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Virtuaalikirkko.fi -palvelua on ehditty kokeil-

la pari viikkoa. Tähän mennessä siitä on saa-

tu myönteisiä kokemuksia ja kannustavaa 

palautetta. Todennäköisesti palvelua tarjotaan jat-

kossakin ja sitä kehitetään edelleen. 

Palvelussa lähetetään verkon kautta tilaisuuk-

sia kirkosta. Ensimmäinen lähetys oli adventtimes-

su Oulun tuomiokirkosta. Se keräsi sivustolle lähes 

tuhat kävijää 19 eri maasta. Viimeisimmässä konser-

tissa tuhannen kävijän raja ylitettiin.

Palvelun herkullisin ominaisuus on se, että sillä 

voidaan toteuttaa loputtomasti uusia ideoita. Tilai-

suuksia voidaan lähettää minne tahansa ja tarvit-

taessa osallistujajoukkoa rajata. Esimerkiksi ameri-

kanserkku voisi kotoaan verkon välityksellä osallis-

tua sukulaisen häihin tai kastejuhlaan.

Virtuaalikirkko on osoittanut hauskalla tavalla, 

minkälaisten kysymysten eteen teologia joutuu. 

Uudet ilmiöt ja teknologiat pakottavat muutta-

maan opillisia kantoja.

Vielä yhdeksän vuotta sitten Euroopan kristilli-

sessä Internetkonferenssissa Budapestissa todettiin 

virtuaalisen jumalanpalveluksen olevan teologisesti 

mahdoton ajatus. Tämänkin vuosituhannen puolel-

la on kirkon suunnalta kuultu samankaltaisia mieli-

piteitä. Tänään nämä kannat kuulostavat vanhen-

tuneilta. 

Nähtävästi teknologia pystyy toistuvasti yllät-

tämään teologit housut kintuissa. Radio- ja tv-

jumalanpalveluksia on lähetetty vuosikymmeniä. 

Virtuaalikirkossa uutta on palvelun monipuoli-

suus ja se, että käyttäjät voivat osallistua keskus-

teluun tilaisuuden aikana. Palvelussa on siis ripaus 

vuorovaikutteisuutta. Ei mikään teologinen val-

lankumous.

Toki on ymmärrettävä, että muutama vuosi sit-

ten tietoliikenneyhteydet olivat tasolla, jolla kai-

kenlainen virtuaalisuus tarkoitti käytännössä huo-

noa, epäluotettavaa ja kankeaa toteutusta. Ennak-

koluuloille oli perusteita, mutta nyt mahdoton on 

muuttunut mahdolliseksi. Soisi arvostelijoidenkin 

tarkistavan kantojaan.

Suurin hidaste tällaisten palvelujen kehittämisel-

le onkin periaatteellinen uusien ilmiöiden ja ajatus-

ten vastustus. Tärkeätä olisikin ymmärtää, että säh-

köisten palvelujen rakentaminen ja kehittäminen 

kirkossa ei välttämättä merkitse perinteisten pal-

velujen heikentämistä. Virtuaalinen jumalanpalve-

lus tuskin lopettaa ihmisten fyysistä kokoontumis-

ta jumalanpalvelukseen, mutta tuo kylläkin uusia 

ihmisiä Sanan äärelle.

Aatoksia

Mahdoton muuttui mahdolliseksi

Ihme ja kumma
Reilun vuosikymmenen ovat suo-
malaiset kustantajat tarjonneet lu-
kijoilleen ensiluokkaista käännettyä 
ja kotimaista populaaritiedekirjalli-
suutta. On upeaa lukea huippuasi-
antuntijoiden kirjoittamia teoksia, 
joissa selvitellään tieteen tuoreim-
pia kuvioita yhdistettynä sen histo-
riaan. Kun asiat kerrotaan selkokie-
lellä, maallikkokin tajuaa, oli aihe 
sitten suhteellisuusteoria tai aivojen 
toiminta.

Fysiikka on askarrellut sata vuot-
ta olemassaolomme perimmäisten 
asioiden kimpussa. Tiede on edennyt 
niin kovaa vauhtia, että keinot tehdä 
tutkimusta ovat joskus supistuneet 
pelkäksi laskemiseksi, kun varmen-
nusta ei voida saada nykyisillä tutki-
muslaitteilla. Eipä haittaa, sillä niin 
fantastisia ovat tulokset sittenkin – 
ja niistä kertovat kirjat.

Samat kustantajat ujuttavat mu-
kaan myös voimakkaasti uskonnon-
vastaisia teoksia, jotka eivät ole mi-
tään tiedekirjallisuutta. Kun nämä 
kirjat painetaan samoihin väreihin, 
lukija ei aina ehkä huomaa, että ky-
seessä onkin mielipidekirja. Jos esit-
tää asiansa vakuuttavasti, onhan se 
totta, eikö vain?

Uskontojen heikkona kohtana on 
aina pidetty ihmeitä. Veden päällä 
käveleminen ja kuolleiden herättä-
minen tai seinien läpi kulkeminen 
kuuluvat niin uskontojen kuin sa-
tujen maailmaan. Monien mielestä 
tämä jo kertoo, mistä uskonnoissa 
on kyse. Kuka uskoo, jos joku kertoo 
nähneensä moista? Uskoisinko omia 
silmiänikään?

Seinän ”läpi” voi kulkea, jos hal-
litsee yhden ylimääräisen ulottu-
vuuden. Teoriassa voisimme siirtyä 
silmänräpäyksessä toiselle puolen 
maapalloa. Teoriassa voidaan saada 

rikkoutunut juomalasi taas ehjäksi 
kuin takaperin näytetyssä elokuvas-
sa. Nämä tieteen tulokset muistutta-
vat kovasti ihmekertomuksia.

