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Maailmamme ei ole enää samanlainen kuin vielä muutama viik-
ko sitten. Olemme tulleet yllätetyiksi. Ihmisen usko jatkuvaan 
kasvuun ja menestymiseen on saanut vakavan kolauksen. Laaja 
talouskriisi muistuttaa kyvyttömyydestämme oppia – virheis-
täkin. Olemme joutunet kysymään, mihin voi luottaa ja minkä 
varaan rakentaa tulevaisuutta. Omassa kotimaassamme olemme 
myös tulleet kysymysten äärelle, jotka johtavat väistämättä poh-
timaan sisäisen turvallisuutemme perusteita. Onko kotoisessa Suomessammekin tapah-
tunut muutoksia, joiden syvyyttä emme liian läheltä ole nähneet tai tiedostaneet?

* * * * *

On aika seisahtua, pysähtyä ja kysyä: Miten voimme jatkaa? Minkä varassa lepää tur-
vallinen elämä nyt ja tulevaisuudessa?

* * * * *

Elämäntahdin myönteinen pysäyttäminen ja tilan luominen väistämättömille, kor-
jaaville kysymyksille ei ole yksinkertainen tehtävä. Sen tiedämme ympärillä vellovasta 
haasteiden ja kiireisen elämän taikapiiristä, joka on sulkenut ihmisen otteeseensa. Ve-
rukkeita ja todellisia esteitä myönteiselle pysähtymiselle on jatkuvasti tarjolla. Sisim-
mästämme voimme samalla löytää ajatuksen, joka kertoo itsellemme, ettei näin voi jat-
kua. Yksilöinä, kansakuntana ja vihdoin koko maailmana on keskeistä tavoittaa sellai-
nen elämän perusta, jonka varassa kasvaa luottamus ja tasapainoinen kehitys. Tulevil-
le polville olemme sen myös velkaa.

* * * * *

Pyhän jouluyön sanoma kertaa koko ihmiskunnalle jälleen uutisen muutoksen mahdol-
lisuudesta. Kuluvana vuotena tämä sanoma näyttäytyy ajankohtaisempana kuin aikoi-
hin. Jouluyön sanoma haastaa seisahtumaan ja kuuntelemaan ilmoitusta, jonka paime-
net välittivät Betlehemin kedoilta. Siinä sanomassa kaikui Jumalan viesti koko ihmis-
kunnalle: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kris-
tus, Herra.” Tätä viestiä kehysti enkelten laulu, jonka sointi kuuluttaa sukupolvesta toi-
seen muutoksen mahdollisuutta: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rau-
ha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

* * * * *

Maailmassa, joka monella tavalla on tullut rajojensa tuntumaan, on kuitenkin olemas-
sa muutoksen mahdollisuus ja voima. Se on läsnä juuri Jumalan hyvässä tahdossa, rak-
kaudessa ihmistä kohtaan. Tämä tahto on annettuna ylhäältä, ja sen merkkinä on lapsi 
seimellä. Hänen tyhjät kätensä ovat Luojan lahja meille jokaiselle ja koko ihmiskunnal-
le. Tyhjät kädet ovat viesti rakkaudesta, joka tuo meille sisäisen rauhan. Mitään ei ole 
Jumalan ja ihmisen välillä, vain armo, jota Kristus-lapsen kädet tarjoavat. 

* * * * *

Samalla, kun toivotan koko hiippakunnalleni, ystäville lähellä ja kaukana Jumalan siu-
naamaa joulujuhlaa! Tahdon tervehtiä kaikkia vanhan jouluvirren sanoilla. Ne kerto-
vat ihmisestä, joka on seisahtunut kuuntelemaan sisältään nousevaa muutoksen ään-
tä. Sydämen silmät ovat avautuneet seimen äärellä, ja keskellämme asuva Jumalan hy-
vä tahto on muuttunut arjen voimaksi:

 ”Nyt seimellesi seisahdan, oi Jeesus, autuuteni,
 ja maahan asti kumarran Herralle, luojalleni.
 Sain elämäni, kaikkeni, sinulta synnyinlahjaksi.
 Ne ota, Jeesus, vastaan.” Virsi 25:1

 Ylläsjärvellä adventin alla a. D. 2008

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Muutoksen mahdollisuus

Piispan joulutervehdys 18.12.2008

Joulu tulee             
kuin juna
Outi Airola kirjoittaa ähäkuttijoulusta.
    ”Ajatus jonkun ämpeekolmosen (josta ei 
ymmärrä tuon taivaallista) jonottamises-
ta jossain täpötäydessä myymälässä työ-
päivän jälkeen tuntuu ylivoimaiselta. Pik-
kuväeltä tulee englanninkielistä puhetta, 
josta erottaa sen, että toivelelu kuuluu sa-
maan sarjaan kuin aikanaan my little po-
nyt ja muut barbiemaailman ihmeet. Sa-
malla tajuaa, että kyseisen pakkauksen et-
siminen marketin leluhyllystä johtaa vää-
jäämättä hermoromahdukseen.

Tiedän. Jouluun pitäisi valmistautua. 
Laittaa syksyllä kynttilän valossa pik-
kupussukoita ja kääröjä hyvillä mielin. 
Nauttia joulun odotuksesta ja piparin 
tuoksusta kaikessa rauhassa. Mutta - ähä-
kutti! Onneksi joulu tulee sillekin, joka ei 
ole valmistautunut. Kun sakki on kool-
la, kinkku pöydässä ja jonkin sortin kuusi 
nurkassa, joulu tulee kuin juna. Kukaan ei 
mieti, miksi lattia on niin huonossa maa-
lissa tai miksi vaatehuoneen ovi on lukit-
tu. Se on se joulun ihme!”

Keskipohjanmaa 16. joulukuuta

Kertakaikkiaan 
loistavaa

Sana-lehti kehuu maasta taivaseen Mies-
kuoro Weljien levyn Wanhoja Wirsiä. 

”Jos olisi nimettävä vuoden virsilevy, se 
olisi epäilemättä tämä. Harvaa levyä var-
ten on nähty niin paljon vaivaa, ja harva 
levy jos mikään on niin onnistunut kuin 
tämä oululaisten virsilevy.

Mieskuoro Weljet laulaa täydestä sy-
dämestä ja hartaasti eläytyen. Kaikkiaan 
kymmenessä virrestä vuorottelee kuoron 
kanssa Maarian kanttorin Heikki Rainion 
lämmin lyyrinen tenori.

Jos pitäisi antaa arvosana tästä kaikes-
ta, se olisi epäilyksestä 10+.”

Sana 4. joulukuuta 

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Älä kalastele       
nuoria
 
Mainosmies Mikko Torvinen ehdottaa 
journalisteille kuusi tapaa tehdä lehteä. 
Tässä on yksi niistä.

”Nuoria ei voi kalastella. Miksi lehdissä 
ei ole aikuisten sivuja, jos niissä on nuor-
ten sivuja? Siksi, kun nekään eivät yleen-
sä toimi. Suurin virhe on, että kohderyh-
mää yritetään laittaa kuviin. Viesti menee 
nuorille paljon paremmin perille, jos ku-
vissa on esimerkiksi eläkeläisiä. Jos kuviin 
laittaa nuoria, he alkavat heti arvioida, et-
tä ”no nyt on mennyt pieleen”. Kun suun-
nittelemme mainosta, ajattelemme, että 
teemme vain hyvän tarinan.

Dj Esko toimi hahmona nuorisolle hy-
vin, koska mainoksessa oli itseironinen sä-
vy ja siinä parodioitiin nuorisohahmoa.”

Journalisti 4. joulukuuta 

.

Puudeli                  
rysän päältä kiinni
Kristina Ahlström kertoo Helsingin Sano-
mien blogissaan pikkukoirastaan.

”Joulukuusi saapui taloon. Sötistä se ei 
tunnu ollenkaan kiinnostavan, ei välittä-
nyt edes haukahtaa kun se kannettiin si-
sään. Mutta öisin tapahtuu jotain omituis-
ta. Aamulla keittiöstä löytyy pitsinen en-
keli, ruokasalista lentävä poro ja eteisestä 
kolme “päätöntä” palloa. Hmm, ihmeelli-
siä tonttuja liikkeellä tänä vuonna.

Yölliset tonttuilut kuuluvat joulun ai-
kaan, mutta mitä tehdä sammalrosvolle? 
Olen kuullut että villakoirat pitävät kor-
keista paikoista. Nyt on meidän neidil-
le tullut ikävä tapa hypätä pöydän päälle. 
Erityisenä houkuttimena toimii joulukuk-
ka-asetelmamme, joka on peitetty samma-
leella. Olen jo kolmasti saanut pikku puu-
delin rysän päältä kiinni.”

Helsingin Sanomat 16. joulukuuta
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Harva pukki käärii 
lasten lahjapakettiin 
kirkasta pulloa tai 
tupakkakartonkia, 
koska ne ovat tunnetusti 
terveydelle haitallisia. 
Tunne-elämän 
kehittymiselle vaaralliset 
videopelit sen sijaan 
helähtävät helposti 
pukinkonttiin.

– Monet lapset saavat taas tu-
levana jouluna kehitykselleen 
haitallisia videopelejä. Kuka 
lukisi pukille lakia? kysyy psy-
kologian tohtori Tarja Salokos-
ki. Hän teki väitöskirjansa vi-
deopeleistä ja niiden pelaami-
sesta. Tutkimustulos oli yllät-
tävän hurja.

Suomen suosituimmista vi-
deopeleistä suurin osa (73 %) si-

sältää paljon väkivaltaa. Usein 
sankarihahmon harjoittama vä-
kivalta esitetään raakana ja rea-
listisena. Jopa pikkulasten lem-
pipeleistä enemmistö sisältää  
aggressiivista aineistoa.

Jo ekaluokkalaisten monet 
suosikkipelit ovat alle 18-vuoti-
ailta kiellettyjä. Niiden antami-
nen alaikäisille on laissa rangais-
tava teko. Käytännössä mikään 
taho ei sanottavasti valvo video-
pelien myyntiä ja käyttöä.

Ikärajasuosituksetkaan ei-
vät suojaa lapsia. Myös 3+ -ikä-
suosituksella myytävät pelit 
ovat usein täynnä tappamisen 
mäiskettä. Lahjapelin ostajan 
on erittäin vaikeaa saada selvil-
le, minkä luonteista väkivaltaa 
mikäkin peli sisältää, sillä tuo-
teselosteet ovat usein liki ole-
mattomia.

Videopelien tutkijakin on jou-
tunut harjoittamaan ”etsiväntyö-
tä” saadakseen tolkkua tarjolla 
olevien tuotteiden luonteesta. 

– Maksalaatikossa ja kau-
rapuurossa täytyy olla tarkka 
tuoteselostus ja lista lisäaineis-
ta, mutta lasten lahjapakettei-
hin voidaan tunkea väkivaltaa 
ja seksiä ilman, että siitä saisi 
ostaessa selkoa. Olen turhau-
tunut siitä, että lakimuutosten 
ja mediakasvatuksen saaminen 
Suomeen on kuin pään hakkaa-
mista seinään!

unohdettu lapsi 
pakenee virtuaalimaailmaan
Yli 20 tuntia viikossa pelaavil-
la väkivaltapelien suurkulutta-
jilla, jotka ovat yleensä poikia, 

pelaaminen on yhteydessä hei-
dän heikkoa itsehallintaa il-
mentävään käyttäytymiseen-
sä: aggressiivisuuteen ja levot-
tomuuteen.

– Väkivaltapelien suosiminen 
on selvässä yhteydessä väkivallas-
ta fantisointiin ja haluun tapel-
la. Jos veren kanssa roiskimises-
ta tulee virtuaalimaailmassa ar-
kipäivää, empatian kyky hiipuu 
todellisuudessakin. Negatiivi-
set seuraukset näkyvät käyttäy-
tymistäkin enemmän tunne-elä-
män kehityksessä, varoittaa tut-
kijana, mediakasvattajana ja kou-
lupsykologina työskentelevä Tar-
ja Salokoski.

Jos unohdettu tai kiusattu lap-
si ei tule vanhempien, muiden 
turvallisten aikuisten tai ikäto-
vereiden toimesta hyväksytyk-
si ja ”näkyväksi”, on media help-
po tapa hakea korvaavia ihmis-
suhteita.

 – Tällöin median merkitys ei 
ole enää harmiton viihde tai mu-
kava puuhastelu kavereiden kans-
sa vaan keino saada huomiota. 
Tämä voi tulla esille traagisilla-
kin tavoilla, kuten on nähty kou-
lusurmien yhteydessä. Tavalli-
semmin halu saada huomiota tu-
lee esille esimerkiksi vähäpukei-
sina kuvina itsestä tai rohkeina 
nettituttavuuksien solmimisena.

Oulujoelle haetaan uutta kirkko-
herraa, sillä nykyinen kirkkoher-
ra Paavo Moilanen jää eläkkeel-
le. Oulujoen seurakunta kuuluu 
Oulun seurakuntayhtymään, jos-
sa on kolme muutakin seurakun-
taa. Seurakuntien johdossa ei ole 
koskaan ollut naiskirkkoherraa ja 
saattaa olla, että 
sellaista ei saada 
nytkään.

Tuomioka-
pituli antaa eh-
dokkaille vaali-
sijat. Naisen on 
kuitenkin vai-
kea saada vaalisijaa. Miksi?

Karjasillan seurakunnan kap-
palainen Satu Saarinen vastaa 
Rauhan Tervehdyksen sähkö-
postitse esittämiin kysymyksiin. 
Saarinen on virkavapaalla ja asuu 
Botswanassa Afrikassa. Hän on 
naisteologit ry:n jäsen ja on työs-

Nainen Oulujoen kirkkoherraksi?
kennellyt myös yhdistyksen hal-
lituksessa.

Syy siihen, että naisen on vai-
kea päästä vaalisijalle, on yksin-
kertainen. 

– Naisella voi olla vähän virka-
vuosia, johtamiseen liittyviä tut-
kintoja tai kirkollista pätevöity-

miskoulutusta. Se johtuu siitä, et-
tä naisia on ollut pappeina lyhy-
emmän ajan. He ovat ehkä teh-
neet toisentyyppisiä koulutuk-
sia. Luulen, että tilanne muuttuu 
muutaman vuoden kuluessa, kun  
naisilla ja miehillä on samat läh-
töasetelmat, Saarinen kertoo.

Useimmilla naispapeilla ei 
välttämättä ole sellaista johta-
jakokemusta ja tutkintoja, joita 
tuomiokapituli arvostaa asetta-
essaan ehdokkaita vaalisijoille.

– Naisten pitää tietysti päte-
vöityä hakemaan johtavia virko-
ja, toisin sanonen suorittaa pasto-

raalitutkinto, niin sanottu kirk-
koherrakurssi eli seurakuntatyön 
johtamisen tutkinto. 

Pohjoisen maine 
saattaa pelottaa
Valitettavasti myös niin sanottu 
pohjoinen ulottuvuus vaikuttaa 

naisten viranhakuun.
– Pohjoista hiippakuntaa ai-

nakin osittain edelleen raskaut-
taa historian painolasti. Oulun 
hiippakunnan maine naispap-
peusvastaisena hiippakuntana 
on sitkeässä, vaikkei se enää pi-
dä paikkaansa siinä määrin kuin 
ennen. Se voi osaltaan vaikuttaa 
siihen, että johtaviin virkoihin 
on vähän naishakijoita, Saari-
nen pohtii.

– Voi olla, että naiset eivät ha-
lua hakeutua sellaisten työyhtei-
söjen johtajiksi, joissa tämä prob-
lematiikka on vielä olemassa, 
Saarinen lisää.

Myös kaukainen sijainti voi 
vaikuttaa siihen, että naiset eivät 
hae virkaa.

– Pätevien hakijoiden houkut-
teleminen kauas kehäkolmoselta 
voi olla haasteellista. Mutta kun 
uusi naispappisukupolvi kasvaa, 

he saavat tasavertaiset mahdol-
lisuudet  miespuolisten kolle-
goidensa kanssa. Tilanne muut-
tuu väistämättä vuosien kulues-
sa, Saarinen uskoo.

Seurakunnan jäsenet valitse-
vat uuden kirkkoherran.

– Olen itse töissä Karjasillal-
la ja asun Kiimingissä. Olen pal-
jon tehnyt toimituksia oulujokis-
ten perheissä ja saanut vaikutel-
man, että äänestäjäkunta suhtau-
tuu naispappeihin varsin myön-
teisesti kuten muuallakin Oulun 
seurakuntayhtymän seurakun-
nissa. Enemmän kuin sukupuoli 
vaikuttaa ehdokkaan persoona ja 
kokemus, Saarinen huomauttaa.

Hakuaika Oulujoen kirkko-
herran tehtävään päättyy 9.1.2009 
ja uusi kirkkoherra valitaan teh-
täväänsä vuoden lopussa.

Pekka HeliN

– Meillä vanhemmilla on mo-
nesti kiire. Suoriutumisesta on 
tullut itsetarkoitus. Yhteiskun-
taamme leimaavat yksilöllisyy-
den ja itsenäisyyden yletön ar-
vostus. Lapsien hyveitä ovat reip-
paus ja omatoimisuus. Tänä jou-
luna soisi vanhempien antavan 
lapsilleen parhaaksi lahjaksi ai-
kaa. Vahva vanhemmuus ei läh-
de laatuajasta vaan turvallisesta 
arjen läsnäolosta sekä niiden tar-
peiden tunnistamisesta, joista le-
lukatalogit eivät kerro meille mi-
tään, toteaa 31-vuotias kolmen 
lapsen äiti.

JaNNe Villa

Peli voi olla 
huono lahja

w w w.sxc . hu /  J e r o e n T h o o l e n

Tarja Salokoski
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Mistä tulee joulumieli?
Joulun lähestyessä mieleeni tulevat 
joulut lapsuudenkodissani Tervolassa. 
Lapsena joulun odotus oli täynnä mo-
nenlaisia ajatuksia: onko jouluna lun-
ta, tuleeko meille joulupukki, saam-
meko lahjoja ja kenen vuoro on lukea 
Jouluevankeliumi. Uusien joululaulu-
jen opetteleminen ja koulun jouluoh-
jelmissa esiintyminen toivat lisäjänni-
tystä jouluvalmisteluihin. 

Isän kanssa kävimme tervehdys-
käynneillä muutamien vanhusten 
luona. Muistan myös sen joulun, kun 
kävimme laulamassa naapurin tädil-
le terveyskeskussairaalan vuodeosas-
tolla. 

Kun olin aivan pieni, vietimme mo-
net joulut Ylitornion mummolassa, jon-
ne olivat kokoontuneet myös äidin sisa-
rukset. Lapsuudessa joulumieli oli välil-
lä myös kadoksissa, kun tuli riitaa tiski-
vuoroista ja joulusiivouksista. Joulumie-
li löytyi kuitenkin uudelleen heti, kun 

Lähetä postia: Postipalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.fi), postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. 
Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Kaisa Niemi kysyi kirjoituksessaan (RT 
11.12.) ”onko ihmisellä oikeutta päät-
tää, onko Jumala todella sanonut sen, 
mitä Raamatussa on kirjoitettu?” Ky-
symys on mielestäni asiallinen, oikea ja 
aina ajankohtainen. En ota nyt kantaa 
itse väittelyyn, johon hänen kirjoituk-
sensakin osallistui, vaan tähän nimen-
omaiseen ongelmaan Raamatun teks-
tien tulkinnasta.

Faktaa on se, että alkuseurakunnis-
sa kirjoitettiin paljon enemmän kirjoi-
tuksia kuin ne, jotka nykyisin tunnem-

Raamattu on ihmisten kirjoitusta

”Tuossa sun touhussasi ei ole mitään jär-
keä”, sanoi pieni poika aamuhartauden 
pitäjälle seuratessaan miten tämä täyt-
ti karkkimukia. Kuulemma ensin pan-
naan isot ja sitten vasta pienet, näin mah-
tuu enemmän.

Ajattelen, että noissa pojan sanoissa on 
järkeä, ohjetta myös meidän jouluun val-
mistautumiselle.  

Juhla tulee, kun se valmistetaan. Jou-
lua todella valmistellaan. Näin on toimit-
tu jo viikkoja. On valoja, kuusia, musiik-
kia, tavaraa, pikkujouluja ja tapahtumia 
aivan turtumiseen asti. Mielessäni kysyn, 
pystyykö ihminen vielä löytämään joulun, 
jossa Jumala tulee sisimpäämme ja avuksi 
arkiseen elämäämme.

Kirkolliseen perinteeseen on kuulunut 
paasto ennen juhlaa. Se on tilan tekemistä 
juhlan sanomalle. Itse olen pyrkinyt vuo-
sikymmenien ajan löytämään jonkinlai-
sen paaston ennen suuria kirkollisia pyhiä. 
Olen miettinyt, mitä se tänä vuonna olisi. 
Tällä kertaa se ei ole ruokapaasto. 

Enkelin viesti työnsä äärellä olevil-
le paimenille on ” teille on syntynyt aut-
taja”. Jumala tulee ihmisen avuksi arjen 
keskellä. Niinpä olen ajatellut, että tämän 
vuoden paastoni on ojentaa Jumalalle tyh-

asiat saatiin sovittua. Ollessani kymmenen-
vuotias vietimme ensimmäistä joulua uu-
dessa kodissa. Silloin joulumieltä ei tarvin-
nut erikseen odotella.

Aikuisena valmistautuminen jouluun 
on sekä sisäistä että ulkoista. Rauhoittu-
minen työkiireiden jälkeen tuntuu entis-
tä tärkeämmältä. Haluamme muistaa pie-
niä kummilapsiamme, mutta mikään pak-
ko se ei ole. Jouluvalmistelut ruuanlaittoi-
neen, siivouksineen ja leipomisineen tuo-
vat juhlan tuntua, mutta ne eivät ole pää-
asia. Osallistuminen joululauluiltoihin vi-
rittää myös joulutunnelmaan. Silloin tun-
nen erityisesti, että joulu on tulossa. Jou-
lu tuntuu juhlalta myös siksi, että saam-
me kotoa jo poismuuttaneet tyttäremme 
luoksemme.

Vuosien varrella olemme jouluna muis-
taneet naapureita ja lähellä toimivan hoi-
tokodin asukkaita pienillä lahjoilla. Usea-
na jouluna tyttäremme ovat käyneet toi-
vottamassa heille hyvää joulua ja vieneet 
lahjat. Viime jouluna lähdimme mieheni 
kanssa liikkeelle ja kävimme tervehtimäs-
sä hoitokodin asukkaita ja henkilökuntaa. 
”Teette täällä arvokasta työtä”, totesin hoi-
tajalle, joka otti lahjamme vastaan kyyne-
leet silmissä. Kävellessämme kotiin tun-
sin, että olin saanut enemmän kuin anta-
nut ja koin todellista joulumieltä. 

Monet lapsuuden joulumuistot valtaa-
vat mielen juuri jouluvalmistelujen aika-
na. Silloin kaipaan myös poisnukkuneita 
läheisiämme. Samalla kuitenkin iloitsen 
heistä, jotka ovat lähelläni. Joulun aikana 
on aikaa pysähtyä pohtimaan elämän sa-
laisuutta sekä tavata sukulaisia ja ystäviä. 
Haluammehan tänäkin jouluna rauhoit-
tua ja muistaa joulun pääsisältöä, Vapah-
tajamme syntymäjuhlaa. Joulun sanoma 
tulee todeksi, kun saamme omistaa hen-
kilökohtaista sydämen uskoa.

Paula Heikkilä
Oulu

me Raamattuna. Nykyisin Uutena testa-
menttina tuntemamme kokoelma on lis-
tattu vuonna 367 ja hyväksytty vuonna 
393. Sen ulkopuolelle jätettiin paljon teks-
tejä, joiden koettiin olevan epäluotetta-
via tai ristiriidassa yleisen kristillisen kä-
sityksen kanssa. Näissä kirjoissa mainitut 
naisapostolit ja naisten suorittamat ihme-
teot eivät liene monellekaan tuttuja.

Lisäksi suuri osa mukaan valituista 
kirjoituksistakin on selvästi silloisten ih-
misten omaa tuotantoa, eikä alun perin-
kään kokoelma Jeesuksen puheita tai te-

koja. Esimerkiksi Paavalin kirjeet ovat jo 
nimensäkin mukaisesti Paavalin tuotan-
toa, eivät suinkaan sanasta sanaan kopioi-
tua Jumalan puhetta.

Raamatun kirjoitusten pyhyys on lo-
puton teologisten väittelyjen aihe. Tämän 
hetken tietämyksen mukaan kaikki evan-
keliumit on kirjoitettu aikaisintaan 70 jKr. 
On siis syytä olettaa että evankeliumeja ei-
vät ole kirjoittaneet ihmiset, jotka olisivat 
henkilökohtaisesti kuulleet Jeesuksen pu-
heet. Varmaa on, että ne eivät ole Jeesuk-
sen itsensä kirjoittamia. Kaisa Niemi sanoi 

ihmisten olevan synnin pilaamia Juma-
lan luomistöitä. Hänen, kuten kaikkien 
muidenkin, tulisi Raamattua tulkites-
saan muistaa, että vaikka Jumalan sa-
na olisi ollutkin täydellistä, sitä tulkit-
sevat ne samat epätäydelliset ihmiset, 
jotka ovat kirjoittaneet sen paperille ja 
valinneet mitä osaa Jumalan sanasta he 
voivat uskoa ja mitä eivät.

