoitusleireillä. Kisat ja leirit 
ovat urheilijoiden, valmentajien 
ja urheilun taustahenkilöiden työ-
paikka. Huovinen jakaa yksilön 
onnistumiset ja pettymykset vaa-
tivassa kilpailutilanteessa ja koh-
taa kansainvälisen kilpaurheilun 
myönteiset ja kielteiset ilmiöt.

Leena Huovinen on syntynyt 
Savonlinnassa vuonna 1963. Yli-
oppilaaksi hän valmistui Kuopi-
on klassillisesta lukiosta 1983 ja 
teologian maisteriksi Helsingin 
yliopistosta 1992. Papiksi hänet 
vihittiin vuonna 1995 Helsingin 
hiippakunnassa.

Nykyiseen tehtäväänsä Helsingin 
seurakuntayhtymän yliopistopas-
toriksi hänet valittiin 1998. Suo-
men Olympiakomitean kisapapin 
tehtävän hän otti vastaan vuonna 
2004. Hänellä on myös useita luot-
tamustoimia.

Vuoden papin harrastuksia ovat 
lasten koripalloharrastuksen seu-
raaminen, lenkkeily, lukeminen ja 
ajan viettäminen ystävien kanssa. 
(KT/AKI)

Su 2.12. kello 10 jumalanpalvelus Tuiran kirkosta, toimittaa Hannu Ojalehto, saar-
na Pasi Kurikka, avustavat Liisa Kingma ja Tarja Oja-Viirret, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Psalmikuoro.
Su 2.12. kello 11.25 Radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Kirsi Isola puhuu adventista.
Ke 5.12. kello 15.45 Naisen allakka. Rehtori Tuula Tervonen kolumnoi Suomen it-
senäisyydestä.
To 6.12. kello 15.45 Kasvun paikka. Millaisena näkyi Suomi-kuva ja itsenäisyyspäi-
vän vietto ulkomailla? Amerikassa perheineen kaksi vuotta asunutta Marjo Kont-

kasta haastattelee Marja Blomster.

Su 2.12. kello 9.45 Radiopyhäkoulussa lastenohjaaja Kirsi Isola puhuu adventista.
Su 2.12. klo 10 piispanmessu Oulun Tuomiokirkosta, toimittaa piispa Samuel Sal-
mi, saarna Anna-Mari Heikkinen, avustavat Matti Pikkarainen, Hanna-Maija Karjalai-
nen, Ari-Pekka Metso ja Jyrki Vaaramo, urkurina Maija Tynkkynen, kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. Tuomiokirkkokuoro, Katedraalikuoro, Sofia Magdalena -yhtye ja Tal-
larit-yhtye avustavat messussa.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen maanantain Etappi-ohjelma, haas-

tateltavana evankelista Päivi Niemi. Ohjelman toimittaa Mervi Jutila Alavieskasta.
Ma 3.12. kello 17.05 Etappi-ohjelma, aiheena Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Toimittaa Markus Päi-
värinta Kalajoelta.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

R a D i o - o h J e L M aT
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Jeesus, Vapahtajamme.

Tänään, ensimmäisen adventtikynttilän

sytyttämisen päivänä,

mielemme täyttyy iloisesta odotuksesta.

Sinä, Herramme Jeesus,

saavuit kerran kansasi luo

nöyränä ja hiljaisena.

Kiitos, että tahdot tänäänkin tulla

jokaiseen kotiin

ja sytyttää valosi talven pimeyteen.

Tahdomme liittyä iloitsevaan joukkoon

ja toivottaa sinut tervetulleeksi.

Tule, rakas Jeesus.

Päivän Psalmi on Ps. 24: 7–10
EnsimmäinEn lukukaPPalE sak. 9: 9–10
ToinEn lukukaPPalE 1. PiET. 1: 7–12.
EvankEliumi mark. 11: 1–10

eR
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1. adventtisunnuntai on kivunnut nykyisin kolmen suosituimman kirkkopyhän jouk-
koon joulun ja pyhäinpäivän lisäksi. Keskiajan perinteen mukaisesti kirkollisena, juh-
laan valmistavana aiheena on protestanttikirkoissa ollut Jeesuksen ratsastaminen aa-

silla Jerusalemiin, kuten pääsiäistä edeltävänä palmusunnuntainakin.
Uusi kirkkovuosi alkaa aina 1. adventtisunnuntaista joka ajoittuu välille 27.11.–3.12. Kirk-

koihin kokoonnutaan laulamaan Hoosiannaa. Ensimmäistä eli valkeaa adventtisunnuntaita 
vaatimattomampia pyhiä ovat joulua edeltävät toinen, kolmas ja neljäs adventtisunnuntai, 
jolloin liturginen väri on sininen tai violetti. Sana adventti merkitsee tulemista. Adventinajan 
keskeinen sanoma, Herran odottaminen uskossa, laajenee koko kirkkovuoden kestoläksyksi 
– aivan kuten valvomisen sunnuntain sanomakin.