OttO RyyNäNeN
DI

Oulu

Tulkoon juhla todellinen 
jät käteni. Pyrin löytämään jokaisesta 
päivästä pieniä asioita, joilla Jumala on 
minua ilahduttanut tai konkreettisesti 
auttanut. Jokaisesta piirrän kiitoskuk-
kasen.

Näin valmistelen itseäni suurim-
man lahjan vastaanottamiselle. Juma-
lan lahja on elämän ihme. Sen voi näh-
dä jokaisessa vastasyntyneessä. Avu-
ton ihmislapsi liikauttaa mieltä, herät-
tää suojelun tarpeen ja rakkauden, hy-
vän tahdon.

Enkelien ylistyksessä oli viesti ”maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakas-
taa”. Jumalan lahja on siis sisäinen rau-
ha, mutta ei ainoastaan sisäinen vaan 
myös rauha ihmisten kesken. Meidät on 
kutsuttu rauhantekijöiksi. Siihen kas-
vaminen on Jumalan ihme, jonka läh-
tökohta on hänen rakkaudessaan ja an-
teeksiannossaan.

Pienen pojan sanoissa ”ensin pan-
naan isot ja sitten vasta pienet” on jär-
keä.  Ensin otetaan vastaan Jumalan 
lahjat ja niitä seuraa ne pienet: ilo, kii-
tos, hyvä tahto ja joulutunnelma. An-
toisaa joulun odotusta!

ulla Säilä   
Oulu
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Maata  kiertelemässä

Keräyslippaat vaikenevat

Hyyryläisestä
kunniapuheen-
johtaja 
kirkkomusiikki-
piiriin
Pohjois-Pohjanmaan kirkko-
musiikkipiiri kutsui syysko-
kouksessaan piirin kunnia-
puheenjohtajaksi hiippakun-
takanttori Anja Hyyryläisen.            
   Yli-Iin kanttori Anja Hyy-
ryläinen toimi aiemmin kirk-
komusiikkipiirin puheenjoh-
tajana 15 vuoden ajan. Lisäk-
si hän on ollut Suomen Kirk-
komusiikkiliiton hallitukses-
sa vuodesta 1995. 

Piirin uudeksi puheenjoh-
tajaksi vuodeksi 2009 valit-
tiin kanttori Keijo Piirainen 
Pudasjärveltä. Hallituksen jä-
seninä jatkavat kanttori San-
na Leppäniemi Oulujoelta ja 
laulaja Eila Mursu- Lehtosaa-
ri Karjasillalta. Varajäsenik-
si valittiin kanttori Markku 
Jaakkola Iistä ja laulaja Mer-
vi Toppi Oulujoelta. 

Joulurauha 
julistetaan 
myös eläimille
Eläinten joulurauha juliste-
taan sunnuntaina 21. joulu-
kuuta kello 17 eläinten hau-
tausmaalla Mikonkankaalla, 
Sanginsuussa. 

Joulurauhan julistaa pas-
tori Helena Paalanne. Tilai-
suudessa piparkakku- ja glö-
gitarjoilu. Oulun eläinsuoje-
luyhdistys toivottaa tervetul-
leiksi kaikki eläinrakkaat lem-
mikkeineen. Lisätietoja Ou-
lun seudun eläinsuojeluyh-
distyksen sivuiilta www.ou-
lunesy.net.

Elina Paalijärvi on juuri käynyt 
ostamassa itselleen jotain punais-
ta, näin joulun lähellä. Hämärässä 
eivät hehku vain paidan värit vaan 
myös lapsityön diakoni Paalijär-
ven pirteys ja herttaisuus. Oulun 
evankelis-luterilaisten seurakun-
tien palvelukseen lokakuussa tul-
lut nuori nainen kertoo jopa pitä-
vänsä talven hämystä.

– Kun on pimeää ja synkkää, 
on hyvä aika rauhoittua. Nyky-
ajan työelämän hektisyyteen voi 
löytää vastapainoa pimeydestä, 
Elina Paalijärvi mietiskelee.

Mutta vanhan partiolaisen pi-
tää päästä myös toimimaan ja sitä 
nykyinen virka tarjoaa. Paalijärvi 
kuvaa lapsi- ja perhetyön diako-
nin tehtävää etsimiseksi.  

– Tavoitteena on löytää ne lap-
siperheet, jotka tarvitsevat erityi-
sesti tukea arjessa selviytymiseen 
ja jaksamiseen. 

Jotta löytäisi, on luotava ver-
kostoja.

– Tuon näkyville seurakun-
nan tekemää työtä lapsien ja lap-
siperheiden hyväksi. Olen käy-
nyt muun muassa lastensuo-
jeluasemilla ja kertonut seura-
kuntien mahdollisuuksista tu-
kea perheitä. Oulun diakonissa-
laitoksen HOPE-projekti on yh-
teistyökumppanimme. Se tarjo-
aa apua perheille, joissa on huos-
taanottouhka tai joissa on jo teh-
ty huostaanotto.

käytännön asiakastyö 
lähimpänä sydäntä
Kun Paalijärvi on löytänyt tu-
kea tarvitsevan perheen Oulun 
seurakuntien alueelta, hän ot-
taa yhteyttä kyseisen seurakun-
nan diakoniatyöntekijään ja he 
vierailevat yhdessä perheen luo-
na. Käytännön asiakastyö in-
nostaakin nuorta naista viras-
saan ja saa hänen silmänsä heh-
kumaan. 

– Asiakastyö on konkreettis-
ta perheiden auttamista. Palkit-
sevinta on, kun näkee, että omal-
la työllä on merkitystä.

Lapsirakas toivontuoja

Työ on kuuntelemista ja hen-
gellisen tuen antamista sekä asi-
oiden selvittämistä niin, että 
perhe osaa hakea apua oikeasta 
paikasta. Joskus seurakuntakin 
pystyy antamaan hädässä ole-
valle perheelle pientä taloudel-
lista tukea.  

Henkisesti jopa rankkoi-
hin kohtaamisiin Paalijärvi on 
luonut pohjaa työskentelemäl-
lä haastavasti käyttäytyvien ke-
hitysvammaisten ohjaajana viisi 
vuotta ennen nykyistä virkaan-
sa. Taskussa ovat sosionomi-
diakonin paperit Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun diakoni-
an yksiköstä.

kyläkulttuuri 
takaisin kunniaan
Vaikka Elina Paalijärvi on pal-
jasjalakanen oululainen, on hän 
viettänyt suurimman osan lap-
suuttaan ja nuoruuttaan Ete-
lä-Pohjanmaalla. Elinan perhe 
muutti Alajärvelle, kun hän oli 
viisivuotias. Lapsuudenkodissa 
sisaruksia on ollut neljä.

– Vilinää ja vilskettä riitti. Kyl-
lä tässä työssä täytyy olla lapsira-
kas. Touhuan nykyään partiossa 
pienempien tyttöjen kanssa Ou-
lun Valppaissa, hän kertoo.

Aikuisiän perheeseen kuuluu 
Paalijärven aviomies ja novasco-
tiannoutaja Peppi.

Kuin sattumalta puhe siir-
tyy lapsuuden kyläyhteisöihin 
ja lukitsemattomiin oviin. Vie-
raisiin, jotka tulivat kylään soit-
tamatta.

– Isoissa kaupungeissa näkee, 
ettei luonnollisia verkostoja enää 
ole.  Kyllä ihmisten pitäisi välittää 
enemmän toisistaan. Monet kai-
paavat, että joku tulisi kysymään, 
mitä sinulle kuuluu, Elina Paali-
järvi miettii.

– Koen, että seurakunnan 
työntekijä on rinnalla kulkija. Ei 
viranomainen, joka päättää pal-
veluasioista.

HaNNa l. HOlOPaiNeN

Kiimingin 
seurakunta 
haluaa tiloja 
Ideaparkista
Kiimingin kirkkoneuvosto 
neuvottelee Masku-kiinteis-
töjen kanssa mahdollisuudes-
ta vuokrata Ideaparkista pit-
källä vuokrasopimuksella työ-
tila, mikäli liikekeskushanke 
etenee suunnitellusti. 

Tilassa järjestettäisiin 
muun muassa henkilökoh-
taisia tapaamisia ja hiljenty-
mishetkiä. Ryhmiä ja kerhoja 
varten seurakunta kartoittaa 
isomman tilan vuokraamista 
viikoittaiseen tai kuukausit-
taiseen  käyttöön. 

Seurakunta varautuu myös 
pitämään hartauksia, musiik-
kitilanteita ja muita kokoavia 
tapahtumia Ideaparkin kes-
kustorilla. 

Uusi 
kasvo

E l s i  H u t t u n e n

Uuden lapsityön diakonin Elina Paalijärven löytää Öbergin talosta Kirkkokadulta. Paalijärven työ 
on vastuullista ja itsenäistä, muttei kuitenkaan yksinäistä. Oulun seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön 
tiimissä on kahdeksan henkilöä, ja kullakin oma vastuualueensa.

Iso-Britanniassa keskustellaan 
rahankeruun pelisäännöistä. Po-
run aloitti Daily Mail -lehti, joka 
kertoi, että Pelastusarmeijan jou-
luavustusten kerääjät eivät saa il-
moittaa ohikulkijoille olemassa-
olostaan vääränlaisin äänin.

Kerääjiä on nimittäin kiellet-
ty kilistelemästä ja kalistelemasta 
keräyslippaitaan. Ihmiset saattai-
sivat kokea sen häiritseväksi. Oh-
jeet perustuvat joidenkin kuntien 
ja poliisiviranomaisten antamiin 

määräyksiin.
Asiassa ei sinänsä olisi mitään 

kovin ihmeellistä, mutta lehti 
antaa ymmärtää, että määräyk-
sen taustalla olisivat uskonnon-
vapaussäädökset. Keräysastian 
ravistelu saattaisi loukata toista 
uskontoa kannattavan ihmisen 
tunteita ja uskonnonvapautta.

Tapaus on saanut monet va-
paaehtoiset kerääjät ja avustuk-
sia antavat britit hermostumaan. 
Määräystä pidetään naurettavana 

liioitteluna.
Pelastusarmeijan joulukerä-

yksillä on pitkät perinteet. Tor-
vimusiikin lisäksi kerääjillä on 
ollut tapana ravistella lippaitaan. 
Nyt lippaita saa ravistella vain 
torvien soidessa, jolloin musiik-
ki peittää alleen lippaasta lähte-
vät äänet. 

Kriittisemmissä puheenvuo-
roissa on huomautettu, että ta-
pauksella saattaa olla toinenkin 
puoli, jonka Daily Mail tuo vain 

epäsuorasti esille. 
Rahankeruuta rajoittaval-

la säännöksellä ei välttämättä 
ole mitään tekemistä uskonnon 
kanssa. Sillä on vain haluttu sää-
dellä kerjäämistä, joka on toisi-
naan käynyt häiritseväksi. Tä-
män näkemyksen mukaan viran-
omaiset haluavat vain suojella ih-
misiä kiusallisilta tilanteilta.

JaNNe kaNkaala
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Hanki Raamattuja Intian köyhille 
kristityille ja orpokoteihin.  
Osallistu joulukeräykseemme!

www.raamattulahja.fi

Toivoa köyhistä

 köyhimmille

Suomen Pipliaseura  |  PL  54  |   00241 HELSINKI  | p. 010 838 6500  

SAMPO 800018-55783   
viestiin: joulu 5400 K

er
äy

sl
u

pa
  O

K
U

18
66

A

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Joulukukat tuovat
 joulun tunnelman…

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41

Avoinna 8-19, myös lauantaina ja sunnuntaina

� isokukkaiset amaryllikset � perinteiset joulutähdet
� jouluiset korit ja asetelmat  � tuoksuvat hyasintit
� tulilatvat, joulukaktukset ym.ym.

Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan

Päivystysvastaanotot

• Jouluaattona 24.12. klo 9-11
• Joulupäivänä 25.12. klo 11-15
• Tapaninpäivänä 26.12. klo 11-15

Ajanvaraus puh. 323 2311 
tai www.mehilainen. 

Oulun Lääkäritalo, 2. krs, 
Kauppurienkatu 27-29, Oulu

Suolahuone-
hoidosta apua mm.
� astmaan
� hengityselin sairauksiin
� poskiontelo- ja korvatulehduksiin
� atooppiseen ihoon
� allergioihin

www.oulunsuolahuone.fi 

P. 050 407 3840
Syynimaantie 4

Meiltä myös lahjakortit!Avoinna:
ma-pe klo   8.30-21.00
la-su klo 10.00-21.00

puh. (08) 311 3112
 044 711 7100
fax: (08) 311 6001

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Terveys ja hyvinvointi 

 
RAUHAN

TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-Yhtiöt Oy

Minna Zilliacus

puh. 020 754 2361 
minna.zilliacus@kotimaa.fi

Ilmoita

Hyvää jouluajoulua
toivottaa 

Kotimaa-Yhtiöiden
Ilmoitusmarkkinointi

www.kotimaa-yhtiot.fi 
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Pudasjärven 370-vuotiaassa seurakunnassa haettavana 
olevan

DIAKONIAN VIRAN
hakuaikaa on jatkettu. Viran kelpoisuusehtona on piispainko-
kouksen hyväksymä virkatutkinto ja palkkaus on kirkon yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukainen.

Viran täytämme vuoden 2009 alussa. Yleisen diakoniatyön, 
diakonisen vanhustyön sekä yhteiskunnallisen työn kokemus 
katsotaan eduksi virkaa täytettäessä. Virka edellyttää joustavuut-
ta tehtäväkuvamuutoksiin.

Virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-
dentilastaan. Viran täyttämiseen sisältyy kuuden kuukauden 
koeaika.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Oskari Holmström puh. 08-882 
3127 tai 0400-225 055, diakoniajohtaja Juha Kukkurainen 
puh. 08-882 3128.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa 9.1.2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
Pudasjärven seurakunta/ Kirkkoneuvosto, PL 58, 93101 Pudas-
järvi. Hakemuksia emme palauta. Ansioluettelon toivomme 
saavamme sähköpostitse osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi . 
Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon valinnassa.

Seurakuntaamme ja kaupunkiimme voi tutustua osoitteessa 
www.pudasjarvenseurakunta.fi  ja www.pudasjarvi.fi .

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

Paikkoja avoinna

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Rauhan Tervehdys ilmestyy seuraavan kerran 8.1.2009.

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 
adressit, koriste-esineet, taulut yms.  TERVETULOA! 
Nettikauppamme: www.biblia.fi

”Hallelujah, Hallelujah..”
Rummut säestivät englannin- 

ja arabiankielistä laulua. Sudani-
laiskuoro Hager Zawia toi oman 
joulutervehdyksensä runsaal-
le yleisölle Piispantalon advent-
tivastaanotolla. Tilaisuudesta te-
ki kuorolle ainutlaatuisen paitsi 
ympäristö myös ryhmälle juuri 
valmistuneet, kirkkaanoranssit 
kuoropuvut, jotka nähtiin ensim-
mäistä kertaa kuorolaisten yllä.

Sudanilaiskuoron puvut to-
teutettiin Oulun hiippakunnan 
anglikaanis-luterilaisen yhteis-
työn puitteissa. Aikaisemmin yh-
teistoiminta sai näkyvyyttä rei-
lu vuosi sitten, kun anglikaani-
sen kirkon pastori Amos Manga 
sai pappisvihkimyksensä Oulun 
tuomiokirkossa. 

Aloite pukujen teettämiseen 
tuli kuorolta itseltään. 

– Pitkään asiaa kartoitettiin, 
koska pukujen ompeluttaminen 
on kallista, Oulun seurakuntayh-

Sudanilaiskuorolle 
uutta väriä ylle

tymän kansainvälisen työn pas-
tori Árpád Kovács muistelee. Ko-
vács oli luovuttamassa puvut seu-
rakuntayhtymän puolesta kuo-
rolle vastaanotolla, mutta ei suos-
tu ottamaan kunniaa hankkeen 
toteutumisesta itselleen. 

–  Seurakuntayhtymän puolel-
ta asiaa hoiti diakoni Salla Tuo-
minen, Kovács kertoo.

Tuomisella on oppilaitosdia-
konina hyvät yhteydet Pikisaa-
ressa toimivaan artesaanikoulu-
tukseen, ja aluksi pukujen om-
pelutus oli tarkoitus hoitaa siel-
lä. Muiden kiireiden ilmaantu-
essa ompelija jouduttiin kuiten-
kin etsimään muualta. Tuolloin 
apuun saatiin kempeleläinen Lei-
la Holviala.

mallia  
Sudanista asti
Kuoron esiintymisasujen ompe-
lutyö on sujunut sikäli erikoisesti, 
ettei niiden ompelija ole koskaan 
tavannut uusien pukujen omis-
tajia. Ompelu on sujunut täysin 
kuoronjohtajan avustuksella. 

– Hän kertoi naisten mitat 
suunnilleen, Holviala hymyilee. 
Täysin mielikuvien varassa ei 
Holviala kuitenkaan ole joutunut 
työskentelemään. Summittaisten 
mittojen lisäksi hänellä on ollut 
käytössään puvun mallikappale – 
aito kuoropuku Sudanista asti. 

Pukuja valmistetaan kahta eri 
väriä, punaista ja oranssia. Värit 
ovat kuoronjohtajan tarkkaan va-
litsemat. Kangasta pukuihin ku-
luukin reilusti, sillä yhden pa-
kan 30 kangasmetristä valmis-
tuu kymmenen pukua. Puvut 
ommellaan kaikki mallin mu-
kaan saman levyisiksi, joten vain 

niiden pituus vaihtelee kantajan-
sa mukaan. Näin normaalisti pu-
kuompeluun kuuluvat sovituk-
setkin on voitu jättää väliin. 

Ompelutyö on tuonut arkeen 
mukavaa vaihtelua, ja Holviala 
kertookin työtehtävän olleen to-
della mukava – vaikka ilman vas-
toinkäymisiä ei tästäkään ura-
kasta ole selvitty. 

– Toisessa kangaspakassa oli 
keskellä reikä, se jouduttiin vaih-
tamaan, Holviala naurahtaa. 

Holviala toimii myös kirkon 
vapaaehtoistyössä, joten työn vas-
taanottaminen tuntui luonteval-
ta. Harmikseen Holviala ei pääs-
syt seuraamaan kuoron ensiesiin-
tymistä uusissa puvuissa, mutta 
aikoo käydä katsomassa kuoroa 
kunhan ”toinen satsi on valmis ja 
muut kiireet hellittävät”. 

yhteistyö  
jatkuu
Sudanilaiskuoron valoisa esiin-
tyminen hurmasi väen Piispan-
talolla – jalat löivät innokkaas-
ti tahtia sekä nuorella että vähän 
vanhemmallakin väellä. Myös 
kuorolaiset vaikuttivat silmin 
nähden tyytyväisiltä uuteen, yh-
tenäiseen asustukseensa.

– Anglikaanis-luterilainen yh-
teistyö jatkuu koko ajan, etenkin 
kuoron kanssa, pastori Árpád 
Kovács kertoo tyytyväisenä. 

Yhteistyö näkyy tulevaisuu-
dessa myös yhteisinä jumalanpal-
veluksina Amos Mangan kanssa.

– Ja nyt kun kuoro on saa-
nut uudet  puvut, voimme hy-
vällä omallatunnolla pyytää hei-
tä esiintymään omiin tilaisuuk-
siimme, Kovács hymyilee.

SaRi VäNNi

Ku va t :  J aan i  F ö h r

Sudanilaiskuoro hehkui uusissa puvuissaan Piispantalon adventtivastaanotolla.

Kempeleläinen Leila Holviala urakoi 
Hager Zawia -kuorolle puvut. 
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www.ohsrk.fi 

Su 21.12. klo 16 Ystävän paikan joulu, Seija 
Suuronen, Deevelesko Jank. To 25.12. (Joulupäi-
vä) klo 11 Joulukirkko, Eero Pokela, Suoma Levy, 
Ulla Rasinkangas. Su 28.12. klo 11 Pyhäpäivän 
sana, Pasi Markkanen, Maranatha. Ke 31.12. 
klo 19 Kiitos ja rukous, Jari Mykkänen, Vesa Asi-

kainen. Sunnuntai 4.1. klo 11 Ehtoollisjuhla, Hannu Orava, Pirkko Junnila, Ulla 
Rasinkangas. Keskiviikko 7.1. klo 19 Sana ja rukous, Jouko Rajala Avainme-
diasta. Rauhallista Joulua ja siunattua Uutta Vuotta!  TERVETULOA!

llmoitusmarkkinointi
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Minna Zilliacus
puh. 020 754 2361 

minna.zilliacus@kotimaa.fi

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Ev.lut. Kansanlähetys
Nuorten uuden vuoden leiri
Merijärvellä 30.12.-1.1. 2009.

Hinta 10 e. Ilmoittautumiset 22.12. 
mennessä Sinikka Härköselle 
044 505 7080, sinikka.harkonen@
lumijoki.fi 

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 tammikuussa alkaen klo 19.00

To 8.1. Pyhän Luukkaan kappeli
 Jukka Kolmonen ja Niilo Nissilä
Ti 13.1. Tuomiokirkko
 Matti Kinnunen ja Risto Lohi
Pe 16.1. Kastellin kirkko
 Pentti Kopperoinen ja Pentti Hintsala
Ti 27.1. Myllyojan seurakuntatalo
 Petri Satomaa ja Matti Pennanen
To 29.1. Pyhän Tuomaan kirkko
 Juhani Pitkälä ja Kalle Laivamaa

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Su 21.12. klo 17 Seurat Matti 
Rahja. Su 28.12. klo 17 Seurat 
Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 20.12. klo 18.00 Evankeliumin Ilta,
 Jean Roos
 Jouluviikolla ei tilaisuuksia!
La 3.1 klo 18.00 Israel-Ilta
 TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
Su 21.12. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

To 25.12. klo 10.00 JOULU-
JUMALANPALVELUS

Su 4.1. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Pe 19.12. klo 18.00 Jean Roos
Säännölliset tilaisuudet:

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 21.12. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Pe 26.12. Tapaninpäi-
vänä Joululaulut + joulupuuroa klo 15.00 huom. aika. Su 28.12. Jumalan-
palvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Uudenvuodenpäivänä 1.1.-09 Ystävyys-
ateria (”nyyttärit”) ja Uudenvuoden hartaus klo 16.00. Su 4.1. Rukous-
päivä klo 9.00-15.00 Rukous Jumalanpalvelus klo 11.00. Tervetuloa 
tilaisuuksiin!

To 18.12. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Jouni 
Korkala. Su 21.12. klo 11 Kauneimmat joululaulut, 
Pauli Sitomaniemi & Johanna San-Sitomaniemi, Risto

Wotschke. To 25.12. klo 11 Joulukirkko, Risto Wotschke. Su 28.12. klo 11 Aamukirk-
ko, Ulla Keränen, Mikko Vaara. To 1.1. klo 19 Kiittäen vuoteen 2009, Sini Niemelä, 
Risto Wotschke. www.oulu.svk.fi  Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Su 21.12. klo 18 Puurojuhla. Su 
28.12. alk. klo 16- Rukousiltapäivä,
klo 18 Sunnuntain kokous. Su 4.1.
klo 18 Ehtoolliskokous. Tervetu-
loa! Katso: www.kempele.svk.fi  
Rauhallista joulua ja siunauksel-
lista vuotta 2009

Herättäjän kirkkopyhä: Ti 6.1. klo 12 Temmes; messu kirkossa ja seurat
seurakuntatalolla.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Pe 26.12. klo 15 Caritaskodissa, 
Oulu. Ti 6.1. klo 18.30 Leena ja Kalevi Laurilalla, Riekonmarjakuja 2, 
Oulunsalo.

Lukunurkka

Wikström, Owe: Hyvyys ja myötätunto. Huolenpidon 
voimasta ja aikamme itsekkyydestä. Via Sacra -sarja. 
Suomentanut Oili Räsänen. Kirjapaja 2008.

Kaikella on 
määrähetkensä, 
aikansa

Eräässä runossa todetaan: ”Maassa jospa 
kahvat ois, mä niistä kiskoisin ja koko pallon 
pois, pois, pois radaltansa kääntäisin!” Näin 
toteaa väkivahva västäräkki Mervi Heikki-
län runossa. Hänen runoissaan seikkailevat  
muun muassa Mahtava Martta, haukimam-
ma,  unijänö, särki ja sampi, susiäiti ja une-
ton lohikäärme. 

Kun eläimet tallustavat höyhensaarille, on 
hyvä itsekin jättää päivän hulinat taakseen: 
”Metsä ja kuutamo, kuorsausta kuulen. Pik-
kuiset nukkuvat keinussa tuulen.” On suu-
ri houkutus avata kirja myös aamulla: ”Au-
rinko jo sisään lurkki. Sanoi äiti Hurjaturk-
ki: ”Uninaappu, pentuseni, lämpö tuli, tal-
vi meni, koputtelee oveen kesä, aika jättää 
talvipesä.”

Mervi Heikkilän oivaltavat runot metsän 
eläimistä yhdistyvät herkästi ja osuvasti He-
li Pukin kuvitukseen. Kuvitus kantaa runo-
ja ja avaa uusia ovia mielikuvituksen maail-

Hätsii!!! 
Nyt olet hereillä!

Vihdoinkin! Näin voisi sanoa kun pitää kä-
dessään Owe Wikströmin uusinta suomen-
nettua kirjaa Hyvyys ja myötätunto. Odotta-
van aika on pitkä, mutta nyt odotus on päät-
tynyt. Kirja täyttää suuret odotukset. Kir-
joittaja opastaa lukijaa sanoin: ”Kirjoitan ta-
pani mukaan esseetyyliin. Lukija voi hypätä 
luvusta toiseen tai uppoutua johonkin teks-
tiin, johon viittaan.”

Uusin kirja on kirjoitettu toipumisaikana 
vuotta aikaisemmin tapahtuneesta vaikeas-
ta sairauskohtauksesta ja antaa siten kirjalle 
oman erityisleimansa. Ollessaan tarkastus-
käynnillä sairaalassa ja lukiessaan sanoma-
lehden perhesivuja, muistokirjoituksia, hän 
ajattelee: ”Se olisin voinut olla minä.”

Selviytyminen antaa pohjaa mietiskellä, 
mihin on kadonnut puhe hyvästä ihmises-
tä? Minkälaisessa yhteiskunnassa elämme? 
Miten pitkälle individualismi vie meidät, 
vai viekö se meidät ojasta allikkoon? Lisäksi 
Owe Wikström käsittelee kirjoja, lukemista, 
ja kertoo siitä, miten kirjallisuus vaikutti hä-
nen toipumisaikana. Hän pohtii lukemisen 
jälkeen jättämiä vaikutuksia lukijassa. Hän 
huomaa, miten lapsuudesta tuttujen virsien 
ja laulujen sanat ja kirjojen henkilöhahmot 
alkavat elämään omaa elämäänsä. Erityisen 
läheiseksi ja tärkeäksi kirjaksi molempien 
teemojen käsittelyssä tulee F.M. Dostojevs-
kin klassikkoromaani Rikos ja rangaistus.

Kysymyksiin Onko hyviä ihmisiä enää 
olemassakaan? Mihin on kadonnut puhe hy-
vyydestä ja lempeydestä? Owe Wikström vas-

taa tutkimalla Sonjan ja  Raskolnikovin suhdet-
ta. Hän lukee kirjan vuosittain uudelleen ja löy-
tää siitä uusia viitteitä mieltään painaviin ky-
symyksiin. 

Lukukokemus on äärimmäisen henkilökoh-
tainen, jokainen lukee kirjaa omalla tavallaan. 
Owe Wikström kirjoittaa: ”Uudelleen lukemi-
nen on nautinto, jonka kaikki lapset tuntevat, 
mutta aikuisenkin pitäisi useammin suoda se 
itselleen. Vaikkapa romaanin ensimmäisen ja 
toisen lukukerran välillä on nimittäin merkit-
tävä ero.”

Kirjoittaja asettuu kirjahyllynsä ääreen ja 
miettii: Mitkä kirjat ovat minulle olleet tärkei-
tä? Näistä kirjoista tulee omanlaisensa lääke-
hylly, kirja-apteekki harkiten valittuja kirjoja, 
joista voi ammentaa niin suruun, iloon, ma-
sennukseen tai vaikkapa läheisyyden kaipauk-
seen.

Kirja vetää hiljaiseksi, tällaista kirjaa ei saisi 
lukea liian nopeasti. Silloin se loppuu liian pi-
an. Mutta uudelleen lukemista pitää vielä lykä-
tä. Vaikutus ei ole vielä hävinnyt.

kiRJa-aRViOt: JuHa VäHäkaNgaS

Heikkilä, Mervi & Pukki, Heli: Yöpuu. Runo 
hyöhensaarille. Kirjapaja 2008.

maan. Juuri lastenkirjoissa tekstin ja kuvan yh-
tenäisyys ja tasa-arvoisuus on tärkeää. Lukija 
pystyy virittäytymään runon maailmaan oiki-
alla tavalla kuvituksen avulla. Runokirjaa voi-
vat lukea kaikenikäiset, se piristää kanssavael-
tajia: ”Hoh hoh hoijaa, haukimammaa hauko-
tuttaa. Kalan leuat venyy, venyy, mikä lienee il-
lan menyy? Silloin pari pikkukalaa suuhun ui 
melkein salaa! Hoh hoh hoijaa, näinkös söin jo 
iltapalaa?”
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– Onhan tämä vähän sellaista 
lämmintä hommaa. Mutta eri se 
oli ennen, kun oli turkki päällä, 
kertoo Kalevi Huovinen ja kis-
koo joulupukin asusteita pääl-
lensä. 

70-vuotiaalla Huovisella on 
40 vuoden kokemus joulupukin 
hommista. Myös vapaaehtoistyö-
tä mies on ehtinyt tekemään vuo-
sien ajan.

Huovinen on mukana Oulun 
Seudun Setlementti ry:n järjes-
tämässä läheisauttaja- eli AVEK-
toiminnassa ja käy laulattamassa 
Tuirankartanon Helmerin päivä-
kerhossa talon vanhuksia. Laulu-
keikoillaan hänellä on mukanaan 
Hohner eli hopean kiiltävä huuli-
harppu, jota Huovinen on soitta-
nut 13-vuotiaasta lähtien.

– Luonto opetti, virnistää 
Huovinen kysyttäessä, saiko hän 
aikoinaan oppia soittotaitoonsa. 
Nuorena poikana hän oli mukana 
Pateniemen tiernapojissa. Vaikka 
joka kylällä oli omat tiernapojat, 
on Huovisen mieleen jäänyt eri-
tyisesti kerta, kun tuulisella ja sa-
teisella ilmalla matka taittui kä-
vellen Kellon Kiviniemeen asti.  

– Sieltä se tulee se huuliharppu-
homma, muistelee Huovinen.

Huovisen repertuaariin kuu-
luvat kaikenlaiset kansanlaulut ja 
jouluna luonnollisesti myös joulu-
laulut. Suosikkikappalekin löytyy.

– Maa on niin kaunis, kertoo 
Huovinen.

aika on muutakin 
kuin rahaa
AVEK-läheisauttajille ei makseta 
työstä palkkaa. Huoviselle palk-
kio on vanhusten kiitokset sekä  
eleistä ja silmistä näkyvä ilo.

– Se joka antaa, niin se sit-
ten saapi. Se on palkkio se hen-
kinen hyvä. Molemminpuolinen 
hyvä mieli, kertoo Huovinen, jo-
ta on aina kiinnostanut vapaa-
ehtoistyö ja toisten auttaminen. 

Kalevi on soittava ja laulava 
läheisauttaja

1990-luvulla työn ohella hän oli 
usein apuna pyörätuolissa oleval-
le vanhukselle.

Vapaaehtoistyössä auttajan 
oma hyvinvointi on tärkeä asia. 
Itsensä kiireellisillä aikatauluilla 
uuvuttanut auttaja ei ole apu ke-
nellekään.

– Teen tätä vointini mukaan. 
Oman aikataulun mukaan, ker-
too Huovinen.

Huovinen käy soittamassa 
Tuirankartanossa kaksi kertaa 
kuussa ja vuoden alussa hän ai-
koo aloittaa myös asiakasulkoi-
luttamisen.

– Hoitajat ovat ottaneet meidät 
vapaaehtoiset oikein sydämellises-
ti vastaan ja tunne on molemmin-
puolinen. Yhteistyössä tätä teh-
dään. Vapaaehtoistyöntekijät ovat 
lisänä ja hoitajien kanssa neuvo-
tellaan, millainen on tarve ja mil-
loin tullaan, kertoo Huovinen.

ettei kalkkeutuisi 
neljän seinän sisälle
Vapaaehtoisille järjestetään myös 
koulutusta. Huovinen on aikoi-
naan käynyt Suomen Punaisen 
Ristin järjestämän kurssin sekä 
tänä vuonna vapaaehtoistyön pe-
rus- ja jatkokurssin. Tulevana ke-
väänä Huovinen aikoo osallistua 
tukihenkilökoulutukseen sekä 
vapaaehtoisena vanhuslaitokses-
sa ja ihmisen kriisit -kursseille.

Huovisen mukaan kokenut-
kin vapaaehtoinen voi oppia jo-
tain koulutuksesta:

– Onhan siellä sitä tietopuo-
lista. Kyllä minä olen nähnyt ne 
mielekkääksi. Pystyy vielä täy-
dentämään oppejaan.

Pateniemen Palokan palve-
lukeskuksen asukkaan arkeen 
mahtuu vapaaehtoistyön ohella 
monenlaista aktiviteettia. Huo-
vinen käy viikoittain senioriker-
hossa, kerran kuukaudessa seu-
rakuntakerhossa sekä on mukana 
Palokan Jelppari-kerhossa ja asu-

Kouluttaudu vapaaehtoiseksi 
AVEK-toiminta on vapaaehtoistoimintaa tavallisen ihmisen tiedoin ja 

taidoin, avun tai tuen antamista ikäihmisen ehdoin hänen kotonaan tai 

laitoksessa. Vapaaehtoinen läheisauttaja ei korvaa ammattityötä, vaan 

täydentää sitä. Läheisauttajatoiminta on asiakkaalle maksutonta.

AVEK on osa Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoimaa Vapaaeh-

toistyön resurssikeskus -hanketta (VARES). Seuraava vapaaehtoistoi-

minnan peruskoulutus käynnistyy 20. helmikuuta. Ilmoittautuminen 

tammikuussa p. 044 786 8882 ja osoitteessa www.vareskeskus.fi. Mu-

kaan otetaan 30 ensiksi ilmoittautunutta.

Arjen samarialaiset -sarjassa esitellään 
vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä. He 
kertovat miksi tekevät vapaaehtoistyö-
tä ja mitä se heille antaa. Kerro meille, 
ketä meidän pitäisi haastatella. Toimitus 
ottaa vastaan vinkkejä numerossa (08) 
5626 400 ja osoitteessa toimitus@rau-
hantervehdys.fi.

K
u

vat: Jaan
i Fö

h
r

kastoimikunnassa.
– Nyt miettii, että miten si-

tä on ennen kerinnyt töitä teke-
mään, ihmettelee entinen kiin-
teistönhoitaja-vahtimestari.

Omalla autollaan ajava Huo-
vinen on tarjoutunut auttamaan 
Palokan muita asukkaita esimer-
kiksi käyttämällä heitä kaupas-
sa tai korttelikierroksella. Oma 
terveys ja jalat ovat niin hyvässä 
kunnossa, että kerran kuussa hän 
suuntaa Koskelan Valolle seniori-
tansseihin.

laulava raitis 
joulupukki
Jouluna Huovisen pitää liikkeessä 
myös joulupukkina toimiminen. 
Mainostaa hänen ei ole koskaan 
tarvinnut, vaan tuttujen kautta 
on riittänyt taloja kierrettäväksi 
40 vuoden ajan. Joulu on tuona 
aikana muuttunut paljon. 

– Ennen oli perinteiset omate-
koiset joululahjat, äidin tekemät 
joulupiparit, kinkku ja lipeäka-

la. Nykyinen joulu on niin kau-
pallista. Tuntuu, että vähän lii-
kaakin, kertoo Huovinen. Hän 
kuitenkin huomauttaa, että las-
ten ja aikuisten onnesta kirkkaa-
na loistavat silmät ovat osa nyky-
jouluakin.

Huovisen pukinpolvea eivät 
lapset pelkää, johon hän tietää 
syyn:

– Lapsia täytyy osata ensin 
psykologisesti jututtaa. Yleen-
sä ovat kyllä tulleet pukin pol-
velle.

Tänä jouluna Pateniemen pe-
rinnepukin kierros loppuu ilta 
kahdeksalta, jonka jälkeen Kale-
vi Huovinen aikoo suunnata Pa-
lokkaan joulusaunaan.

maRJO HäkkiNeN
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– Olisi tärkeää saada viettää joulu ilman 
huolta mistään, sanoo tuore oululainen 
Heidi Tuurala.

– Ei kummankaan tarvitsisi miettiä, 
onko toisella huoli jostakin.

Tuurala ja avopuolisonsa Panu Kamu-
nen ovat molemmat epileptikkoja ja cp-
vammaisia. Tuurala pääsee liikkumaan 
vain pyörätuolilla, Kamusen liikkuminen 
on vamman takia vaikeaa. Pariskunnal-
la on turva toisissaan: yksin ei arjesta sel-
vitä.

Oulun kaupungin vammaispalveluista 
käy avustaja kaksi kertaa viikossa laitta-
massa ruoan. Kotihoitaja käy tavallisesti 
kerran viikossa keskiviikkoisin. 

Jouluviikolla vammaispalveluissa ei 
kuitenkaan olla töissä. Joulun takia ko-
tihoitajan käynti siirtyy tiistaihin eli aa-
tonaattoon. Seuraavan kerran vammais-
palveluista tullaan paikalle viikon päästä 
tiistaina.

– Jos joulupyhinä sattuu jotain, niin mi-
tä tehdä? Kuka ottaa vastuun, jos jotain 
sattuu, kun kaksi vaikeasti vammaista ja 
vaikeaa epilepsiaa sairastavaa jää moneksi 
päiväksi yksin, kysyy Tuurala.

Mielessä on monta pelkoa. Jos Pa-

Joulua ilman huolta
nu vaikkapa kompastuu suihkussa ja lyö 
päänsä, ei Heidi pääse apuun. Suihkun 
oven edessä on korkea kynnys. Tai jos Pa-
nu saa epilepsiakohtauksen ja kaatuu etei-
sen kapean käytävän eteen, ei Heidi pääse 
avaamaan ovea sairaankuljettajille. Tai jos 
Panu joutuu sairaalaan, ei Heidi ylety pyö-
rätuolista ottamaan ruokaa jääkaapista. 

Huoli pärjäämisestä on molemminpuo-
linen. Henkilökohtaista avustajaa, suku-
laisia tai tuttavia Oulussa ei Lohjalta hil-
jan muuttaneella parilla ole.

kirkkoon  
pyhätamineissa
Joulua Tuurala ja Kamunen viettävät kak-
sistaan Oulussa. Joulukinkku pitäisi tie-
tysti olla, mutta sen paistaminen mietityt-
tää. Vammaispalvelujen puolentoista tun-
nin käynnin aikana ei kinkkua ehdi pais-
taa. Omin päin se taas ei onnistu.

– Jouluaamuna voisi ajatella riisipuuron 
tekoa yhteistuumin, miettii Kamunen.

Jouluisin heillä on tapana käydä kir-
kossa.

– Mutta ei viiden aikaan aamulla, nau-
rahtaa Tuurala. 

Pä i v i  Mä k in e n

Ja missähän kirkko Oulussa on: inva-
taksin kuljettaja varmasti tietää.

– Tuomiokirkko sen olla pitää, hän sa-
noo.

Joulukirkkoon on hänen mielestään 
pukeuduttava hyvin.

– Mutta miten pukeutua hyvin ilman 
apua? En pysty itse esimerkiksi laittamaan 
nappeja kiinni, miettii Tuurala.

Joulu kuluu televisiota katsellessa. Si-
tä tosin katsotaan nytkin niin paljon, että 
ajatus ei oikein innosta.

– Puolittainen joulu tulee. Tavaralla 
joulua ei saa. Sen saa, jos perusasiat ovat 
kunnossa, sanoo Tuurala.

Jos asunto on sopimaton vammaisten 
asuttavaksi, kohta kaksi kuukautta muu-
ton jälkeen siellä on yhä pahvilaatikoi-
ta eikä apua niiden purkamiseksi saada, 
siivoaminen ei kuulu vammaispalvelulle 
eikä kotihoitajalle, omatoiminen siivous-
yritys johtaa rytmihäiriöihin, ambulans-
sin tuloon paikalle ja sairaankuljettaji-
en ihmetykseen tilanteesta eikä rahaa ko-
tiavun hankkimiseen ole, perusasiat eivät 
ole kunnossa.

PäiVi mäkiNeN

Kokosimme kolme tarinaa 
siitä, mitä joulu merkitsee 
ja mitä tulevalta joululta 
odotetaan. 

Minä toivon... 

Panu Kamunen ja Heidi Tuurala asettuvat taloksi uuteen kotiinsa Oulun Toppilassa.
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Oli pyhä tai arki, palolaitoksella työpäi-
vään kuuluvat tavalliset tehtävät kaluston 
tarkastuksineen ja varusteiden paikalleen 
asetteluineen. Oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitoksen Haukiputaan palolaitoksella 
päiväjärjestystä rauhoitetaan jouluna sen 
verran, että erilaisia harjoituksia ei pide-
tä. Esimerkiksi savusukeltaminen jätetään 
väliin.

Palomies Marko Karvinen on yksi kol-
mesta tänä jouluna töissä olevasta palo-
miehestä. Hän on tänä vuonna vuorossa 
jouluaaton ja aatonaaton yöt.

Aivan tavallinen työpäivä ei aatto Kar-
visen mielestä kuitenkaan ole, vaikka työ-
vuorot ja -tehtävät pyörivät silloinkin nor-
maalisti.

– Kyllä sitä toivoo, että kaikki voisivat 
viettää jouluaattoa turvallisesti ja että tu-
lisi rauhallinen työvuoro. Joulurauhahan 
on aina silloin joltakin pois, jos meille tu-
lee lähtö, Karvinen sanoo.

Rauhallinen 
yövuoro
Joulunakin yövuoroon tullaan puoli vii-
deksi illalla. Vuoro päättyy puoli kahdek-
salta aamulla. Kolmen palomiehen lisäksi 
töissä on paloesimies. 

Työvuorot ovat yleensä rauhallisia. Aat-
toiltana ja -yönä rauha säilyy Karvisen mu-
kaan aika hyvin, ainakin jos ei kynttilöi-
den kanssa satu missään vahinkoja. Työ-
vuosiltaan Karvinen ei muista yhtään ra-
kennuspaloa, jossa talon väki olisi joutu-
nut jouluna lähtemään palavasta kodista. 

Turvallisia 
joulunpyhiä

Monenlaista pienempää sattumusta sen si-
jaan on tullut vastaan.

Liikenneonnettomuuksien takia palo-
kuntaa tarvitaan yleensä joko aattoa edel-
tävinä tai sen jälkeisinä päivinä. Aatoksi ja 
joulupäiväksi liikenne jo hiljenee. Hauki-
putaan palolaitoksella ei ole ambulanssia, 
mutta ensivastelähtöjä saattaa joulun mit-
taan tulla ainakin, jos sairaankuljetuksen 
puolella on kiireistä.

Pukki käy 
ennen töihin lähtöä
Juhlapyhinä Karvinen on ollut useammin 
töissä kuin vapaalla. Työvuorot jakautuvat 
epäsäännöllisesti, ja voi kulua vuosia en-
nen kuin esimerkiksi jouluaattona on seu-
raavan kerran vapaapäivä. 

Yhdeksän palomiesvuoden mittaan 
isän vuorotyöhön on tottunut myös 
Karvisen perhe. Joulunvietto ruokai-
luineen, saunomisineen ja pukin käyn-
teineen on tavattu aikatauluttaa isän 
töihin lähdön mukaan. Näin tänäkin 
vuonna.

Joulupukki tuskin tulee Haukiputaan 
paloasemalle vierailulle eikä parakeis-
sa sijaitseviin tiloihin ole hankittu joulu-
kuusta, mutta vuorossa olevien on tarkoi-
tus syödä yhdessä jouluateria jossain vai-
heessa.

– Edellisenä päivänä on yleensä os-
tettu ja valmistettu ruoat, kertoo Kar-
vinen.

PäiVi mäkiNeN

Palomies Marko Karvinen viettää joulua työvuorossa Haukiputaan palolaitoksella.

Pä i v i  Mä k in e n

P
ekka H

elin

– Yksi vaikuttavimmista jouluistani oli 
se, jonka vietin ensimmäistä kertaa yksin, 
muistelee eläkkeellä oleva oppilaitospas-
tori Ulla Säilä. 

– Pohdin radio Megassa joulujutussa-
ni, syönkö jouluna vain salaattia vai lai-
tanko jotain. Ystäväni toivat minulle bour-
bon-pullon, jotta minulla olisi salaatin ja 
sienikeiton kanssa jotain muutakin, Säilä 
naurahtaa.

– Se oli joulu, jolloin Loirilta tuli Sydä-
meeni joulun teen -levy, Säilä muistelee.

– Olin illan töissä. Yöllä kävin hautaus-
maalla. Aamulla oli sitten aikainen kirkko. 
Siinä oli tunnelmaa.

Tänä jouluna Ulla Säilä matkustaa 
maalle, Kihniöön.

– Menen lapsuuteni kotiin. Se on sel-
lainen tyhjä omakotitalo Kihniössä. Vel-
jeni tulee myös. 

kaksi huushollia, 
kaksi siivousta
Jouluksi Säilän on siivottava kaksi huus-
hollia.

– Menen maalle ja täytyy tämä Oulun 
kotikin laittaa kuntoon, Säilä toteaa.

Kihniön talo on suuri, joten siellä riittää 
puuhaa. Talo muun muassa koristellaan.

Jouluna saunotaan ja syödään, anne-
taan ja saadaan lahjoja, käydään joulukir-
kossa. Kävelylle mennään vanhan tavan 
mukaan.

– Toivottavasti ei ole kauhean liukasta.
Veljen kanssa kävellessä tulee juteltua 

kaikenlaista. Aina veli ja muut läheiset ei-

Yksinkertaista, 
kaunista ja 
hiljaista joulua

vät ennätä kävelylle Ullan kanssa. Silloin 
hän pohtii itsekseen, aamun hetkinä.

– Usein kun muut vielä nukkuvat, minä 
olen jo kävellyt viisi kilometriä, Ulla Säi-
lä sanoo.

alaston lapsi 
kirkossa
Säilä tietää, mitä hän joululta haluaa.

– Pidän yksinkertaisista, kauniista, hil-
jaisista, yhdessäolon jouluista. Haen sitä 
mikä on oikea joulu. Haluan oivaltaa mikä 
on Jumalan tarkoitus joululle. Jotain sel-
laista uutta näkökulmaa, että joulu ei olisi 
pelkkä legenda.

Pariisissa joulu avautui Ulla Säilälle uu-
della tavalla. Notre Damen kirkon seimessä 
oli jotain, joka teki vaikutuksen pastoriin.

– Yksi kirkon sivukappeleista oli laitet-
tu seimeksi. Kivilattialla oli alaston lapsi 
eikä mitään muuta. Oivalsin, että Jumala 
tuli tänne alastomana ja avuttomana ih-
misenä. Tällaisia välähdyksiä etsin. En tie-
dä mitä ne ovat. Ääretöntä Jumalaa ei voi 
käsittää. Tulee vain välähdys.

Tulee myös pyhyyden kokemuksia, jou-
luna ja muulloinkin.

– Eilen kirkossa virren viimeisessä sä-
keistössä Johannes Kastaja puhui kutsus-
ta elämään, se on joulun sanoma. Nämä 
ovat sellaisia pikkuisia hetkiä, joita minä 
olen hakenut ja paaston aikana kirjoitta-
nut paperille. Ne panevat sanomaan ahaa 
tai nyt ollaan ihan hiljaa.

Pekka HeliN

R au han Te r ve h d y s 

Ulla Säilä etsii joulusta oivallusta Jumalasta.
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Radio-ohjelmien palautteet: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Su 21.12. klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Su 21.12. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lasteno-
hjaaja Kirsi Isola puhuu aiheesta Herran synty-
mä on lähellä.
To 25.12. kello 7 jouluaamun sanajumalanpal-
velus Oulujoen kirkosta.
Pe 26.12. klo 10 tapaninpäivän sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta.
Su 28.12. kello 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Su 28.12. kello 11.35 radiopyhäkoulussa aihee-
na on Viattomien lasten sunnuntai. Pyhäkoulun 
pitää lapsityönohjaaja Aila Valtavaara.
To 1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän messu Tui-
ran kirkosta. 
Su 4.1. klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Su 4.1. klo 11.25 radiopyhäkoulussa Eveliina 
Korkea-Aho puhuu loppiaisesta.
Ti 6.1. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. 