Evankeliumitekstistä nouseva aihe päivälle on ”Kuninkaasi tulee nöyränä”. Tekstissä esiin-
tyvä Betania merkitsee hepreasta suomennettuna  köyhien kylä . Siellä Jeesus vieraili usein 
– asuivathan kylässä sisarukset Martta ja Maria sekä Jeesuksen kuolleista herättämä Lasarus. 
Betanian liepeiltä Jeesus myös otettiin taivaaseen.

Kylän lähellä sijaitsee toinenkin kylä, Betfage. Sinne pystytettiin ristiretkiaikana muistokivi. 
Sen Betanian puoleiselle kyljelle on kuvattu Lasaruksen kuolleista herättäminen. Pohjoiskyljellä 
on miehiä, aasi ja sen varsa, itäiselle puolelle on kuvattu palmunoksia heiluttelevia ihmisiä ja 
kiven läntisellä sivustalle on erotettavissa ainakin sanat Betfage ja aasi.

Betfage oli hieman lähempänä Jerusalemia kuin Betania. Vanhatestamentillinen aasisaat-
to, joka noudattelee Sakariaan kirjan näkyä, lähti täältä Jerusalemiin. ”Hoosianna”-huudot 
osoitettiin yleensä kuninkaalle. Ohikiitävän hetken väkijoukko tajusi Jeesuksen suuruuden. 
Kuinka moni uskoi hänen olevan luvattu messias? Myöhemmin osa hoosiannaa huutaneis-
ta ihmisistä oli luultavasti seuraamassa järkyttävää ”ristiinnaulitse”-huutokuoroa ollen jopa 
itse siinä mukana.

PeKKa TuoMiKoSKi

hoosianna!
Pyydän kaikkia lapsia saapumaan tänne kuoriin.

Lapset ryhmittyvät korkealla pitämäni taulun ympärille.

Näytä taulusta eläin. Mikä eläin se on?

Kuka on nähnyt elävän aasin? Missä olet nähnyt? Kuka on ratsastanut aasilla?

Kuka istuu aasin selässä? Näytä Jeesus. Sanomme kaikki yhdessä: Jeesus.

Mihin kaupunkiin Jeesus on tulossa?

Mitä ihmisillä on kädessä?

He heiluttelevat palmunoksia. Nyt heilutamme kaikki kättä. Hyvä!

Mitä ihmiset huusivat?

Onko ”hoosianna” suomenkieltä?

Onko se englantia, ruotsia, venäjää?

Se on hepreankieltä. Sitä puhuttiin Jeesuksen aikana ja sitä puhutaan vieläkin 

Jeesuksen kotimaassa.

Mitä se tarkoittaa suomeksi?

Sanomme kaikki yhdessä: Hoosianna, Herra auta, Herra pelasta!

Monet ihmiset luulivat, että Jeesus on maallisen valtakunnan kuningas, jota kun-

nioitettiin tällä tavalla. Minkä valtakunnan kuningas on Jeesus?

Hän on nytkin saapunut keskellemme. Hän auttaa ja pelastaa, hän on lähelläm-

me sanassaan ja sakramenteissaan. Hän on tullut sen vuoksi, että saamme uskoa 

syntimme anteeksi Hänen veressään ja olla hänen omiaan.

Onko Jeesus-kuningas tässä taulussa vihaisen vai lempeän näköinen?

Hänestä oli ennustettu kirjoituksessa., että hän saapuu kerran aasilla ratsastaen 

nöyränä ja lempeänä.

Hän rakastaa sinua.

Sanomme vielä yhdessä: Hoosianna!

Yllä oleva pyhäkoulunomaisesti toteutettu saarna on tarkoitettu ”juureksi” ja 

rohkaisuksi papille uuden kirkkovuoden alkaessa.

eRKKi PiRi 

Kirkkoherra, lääninrovasti
Piippolan kappeliseurakunta
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Myllyojan 

Maikkulan

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Adventtikahvit pe 30.11. Tervetuloa! 
Meiltä löydät hyvät joululahjat (myös lahjakortit)! 

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 -

Pa Lv e L u -
h a K e M i S T o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Y h D i S T Y K S e T M u u T  S e u R a K u N N aT

o P i S K e L i J a M e N o T

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