Radio Dei Toivon päivä
Ke 24.12. klo 15.40 Naisen allakka. Pastori Nan-
na Helaakosken kolumni.
To 25.12. klo 15.40 Kasvun paikka. Joulu ul-
komailla – tottuuko siihen koskaan? Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.
Ke 31.12. klo 15.40 Naisen allakka. Oppilaitos-
pastori Virpi Sillanpää-Posion kolumni.
To 1.1. klo 15.40 Kasvun paikka. Uuden alku; 
Outi Tolonen uupui itse äitiyteen, mutta nyt 
hän toimii uupuneiden äitien vertaisryhmän 
ohjaajana.
Ke 7.1. klo 15.40 Naisen allakka Saila Kukkoho-
vi-Jämsän kolumni.
To 8.1. klo 15.40 Kasvun paikka. Riittääkö ny-
kypäivän opettajilla auktoriteettia? Rehtori 
Tuula Tervosta haastattelee Marja Blomster.
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko 
vastaa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Kar-
jasillan seurakunnan pastori Mikko Salmi. 

Radio ja netti
Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz

Su 21.12. klo 9.45 radiopyhäkoulussa Kirsi Isola 
puhuu aiheesta Herran syntymä on lähellä.
Su 21.12. klo 10 jumalanpalvelus Kemin kirkos-
ta.  Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edel-
lisen maanantain Etappi-ohjelma, vieraana Ne-
paliin määräaikaiseen lähetystyöhön lähdössä 
olevat Vuokko ja Matti Laurila Kempeleestä. 
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.
Ma 22.12. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa kuunnel-
laan joulumusiikkia tuoreelta levyltä, jolla esiin-
tyvät lauluyhtye Arnina ja nuorisokuoro Voice.
Haastateltavana on kuoronjohtaja Tarja Erkkilä. 
Ohjelman toimittaa Mervi Jutila Alavieskasta. 
Ke 24.12. klo 23 jouluyön messu Raahen kir-
kosta.
To 25.12. klo 10 joulupäivän jumalanpalvelus 
Saloisten kirkosta.
Ke 25.12. klo 12 Kauneimmat joululaulut uu-
sintana Raahesta.
Su 28.12. klo 9.45. radiopyhäkoulussa on aihee-
na Viattomien lasten sunnuntai. Pyhäkoulun 
pitää lapsityönohjaaja Aila Valtavaara. 
Su 28.12. klo 10 jumalanpalvelus Nivalan kir-
kosta. Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana 
edellisen maanantain Etappi-ohjelma, jonka 
toimittaa Mervi Jutila Alavieskasta.
To 1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän sanajuma-
lanpalvelus Oulun tuomiokirkosta.
Su 4.1. klo 9.45 radiopyhäkoulussa Eveliina Kor-
kea-Aho puhuu loppiaisesta
Su 4.1. klo 10 jumalanpalvelus Ylivieskan kir-
kosta. 
Ti 6.1. klo 10 loppiaisen jumalanpalvelus Salois-
ten kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi

Su 21.12. Kauneimmat joululaulut Oulun tuo-
miokirkosta klo 17. Tulkataan viittomakielelle.

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Joulun tv-ohjelmistossa esitetään 
uusi kotimainen koko perheen 
dokumenttielokuva Täh-
det, jonka pääosassa on ou-
lulaispoikien tiernapoika-
ryhmä Joulun Tähdet. 

Yle TV1 esittää puolitun-
tisen dokumentin jouluaat-
tona 24.12. kello 13.15. 

Tähdet kertoo lasten ys-
tävyydestä ja yhteistyös-
tä sekä heidän omatoimi-
suudestaan. Pääosissa ovat 
10–11-vuotiaat oululaiset 
pojat Raoul Mahjneh, Jere 
Pohjola, Lauri Aine ja Joo-
natan Väisänen, jotka ovat 
perustaneet tiernapoika-
ryhmän nimeltään Joulun 
Tähdet. Pojat ponnistelevat 
yhteisen päämäärän hyväk-
si oppiakseen laulamaan ja 
pärjätäkseen tiernapoika-kilpai-
lussa. 

Dokumentin on ohjannut las-
tenelokuvan puolestapuhujana 

Oululaiset Joulun Tähdet 
aattona televisiossa

tunnettu oululainen tuottaja ja 
ohjaaja Outi Rousu. 

– Oma kokemukseni on, että 
lapsia kiinnostavat tarinat, joissa 
lapset ovat aktiivisia toimijoita. 
Lapsikatsoja sijoittaa itsensä poi-

kien tilanteisiin. Miten pojat sel-
viävät eri tilanteista, mitä he saa-

vat aikaan yhdessä, ja mitä 
minä tekisin samassa tilan-
teessa. Tässä mielessä elo-
kuva on vertaistarina lap-
sille, kuvailee Rousu.

Elokuva puhuu myös yh-
teistyön puolesta. Ryhmän 
itselleen valitsema motto 
”Yksi neljän puolesta ja nel-
jä yhden puolesta” on doku-
mentin eräs keskeinen viesti. 
Yhdessä olemme enemmän 
kuin yksin. 

Tähdet on oululaisen 
elokuvatuotantoyhtiö Pe-
riferia Productions Oy:n 
tuotantoa. Elokuvaa ovat 
rahoittaneet Audiovisuaa-
lisen kulttuurin YLE Yh-
teistuotannot sekä Kirkon 

mediasäätiö. Paikalliset yhteis-
työkumppanit ovat Tiernakau-
punki Oulu ja Oulun ev.-lut. seu-
rakunnat. 

Evankelis-luterilaisten seurakun-
tien Palvelevaan puhelimeen voi 
tänäkin jouluna soittaa kuka ta-
hansa kuuntelijaa tai keskuste-
lukumppania kaipaava. Palve-
lun päivystäjät ovat tehtäväänsä 
huolellisesti valittuja, koulutettu-
ja vapaaehtoisia tai seurakunnan 
työntekijöitä. Palveluun voi soit-
taa nimettömänä ja keskustelut 
ovat täysin luottamuksellisia.

Palveleva puhelin on tarjonnut 
keskusteluyhteyttä jo yli 40 vuot-
ta. Vuosittain puhelinkeskustelu-
ja on yli 40 000. Uuteen valtakun-
nalliseen tekniseen järjestelmään 
liittyminen on lisännyt Palvele-
van puhelimen tavoitettavuutta. 

Palvelevan puhelimen numero 
on kaikkialla Suomessa suomen-
kielisille soittajille 01019 0071 ja 
ruotsinkielisille 01019 0072. 

Viime vuodesta alkaen Palve-
levaan puhelimeen on ollut mah-
dollista soittaa myös ulkomailta. 
Ulkomailta soitettaessa numerot 
ovat +358 1019 0071 ja +358 1019 
0072. Puhelin päivystää sun-
nuntaista torstaihin kello 18–01 
ja perjantaista lauantaihin kello 
18–03. Ruotsinkielinen päivystys 

Palveleva puhelin 
kuuntelee joulunakin

on joka ilta kello 20–24.
Soitto Palvelevaan puhelimeen 

maksaa matkapuhelimesta soi-
tettuna oman operaattorin las-
kutusperusteen mukaisesti, lan-
kapuhelimesta soitettuna paikal-
lispuhelumaksun verran.

Keskustelua kaipaava voi ottaa 
yhteyttä myös Internetin kautta. 
Verkon auttamispalvelu Palveleva 
netti toimii keskeytyksettä joulu-
aikanakin osoitteessa http://evl.fi/
palvelevanetti. Viesteihin vastataan 
viiden päivän kuluessa. (KT)

Toivontuottajien kolme uutta 
nettiradiokanavaa alkavat kuu-
lua 29.12. Joulunpyhien jälkeen 
netissä soivat Radio Toivo, Ra-
dio Lux ja Radio Higher Ground. 
Ympäri vuorokauden soivat ka-
navat ovat epäkaupallisia, joten 
tauotonta musiikkia eivät mai-
nokset katkaise.

Radio Toivon soittolista koos-
tuu suomenkielisestä musiikista. 
Kanavalla soivat laulut, jotka ker-
tovat kaipuusta, epätäydellisyy-
destä, toivosta ja täyttymykses-
tä, Radio Toivoa luotsaava Mik-
ko Huotari muotoilee. 

Radio Lux keskittyy etupäässä 
klassiseen musiikkiin.

– Lux-kanavalta kuulee laa-
dukasta kirkkomusiikkia, virsiä, 

kuoroja, urkuja ja muuta instru-
mentaalimusiikkia, musiikin ys-
täviä puhuttelevia säveliä keski-
ajalta meidän päiviimme, musii-
kista vastaava Tomi Vekki luet-
telee.

Radio Higher Ground on 
mustan musiikin ja muun mu-
assa mustan gospelin äänenkan-
nattaja. 

– Radio Higher Ground tar-
joaa parasta afro-amerikkalaista 
musiikkia. Uutta sekä vanhem-
paa gospelia, soulia, r&b:tä ja 
funkia, musiikkipäällikkö Vellu 
Salminen lupaa.

Radiokanavat tuotetaan yh-
teistyössä muutamien suurim-
pien seurakuntayhtymien kans-
sa. (KT)

Nettiin kolme uutta 
radiokanavaa
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4. adventtisunnuntai saa aiheekseen joulun läheisyydestä kertovan tokaisun ”Herran 
syntymä on lähellä”. Pyhäpäivä on omistettu erityisesti Jeesuksen äidille Marialle. 

Yllättäen myös Joosef nousee päivän toiseksi keskushenkilöksi, sillä erilaisista lu-
kukappaleteksteistä huolimatta kaikissa kolmessa vuosikerrassa evankeliumitekstinä on Joo-
sefin hylkäysaikeet ja enkelin ilmoitus hänelle Marian poikkeuksellisesta raskaudesta.

Kihlautuminen oli jopa näyttävämpi rituaali kuin naiminen. Joosef oli ”ostanut” Marian 
omakseen jollakin lahjalla. Naittajalle, useimmiten morsiamen isälle, oli kunnia-asia antaa 
sulhaselle ”puhdas” morsian – eli neitsyt. Normaalin ajattelutavan mukaan oli suuri häpeä, 
jos kihlattu morsian oli raskaana. Se olisi antanut oikeuden purkaa avioliittoaikeet.

Avioliitto alkoi siitä, kun sulhanen otti morsiamen luokseen asumaan. Joosef ei tah-
tonut aiheuttaa Marialle suurta häpeää purkamalla kihlausta suurella metelillä. Erokir-
ja olisi kuitenkin lain mukaan kirjoitettava. Oikein vanhaan aikaan Maria olisi saanut 
kivitystuomion. Lakiin oli tullut lievennyksiä, joita lainopettajat olivat draamoja vält-
tääkseen keksineet. Joka tapauksessa Marian maine olisi ollut mennyttä, mikäli Joosef 
olisi ollut pahantahtoinen.

Enkelin ilmoitus vapauttaa Joosefit kaikista epäilyksistä ja hän ottaa Marian vaimok-
seen. Syntyvä lapsi, Jeesus, tullaan ilmoittamaan Joosefin eli Daavidin sukuun ja syntykir-
jaan viranomaisille.

Joulun sanomassa Jeesuksen taivaallinen syntyperä julistetaan ”kaikelle kansalle”, 
ensin vähäarvoisille paimenille, sitten monelle asiasta kuulleelle. Mielenkiintoista on 
huomata joulun ja pääsiäisen sanoman (= Jeesuksen tunteneet naiset ja opetuslapset) 
ensimmäiset kuulijat yhteiskunnan laitamilla oleviksi, lähes tuntemattomiksi ihmisik-
si. Joulun sanoma ei siis avaudu korkeilla opeilla eikä kuuluisilla todistajilla, vaan yk-
sinkertaisella ”lapsen uskolla”.

Tapaninpäivän UT-lukukappale Stefanoksen kivittämisestä on sama kaikissa kolmessa 
vuosikerrassa.

Pekka tuOmikOSki

Päivän psalmi Ps. 130: 5–8
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 29: 17–19
Toinen lukukappale 
Room. 15: 8–13
Evankeliumi Matt. 1: 18–24

Herramme Jeesus Kristus.

Sytytä sydämiimme ilo siitä,

että tulet

Sinun on kunnia, 

valta ja voima ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  S e r g io  Co r d o b a

Odotuksen kutkutus
Lapsuudessani joulupaketteja ilmestyi pikku hiljaa suureen pärevakkaan vaatehuo-
neen kätköissä. Meistä lapsista oli kutkuttavaa käydä rutistelemassa paketteja ja arvai-
lemassa niiden sisältöä. Kovat paketit olivat kaikkein kiinnostavimpia. Mutta paket-
teja ei koskaan availtu eikä raoteltu. Odottaminen oli osa hauskuutta.

Kuulin että nykyään lasten synttäreillä on usein tapana antaa pieni lahja jokaiselle 
mukanaolijalle, ei vain päivänsankarille. Tämä siksi ettei kenellekään tulisi paha mieli. 
Mutta tekevätkö aikuiset näin lapsilleen karhunpalveluksen? Oma erityinen syntymä-
päivä ei ehkä tunnukaan enää aivan yhtä erityiseltä kuin jos synttärilahjoja odottaisi 
kokonaisen vuoden. 

Odottaminen ei ole suosiossa. Viesteihin pitää saada vastaus saman tien. Kuka 
enää kirjoittaa kirjeitä tai odottaa postiluukun kolahtavan? Saman ilmiön huomaa 
juhlien vietosta, varsinkin joulun: pipareita ja glögiä on nautittu jo viikkokausia ennen 
joulun juhlaa, kyllästymiseen saakka. Jouluaattona juhla onkin sitten jo ohi, vaikka 
kyseessä on vasta suuren juhlan aatto...

Ei ihme, jos kaksi-kolmekymppisten suosikkielokuvien teemana on ”kun mikään 
ei tunnu miltään”. Nyt tarvitaan hitauden kulttuuria. Mieti, mitä tänään voisit tehdä 
hitaammin kuin ennen, syventyen. Mitä voisit jättää kokonaan tekemättä? Tulisiko 
joulu, jos luopuisit jostain taakaksi käyneestä tavasta ja ottaisit rennommin? Tulisi 
se!

Adventin aika on odotuksen aikaa. Neljäs adventtisunnuntai on omistettu lasta 
odottavalle Marialle. Hänen kanssaan saa nyt laskeutua levolliseen odotukseen, naut-
timaan odotuksen kutkutuksesta. Olemme kuin hämärässä huoneessa, johon oven 
raosta pilkottaa valo. Ja pian, aivan pian, saamme astua valoisaan juhlaan.

PauliiNa kaiNulaiNeN
Kirjoittaja on pappi ja ekoteologian tutkija.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 21.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Karjalai-
nen-Ollanketo, avustaa An-
na-Mari Heikkinen ja urku-
rina Maija Tynkkynen. 
Messu su 21.12. klo 12 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Hanna-Maija Karja-
lainen-Ollanketo ja kantto-
rina Maija Tynkkynen. Kirk-
kokahvit.
Hiljaisuuden iltamessu ma 
22.12. klo 19 Heinätorin seu-
rakuntatalossa. Voit pysäh-
tyä arjen kiireiden keskellä, 
hiljentyä Sanan äärelle ja eh-
toollispöytään.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 18.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Perheiden jouluhartaus to 
18.12. klo 18 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa ja kanttorina Taina 
Voutilainen. Pyhän Andre-
aan lapsikuoro.
Messu su 21.12. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Sanna 
Okkola, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit.
Messu su 21.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Taina Vou-
tilainen. 
Messu su 21.12. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustaa 
Jaakko Tuisku, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 21.12. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Messu su 21.12. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Taina Vou-
tilainen. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.12. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimittaa 
Elina Hyvönen ja Kerttu Inka-
la, kanttorina Juha Pöykkö.
Joulukirkko Oulun kaupun-
ginsairaalassa su 21.12. klo 
13, Oulun kaupunginsairaa-
lan tuloaula. Toimittajina Lii-
sa Suorsa ja Martti Pennanen, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
lauluryhmä. Kirkkokahvit
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.12. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 21.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Mar-
kus Mähönen, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Maija Tuo-
mikoski, klarinetti, Rami Tuo-
mikoski, klarinetti. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 21.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.12. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Messu su 21.12. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Iltamessu su 21.12. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 21.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

YlIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
21.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
koulun joulukirkko la 20.12. 
klo 8.45 kirkossa.
Joulunodotuskirkko su 
21.12. klo 12. Toimittaa Sa-
muel Mäkinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell. 

Haukipudas
Messu 4. adventtisunnuntai-
na 21.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Martti Heinonen, saar-
na Arto Nevala, kanttorina 
Katri Niskakangas.

Kempele
4. adventtisunnuntain Mes-
su 21.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Rehumäki, 
saarnaa Matti Laurila, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Matti ja Vuokko Lauri-
lan sekä Riikka Gammelinin 
lähetystyöhön siunaaminen 
ja lähtöjuhla. Kirkkokahvit.

Kiiminki
lasten joulukirkot to 18.12. 
klo 9 ja 10 Jäälin seurakunta-
kodissa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, kanttorina Marja Ai-
nali, avustaa Anne Schön-
berg, Teija Hanhela, Oili Ka-
java, Kaija Luukkonen, Mer-
ja Pyykönen.
lasten joulukirkot pe 19.12. 
klo 9 ja 10 kirkossa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttori-
na Marja Ainali, avustaa An-
ne Schönberg, Teija Hanhe-
la, Oili Kajava, Kaija Luukko-
nen, Merja Pyykönen.
Iltakirkko pe 19.12 klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Marja Ainali.
Messu su 21.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
avustaa Helena Ylimaula, 

kanttorina Marja Ainali, Mer-
ja Pyykkönen, viulu. Kirkko-
kahvit ja lähetyssihteeri Hele-
na Ylimaulan ja haudankaiva-
ja Kauko Sinkon läksiäiset seu-
rakuntakeskuksessa.
Messu su 21.12. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, avustaa 
Helena Ylimaula, kanttorina 
Marja Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
21.12. klo 12 Heinijärven 
Metsästysmajalla, Kiiski-
länkyläntie. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kot-
karanta. 

Lumijoki
4. adventin iltamessu su 
21.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
21.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori 
Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 21.12. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Juha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen. 

Siikalatva
Juhlamessu su 21.12. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Uudiste-
tun Pulkkilan kirkon vihkimi-
nen. Toimittaa Samuel Salmi. 
Ruokailu Ylämäkelän kou-
lulla. Kirkon 100-vuotisjuhla 
klo 13.30 kirkossa.

PulkkIlA
koulujen joulukirkko pe 
19.12. klo 9 yläaste ja klo 10 
ala-aste Pulkkilan kirkossa.

PYHäntä
koululaisjumalanpalvelus la 
20.12. klo 8.30 Pyhännän kir-
kossa.

Siikasalo
RuukkI
Sanajumalanpalvelus su 
21.12. klo 10 Paavolan kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman.

SIIkAJOkI 
kirkkohartaus su 21.12. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Reino 
Tanjunen. Siikajoenkylän rip-
pikoululaiset kaikki kirkkoon.

VIHAntI
Perhekirkko to 18.12. klo 
9.15 kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Riihimäki. Mukana päivä-
koti ja ryhmis.
Alakoulujen joulukirkko 
pe 19.12. klo 9.30 kirkossa. 
Toimittaa Teemu Riihimäki, 
kanttori Asko Rautakoski.
Jouluhartaus pe 19.12. klo 
10.30 päivätoimintakeskuk-
sessa. Kirkkotie 13, Vihanti.
lukion ja yläkoulun joulu-
kirkko la 20.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki.
Sanajumalanpalvelus su 
21.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki.

Tyrnävä
Messu su 21.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
koulun joulukirkko ti 23.12. 
klo 9.15 Tyrnävän kirkossa.

tEMMES
koulun joulukirkko pe 19.12. 
klo 9 Temmeksen kirkossa.
Messu su 21.12. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Julaftonsgudtjänst ke 24.12. 
klo 15 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Pentti Huhti-
nen, saarna Hannu Rahikai-
nen, urut Maija Tynkkynen.
Aattohartaus ke 24.12. klo 
16.15 Vanhassa kappelissa. 
Puhe Anna-Mari Heikkinen, 
kanttori Raimo Paaso ja Poh-
jan Laulu -kuoro.
Jouluvesper ke 24.12. klo 17 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen, 
urkuri Maija Tynkkynen, 
kanttori Henna-Mari Sivula 
ja Tuomiokirkkokuoro.
Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 23 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so ja avustaa Tiina Kinnunen. 
Kanttoreina Henna-Mari Si-
vula ja Raimo Paaso.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo. Urkurina Maija 
Tynkkynen ja Tuomiokirkko-
kuoro.
Joulupäivän kaikenikäis-
ten sanajumalanpalvelus 
to 25.12. klo 10 Oulun tuo-
miokirkossa. Toimittaa Han-
na-Maija Karjalainen-Ollan-
keto ja avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Urkuri Maija Tynkky-
nen ja kanttori Henna-Ma-
ri Sivula. Tulkkaus viittoma-
kielelle.
Sanajumalanpalvelus pe 
26.12. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Tiina Kin-
nunen, avustaa Ari-Pekka 
Metso ja kanttorina Raimo 
Paaso. Radiointi radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus pe 
26.12. klo 12 Heinätorin seu-
rakuntatalossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja kanttorina 
Raimo Paaso. Kirkkokahvit.
Messu su 28.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Anna-Maija Heikkinen 
ja kanttorina Henna-Mari 
Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 13 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Sanna 
Okkola ja kanttori Ilkka Jär-
viö. Ritva Lehtiniemi-Anun-
di ja Heinituuli Lehtiniemi, 
laulu.
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 14 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Sanna Okkola 
ja kanttori Ilkka Järviö. Kas-
tellin kirkkokuoro.
Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 14 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi ja kant-
tori Riitta Piippo. Maikkulan 
kappelikuoro.
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Mervi Kyr-
ki, viulu.
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 15 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi ja kanttori Taina 
Voutilainen.
Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 23 Karjasillan kirkossa. 

na Tiina Hintikka.
Messu su 28.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Marjo Irjala.

Kiiminki
Aattohartaus jouluaatto-
na 24.12. klo 13 Jaarankarta-
nossa. Toimittaa Markku Pa-
losaari, kanttorina Marja Ai-
nali, kirkkokuoro.
Perhehartaus jouluaatto-
na 24.12. klo 15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Toimittaa Sai-
ja Kronqvist, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Marja 
Ainali, Matti Laurila, laulu ja 
nokkahuilu.
Perhehartaus jouluaattona 
24.12. klo 16 kirkossa. Toi-
mittaa Raimo Salonen, avus-
taa Birgitta Kontio, kantto-
rina Risto Ainali, Viola Räisä-
nen, viulu. Tulkataan viitto-
makielelle.
Jouluyön messu jouluaatto-
na 24.12. klo 23 kirkossa, toi-
mittaa Pauli Niemelä, avustaa 
Erja Haho, kanttorina Risto Ai-
nali, Juuli Kauppila, sello.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, kanttorina Marja Ainali, 
kirkkokuoro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 8 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Markku Palosaari, 
kanttorina Risto Ainali, Ti-
mo Lepistö, laulu.
Messu tapaninpäivänä pe  
26.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Asikainen, avustaa 
Ulla Junttila, kanttorina Essi 
Takkinen.

Liminka
Aattohartaus ke 24.12. klo 
13 Vanamossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.
Aattohartaus ke 24.12. klo 
15 Rantakylän kappelilla. 
Toimittaa Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta.

Haukipudas
Jouluaaton perhejumalan-
palvelus 24.12. klo 14 kirkos-
sa. Toimittaa Maria Vähäkan-
gas, kanttorina Katri Niska-
kangas, seurakunnan Lapsi-
kuoro.
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 16 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina 
Katri Niskakangas, Haukipu-
taan Mieskuoro.
Jouluyön hartaus 24.12. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro.
Sanajumalanpalvelus joulu-
päivänä 25.12. klo 7 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä.
Messu tapaninpäivänä 26.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä.
tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus 26.12. klo 18 
Kellon seurakuntakodissa. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Perjantaikuoro.
Messu su 28.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Nevala, 
saarna Jaakko Kaltakari, kant-
torina Katri Niskakangas.

Kempele
Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 14 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Timo Juntunen ja Pekka Re-
humäki, kanttorina Marjo Ir-
jala.
Perheiden aattohartaus ke 
24.12. klo 16 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Marjo Irjala.
Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 22  kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttorina 
Tiina Hintikka.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Re-
humäki, kanttorina Marjo 
Irjala. Kirkkokuoro.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-

taa Ilkka Mäkinen, saarnaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Radio Dei.
Joulukirkko to 25.12. klo 
10 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu pe 26.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Messu su 28.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Radioin-
ti radio Dei. 

YlIkIIMInkI
Hartaus ke 24.12. klo 16 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori-
na Leo Rahko, avustaa kirk-
kokuoro. 
Joulukirkko to 25.12. klo 7 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko.
Messu pe 26.12. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko.
Messu su 28.12. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori-
na Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus ke 24.12. klo 16. Toi-
mittaa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 8. Toi-
mittaa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell. 
Kirkkokuoro.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 18. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10. Toimittaa Sa-
muel Mäkinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

kinen, laulu. 
kaiken ikäisten joulukirkko 
ke 24.12. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Joulumaa-
laus Stiven Naatus, puhe Päi-
vi Jussila. Lauri-Kalle Kallun-
ki, viulu ja urut, Pertti Haipo-
la, haitari. 
tunnelmallinen jouluyön 
messu ke 24.12. klo 23 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustavat Nan-
na Helaakoski ja Terhi-Liisa 
Sutinen. Rummut Mika Paa-
lanne, kitara Ari Sutinen ja 
basso Ville Veijalainen.
Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 23 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, avustavat Harri Fager-
holm, Saila Luukkonen ja Ir-
ma-Elina Mukari, kanttorei-
na Tommi Hekkala ja Ulla 
Metsänheimo. Tuiran kirkon 
Naiskuoro, Eeva-Marja Laiti-
nen, sello. 
Jouluaamun jumalanpalve-
lus to 25.12. klo 7 Tuiran kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Taru Ängesle-
vä. Aila Knihtilä, laulu. 
Messu pe 26.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Sanajumalanpalvelus pe 
26.12. klo 10 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 
Messu su 28.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Huomio, joulunpyhis-
tä johtuen ei ole iltamessua 
28.12.
Messu su 28.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Markus Mähönen, avus-
taa Helena Paalanne, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 28.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 
Messu su 28.12. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Petteri Tuulos, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki.

Oulujoen seurakunta
Musiikkihartaus ke 24.12. 
klo 13 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi, avustaa Collis Duo.
Perhehartaus ke 24.12. klo 
15 Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Paavo Moilanen, saarnaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala, avustaa 
Oulujoen lapsikuoro. 
Sanajumalanpalvelus ke 
24.12. klo 17 Oulujoen kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 23 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, saarnaa Antti Leskelä, 
avustaa Pertti Lahtinen ja 
Martti Pennanen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi, avus-
taa Oulujoen kirkkokuoro. 
Joulukirkko to 25.12. klo 7 
Oulujoen kirkossa. Toimit-

Toimittaa Juhani Lavanko, 
avustavat Liisa Karkulehto 
ja Kimmo Kieksi, kanttorina 
Riitta Piippo. Jaana ja Jorma 
Pulkkinen, laulu.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, kanttorina Ju-
ha Soranta. Karjasillan kirk-
kokuoro. Jussi Linnanmäki, 
trumpetti. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina 
Ilkka Järviö, Kastellin kirk-
kokuoro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, kant-
torina Taina Voutilainen. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 9 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Juha Soranta. Jussi Lin-
nanmäki, trumpetti.  
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus to 25.12. klo 9 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, kant-
torina Taina Voutilainen. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 14 Ca-
ritas-kodissa. Toimittaa Heik-
ki Keränen, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu pe 26.12. klo 10, Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Sanajumalanpalvelus pe 
26.12. klo 10 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ok-
kola, kanttorina Juha Soran-
ta. Mieskuoro TervasCanto. 
Sanajumalanpalvelus pe 
26.12. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 28.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 28.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo.
Messu su 28.12. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
tajana Olavi Mäkelä, kantto-
rina Riitta Piippo. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.12. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Joulun sininen hetki ke 
24.12. klo 14 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Päivi Jussila, mukana Han-
nu Siren, Mira Törmälä, Kat-
ja Vuoti ja Pasi Vuoti Toppi-
lan laulustudiosta.
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 15 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Riitta Louhelai-
nen, avustaa Markus Mähö-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä, Psalmikuoron kvartetti. 
Perheiden joulukirkko ke 
24.12. klo 16 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Taru Än-
geslevä. Jaana ja Jorma Pulk-
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Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, avustaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana kirkko-
laulajat.
Joulukirkko 25.12. klo 7 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo He-
lomaa, kanttorina Hanna 
Korri. Mukana Rauhanyhdis-
tyksen kuoro.
Messu tapaninpäivänä pe 
26.12. klo 12 Helmen Pirtis-
sä Alatemmeksellä. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Hanna Korri. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Hanna Korri.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus joulu-
aattona 24.12. klo 15 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Joulukirkko jouluaamuna 
25.12. klo 8 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus tapa-
ninpäivänä 26.12.klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Juha Pöykkö.
Iltasanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen ja kant-
torina Juha Pöykkö.

Muhos
Aattohartaus ke 24.12. klo 
16 kirkossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttori Ossi Kaja-
va, kvartetti avustaa. Kirkko-
kyyti, ilmoittautumiset vii-

meistään 22.12. kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284.
Jouluyön messu ke 24.12. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttori Ossi Ka-
java, kvartetti avustaa.
Joulukirkko to 25.12. klo 
7 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Pekka 
Kyllönen, kanttori Ossi Kaja-
va, kirkkokuoro avustaa.
Joulukirkko to 25.12. klo 
8.30 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen, kanttori Ossi Kajava.
Joulukirkko to 25.12. klo 9 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Pertti Haapalai-
nen. 
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Pertti Haapalainen.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Pertti Haapa-
lainen.

Pudasjärvi
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Os-
kari Holmström.
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 15 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen.
Jouluyön messu 24.12. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Oskari 
Holmström, kanttorina Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro.
Jouluaamun jumalanpalve-
lus 25.12. klo 7 kirkossa. Toi-
mittaa Juha Kukkurainen.
Jouluaamun jumalanpalve-
lus 25.12. klo 10 Syötekes-
kuksessa. Toimittaa Oskari 
Holmström.
tapaninpäivän jumalanpal-
velus 26.12. klo 10 seurakun-
takodissa.
Messu su 28.12. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, kanttori 
Jukka Jaakkola.

SARAkYlä
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 13 Sarakylän kappelis-
sa. Toimittaa Juha Kukku-
rainen.
Jouluaamun jumalanpal-
velus 25.12. klo 8 Sarakylän 
kappelissa. Toimittaa Oska-
ri Holmström.
tapaninpäivän jumalanpal-
velus 26.12. klo 13 Sarakylän 
kappelissa.

Siikalatva
kEStIlä
Jouluaaton aattohartaus 
ke 24.12. klo 15 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko, kanttorina Unto Määttä, 
kirkkokuoro avustaa.
Joulukirkko to 25.12. klo 10 
Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kanttori-
na Unto Määttä, kirkkokuo-
ro avustaa.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko, saarna Markku Jaakko-
la, kanttorina Pekka Kyösti-
lä. Huomioi jumalapalveluk-
sen pitopaikka.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Pentti Jäntti.

PIIPPOlA
Jouluyön messu jouluaat-
tona 24.12. klo 23 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, saarna rovasti Jorma Niini-
koski, kanttorina Unto Määt-
tä, laulua ja viulumusiikkia 
Reetta ja Riikka.
Jouluaamun kirkko 25.12. 
klo 7 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä, kirkkokuoro 
avustaa.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko, saarna Markku Jaakkola, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 12 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko, kanttorina Unto Määttä.

PulkkIlA
Jouluaaton sanajumalanpal-
velus ke 24.12. klo 15 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Urpo 
Luokkala, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 8 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. 
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko, saarna Markku Jaakkola, 

kanttorina Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PYHäntä
Jouluaaton hartaus joulu-
aattona ke 24.12. klo 16 Py-
hännän kirkossa, toimittaa 
Perttu Kyllönen ja kanttori-
na Veijo Kinnunen. Lapsi- ja 
nuorisokuoro avustaa. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus joulupäivänä to 
25.12. klo 8 Pyhännän kirkos-
sa, toimittaa Perttu Kyllönen 
ja kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Kirkkokuoro avustaa.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko, saarna Markku Jaakkola, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus viat-
tomien lasten päivänä su 
28.12. klo 12 Pyhännän kir-
kossa, toimittaa Perttu Kyllö-
nen ja kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RAntSIlA
Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 15 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Arja Leinonen, tyt-
töjen lauluryhmä avustaa.
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 7 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaakko-
la, kanttorina Arja Leinonen, 
veteraanikuoro avustaa.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Minna Rah-
ko, saarna Markku Jaakkola, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Markku 
Jaakkola, kanttorina Unto 
Määttä. 

Siikasalo
RuukkI
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 13.30 Mäkelänrin-
teellä. Toimittaa Teemu Rii-
himäki.
Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 15 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Leena Brockman.
Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 16 Revonlahden kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Paa-
volan kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 9 Re-
vonlahden kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman.

tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 12 Ruukin seura-
kuntatalolla. Toimittaa Tee-
mu Riihimäki.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 12 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki.

SIIkAJOkI 
Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 15 Siikajoen kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 9 kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.
tapaninpäivän maakirkko 
pe 26.12. klo 13 Puistolassa. 
Toimittaa Reino Tanjunen.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki.

VIHAntI
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 15 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 kir-
kossa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki.

Tyrnävä
Jouluaaton hartaus ke 24.12. 
klo 16 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen ja kant-
tori Pentti Korkiakoski.
Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 22 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.
Joulupäivän sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Kirkko-
kuoro.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

tEMMES
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 15 Temmeksen kir-
kossa, Timo Liikanen ja Pent-
ti Korkiakoski.
Joulupäivän sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Heikki Lumiaho. Kuljetus-
pyynnöt 0400 280 678.

On joulu, juhla Jeesuksen
Hän syntyi seimeen härkien
vuoks’ meidän ihmispoloisten.

Siks’ tänään käymme kiittäen 
luo seimenlapsen pienoisen
iloiten siitä armosta,
jonka lahjaks saimme jouluna.

l-k m.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
uudenvuoden vigilia ke 
31.12. klo 23 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso.
Sanajumalanpalvelus to 1.1. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo, avus-
taa Tiina Kinnunen ja kant-
tori Raimo Paaso. Radiointi 
radio Pooki.
Messu su 4.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Han-
na-Maija Karjalainen-Ollan-
keto ja urkuri Maija Tynkky-
nen. Alaudae-Kiurut, johtaa 
Liisa Räisänen.
Messu su 4.1. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Maija Tynkkynen.

Karjasillan  
seurakunta
Messu to 1.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Kimmo Kiek-
si, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 4.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Lii-
sa Suorsa, kanttorina Taina 
Voutilainen.
Messu su 4.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit.
Messu su 4.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Sanna Okkola, kanttorina 
Taina Voutilainen. Kirkko-
kahvit.
Messu su 4.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa Esa 
Harju, kanttorina Henriikka 
Rantala. Kirkkokahvit.

Messu su 4.1. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit.
Gospelmessu su 4.1. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Sanna Okkola, musiikki Esa 
Rättyä ja Karjasillan gospel-
ryhmä YA1, teejatkot.

Tuiran seurakunta
Messu to 1.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Radiointi radio Dei.
Messu to 1.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Messu to 1.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Messu su 4.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Mar-
kus Mähönen, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 4.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Taru Ängeslevä. 
Messu su 4.1. klo 12 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. 
Messu su 4.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Iltamessu su 4.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.

Oulujoen seurakunta
Sanajumalanpalvelus to 1.1. 

klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Paavo Moilanen, 
saarnaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit Oulujoen 
pappilassa.
Messu su 4.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Radio Dei.

YlIkIIMInkI
uudenvuodenaaton vesper 
ke 31.12. klo 21 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Martti 
Pennanen, puhe Paavo Moi-
lanen, kanttorina Leo Rah-
ko. Opettajakvartetti. Ves-
per on osa kansalaisjuhlan 
ohjelmaa Ylikiimingin yh-
distyessä Oulun kaupun-
kiin. Kansalaisjuhlaan järjes-
tetään ilmainen linja-auto-
kuljetus Oulusta kaupungin-
talon edestä klo 20.00. Liput 
Oulu10-palvelupisteestä.

Messu to 1.1. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 10 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
uudenvuoden päivän sana-
jumalanpalvelus to 1.1. klo 
10. Toimittaa Matti Keskinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
4.1. klo 10. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Timo 
Ustjugov.

Haukipudas
uudenvuoden aaton harta-
us 31.12. klo 22 kirkossa. Toi-
mittaa Arto Nevala, kanttori-
na Katri Niskakangas, yksin-
laulu Päivi Meriläinen.  
uudenvuoden päivän mes-
su kirkossa 1.1. klo 10, toimit-

taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen.
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ar-
to Nevala, saarna Sami Puoli-
taival, kanttorina Kaisa Säk-
kinen.
Messu su 4.1. klo 16 Martin-
niemen seurakuntakodissa. 
Toimittaa Sami Puolitaival, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 

Kempele
uudenvuodenaaton harta-
us ke 31.12. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Marjo Irjala.
uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus to 1.1. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Timo 
Riihimäki, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen.
Messu su 4.1. klo 10 kirkossa. 

Kiiminki
Messu uudenvuodenpäivä-
nä 1.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Palosaari, 
kanttori Katri Niskakangas.
Messu su 4.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Erja Haho, kanttori-
na Marja Ainali.
Messu su 4.1. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Erja Haho, kanttorina Mar-
ja Ainali.

Liminka
uudenvuodenaaton harta-
us  ke 31.12. klo 21 kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Hanna Korri.
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä to 1.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Tornberg, kanttorina 
Hanna Korri.
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 15 Vanamossa. Toimittaa 
Anna-Maari Ruotanen, kant-

torina Mika Kotkaranta. Mu-
kana Olohuone.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä 1.1. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Ol-
li Lohi ja kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa Rei-
no Tanjunen, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Muhos
uudenvuodenaaton yömes-
su ke 31.12. klo 23.15 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Pertti Haa-
palainen.
uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus to 1.1. kir-
kossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Pert-
ti Haapalainen.
Messu su 4.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttori Ossi Kajava.

Pudasjärvi
uudenvuodenpäivän juma-
lanpalvelus to 1.1. klo 12 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Juha Kukkurainen, kant-
tori Jukka Jaakkola.
Messu su 4.1. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Os-
kari Holmström, kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
kEStIlä
Sanajumalanpalvelus to 1.1. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Minna Rahko, kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Messu su 4.1. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Unto 
Määttä.

PIIPPOlA
Siikalatvan kunnan synty-

juhla ke 31.12. kunnantalon 
edessä alkaen klo 20. Siirty-
minen uudenvuodenaaton 
hartauteen kirkkoon maa-
herran ja kirkkoherran joh-
dolla noin klo 20.45.
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä 1.1. klo 
12 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 
4.1. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. 

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä 1.1. klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

PYHäntä
uudenvuodenaaton harta-
us uudenvuodenpäivän aat-
tona ke 31.12. klo 19 Pyhän-
nän kirkossa, toimittaa Pert-
tu Kyllönen ja kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus uu-
denvuodenpäivänä to 1.1. 
klo 12 Pyhännän kirkossa, 
toimittaa Perttu Kyllönen ja 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu 2. sunnuntaina jou-
lusta su 4.1. klo 12 Pyhän-
nän kirkossa, toimittaa Min-
na Rahko ja kanttorina Veijo 
Kinnunen.

RAntSIlA
Messu uudenvuodenpäivänä 
1.1. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit pappilassa. 
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Arja Leinonen.

Siikasalo
RuukkI
uudenvuoden aattohartaus 
ke 31.12. klo 21 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.
uudenvuodenpäivän mes-
su to 1.1. klo 10 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Lauri Haa-
pala.

SIIkAJOkI 
uudenvuodenyön sanaju-
malanpalvelus ke 31.12. klo 
23.30 kirkossa. Toimittaa Rei-
no Tanjunen.

VIHAntI
uudenvuodenpäivän mes-
su to 1.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Riihimäki. 
Sanajumalanpalvelus su 
4.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki.

Tyrnävä
uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus to 1.1. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu ti 6.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo ja kanttori Hen-
na-Mari Sivula. Radiointi ra-
dio Dei.

Karjasillan  
seurakunta
Messu ti 6.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu ti 6.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa San-
na Okkola, kanttorina Taina 
Voutilainen. 
Messu ti 6.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Taina Voutilainen.
Messu ti 6.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Juhani Lavanko, saar-
naa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Ilkka Järviö. Uusien kirk-
kotekstiilien käyttöönotta-
minen. Juhlakahvit.
Sanajumalanpalvelus ti 6.1. 
klo 12 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, kantto-
rina Henriikka Rantala.
Viikkomessu to 8.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, kanttorina 
Taina Voutilainen.

Tuiran seurakunta
Messu ti 6.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu ti 6.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Markus Mähönen, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu ti 6.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Pasi Kurikka, saarnaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Tommi Hekkala. Lähe-
tyksen kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus ti 6.1. 
klo 12 Rajakylän seurakunta-
kodissa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Viikkomessu ke 7.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Taru Ängeslevä.

Oulujoen seurakunta
Messu ti 6.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

YlIkIIMInkI
Messu ti 6.1. klo 10 Ylikiimin-
gin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Jenni 
Rautakoski.

Hailuoto
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
10. Toimittaa Matti Keski-

nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Messu loppiaisena ti 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari, saarna Martti 
Heinonen, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kappalainen Mart-
ti Heinosen virkaanasettami-
nen. Kirkkokahvit seurakun-
takeskuksessa.

Kempele
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Seija 

Helomaa, saarna Pekka Re-
humäki, kanttorina Marjo Ir-
jala, Askeleet-kuoro, johtaa 
Marja-Liisa Jääskeläinen, 
huilisti Marjo Heikkinen. Val-
takunnallinen radiojumalan-
palvelus.

Kiiminki
Messu loppiaisena ti 6.1 klo 
10 kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Palosaari, saarna Kari Es-
kelinen, kanttorina Katri Nis-
kakangas. Kirkkokahvit, In-
tia-aiheinen lähetystuokio 
seurakuntakeskuksessa.

Liminka
Messu loppiaisena ti 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Helomaa, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.

Lumijoki
Iltamessu loppiaisena ti 6.1. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Olli Lohi, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Muhos
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Simo 

Pekka Pekkala, saarnaa Pek-
ka Kyllönen, kanttori Ossi 
Kajava.

Pudasjärvi
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10. seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Juha Kukkurainen, 
kanttori Keijo Piirainen.

Siikalatva
kEStIlä
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kanttori-
na Unto Määttä.

PIIPPOlA
Messu ja kauneimmat joulu-
laulut loppiaisena 6.1. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä. 

PulkkIlA 
Sanajumalanpalvelus loppi-
aisena 6.1. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

PYHäntä
Messu loppiaisena ti 6.1. klo 
12 Pyhännän kirkossa, toi-
mittaa Perttu Kyllönen ja 
kanttorina Veijo Kinnunen.

RAntSIlA
Messu loppiaisena 6.1. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttorina 
Arja Leinonen. 

Siikasalo
VIHAntI
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
10 kirkossa. Lääninrovas-
ti Erkki Piri, Lauri Haapala, 
Kempeleen kappalainen ro-
vasti Timo Riihimäki, Teemu 
Riihimäki, Asko Rautakoski, 
Siikasalon kirkkokuoro. Kap-
palainen Teemu Riihimäen 
virkaan siunaaminen.

Tyrnävä
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

tEMMES
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
12 Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. He-
rättäjän kirkkopyhä. Vuosi-
kokous ja seurat seurakunta-
talolla.

Jouluaamun rauhaa, huokuu pellot haat,
kirkonkellot pauhaa, kansaa kuulemaan.
Herran synnyinjuhlaa kaikki viettämään,
armon alttarille, kilvan rientämään.

Jouluaamu

Jeesuslapsi syntyi tallin tallin seimeen vain,
Hänet Herra antoi, armon lahjaks’ sain.
Siitä kiitos aina, Herralle kuulukoon,
ja riemulaulut, silloin hänelle soikohon.

Kun enkelhymni kaikaa, sen tutut sävelet,
holvit kirkon raikaa, on kuorin täyttäneet.
Ei kauniimmin voi soida, tää virsi enkelten,
ei ihmiskieli hoida, kiitosta laulaen.

Jouluaamu hiljaa, kansa astelee, 
vieno lumisade, heitä saattelee.
Kotimatka alkaa, kellot kumajaa,
Soitto kirkon kelloin, saattaa kulkijaa.

Sydämessäin tunnen, joulun sanoman,
kuoron enkeleiden, paimenten kertoman.
Jeesus meille syntyi, vapahtajaks’ maan,
Hänen armollansa, juhlaa viettää saan.

aimO mäki
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Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

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

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Sininen hetki on 
erilainen joulukirkko

18.12.2008–8.1.2009enot Oulussa 

Pyhän Luukkaan kappelilla pi-
detään aattona joulun sininen 
hetki. Se on tarkoitettu kaikil-
le, jotka tahtovat rauhoittua ja 

lumoutua valon ja pimeän, ilon ja su-
run välimaastossa. 

Joulu nostaa pintaan ristiriitai-
sia tunteita. Se on monille yksinäis-
tä, pitkästyttävää ja masentavaa ai-
kaa. Kun ihmissuhde on särkynyt, lä-
heinen ihminen on kuollut, työt ovat 
loppuneet, rahat eivät riitä, terveys on 
mennyt ja mieli on maassa, on vaikea 
innostua kuusesta, kynttilöistä, lah-
joista, kinkusta tai pipareista. 

Joulun sininen hetki on tapahtu-
ma, jossa kuunnellaan ja lauletaan pu-
huttelevia joululauluja, mietiskellään 
perinteistä joulukertomusta ja joulun 
ydinsanomaa. Pyhän Luukkaan kap-
peliin ovat tervetulleita myös ne, jot-
ka ovat etääntyneet tai eronneet kir-
kosta. 

Sinihämärä ennen pimeää on hy-
vä hetki pysähtyä ihmistä tässä ajassa 
koskettavien asioiden äärellä ja myös 
suunnata katse pyhään, ajattomaan ja 
jumalalliseen.

Joulun sinisessä hetkessä Toppilan 
Laulustudio esittää ohjelman Joulu-
na Jumala syntyi – Kaj Chydeniuksen 
joululauluja. Lauluista suurin osa on 
tuoreita, sävelletty vuonna 2007. Ru-
noja on mm. kansallisilta klassikoilta: 
Frans Michael Franzén, Larin-Kyös-
ti, L. Onerva, Viljo Kajava, Oiva Palo-
heimo, Mika Waltari, Jaakko Haavio. 
Mukana ovat myös pohjoisen nais-
runoilijat Liisa Anttila ja Aunimar-
jut Kari. 

Toppilan Laulustudio aloitti toi-
mintansa vuonna 1999, ensi vuosi 
on siis 10-juhlavuosi. Kokoonpanos-
sa esiintyvät tällä kertaa perustajajä-
senet Mira Törmälä (ent. Karinen), 
Katja Vuoti, Pasi Vuoti, jotka saapu-
vat Helsingistä kotimaisemiin joulun 
viettoon, ja Hannu Sirén. Perinteisiä 
joululauluja lauletaan yhdessä. 

Pastori Päivi Jussila lukee jou-
luevankeliumin ja esittää joulumedi-
taation jouluaattona kello 14 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Tilaisuus kestää 
noin tunnin. Jouluglögi- ja piparitar-
joilu ennen tilaisuutta alkaen kello 13.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ompeluseurat to 18.12. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 19.12. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo.
Aamupiiri la 20.12. klo 10, 
Vanha Pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 20.12. klo 18 ja su 21.12. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Joulukirkko Oulun kaupun-
ginsairaalassa su 21.12. klo 
13, kaupunginsairaalan tulo-
aula. Ks. erillinen ilmoitus.
Julaftonsgudtjänst ke 24.12. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. Kansainvälisyys.
Hartaudet: 
To 18.12. klo 14, Sara Wacklin 
-koti. Jyrki Vaaramo.
To 18.12. ja 8.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. 18.12. Hanna-
Maija Karjalainen ja 8.1. An-
na-Mari Heikkinen.
Pe 19.12. klo 14, Intiön hoi-
vakoti. Anna-Mari Heikki-
nen, joulujuhla.
Ke 7.1. klo 15, Senioritalo. 
Jyrki Vaaramo.
To 8.1. klo 14, Keskustan pal-
velukeskus. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiirit: 
To 18.12. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Pastori An-
na-Mari Heikkinen. 
To 18.12. klo 16, Intiön seu-
rakuntakoti. Markus, luku 7. 
Jyrki Vaaramo.
Aattohartaudet: 
Ke 24.12. klo 15, Intiön siu-
nauskappeli. Puhe Anna-Ma-
ri Heikkinen ja kanttori Rai-
mo Paaso. 
Ke 24.12. klo 16.15, Intiön 
Vanha kappeli. Anna-Mari 
Heikkinen, kanttori Raimo 
Paaso ja Pohjan Laulu -kuo-
ro.

Karjasillan seurakunta
Herännäisseurat pe 26.12. 
klo 15, Caritas-koti. Tule viet-
tämään yhteinen hetki Siio-
nin virsien ja lyhyiden seura-
puheiden parissa.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 18.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jorma Kiviranta 
ja Oiva Savela.
Raamattupiirit:
To 18.12. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Ke 7.1. klo 11, Kastellin kirk-
ko. Jatkamme Matteuksen 
evankeliumin tutkiskelua. 
Ke 7.1. klo 18, Karjasillan 
kirkko.  Miehille.
To 8.1. klo 18, Maikkulan 

kappeli. 
Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 8.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 8.1. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Riitta Louhelainen. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.12. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Jukka 
Kolmonen ja Lauri Ylisiurua.

Musiikki ja kulttuuri
kauneimmat Joululaulut. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Joulukonsertti pe 19.12. 
klo 19, Oulun tuomiokirk-
ko. Alaudae Kiurut johtaja-
na Liisä Räisänen, viulu Vio-
la Räisänen, urut Risto Ainali 
ja piano Petri Telkki. Ohjel-
ma 10 / 7 €.
Joululaulut vielä kerran ti 
6.1. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Jorma Kärnä, bari-
toni ja Lauri-Kalle Kallunki, 
urut, ohjelma 5 euroa.

Karjasillan seurakunta
Vedä Jouluhenkeä! Joului-
sia runoja pe 19.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Jouluisia 
runoja esittävät Eeva Hol-
ma, Eeva-Kaarina Sarasta-
mo, Hilja Alasuvanto, Terttu 
Välikangas, Juha Vähäkan-
gas ja Pirkko Böhm-Sallamo. 
Jouluisia virsiä säestää Riit-
ta Piippo.
kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri jännitykses-
sä ke 21.1. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Tapahtuipa rikos 
Shanghaissa, Edinburghis-
sä tai Oulussa, se vaikuttaa 
monella tapaa ympäröivään 
maailmaan. Tänään Kastellin 
kirkon pappilassa kokoontu-
vassa kirjallisuupiirissä puhu-
taan Ari Paulowin Kuolon-
keinusta ja Ian Rankinin Si-
nisestä ja Mustasta.
”taistelevat fänrikit”. Ru-
neberg, Suomen sota 
1808-1809 ja uudet suo-
mennokset Vänrikki Stoo-
lin tarinoista to 5.2. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Perintei-
nen Runeberg-matinea lu-
kuteatterin muodossa. Ju-
hani Lindholmin ja Teivas 
Oksalan suomennokset he-
rättävät tutut tekstit uuteen 
liitoon. Mukana Karjasillan 
yläkoulun oppilaita. Käsioh-
jelmamaksu 2 € Yhteisvas-
tuukeräykselle.

Tuiran seurakunta
Joululauluilta to 18.12. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Joululauluillan musiikista 
vastaavat Normaalikoulun 
lukion oppilaat ja opettajat 
Paula Westerlundin johdolla. 
Mukana myös kanttori Lauri-
Kalle Kallunki ja pastori Lau-
ri Kujala.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 7.1. klo 18, Maikku-
lan kappeli. D-ryhmä kokoaa 
Maikkulan kappelille nuoria 
ja vanhoja kokeneita tekijöi-
tä ja uusia kokeilijoita. Ryh-
män mukana Maikkulan alu-
een nuorisotyönohjaaja Hen-
rik Ketola ja diakoniatyönte-
kijä Nina Niemelä.

Lähetys
Rovastikunnan lähetysjuh-
la ti 6.1. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Messussa saar-
naa rovastikunnan lähetys-
pappi Pentti Kortesluoma, 
kirkkokahvit ja Tuiran seura-
kunnan uuden nimikkokoh-
teen Mtwara/Lindin esittely.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Joulukuvaelma perheille ke 
24.12., Oulun tuomiokirkko. 
Viivähdä hetki jouluevanke-
liumin sanoman äärellä kat-
sellen, kuunnellen ja laula-
en. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki la 27.12. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Aihe: Tulles-
sasi toit sä meille lahjat rik-
kaat, runsahat. Mukaan mie-
luisin joululahja.
Helmi-muskari ke 7.1. klo 
17.30–18, Kastellin kirkko. 
2–3-vuotiaiden Helmi-mus-
kari. Lukukausimaksu on 50 
€. Tied. ja ilm. Maria Por-
taankorva, p. 040 738 4355.
Pyhäkoulu to 18.12. ja 8.1. 
klo 14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 7–9-vuotiaille.
Pyhän Andreaan kirkon päi-
väkerho. Kaksi 4–5-vuotiai-
den lasten päiväkerhoryh-
mää, ma ja to klo 12–14 se-
kä ti ja pe klo 12–14. Päivä-
kerhossa on 2003–2004 syn-
tyneitä lapsia. Lisätietoja p. 
044 3161 567.



20    Nro 43      18.12.2008

18.12.2008–8.1.2009enot Oulussa 

Joulurunoilta 
Kastellin kirkossa 

19.12.08 klo 18 

Vedä 
 Joulu-
  henkeä!

Toivontuottajat tarjoaa kauneimpia joululauluja 
30.11.– 6.1. Oulun alueella taajuudella 88,8 MHz,  

kaapelitalouksissa 91,9 MHz.
www.jouluradio.fi

88,8 MHz

Kaapeli-
taloudet:

91,9 MHz

to 18.12. 
klo 13, Oulun tuomiokirkko. 
klo 19, Pateniemen kirkko.

la 20.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Englanninkieliset joululaulut.
klo 22, Karjasillan kirkko. 
Mukana Karjasillan kirkkokuoro.

su 21.12. 
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
klo 16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 

klo 18, Karjasillan kirkko. Kauneim-
mat joululaulut sairaaloiden ja hoi-
vakotien väelle sekä kaikelle kansalle. 
klo 18, Rajakylän seurakuntakoti. 
Tuiran Kirkon Naiskuoro, Tommi 
Hekkala.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Mukana Pyhän Andreaan lapsikuoro.

pe 26.12. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirkko. 

ti 6.1. 
klo 16, Koskelan seurakuntakoti.
klo 18, Karjasillan kirkko. 
klo 19, Koskelan seurakuntakoti.

Kauneimmat joululaulut
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

kastellin kirkon päiväker-
ho. Ma ja to klo 12.30–15. 
Kerhossa on 2003–2004 syn-
tyneitä lapsia. Vapaista pai-
koista kysy p. 044 3161 425.

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan perhekahvi-
la to 18.12. klo 9.30, Pöllön-
kankaan kerhotilassa. Muka-
vaa yhdessäoloa kahvittelun 
merkeissä. Välillä askarte-
lemme ja musisoimme. 
Pyhäkoulu su 21.12. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä.

Nuoret
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutusleiri (2.) 
9.–11.1. Rokuan leirikeskus.  
Lisätietoja Hannalta p.040 
5747 147.

Tuiran seurakunta
Yökahvila Pöllö pe 19.12. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.

Nuoret aikuiset 
Yliopiston opiskelijoiden 
ja henkilökunnan jouluhar-
taus to 18.12. klo 12, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Sarastus-kuoro to 18.12. klo 
18, Öbergin talo. Uudet lau-
lajat tervetulleita. Erityisesti 
miesääniä tarvitaan. Noora 
Kataja p. 040 741 1331.

OPISkElIJAJäRJEStöt
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 7.1. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Jeesuksen seuraaminen, 
Elina Vieru.
uusheräyksen ilta to 8.1. klo 
19, Koulukatu 41. Sirpa Berg-
man: Arvaamatta tuuli kään-
tyy vastaan.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 7.1. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 18.12. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. Tule tapaamaan muita 
eläkeläisiä ja nauttimaan yh-
dessäolosta kahvin kera.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 18.12. 
klo 12.45, Koskelan Palvelu-
talo. 
Eläkeläisten seurat to 15.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Linja-
autoreitti: Klo 12.00 Patenie-
men kirkko, klo 12.05 Palo-
kan palvelukeskus, klo 12.10 
Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.15 Koskelan seurakun-
takodin pysäkki, klo 12.20 
Koskelan palvelukeskus, klo 
12.25 Pyhän Tuomaan kirkko, 
klo 12.35 Mäntykoti ja Tuiran 
kartano, klo 12.40 Kangasti-
en palvelukeskus. Seurojen 
jälkeen yhteinen kahvihetki 
klo 14, jonka jälkeen paluu-
kuljetus noin klo 14.45.

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMInkI
Seurakuntakerho la 3.1. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
näkyväisiä ja näkymättö-
miä. leiri nelikymppisil-
le yksin, kaksin tai lasten 
kanssa 6.–8.2. Lapiosalmen 
eräkeskus, Posio. Ks. tarkem-
mat tiedot erillisestä ilmoi-
tuksesta. Ilm. viimeistään 
16.1. oulu.sls@mission.fi tai 
(08) 5358 521. Järj. Suomen 
Lähetysseura, Oulun, Kem-
peleen ja Haukiputaan seu-
rakunnat.

Oulujoen seurakunta
nuorten leiri 10.–11.1. Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Autismin kirjon alle 18-vuoti-
aille nuorille. Ulkoillaan, pe-
laillaan pelejä, ollaan ilta-
nuotiolla ja touhutaan yh-
dessä. Hinta 18 € sis. täysi-
hoidon, ohjelman sekä tapa-
turmavakuutuksen seurakun-
nan jäsenille. Kaikille nuoril-
le ei voida tarjota henkilö-
koht. avustajaa. Järj. myös 
Oulun läänin Autismi- ja As-
perger-yhdistys. Ilm. ja lisät. 
viimeistään 19.12., oulunau-
tas@gmail.com. 

Muut menot
kastellin kirkon Jouluka-
lenteri 25.12. saakka. Kop, 
Kop! Joulu oveen kolkuttaa! 
Joulun suuri salaisuus avau-
tuu vähitellen silmien eteen. 
Kirkon ulkoilmoitustaululla 
on joulukalenteri esillä jou-
lupäivään saakka. Joka päi-
vä on uusi luukku auki. 
kaikille yhteinen toivon 
joulujuhla to 18.12. klo 
18.30, Kumppanuuskeskus. 
Ks. erillinen ilmoitus.
tuomasmessun suunnitte-
lupalaveri ke 7.1. klo 18–19, 
Öbergin vintti. Kevään en-
simmäinen tuomasmessu on 
su 25.1. klo 18 tuomiokirkos-
sa. Suunnittelemme messua. 
Eläkepapit ja puolisot to 
8.1. klo 13, Keskustan seura-
kuntatalo. 

PARISuHDE
Sylikkäin – parisuhteen 
seksuaalisuus viikonloppu 
23.–25.1. Ota aikaa parisuh-
teellesi! Viikonlopussa keski-
tytään parisuhteen seksuaa-
lisuuteen, sen tarkasteluun 
ja huoltamiseen. Hinta pa-
rilta 84 €. Mukaan otetaan 
kuusi paria. Ohjaajina Ai-
no ja Heikki Kaikkonen. Tar-

kemmat tiedot ja ilm. Heik-
ki Kaikkonen p. 040 5025010 
viimeistään 12.1.2009. 

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.12. ja 28.12. 
klo 17, Kaukovainion kap-
peli. 
Julaftonsgudtjänst ke 24.12. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Saarna Hannu Rahikainen, li-
turgi Pentti Huhtinen ja urut 
Maija Tynkkynen.

Kastetut
karjasilta: Paavo Veli Eevert 
Haukilehto, Roope Johannes 
Kettunen, Alina Vieno Kata-
riina Polo, Oliver Sakarias 
Rasi, Benjam Sebastian Tak-
kinen, Moona Karoliina Vil-
lentytär Vakkuri.
tuira: Elias Aleksanteri Heik-
kilä, Siiri Sofia Heinonen, An-
nica Iida Emilia Hietala, He-
linä Heikintytär Hukka, Vil-
ma Kaisla Katriina Häyrynen, 
Janette Josefiina Jussila, Vil-
jo Aatos Kangasvieri, Jalmari 
Sisu Kareinen, Johannes Paa-
vo Benjamin Kolehmainen, 
Ilari Kuura Kide Koskinen, 
Alina Lumia Mauno, Aate 
Taneli Mäntylä, Erika Olivia 
Palmujoki, Reetu Matti Jo-
hannes Salin, Hanna-Leena 
Siltakoski, Amanda Erica Sö-
derlund, Julius Andreas Ta-
bell, Jenni Hannele Turpei-
nen, Lassi Anssi Kalevi Viita-
kangas, Odessa Amalia Väy-
rynen.
Oulujoki: Jooa Aleksi Harju, 
Jaakko Antero Laakso, Hilla 
Sivi Kaarina Latvakoski, Pet-
ter Emil Niemi, Pihla Fredrika 
Parkkisenniemi, Jasper Eeli 
Mikael Rauhala, Ida Kristii-
na Skiftesvik, Mia Madelei-
ne Wallenius.

Vihityt:
karjasilta: Iiro Markus Si-
muna ja Leena Maria Pöys-
kö, Sami Aslak Seppänen ja 
Outi Elina Tihinen.

Kuolleet: 
tuomiokirkko: Kalle Onni 
Aatos Jouppila, 81.
karjasilta: Martta Elviira 
Kinnula s. Sillanpää, 89; Vil-
jo Oskari  Merenheimo, 86.
tuira: Eeva Sofia Bulldra s. 
Grekelä, 83; Kaisu Jenny Kä-
kelä s. Ikäheimo, 86; Kauno 
Matias Hämäläinen, 57; Lau-
ri Kalle Puolakka, 75; Vilho 
John Matias Kronbäck, 80.
Oulujoki: Kanniainen Suoma 
Eila s. Säävälä, 87.

Rauhan Tervehdys 

ilmestyy seuraavan 

kerran 8.1.2009.

Joulukonsertti 
pe 19.12. klo 19

Oulun tuomiokirkko 

Alaudae Kiurut 
johtajana Liisä Räisänen, 

viulu Viola Räisänen, 
urut Risto Ainali ja 
piano Petri Telkki. 
Ohjelma 10 / 7 €.
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– Tämä on meidän lahjamme seura-
kunnalle, sanoo Anna-Liisa Mäm-
milä. Ja millainen lahja: Ryhmä nai-
sia on tehnyt 11 valkoista kirkkoteks-
tiiliä, muun muassa messukasukan, 
alttarivaatteen ja papin stoolan Kau-
kovainion kappelin käyttöön. Lahjan 
arvoa korostaa, että naiset ovat teh-
neet tekstiilit vapaaehtoistyönä, jol-
loin kustannukset Karjasillan seura-
kunnalle ovat paljon vähäisemmät 
kuin, jos tekstiilit olisi tilattu taitei-
lijalta.

Käsityöihmiset ymmärtävät nais-
ten mukaan, ettei tällainen ihan il-
maista ole. Kun ammatti-ihminen 
sanoi, että työ on onnistunut hyvin, 
naiset alkoivat itsekin uskoa siihen.

Urakka aloitettiin lähes kolme 
vuotta sitten. Anna-Liisa Mämmilä, 
Irja Ruusu, Aira Puhakka, Elvi Les-
kinen, Erja Ollikainen ja Ritva El-
der ovat tehneet todellisen naisen 
työn valmistaessaan kirkkotekstiilit:  
urakkaan kului useita satoja tunteja. 
Työvaiheitakin oli monta. Esimerkik-
si kankaat piti kutoa itse. Sen tekivät 

Terttu Hietala ja Annikki Näppä.
Alussa ryhmä kokoontui kerran 

viikossa. Valmistumisen lähestyessä 
syksyllä tahti tiivistyi.

– On ihana nähdä, että työ on nyt 
valmis. Ryhmäkin oli kiva, Aira Pu-
hakka iloitsee.

–Hauska tätä oli tehdä, Irja Ruu-
su lisää.

Idean isä on kappalainen Vesa 
Pöyhtäri, joka kutsui ryhmän kokoon. 
Naiset ja Pöyhtäri kiersivät kirkkoja ja 
kappeleita saadakseen malleja vaati-
valle työlleen. Jo yksin suunnittelussa 
meni monta kuukautta. 

Irja Ruusu kertoo, että internetis-
tä haettiin malleja tekstiileissä käytet-
tävälle symboliikalle. Vesa Pöyhtärillä 
oli jo tietous symboleista.

Seurakuntapastori Sanna Okko-
la kertoo, että tekstiilit otetaan käyt-
töön Kaukovainion kappelissa lop-
piaisen messussa, jolloin kirkkoher-
ra Juhani Lavanko siunaa ne. Kirkko-
kahveilla naiset ja Vesa Pöyhtäri ker-
tovat työstä.

Pekka HeliN 

Vapaaehtoiset tekivät 
kirkkotekstiilejä Kaukovainiolle

Pe k ka H e l i n

21.1.
Ari Paulow: Kuolonkeinu

Ian Rankin: Sinistä ja mustaa

18.2.
Miika Nousiainen: Vadelmavenepakolainen

Jaroslav Hašek: Kunnon sotamies Šveijk maailmansodassa.

18.3.
Terhi Utriainen: Siivekäs vahtikoira
Tove Jansson: Muumipappa ja meri

22.4.
Yann Martel: Piin tarina

Steven Hall: Haiteksti

20.5.
Paul Auster: Sattumuksia Brooklynissa

Carol Shields: Sattumankauppaa

Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, 
kirja avaa uusia maailmoja silmiesi eteen. 

Avaa kirja ja lue, tule ja keskustele. 

Kirjallisuuspiiri lukevaisille 
Kastellin kirkon pappilassa keskiviikkoisin klo 18

Raamattupiiri

Torstaina 8.1. klo 12.30 
Tuiran kirkossa. 

Keskustelu- ja 
raamattupiiri 

to 8.1. klo 18, Tuiran 
kirkko. Aloittaa. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 

Muutoksia 
tuiran seurakunnan 
jumalanpalveluksiin

Ke 31.12. ei ole iltames-
sua Tuiran kirkossa.

Su 28.12. ei ole iltames-
sua Tuirassa johtuen 
joulun pyhistä.

Päiväkerhot alkavat

Vapaita paikkoja voi tiedustella seurakuntien lapsityönohjaajilta.
• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 

040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi 
• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

• Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 
040 5755 353, saara.hietava@evl.fi

Näkyväisiä 
ja näkymättömiä 

leiri nelikymppisille 
yksin, kaksin tai lasten 

kanssa 

6.2.–8.2. Lapiosalmen 
eräkeskuksessa Posiolla
Hinnat majoituksen ta-
sosta riippuen: aikuinen 
104–122 €, lapset alle 4 
v. ilmaiseksi, 4–6 v. 49 €, 
7–13 v. 58 € ja 14–18 v. 
66 €. Hinta sisältää lin-
ja-autokyydityksen Ou-
lusta, majoituksen omin 
lakanoin, täysihoidon 
ja saunan. Tee osallis-
tumisaikeesi näkyväksi 
16.1.2009 mennessä ou-
lu.sls@mission.fi tai (08) 
5358 521. 

Järj. Suomen Lähetysseura 
sekä Oulun, Kempeleen ja 
Haukiputaan seurakunnat.

Diakonian vapaaehtoisten 
virkistys- ja koulutuspäivä 

Lauantaina 24.1. klo 14–16 
Keskustan seurakuntatalolla

Mukana Tarinateatteri Routaraja, joka on näyttelijöi-
den, muusikon, ohjaajan ja yleisön yhteistyöstä syn-
tyvää improvisaatioteatteria. 

Teatteriesityksessä keskitytään teemoihin, jotka nou-
sevat vapaaehtoistyön arjesta. Näytelmä toimii työn-
ohjauksellisena virkistyksenä. Ilmoittautuminen tar-
joilun vuoksi 16.1.09 mennessä p. (08) 3161 340.

Joulukirkko 

Sunnuntaina 21.12. klo 
13 Oulun kaupunginsai-
raalan tuloaulassa.

Toimittajina ovat Liisa 
Suorsa ja Martti Penna-
nen, musiikista vastaa 
kanttori Lauri Nurkka-
la lauluryhmän kanssa. 
Kirkkokahvit.

Muista joulun jumalan-
palveluksista tietoa leh-
den sivuilla 14–18.

Kaikille yhteinen
Toivon joululauluilta 

Torstaina 18.12. 
klo 18.30 
Kumppanuuskeskuksessa 
Isokatu 47, 
alakerta. 
  
Pastori Anna-Mari Heikkinen 
pitää alkuhartauden. Laulam-
me yhdessä joululauluja.
 Musiikissa palvelee Sanna Tam-
pio, haitari ja Vesa Asikaine, ki-
tara ja laulu.
Kahvi ja torttutarjoilu. Jokainen 
saa joululahjan. 

Toivon Tuojat ry järjestää tilaisuu-
den yhdessä seurakunnan diakonia-
työn kanssa.

Autat Angolan lapsia pääsemään kouluun ja saamaan hyvät eväät elämää varten.
Joulutervehdysrahat Oulun ev.-lut. seurakunnat ja seurakuntayhtymä lahjoittavat Kirkon Ulkomaanavun 

kautta Angolaan lasten elinolosuhteiden parantamiseksi.

Anna-Liisa Mämmilä 
esittelee papin 
kasukkaa ja stoolaa.
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eurakunnissa tapahtuu 18.12.2008–8.1.2009

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi

Joulukonsertti kirkossa
Sunnuntaina 21.12. klo 20 kirkossa kuullaan joululauluja 
sooloina ja kvartetin esittämänä. 

Esiintyjinä Sonja Blomster, Jussi Soukkamäki, ja Kaisamar-
ja Stöckell, laulu, Kaisa Alasaarela, piano ja urut, Kari Bloms-
ter, kitara. Hailuoto-kvartetissa laulavat myös Marko Eronen 
ja Kari Blomster. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityölle. 

Kantelekonsertti kirkossa
Loppiaistiistaina 6.1. klo 16 kantelekonsertissa esiintyy 
+Jokilaaksojen kanteleyhdistyksen soittajia. 

Vapaa pääsy.

Rauhaisaa joulun-
aikaa ja siunattua 
uutta vuotta 2009!

kirkkoherranvirasto avoin-
na maanantaisin klo 9.30–12, 
keskiviikkoisin 12–14.30, 
osoite  Luovontie 52. 
Virkatodistukset ja sukuselvi-
tykset Oulun keskusrekiste-
ristä p. 08 3161 300.
työntekijöiden numerot:
Kirkkoherra p. 040 7430 371
Kanttori p. 040 7430 381
Diakonissa p. 040 7430 382
Suntio p. 040 5858010
Saarenkartanon jouluharta-
us torstaina 18.12. klo 14.30.

Yksinasuvien joulujuhla 
perjantaina 19.12. klo 14 seu-
rakuntasalissa.
kauneimmat joululaulut 
sunnuntaina 21.12. klo 14 
Saarenkartanossa.
Raamattu- ja rukousilta kes-
kiviikkona 7.1. klo 18 Raili 
Haapalalla, Rantatie 64.
kastettu: Martta Vilhelmiina 
Taskinen.

Joulu on rakkauden 
juhla. Piparisydän on 
sen ehdoton symboli. 
Se on piparimuoteista 

kaikkein suosituin. Jos olet 
unohtanut, mikä oli jou-
lun sanoma, niin joulupi-
parit voivat auttaa. Piparia 
onkin kutsuttu sekä enkel-
ten- että elämänleiväksi.

Joulussa on kyse paratii-
siin palaamisesta. Ikivihreä 
joulukuusi mustuttaa para-
tiisin elämänpuusta, ikui-
sen elämän lähteestä, jonka 
lähellä Jumala antoi luotu-
jensa elää paratiisissa. Elä-
män puu on täynnä kukkia 
ja hedelmiä. Linnut tekevät 
mielellään sen oksille pe-
sänsä ja mikä hauskinta – 
kaikkia näitä elämänpuun 
ihanuuksia voi muotoil-
la tuoksuvasta piparitaiki-
nasta ja ripustaa kuuseen.

Oksille kuuluvat myös 
pipariukot ja -akat, joiden 
esikuvia ovat ihmisyyden 
suuret symbolit, Aatami ja 
Eeva. Aatamin ja Eevan ni-
mipäiviä vietetään joulu-
aattona 24. joulukuuta.

Pyhät piparit!
Joulupäivänä ei ole ke-

nenkään nimipäivä, kos-
ka tuona päivänä on vain 
synttärisankareita. Seimes-
sä nukkuu ihme. Jeesus pa-
lauttaa ihmisille yhteyden 
ikuiseen elämään, paratii-
siin, joka toteutuu pieninä 
rakkauden hetkinä tässä 
elämässä ja täydellisenä Ju-
malan valtakunnassa.

Kannattaa paistaa myös 
kuusen muotoisia piparei-
ta ja haukata elämänpuuta. 
Niitä kiitollisena nakerta-
essa tuntuu melkein kuin 
ehtoollisen nauttisi.

Suvaitsevaisuus  
kuuluu jouluun
Meidän jouluperinteem-
me ovat yhdistelmä kristil-
listä ja vanhaa suomalais-
ta, skandinaavista ja mui-
takin perinteitä, mutta juu-
ri suvaitsevaisuus sopii jou-
lun henkeen. 

Tontut sopivat hyvin su-
vaitsevaisuuden apostoleik-
si. Toisaalta ne muistutta-
vat maahisista ja hengistä, 
joiden kanssa pakanalliset 

esivanhempamme vietti-
vät hämärät talvi-illat. Toi-
saalta ne nauttivat piispal-
lista arvonantoa, johtajan-
sa joulupukin keralla. Ehkä 
erään vanhan kappalai-
sen joulusaarna lapsil-
le: ”Joulupukki tykkää 
kilteistä lapsista, Jee-
sus tuhmista” antaa 
puhtia painaa tont-
tumuotti ruskeaan 
tuoksuvaan taiki-
naan.

Possu toivottaa  
vaurautta
Entäs sitten possut? Jos 
teet possupipareita nyytil-
lisen naapurillesi lahjaksi, 
saattaa naapurin pihaan il-
mestyä joulupaketissa ko-
mea hybridiauto. 

Possulla nimittäin toivo-
tetaan onnea, vaurautta ja 
kaikkinaista maallista hy-
vää. Näin on täällä pohjoi-
sessa tehty jo kauan ennen 
kuin paratiisista mitään 
tiedettiin. Ne eivät siis ole 
erityisesti kristillistä vaan 
pakanallista symboliik-

kaa. Toisaalta pakanat ovat 
saaneet saman Vapahtajan 
kuin valittu kansakin. Sik-
si possujen voi ajatella 
merkitsevän evan-
keliumin vapautta, 
Jumalan 
rak-

kaut-
ta koko ihmis-
kuntaa kohtaan. 

Possuja nauttiessa voi 
myös muistaa kuinka hie-
nosti pakanallinen keski-
talven juhla, pimeän ja va-
lon taistelu, sopi Kristuksen 
syntymän juhlinnan ajan-
kohdaksi. Oikeaa ajankoh-
taahan ei kukaan todella 

tiedä eikä se aluksi ketään 
kiinnostanutkaan. Egyp-
tissä 300-luvulla alettiin 

en-

sim-
mäiseksi 

juhlia Jeesuk-
sen syntymää, mutta se 

juhla vietettiin 6.1. eli siis 
vasta loppiaisena.

Hurskaita  
piparimuotteja
Sydämen rinnalla hurs-
kaimpia piparkakkumuot-
teja ovat tähdet ja enkelit. 
Enkeli Gabriel kertoi Ma-
rialle Jeesuksen syntymäs-

tä ja taivaalliset sotajoukot 
säikäyttivät paimenet kirk-
kaudellaan. 

Luukkaan evankeliumin 
mukaan tähti johdatti pa-

kanakuninkaat, itämaan 
tietäjät Jeesus-lapsen 

seimen luokse. Täh-
ti- ja enkelipiparei-
den leipoja saattai-
si innostua muok-

kaamaan itä-
mäisen make-
asta ja maus-
teisesta taiki-

nasta koko sei-
miasetelman: sei-

men, Marian, Joose-
fin, aasin, härän, pai-
menen lampaineen, 

tietäjät lahjoineen, en-
kelit ja muut hyväntah-

don lähettiläät. Talliksikin 
taikina taittuu. 

Jos taivaan enkelit tänä 
vuonna lähettäisivät pai-
menia kumartamaan vas-
tasyntynyttä Vapahtajaa, 
he eivät lähettäisi ketojen 
miehiä vain Betlehemiin 
vaan jokaisen sellaisen ih-
misen luo, joka on sydä-
messään tuntenut uskon, 
toivon ja rakkauden läi-
kähdyksen. 

aNita aHtiaiNeN
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Haukiputaan kirkon kamarikuoron 
joulumusiikkia kynttilänvalossa

torstaina 18.12. klo 19 ja 21 seurakuntakeskuksessa. 

Johtaa Hannu Niemelä, solisteina mezzosopraano Hen-
na-mari Sivula ja baritoni Jorma kärnä. Huilu Silja Nieme-
lä, sello mikaela Fagerholm, kontrabasso antti krapu, ki-
tara miika Nieminen, urut katri Niskakangas. Raamatun-
luku klo 19 Sami Puolitaival ja klo 21 tytti isohookana-
asunmaa.
Pääsymaksu 5 / 2 euroa (halvempi lippu alle 18-vuotiail-
le). Varaa tasaraha. lipunmyynti alkaa puoli tuntia ennen 
tilaisuutta ovelta.
ei ennakkovarauksia. lipputuloista puolet menee Vienan-
karjalan joulukeräykseen. 

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

klo 17 ry:llä, seurat su 28.12. 
klo 16 hoivaosastolla, Matti 
Kenttä, seurat  to 1.1. klo 17 
ry:llä, Olavi Isokoski, Martti 
Kupsala, seurat su 11.1. klo 17 
ry:llä, Antti Kaisto, Eero Lah-
tinen, päiväkerho ma 12.1. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: py-
häkoulut su 28.12. klo 12 Ase-
makylä e. Risto Salin , Ase-
makylä p. Sami Littow, Keski-
kylä Seppo Rehu, Vänttilän-
perä Ville Illikainen, Taipa-
leenkylä Harri Heikkala, seu-
rat su 28.12 klo 17 ry:llä, Voit-
to Paaso, Vesa Kumpula.
Avioliittoon kuulutettu: Ti-
mo Väinämö Karjalainen ja 
Anne Elisa Kristiina Mansik-
kala. 
kastettu: Reetta Elisa Virran-
niemi, Aatos Iisakki Boström, 
Helmiina Johanna Heikkala, 
Paavo Ukko Ylinampa, Sante-
ri Vili Suutari, Moona Meri-
lin Kanniala, Elma Maria Ka-
tariina Tiri.

lähetyspiirin leipomistal-
koot to 18.12. klo 8 alkaen 
srk-keskuksen keittiössä.
Joulumyyjäiset lähetystyön 
hyväksi pe 19.12. klo 12–18 
tai niin kauan kuin tavaraa 
riittää S-market Reimarin au-
lassa. Käsitöitä, leivonnaisia, 
laatikoita ja arpajaiset.
Yhteiskristillinen rukousilta 
pe 19.12. klo 19 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa, nyyttikestit.
kirkkovaltuuston kokous 
to 8.1.2009 klo 18 Vakkuri-
lassa. Kokouksen asialuet-
telo on nähtävänä kirkko-
herranviraston ilmoitustau-
lulla. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 

12.1.–12.2.2009. Kirkkoher-
ranvirasto on avoinna ma-pe 
klo 10–14 ja to klo 10–17.
nuorten ilta pe 9.1. klo 18 
Isollaniemellä.
Perhekerhot jatkuvat vii-
kolla 3.
Varhaisnuorten kerhot jat-
kuvat viikolla 3.
lähetyspiirit tiistaisin srk-
keskuksen pienryhmätilas-
sa Kirkkotie 10 C. Iltapiiri al-
kaa ti 13.1. klo 18 ja päivä-
piiri ti 20.1. klo 13. Piirit ko-
koontuvat vuoroviikoin. Ilta-
piiri on uusi ja alkaa toivei-
den mukaan.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: joululau-
luilta pe 19.12. klo 18.30 srk-
keskuksessa, seurat su 21.12. 
klo 17 ry:llä, seurat su 28.12. 
klo 16 hoivaosastolla ja klo 
18 srk-keskuksessa, seurat su 
4.1. klo 14 ry:llä, loppiaisseu-
rat ti 6.1. klo 12 ja 17 ry:llä. 
kello: joulujuhla su 21.12. 

kirkkoherranviras-
to ja taloustoimisto 
avoinna  pe 19.12. klo 
10–12.

Sunnuntaina 21.12. klo 14 Takku-
rannan koululla, Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä, Perjan-
taikuoro, Takkurannan Marttojen 
järjestämä glögitarjoilu tilaisuuden 
jälkeen.

Sunnuntaina 21.12. klo 17 Kirkossa, 
Helena Ylimaula, kanttorina Katri 
Niskakangas, Kiiminkijoen opiston 
seniorikuor.

Sunnuntaina 21.12. klo 19 seurakun-
takeskuksessa, Arto Nevala, kantto-
rina Hannu Niemelä, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. 

Kaikissa tilaisuuksissa on runsaas-
ti yhteislaulua. Kolehti kerätään lä-
hetystyölle.

kappalainen Martti 
Heinosen virkaanaset-
tamismessu 

Messu loppiaistiistaina 
6.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa  Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kappalainen 
Martti Heinosen virkaa-
nasettaminen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit seurakun-
takeskuksessa.

kempele www.evl.fi/srk/kempele

7.1. alkaen Nordea-talon ala-
kerrassa klo 9–14.
kempeleen ry: Seurat pe 
26.12. klo 16 ry:llä. Seurat su 
28.12. klo 16 ry:llä. Seurat ti 
6.1. klo 16 ry:llä.
Murron ry: Tapaninpäiväseu-
rat pe 26.12. klo 16 ry:llä. Uu-
den vuoden aattoseurat ke 
31.12. klo 19 ry:llä. Seurat su 
4.1. klo 16 ry:llä.
kastetut: Aatu Olavi Ylikulp-
pi, Iida Emilia Tuomivaara, 
Liinus Niilo Alfred Luokka-
nen,  Robert Sylvester Saini-
la, Matias Toivo Aleksi Roi-
vainen, Henrik Jaakko Ma-
tias Määttä, Iris Anna Ma-
ria Rasila,
Vihitty: Heikki Olavi Ylikulp-
pi ja Anna Elina Skants.
kuollut: Eira Aulikki Paaso e. 
Kärnä s. Sarkkinen, 77.

kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot
suljettu ke 7.1.09..

Jouluseimi joulun ajan Zep-
pelinin kappelissa. Seimen 
on tehnyt Matti Lahtinen. 
Kappelin ovet ovat avoinna 
kauppakeskuksen aukiolo-
aikana.
tonttunäyttely joulukuun 
ajan Kokkokankaan vitrii-
nissä.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 18 kirkossa ja su 
21.12. klo 18 kirkossa, muka-
na Askeleet-kuoro.
Varhaisnuorten kerhojen 
joulujuhla to 18.12. klo 18 

Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Juhlaan ovat tervetul-
leita kerholaiset ja heidän 
vanhempansa. Avoin myös 
muille. Ohjelmassa Draama-
kerhon näytelmä joulun tar-
koituksesta, jouluhartaus ja 
kahvitarjoilu.
lasten joulukirkko pe 19.12. 
klo 9.30 Vanha Pappila.
Joululauluhetki pe 19.12. klo 
16 Zeppelinin kappelissa.
Jouluhartaus ke 24.12. klo 
13 terveyskeskuksen vuode-
osastolla.
Joulun tunnelmissa -kon-
sertti pe 26.12. klo 15 Kok-
kokankaalla. Johanna San-
kilampi, laulu ja Jussi-Pekka 
Heikkilä, piano.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoisin 

S e i j a  H e lo maa

Kauneimpia joululauluja neljäntenä adventtisunnuntaina 21.12.

S e i j a  H e lo maa
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lasten parkki ja päiväker-
hot aloittavat toimintansa 
viikolla 3.
tulossa Godly Play koulu-
tusta! Paikka: Kirkkopirt-
ti, Kirkkotie 6. Kohderyhmä: 
Kaikki uskontokasvatukses-
ta ja pyhäkoulutyöstä kiin-
nostuneet vapaaehtoiset ja 
ammattilaiset. Aika: Tammi-
kuussa 2009 joka perjantai 
klo 12–14. Ilmoittautumiset: 
Birgitta / Anne 040 7431901.
Musiikki-ilta pe 23.1. klo 18 
Kiimingin seurakuntakeskuk-
sessa. Ritva Oksanen ja Janus 
Hanski esittävät Aino Suho-
lan, Tommy Tabermannin ja 
Arto Mellerin runoja. 
Rauhanyhdistys: Seurat  su 
4.1. klo 13 Kiimingin ry:llä, 
Matti Lahti ja Tapio Kukko.

kauneimmat joululaulut su 
21.12. klo 17 kirkossa, Saija 
Kronqvist, kanttorina Hanna-
Maria Keränen. Klo 19 kirkos-
sa, Helena Ylimaula, kantto-
rina Hanna-Maria Keränen.
Saarnaryhmä ke 7.1. klo 17 
Montin-salissa. Tervetuloa 
keskustelemaan seuraavan 
sunnuntain evankeliumi-
tekstistä.
Alfa-kurssin suunnittelu ke 
7.1. klo 18 kirkkoherranvi-
raston neuvotteluhuonees-
sa. Tied. Saija Kronqvist 040 
5793245. Kurssi alkaa 5.2. 
Jäälin seurakuntakodilla.

Tervetuloa Kiimingin 
uuden vuoden juhlaan
 
ke 31.12 klo 18–20. Juhla järjestetään Kiimingin 
urheilijoiden toimitalossa Kimmokkeessa.
Klo 18 avaus ja tervetuliaissanat pastori Markku 
Palosaari. Kimmokkeen kahvio auki on auki. Ilta 
päättyy klo 20 ilotulitukseen. Ohjelmassa mm. re-
kiajelua, pulkkamäki, makkaranpaistoa, bingo, on-
gintaa, palo-auto paikalla, sekä teemapolku per-
heille. Ota omat makkarat ja pulkka mukaan.

Järj. Kiimingin seurakunta ja kunta sekä joukko 
kiiminkiläisiä nuorisojärjestöjä.

Yhteiskristillinen rukousil-
ta su 11.1. klo 17 Montin-sa-
lissa.
Diakoniapiiri ma 12.1. klo 
12.30 Jäälin seurakuntako-
dilla
Eläkeläisten seurakunta-
kerhot: Ti 13.1. klo 13 Mon-
tin-salissa ja Alakylän nuori-
soseuralla. Alakylän kerhon 
Kuljetuspyynnöt Erjalle.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus puhelimitse: Ulla 
Junttila 040 579 3247, Erja 
Haho 0400 775 164, Jaana 
Kontio 040 579 3248.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa 
22.1. lähtien.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä 
ja Jäälin seurakuntakodissa 
23.1. lähtien.

Diakonissa Ulla Junttila jää eläkkeelle 1.4.2009. Ensi vuoden aikana eläkkeelle 
jäävät myös haudankaivaja Kauko Sinko ja kirjanpitäjä Rauha Jokikokko. Yh-
teensä heillä on työvuosia Kiimingin seurakunnassa yli puolivuosisataa. Ulla 
Junttila kertoo, millaisia joulumuistoja hänellä on.
”Kun aloitin Kiimingissä, käytiin isolla joukolla ihmisten luona viemässä jou-
lutervehdys. Mukana olivat diakoniatyöntekijät, nuoriso-ohjaajat ja papit. Sil-
loin Karvosenojan Heikki oli kirkkoherrana. 

Joulu tuntui silloin hyvin työläältä. Joku seurakuntalainen säikähtikin käyn-
tiämme, kun tulimme illalla seitsemän aikaan soittamaan ovikelloa. Joulun val-
mistautumisessa olen iloinnut kaikkien kiiminkiläisten eläkejärjestöjen yhtei-
sestä joulujuhlasta: ollaan yhdessä koolla joulun sanoman äärellä. 

Oman perheeni kanssa käymme yhdessä joulunaattona jouluhartaudessa. Sii-
tä alkaa joulu. Hautausmaa on täynnä kynttilöitä. Muualle haudattujen muis-
tomerkin luona voi käydä muistelemassa omia rakkaitaan.

Pari vuotta sitten toimin avustajana jouluyön messussa. Messun valmistelu ja 
siinä avustaminen oli  minulle hyvin merkittävä kokemus. Joulun tärkeimmäk-
si  Raamatun tekstiksi nousi silloin profeetta Jesajan teksti ”Kansa, joka pime-
ydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maas-
sa, loistaa kirkkaus.” 

Erityisen vaikuttavaa oli joulunyön messun hämyisä valo,tunnelma ja lupaus 
siitä, että Kristus syntyy myös meidän keskellemme valoksi juuri tässä ja nyt.”

Lumi
valkea

leijailee.
Rauha

maan yllä
väreilee.

Huomaatko
pienen enkelin,
valkosiipisen,

joka ympärilleen luo
joulurauhan

niin ihmeellisen.
Se sinullekin tahtoo

toivottaa,
joulua onnellista,

rauhaisaa.

Sanna Karjalainen

Kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot auki to 
18.12. klo 12 saakka.

Veteraanien joulujuhla to 
18.12. klo 14 Lumijoen seura-
kuntatalolla. 
Aapon päivän joulukonsert-
ti to 18.12. klo 19 kirkossa. 
Järj. Limingan Seudun Yksin-
laulajat.
Cross stitch -illanvietto kai-
kenikäisille pe 19.12. klo 18 
Vanamossa. Joululauluja ja 
joulun sanomaa. Lapsille 
nukketeatteria. Jouluinen il-
tapala.
kauneimmat joululaulut ta-
paninpäivänä pe 26.12. klo 
15 Vanamossa. Aino Pieskä ja 
Mika Kotkaranta.
Diakoniatoimistojen ajan-
varausajat vastaanotolle ja 
kotikäyntipyynnöt. Tupos 
Vanamo ma ja to  klo 9–10 
Maisa Hautamäki 044 7521 
227. Kirkonkylä seurakunta-
talo ke ja pe klo 9–10 Sinikka 
Ilmonen  044 7521 226.
Pyhäkoulu su 4.1.klo 15 Va-
namon jumalanpalveluksen 
aikana.
Hartaus ja HPE:n vietto Lop-
piaisena 6.1. klo 13.30 Ala-
temmeksen vanhainkodil-
la. Mukana Ystävärengas. Tä-
män jälkeen Ystävärengas 
vierailee vuodeosastolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
7.1. klo 18.30 Lähetysvintillä.  
Seurakuntakerho aloittaa ke 
21.1.2009 klo 12.
Perhekerhot aloittavat toi-

mintansa viikolla 4. 
Päiväkerhot aloittavat toi-
mintansa ma 12.1.2009 eli 
viikolla 3.
Partio: Pe 19.12. Make päi-
vystää Tupoksen Vanamossa 
klo 14–16. Lippukunta joulu-
lomalla 15.12.2008–6.1.2009.  
Partiotoiminta käynnistyy 
7.1. Ke 7.1. Telkkien ja Lumi-
koiden kokous Kotikololla 
klo 16–17. Vetäjänä Make. Ke 
7.1. Alatemmeksen partiolai-
set Korhosella klo 17–18.30. 
To 8.1. Vasalauma ja Piisamit 
Vanamossa klo 15–16.30. Pe 
9.1. Make päivystää partio-
toimistossa klo 15–17.  Hei-
mopäälliköiden kokous par-
tiotoimistossa klo 16.30. Pa-
jose 1/09 -suunnittelusemi-
naari partiojohtajille ja aikui-
sille johtajille Kotikololla al-
kaen klo 18. 
Joulun pian saapuessa toivo-
tamme teille Rauhaisaa Jou-
lua sekä taivaan Isän siuna-
usta tulevalle vuodelle 2009. 
Uudet jäsenet ovat tervetul-
leita mukaan partiotoimin-
taan.  Tiedustelut: Partio-
toimisto / Kotikolo / Mark-
ku Korhonen, markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044-7521223, 
katso myös www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Joulujuh-
la su 21.12. klo 18 Limingan 
kirkossa. Tapaninpäiväseurat  
pe 26.12. klo 18 ry:llä. Seurat 
su 28.12. klo 14 ry:llä. Seurat 
to 1.1. klo 18.30 ry:llä. Seurat  
su 4.1. klo 14 ry:llä. Loppiais-
seurat  ti 6.1. klo 14 ry:llä.

Toivotamme Seimen Lapsen tuomaa iloa ja valoa sekä 
Siunattua Uutta Vuotta 2009 kaikille liminkalaisille!

E l s i  H u t t u n e n

Joulumuistoja kiimingistä

J aan i  F ö h r
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lumijoki lumijoki.seurakunta.net

kauneimmat joululaulut 
lauletaan to 18.12. klo 19 kir-
kossa. Kolehti kerätään Suo-
men Lähetysseuran hyväksi.
Veteraanien joulujuhla to 
18.12. klo 14 srk-talolla.
kaikki seurakunnan kerhot 
ja partio ovat joululomalla. 
nuorten uuden vuoden lei-
ri 30.12.–1.1.2009 Merijärvel-
lä. Hinta 10 euroa. Ilmoittau-
tumiset 22.12. mennessä Si-
nikka Härköselle 044 5057 
080,  sinikka.harkonen@lu-
mijoki.fi.
Matalakynnys su 4.1. klo 16 
Korsuhovin kerhohuoneella, 

Toivotamme kaikkiin 
lumijokisiin koteihin 
siunattua joulua. 

”Ah Jesuinen, 
minun Herrasen, 
tule minun sydämen 
karsinaiseen” 

Enkeli taivaan wanhassa
virsikirjassa

Muhoksen seurakunta 
toivottaa Jouluiloa 

ja Joulurauhaa sekä 
Siunausta Vuodelle 

2009!

Wanhan ajan kuusijuhla pe 
19.12. klo 18 Koortilassa.
kauneimmat joululaulut su 
21.12. klo 13 terveyskeskus-
sairaalassa, Ossi Kajava ja 
päiväkuoro.
kauneimmat joululaulut su 
21.12. klo 16 kirkossa, mu-
siikkikoulun soittajat, Pert-
ti Haapalainen, puhe Pekka 
Kyllönen.
kauneimmat joululaulut 
su 21.12. klo 16 Laitasaaren 
ry:llä, Ossi Kajava, puhe Pek-
ka Kyllönen.
kauneimmat joululaulut su 
21.12. klo 21 kirkossa, kama-
rikuoro, Ossi Kajava, puhe 

lehtori Kerttu Inkala.
kauneimmat joululaulut ti 
23.12. klo 13.30 palveluasun-
noilla ja klo 14 Sinisiivessä, 
Jouni Heikkinen.
Jouluaaton hartauteen klo 
16 järjestetään kirkkokyyti, 
ilmoittautumiset viimeistään 
22.12. kirkkoherranvirastoon 
p. 533 1284. Tarkemmat tie-
dot jumalanpalveluksista si-
vuilla 14–18
Hartaus ke 31.12. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 7.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.

Hartaus to 8.1. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen.
lapset ja perheet: Päivä- 
ja perhekerhot joulutauol-
la viikkoon 4 saakka. Vastaa-
va lastenohjaaja Sirpa Kuk-
kohovi lomalla ja vapaalla 
22.12.–11.1.
nuoret: Kansainvälisen Her-
mes-ryhmän näytelmäharjoi-
tukset su 21.12. klo 14 srk-ta-
lon alakerrassa. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Joulukirkko to 
25.12. klo 8.30, Pekka Kyllö-
nen, Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
su 21.12. klo 17 seurat ry:llä. 

Su 28.12. klo 17 seurat ry:llä. 
To 1.1. klo 17 uudenvuoden-
päivän seurat ry:llä. Su 4.1. 
klo 17 seurat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 21.12. klo 16 kau-
neimmat joululaulut ry:llä. 
To 1.1. klo 13 seurat ry:llä.
kastettu: Viola Alma Hanne-
le Kangastie, Topias Aleksan-
teri Alakärppä, Niila Frans 
Aapeli Keränen, Tiina Anni 
Helena Tuomikoski.
kuollut: Kaisa Valpuri Han-
nukari s. Lämsä, 85; Rai-
ja Tuulikki Sundqvist s. Tan-
hua, 55.

4. adventin iltamessu sun-
nuntaina 21.12. klo 18 kir-
kossa, toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Jouluaattona 24.12. klo 15 
sanajumalanpalvelus kir-
kossa, toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Jouluaamuna 25.12. klo 8 
sanajumalanpalvelus kir-
kossa, toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Tapaninpäivänä 26.12.klo 
10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Su 28.12. klo 18 iltasana-
jumalanpalvelus kirkossa, 
toimittaa Jukka Kolmonen 
ja kanttorina Juha Pöykkö.

Uudenvuodenpäivänä 
1.1.2009 klo 18 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, toi-
mittaa Olli Lohi ja kantto-
rina Maili Muuttola-Junk-
konen

Su 4.1. klo 14 sanajumalan-
palvelus kirkossa, toimit-
taa Reino Tanjunen, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Loppiaisena 6.1. klo 18 il-
tamessu kirkossa, toimit-
taa Olli Lohi, ja kanttori-
na Maili Muuttola-Junk-
konen.

Jumalanpalvelukset

mukana Niko Seppä.
Diakonia: Tarvittaessa tule 
käymään tai soita Marjolle p. 
045 638 1973.
Rauhanyhdistys:  Su 21.12. 
klo 16 seurat Lumilyhdyssä 
Risto Laurila. Su 28.12. klo 17 
seurat ry:llä Kari Hirvasniemi 
ja Kyösti Karjula.
Puhelinnnumerot: Viras-
to 387 172, kirkkoherra 045 
122 5787, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 512, 
kastettu: Pihla Tuulia Hint-
sala.

S e i j a  H e lo maa



26    Nro 43      18.12.2008

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 18.12.2008–8.1.2009

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

PULKKILAN KIRKON VIHKIMINEN SEKÄ 
KIRKON 100-VUOTISJUHLA

4. adventtisunnuntaina 21.12.2008

Piispanmessu klo 10 Pulkkilan kirkossa
• kirkon vihkimisen toimittaa piispa Samuel Salmi avustajineen

Juhla-ateria Ylämäkelän koululla

Pulkkilan kirkon 100-vuotisjuhla klo 13.30 kirkossa
• juhlapuhe maaherra Eino Siuruainen
• juhlaesitelmä fil.tri Risto Vilmusenaho
• sotiemme veteraanin tervehdys kunnallisneuvos Onni Toljamo
• lausuntaa Tuulikki Tuovinen
• musiikkia: Siikalatvan seurakunnan kuorot ja kanttorit, viulu 
Riikka Piri, säestys Kirsti Ervasti

Mahdolliset muistamiset pyydetään osoittamaan Siikalatvan seurakunnan tilille 
536205-539250 sodan veteraanien kirkkokyyteihin ”ovelta ovelle”.

A. Niskasaari ja T. Kauhanen. 
Uudenvuoden seurat Hirvas-
kosken ry:llä  to 1.1. klo 17, 
J. Jaakkola ja J. Lehto. Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 4.1. klo 
17, E. Ilvesluoto ja S. Leppä-
nen ja loppiaisseurat to 6.1. 
klo 13. Loppiaisseurat Jongul-
la Mirja ja Matti Viljamaalla ti 
6.1. klo 13.

lähetystalkooilta ma 5.1. klo 
18 Lakarin koulun käsityöta-
lon yläkerrassa.
Diakoniatoimiston päi-
vystys ja vastaanottoaika 
18.–19.12. klo 9–11.
toivelaulujen ja -virsien  il-
ta  su 28.12. klo 18 Syötteel-
lä Latukahvila Pytkynpirtis-
sä. Iltahartaus, Maaria Perä-

lä. Kahvit ja arvontaa, tuotto 
Vienan Karjalan työlle Kesse-
lin kautta.
Rauhanyhdistykset:  Joulu-
juhla su 21.12. klo 19, seurat 
Sarakylän koululla su 4.1. klo 
12 ja 19, E. Tuovinen, S. Trög. 
Joululauluilta Kurenalan 
ry:llä su 21.12. klo 17, P. Ih-
me ja seurat pe 26.12. klo 17, 

Otsaasi enkeli koskettaa -konsertti
 
Vox Margarita -kuoron joulukonsertti neljännen advent-
tisunnuntain iltana siirtää ajatukset jo joulun ydinsano-
maan. Enkelien viesti Joulun lapsen syntymästä on keskei-
senä ajatuksena useissa illan aikana kuultavissa lauluissa 
ja rukous hänen löytämisestä oman joulunvieton keskelle 
tuo joulun sanoman lähelle jokaista.

 Tuomaanpäivän iltana 21.12. klo 19 Pudasjärven kirkossa 
kuullaan perinteisten, aina koskettavien joululaulujen rin-
nalla myös tämän ajan joulun säveliä. Näiden myötä vuo-
situhantinen joulun sanoma tulee nykyajan kielikuvin kii-
vaana sykkivän maailman keskelle. Jo perinteeksi muodos-
tuneella tavalla kuoro saattelee kirkkoväen laulaen jou-
lun viettoon. 

 Vox Margarita -kuoro on syksystä 2003 lähtien aktiivi-
sesti laulanut Pudasjärven seurakunnan jumalanpalveluk-
sissa ja muissa tilaisuuksissa. Sitä on koko kuoron toimin-
ta-ajan johtanut kanttori Keijo Piirainen. Konsertin ohjel-
ma on maksuton. Illan aikana yhdessä laulettavan joulu-
virren aikana kerätään kolehti Maasai-työlle Keniassa.

Päiväkerhoväen joulutervehdys

Joululoman jälkeen päivä- ja perhekerhot, satumus-
kari ja lapsiparkki aloittavat toimintansa viikolla 3. 
Perhekerho Petäjärinteen kylätalossa viikolla 4.

Joulunalusaika

Kauneimmat joululaulut kir-
kossa perjantaina 19.12. klo 
19 ja maanantaina 22.12. klo 
19.

Vox Margarita -kuoron kon-
sertti ”Otsaasi enkeli kosket-
taa” kirkossa sunnuntaina 
21.12. klo 19.

Konsertti seurakuntakodissa 
tiistaina 23.12. klo 19. Kaisa 
Alasaarela, piano ja Keijo Pii-
rainen, laulu.

Joulunaika

Jouluaaton hartaudet  kir-
kossa 24.12. klo 13 ja 15 ja 
Sarakylän kappelissa klo 13.

Jouluyön messu kirkossa 
24.12. klo 23.

Jouluaamun jumalanpalvelus 
25.12. kirkossa klo 7, Saraky-
län kappelissa klo 8 ja Syöte-
keskuksessa klo 10.

 Tapaninpäivän jumalan-
palvelus seurakuntakodissa 
26.12. klo 10.

kastettu: Maija Leena Kes-
kitalo, Reeta Karoliina Vilja-
maa.
Haudattu: Jorma Kalevi Re-
pola, 69; Sanelma Elvi Törrö, 
90; Helvi Amalia Siuruainen, 
77; Sulo Antero Väyrynen, 77; 
Kauko Alpo Juurikka, 78.

Siikalatvan kunnan uuden-
vuodenvastaanotto 31.12. 
klo 20 Piippolan kunnanta-
lon edessä, tervehdys maa-
herra Eino Siuruainen, harta-
us kirkossa, Erkki Piri. 

PulkkIlA
Joulutunnelmaa lauluin yh-
teisesti ja yksin to 18.12. klo 
19 Pulkkilan lukiolla (mm. 
Pulkkilan kanttori laulaa ja 
Pekka Luukkonen säestää).
koulujen joulukirkko pe 
19.12. klo 9 yläaste ja klo 10 
ala-aste.
nuortenilta la 27.12. klo 
19.30, seurat su 28.12. klo 19 
ja su 4.1. klo 13 ry:llä. 

kirkkoherranvirasto sul-
jettuna 22.–23.12.2008.

kirkkovaltuusto ma 29.12. 
klo 18 Pulkkilan srk-ta-
lossa. 

kEStIlä
koulun kauneimmat joulu-
laulut pe 19.12. klo 9.10 kir-
kossa, Minna Rahko ja Unto 
Määttä. 
Kauneimmat joululaulut 
21.12. klo 19 Saarella.
Joulujuhlat su 21.12. klo 
18.30 ry:llä, Markku Pikka-
rainen. 
Seurat su 28.12. klo 12 (R. 

Lumiaho ja H. Hintsala) ja 
su 4.1. klo 19 (M. Soronen) 
ry:llä. 
leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 8.1. klo 11 
Arvolassa.
kuollut: Irma Anneli Myllyo-
ja 56. kirj. Siikasalon srk.

PIIPPOlA
P. Haanpään koulun jou-
lujuhla pe 19.12. klo 19 kir-
kossa. 
Ehtoollishartaus jouluaat-
tona 24.12. klo 12.30 Vaarin-
talolla.
Hautausmaahartaus 24.12. 
klo 15.
Seurat su 28.12. klo 15 ry:llä. 

kodinsiunaamisseurat su 
4.1. klo 17 Pirkko ja Pentti 
Jarvalla Vornassa. Toimittaa 
Martti Arkkila.

PYHäntä
kirkonkylän koulun kou-
lulaisjumalanpalvelus la 
20.12. klo 8.30 kirkossa.
lapsi- ja nuorisokuorojen 
jouluinen lauluilta la 20.12. 
klo 18 kirkossa, hartaus Pert-
tu Kyllönen.
Hartaus su 21.12. klo 13.30 
Nestorissa.
Ehtoollishartaus ke 24.12. 
klo 11 Nestorissa.
Seurat su 21.12. klo 16 (Jou-
ni Hintikka ja Kari Ahola), pe 

ta Julia Kamula.

RAntSIlA
Joulurauhanjulistus pe 
19.12. klo 19 Kurunnevan ko-
dalla. 
lapsikuoron kuusijuhla pe 
19.12. klo 18.30 kanttorin ko-
tona Mankilassa. 
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 14 vuodeosastolla 
ja klo 15 kirkossa.
Seurat pe 26.12. klo 18.30 
ry:llä. 
Seurat su 4.1. klo 18.30 srk-
talossa, Markku Pikkarainen. 
kastetut: Taika Maria Kaa-
rina Kangas, Sebastian Emil 
Marttila.

26.12. klo 18.30 ja su 4.1. klo 
16 (Tarmo Väisänen ja Kuller-
vo Riekki) ry:llä. 
Seurat ja lauluilta la 27.12. 
klo 19 ja la 3.1. klo 19. ry:llä. 
lauluseurat ti 6.1. klo 18.30 
Raija ja Sulo Kautolla. 
kauneimmat joululaulut 
vielä kerran ti 6.1. klo 18 
seurakuntatalossa.   
kastetut: Otso Urho Ante-
ro Selkäinaho, Johan Fred-
rik Yrjänä ja Juuso Eelis Pii-
ponniemi.
Avioliittoon vihityt: Olli Ta-
pani Kinnunen ja Anna Ma-
ri Korteniemi (Rovaniemen 
srk), Kimmo Petteri Huusko 
(Kajaanin srk) ja Anna-Reet-

Ko r t t i :  Pe k ka L äms ä
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naatto seurat, Pekka Sippo-
la ja Jukka Tervo, la 20.12. 
klo 19 nuorten joulujuhla, su 
21.12. klo 13 joulujuhla Ruu-
kin ry:llä. Su 21.12. klo 18.30 
Paavolan ry:n joulujuhla. Ta-
paninpäivänä pe 26.12. klo 13 
seurat Luohuan ry:llä, Mik-
ko Kälkäjä, Pertti Leinonen. 
Ti 6.1. klo 12 ja 18.30 loppiais-
seurat Paavolan ry:llä, Heik-
ki Tiirola, Tuomo Tanhua. Pe 
9.1. klo 19 ompeluseurat ja 
myyjäiset, la 10.1. klo 19 seu-

rat Luohuan ry:llä, Olli Lohi. 
Ti 13.1. klo 12 aikuistenkerho 
Tiina ja Arto Väyrysellä.

SIIkAJOkI
Rauhanyhdistys: Su 21.12. 
klo 17 seurat ry:llä. Pe 26.12. 
klo 17 seurat ry:llä. Su 4.1. klo 
12 pyhäkoulut Lauri Lepistöl-
lä ja Sauli Toppilalla. Ti 6.1. 
klo 17 seurat ry:llä. Su 11.1. 
klo 13 seurat ry:llä. Ma 12.1. 
klo 18.30 päiväkerhon opet-
tajien kokous ry:llä. Ke 14.1. RuukkI

Halutessasi tavata dia-
koniatyöntekijän, ota yhte-
ys Pirkko Alamännistöön p. 
050 5945 740 tai Lahja Rauti-
olaan p. 050 4694 774.  Sään-
nöllinen diakoniatyönteki-
jän vastaanotto ke klo 10–12 
Ruukin seurakuntatalossa. 
koko kunnan kehitysvam-
maisten ja heidän per-
heidensä joulujuhla to 18.12. 
klo 18 Ruukin srk-talolla.
nuortenilta to 18.12. klo 18 

Ruukin srk-talolla, illan jäl-
keen avoimet ovat klo 21 asti.
työttömien ja vähävarais-
ten jouluateria pe 19.12. klo 
12 Ruukin srk-talolla. Lämpi-
mästi tervetuloa! 
Säkeitä uuden yön -kon-
serttihartaus ke 31.12. klo 
21 Paavolan kirkossa. Piano, 
urut: Mika Jaakola, Raama-
tun teksti Pentti Simojoki, 
hartaus Reino Tanjunen.
Rauhanyhdistykset: Ke 
31.12. klo 20 Uudenvuode-

Sururyhmä 
Ryhmä aloittaa Ruukin seu-
rakuntatalolla 7.1. Seuraa-
vat kokoontumiset ovat vii-
kon välein, viimeinen 4.2. 
Vetäjinä toimivat seurakun-
tapastori Leena Brockman 
ja diakonissa Lahja Rautio-
la. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen p. 050 4694 774. 

Seurakunnan ja vapaa-
ehtoisväen joulujuhla

Sunnuntaina 21.12. klo 
15 Siikajoen seurakunta-
talossa. Vieraina Revon-
lahden rintamaveteraa-
nit puolisoineen. 

Kaikki seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita.

Virastomme palvelevat loppuvuodesta seuraavasti:

Siikasalon kirkkoherranvirasto Ruukissa palvelee arkisin 
klo 9–12, p. 010 4250 270.
Vihannin srk-toimisto avoinna arkisin klo 9–12, p. 010 4250 
271. Suljettu ma-ti 22.–23.12., ke 31.12. sekä pe 2.1.2009. 
Siikajoen srk-toimisto avoinna ma-ti klo 9–13,  
p. 010 4250299. Suljettu ma-ti 22.–23.12.
Kiireellisissä asioissa voitte ottaa yhteyttä Ruukin  
kirkkoherranvirastoon p. 010 4250 270.

kauneimmat 
joululaulut 

Sunnuntaina 21.12. klo 19 
Paavolan kirkossa. Muka-
na Siikasalon kirkkokuo-
ro. Tilaisuuden jälkeen 
lanttu- ja porkkanalaatik-
komyyjäiset lähetystyön 
hyväksi kirkon pihalla.
Sunnuntaina 21.12. klo 19 
Siikajoen kirkossa.

Päivä- ja perhekerhot
jatkuvat normaaliin tapaan tammikuussa, heti loppiaisen 
jälkeen keskiviikkona 7.1.2009. Nähdään silloin! Rauhallis-
ta joulua ja Taivaan Isän siunausta tulevaan vuoteen! 
Toivottaa seurakunnan lapsi- ja perhetyö 

Enkelten hymni
Joulu rauhan tuo.
Enkelten hymni taivaalla kiitää.
Jumalalle kunniaa, ihmisille rauhaa.
Jokaiselle kyllä annetaan, pysähdy vain 
nauttimaan.

klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. 
To 15.1. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä ja klo 19 nuorisotyötoi-
mikunnan kokous ry:llä.

VIHAntI
luottamushenkilöiden, va-
paaehtoisten ja työntekijöi-
den jouluateria srk-talolla to 
18.12. klo 16–18. 
Rauhanyhdistys: Su 4.1. klo 
17 seurat kirkonkylän ry:llä. 
Ahti Myllykoski ja Risto Lau-
nonen.

Pä i v i  K ann ia la

Hartaus to 18.12. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Hartaus pe 19.12. klo 13.30 
Kotolassa.
lasten kauneimmat joulu-
laulut la 20.12. klo 15 Tyrnä-
vän kirkossa.
Messu su 21.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
koulun joulukirkko ti 23.12. 
klo 9.15 Tyrnävän kirkossa.

Hartaus ti 23.12. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 16 Tyrnävän kirkos-
sa, Timo Liikanen ja Pentti 
Korkiakoski.
Jouluyön messu ke 24.12. 
klo 22 Tyrnävän kirkossa, toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.
Joulupäivän sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Tyr-
nävän kirkossa, toimittaa Ti-

mo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Kirkko-
kuoro.
tapaninpäivän messu pe 
26.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus su 
28.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa, toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus to 1.1. klo 
12 Tyrnävän kirkossa, toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 4.1. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
nuoret: Nuortenilta pe 
19.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. ”Vanhat isoset” koulu-
tus la 20.12. klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 21.12. klo 13 joulujuhla 
Tyrnävän kirkossa. Pe 26.12. 
klo 16 seurat ry:llä, Heik-
ki Saarela ja Pentti Jäntti. Su 
28.12. seurat klo 14 Lepolas-
sa ja klo 16 ry:llä. To 1.1. klo 
16 seurat ry:llä. Su 4.1. klo 16 
seurat ry:llä, Voitto Paaso ja 
Markku Heikkala.
Murron rauhanyhdistys: Pe 
26.12. klo 16 seurat ry:llä. Ke 
31.12. klo 19 seurat ry:llä. Su 
4.1. klo 16 seurat ry:llä.

Enkelten Uutinen
Taivaan enkelit ilmoittivat paimenille suuresta uutisesta 
Jeesuksen, Vapahtajan syntymästä. Paimenille ei olisi ol-
lut syntymästä iloa, elleivät he olisi saaneet siitä tietoa. 

Joulun lapsi on aarre, joka annettiin alas seimeen, et-
tä paimenet ja meistä jokainen voisi ottaa hänet vastaan 
ja omistaa hänessä kaiken mitä taivaassa ja maan pääl-
lä on.

Enkelten laulu kuului: ”Jumalan on kunnia korkeuksis-
sa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Lk 
2:14)
Me tarvitsemme Vapahtajaa, pelastamaan meidät syn-
nistä ja kuolemasta.

Me tarvitsemme rauhaa.
Me tarvitsemme rakkautta.
Runoilija sanoittaa enkelten uutisen:
Hän syntyy jälleen, lapsi taivahainen,
taas riemukuorot korkeuden soi.
Sen rinnalla on köyhää kaikki mainen,
se yksin rikkahaksi tehdä voi.

Kun sammuu auringot ja syntyy uudet,
on raunioina vallat maailmain.
Hän sama on, jos kulkee ikuisuudet. -
Mun, ajanlapsen, synny rintahain. (Immi Hellen )

Enkelten ilmoitus Vapahtajan syntymästä ja heidän lau-
lunsa ulottukoon jouluun valmistautumiseen ja sen viet-
toon sydämissämme ja kodeissamme.

Hyvää ja siunattua adventin aikaa ja joulua seurakun-
talaisille toivottaen

Leila Ikonen
Kirkkoherra

kastettu: Noel Eetu Eliel Jo-
ensuu, Hannes Kristian Äi-
jälä.
Avioliittoon vihitty: Tuomas 
Mikael Haaraniemi ja Miia 
Jenniina Pasanen.

tEMMES
PuuROJuHlA to 18.12. klo 
18.30 Temmeksen koululla.
koulun joulukirkko pe 19.12. 
klo 9 Temmeksen kirkossa.
Messu su 21.12. klo 12 Tem-
meksen kirkossa, toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Jouluaaton hartaus ke 
24.12. klo 15 Temmeksen kir-
kossa, Timo Liikanen ja Pent-
ti Korkiakoski.
Joulupäivän sanajumalan-
palvelus to 25.12. klo 7 Tem-
meksen kirkossa, toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Heikki Lumiaho. Kuljetus-
pyynnöt 0400 280 678.
loppiaisen messu ti 6.1. klo 
12 Temmeksen kirkossa, toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. He-
rättäjän kirkkopyhä. Messun 
jälkeen vuosikokous ja seurat 
srk-talolla.

Lasten 
kauneimmat 
joululaulut 

lauantaina 20.12. 
klo 15 

Tyrnävän kirkossa.
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Hyvää hoitoa ja Luojalta loput
Joulukuusitarha ei ole mi-

kään tavallinen kuusimet-
sä. Suorat kuusirivit seiso-
vat hyvässä järjestyksessä ja 

ovat täynnä tuuheita, säännölli-
sen muotoisia joulukuusia. Nuo-
rimmat kuuset ovat parivuotiai-
ta, vanhimmat lähempänä kol-
meakymmentä. Joulukuusenkas-
vatus on pitkäjänteistä puuhaa.

Kuusenkasvatus on ollut kem-
peleläisen Martti Luikun rakas 
harrastus jo kolmenkymmenen 
vuoden ajan. Päätyönsä Luikku 
teki kierrellen ammattirakenta-
jana ympäri Suomea: rakennus-
telineillä vierähti neljäkymmentä 
vuotta. Nyt, eläkkeellä ollessaan, 
hän voi paneutua suosikkiharras-
tukseensa kokopäiväisesti.

Myös perhe osallistuu kuusen-
kasvatukseen. Pojat auttavat is-
tutuksessa ja myynnissä. Martti 
Luikku tekee itse hoitotyöt.

ammattimaista 
kuusenkasvatusta
– Isäni oli kuollut sodassa. Olin 
11-vuotias, kun äitini vei minut 
metsään. Hän antoi minulle po-
kasahan ja kirveen käteen ja sa-
noi, ettei voi antaa muuta perin-
nöksi, mutta tämän lahjan voi. 
Silloin tein ensimmäisen halko-
mottini, ja siitä se lähti, Martti 
Luikku muistelee.

– Kun aloitin hommat, jou-
duin hankkimaan tietoa kanta-
pään kautta. Hain tietoa joulu-
kuusen kasvatuksesta, mutta hei-
koin tuloksin. Nykypäivän aloit-
telijoilla tiedonsaanti on huomat-
tavasti helpompaa. Muun muas-
sa vuonna 1991 perustetusta Jou-
lupuuseurasta saa vinkkejä kuu-
senkasvatukseen, se on julkaissut 
aiheesta kirjankin.

Kuusenkasvattajat ovat teh-
neet opintomatkoja esimerkik-
si Tanskaan, Keski-Eurooppaan 
ja viimeksi Amerikkaan tutus-
tumaan kuusifarmeihin. Tanska, 
Saksa ja Belgia ovat alan edellä-
kävijöitä. Luikku arvioi, että tä-
nä päivänä Suomessa hallitaan 
kuusenkasvatus yhdenvertaisesti 
muiden kuusenkasvat-
tajamaiden kanssa.

luoja antaa 
kasvun
Vaikka joulunalusai-
ka onkin kuusenkas-
vattajan kiireisintä ai-
kaa, työ jatkuu ympäri 
vuoden. Heinäntorjunta on yksi 
vaativimmista hoitotoimenpiteis-
tä. Kuusia on istutettava ja leikat-
tava, ravinteita annettava ja myy-
räkantaa tarkkailtava. Ravinteil-
la saadaan kuuseen oikea, vihreä 
väri, ja leikkaamalla tuuheus. 

– Vaikka on kuinka ammatti-
ihminen, kaikkeen ei voi vaikut-
taa. Luoja antaa ominaisuudet, 
lämpö- ja vesimäärän. Kun itse 
tekee parhaansa, loppu on Luo-

jan kämmenen al-
la, Martti Luikku 
toteaa.

Luikun per-
heessä joulukuu-
si tuodaan sisäl-
le aatonaattona. 
Kuusen koriste-

luun on Martti Lui-
kun mukaan erilaisia 
tapoja, mutta tärkeintä 
on, että kuusen perus-
kauneutta ei pilata lii-
alla koristelulla. Luik-
kujen kuuseen ripuste-
taan palloja ja kyntti-
löitä sekä ehdottomas-

ti latvatähti. Nauhoja ei kannata 
kiertää kuusen ympärille, tai tu-
lee kuristava ote.

kuusenjalan 
historiaa
– Nuoruudessani kuusel-
le tehtiin itse puusta jalka, 
eräänlainen puuristikko. 
Siihen porattiin käsikäyt-
töisellä puuporalla reikä, 
jota suurennettiin puu-

taltalla. Vettä ei 
laitettu jalkaan 
ollenkaan, joten 
kuusi kesti muu-
taman päivän, 
Martti Luikku 
muistelee.

– Neljä-vii-
sikymmenluvulla käärin kuu-
sen tyven märkään villasukkaan. 
Sukkaa kasteltiin välillä, joten 
kuusi sai vettä. Tätä konstia voisi 
käyttää nykyäänkin tilapäisesti.

– Nykyaikaiset kuusenjalat tu-
livat käyttöön kuusikymmenlu-
vulla. Teen itse metallisia kuu-
senjalkoja myyntiin. Hyvä kuu-
senjalka on sellainen, että kuusi 
mahtuu veistämättä jalkaan.

Oikea hoito 
vaikuttaa kestävyyteen

Luikun kasvattamia 
suomalaisia kuusia 
myydään aatonaat-
toon asti Oulun to-
rilla ja kuusen voi 
noutaa tarvittaessa 
suoraan viljelyksil-

Joulukuusen hoito-ohjeita
Kuusi kaadetaan korkeintaan neljä viikkoa ennen käyttöä.

Jäinen kuusi sulatetaan ennen jalkaan asettamista.

Viileätilassa puu sulaa 1–2 vuorokaudessa.

Pesuhuoneessa kuusta suihkutetaan kylmällä vedellä kunnes kuu-

si on sulanut.

Neulaset pidetään märkänä sulatuksen ajan.

Tyvi pidetään kylmässä vesiämpärissä sulatuksen ajan.

Noin 1–2 tunnin kuluttua, kun varmistettu, että kuusen runko ja ok-

sat sulaneet, voidaan asentaa jalkaan.

Tyven leikkauspinnat pidetään vedenpinnan alapuolella.

Vesi ei saa loppua.

Joulun jälkeen oksat leikataan oksasaksilla ja runko sovitetaan pussiin.

täkin. Mukana seuraa hoito-oh-
je, joka edesauttaa kuusen viih-
tymistä sisällä. Luikulle voi myös 
soittaa ja kysyä neuvoja – ”joulu-
kuusiklinikka” on yleisölle auki 
läpi vuorokauden.

Martti Luikku on lahjoittanut 
juhlavuotensa kunniaksi joulu-
kuusia Radio Pookin joulukuusi-

visaan ja eri vammaisjärjestöille.
– Päätyössäni kohtasin usein 

vaaratilanteita. Olin mones-
ti puun ja kuoren välissä, mutta 
säilyin aina kunnossa. Siitä sain 
kipinän lahjoituksiin.

PäiVi maRtikaiNeN

Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Kempeleläinen Martti Luikku taitaa kuusenkasvatuksen salat kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Martti Luikku on kasvattanut kuusia 30 vuotta