Ihmeet eivät siis ole ihmeitä, vaik-
kei ihminen ainakaan vielä voi tehdä 
niitä. Se taas johtuu siitä, että kaik-
kien atomia pienempien osasten las-
kemainen ei onnistu edes parhaim-
milla nykytietokoneilla ja siitä, et-
tä kaikki voimalat yhteensäkään ei-
vät tuota energiaa riittävästi moisiin 
suorituksiin. Ehkä tulevaisuudessa 
teemme ihmeitä mekin, tai selvi-
tämme, miksemme voi tehdä. 

Uskontojen ihmeitä ei tällä todis-
teta. Samat luonnonlait sitoivat ih-
misiä myös muinoin. Mutta näin 
joulun, ihmeiden ihmeen, edellä on 
hauska ajatella, että tietyin ehdoin 
esimerkiksi Raamatun kuvaamat 
ihmeet ovat mahdollisia. Ihmisek-
si tullut Jumalakin toimisi siis vain 
luonnonlakien puitteissa. Tapahtui-
ko niin ja miten, jää toki uskonky-
symykseksi.

Kristinuskoa ei saa asettaa tie-
teen viholliseksi. Vai onko lääke-
tiede jumalatonta? Fysiikka ei aina-
kaan ole.

KlauS KuuriNmaa-myllyNiemi
Kirjoittaja on helsinkiläinen opettaja

11.12.2008

Typerän kanan joulu
Tässäkö vuoden typerin joululahja? Näin 
kysyy Markkinointi & Mainonta -lehti. 
”Typerien lahjojen myyntiin erikoistunut 
verkkokauppa Stupid.com on listannut 
vuoden typerimmät joululahjat. Ykkössi-
jan vei kirkuva kuminen kana. Kärkikym-
meniköstä löytyy myös Obama yes we can 
-tölkinavaaja ja mini guitar hero.”

Markkinointi & Mainonta 5. joulukuuta 2008

Nobel-huuma 
sivuuttaa Suomen
Joulukuun 10. päivä presidentti Mart-
ti Ahtisaari kumarsi Suomen kolmannen 
nobel-palkinnon rauhantöistään. Löytää-
köhän Ahtisaari-fani Helsingistä edes tee-
kupposta ostettavakseen, kysyy Talous-
elämä-lehti

”Ei, ei löydy mitään. On meillä ollut Si-
belius-tuotteita ja Lordia’, vastaa Stock-
mannin matkamuisto-osastosta vastaava 
myyntipäällikkö Christel Björkman.

Vesiperä tulee myös Temppeliaukion kir-
kon vieressä sijaitsevasta matkamuistokios-
ki Annensopista: ’Ei meillä ole mitään.’

’Kaksi kirjaa löytyy. Miten rauha teh-
dään ja Tehtävä Belgradissa, joka on uusin-
tapainos. Mutta ei meillä muuta ole, eikä ole 
tietääkseni edes tarjottu’, kertoo Arja Lit-
manen Akateemisesta kirjakaupasta. 

Talouselämä 6. joulukuuta 2008

Kauppalehti kertoo 
kiusaajasta
”Monesti kiusaajan sisällä piilee heikko, 
itsestään epävarma reppana joka pelkää 
ja pönkittää omaa huonoa itsetuntoaan 
haukkumalla muita/kohdistamalla vi-
hansa itseään voimakkaampaan.

Kannattaa seurata kiusaajan käytöstä 
ja yrittää päätellä miksi hän kiusaa juuri 
sinua ja miettiä miksi hän tuntee itsensä 
niin heikoksi. Hymysuin voi tämän jäl-
keen kuitata tilanteet kun itsetuntohäi-
riöinen parjaa muita.”

Kauppa-lehti 4. Joulukuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Oletko soittanut 
kirkon palvelevaan puhelimeen?
Jos olet, tarvitsen juuri sinun apuasi. Teen 
pro gradu -tutkielmaa Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa, aiheenani Pal-
veleva puhelin soittajien sielunhoitajana. 

Kirjoitathan minulle kokemuksistasi 
käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä.

Miksi soitit juuri kirkon Palvelevaan 
puhelimeen? Oletko soittanut Palvele-
vaan puhelimeen yhden kerran vai use-
asti? Oletko kokenut saavasi sielunhoi-
dollista apua Palvelevasta puhelimesta? 
Miksi/miksi et? Mitä muuta haluaisit sa-
noa Palvelevasta puhelimesta?

Kirjoituksesi käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti eikä tutkimuksesta voi 
tunnistaa yksittäistä henkilöä. Toivon, että 
voisit ilmoittaa sukupuolesi, ikäsi ja maa-
kunnan jossa asut. Mikäli olet valmis osal-
listumaan haastatteluun, liitä kirjeen mu-
kaan yhteystietosi. Muuten voit kirjoittaa 
nimettömänä. Kiitos osallistumisestasi!

Lähetä vastauksesi 31.1.2009 mennes-
sä osoitteeseen: tutkimuspp@gmail.com 
tai Heli Kujala/Käytännöllisen teologian 
laitos, PL 33, 00014 Helsingin yliopisto.

Heli Kujala
Helsinki

Göteborgin lähellä sijait-
seva Rådan seurakun-
ta aikoo perustaa oman 
terveyskeskuksen. Ter-

veyskeskus pitää kirkkoher-
ra Lars T. Gårebergin mukaan 
huolta koko ihmisestä, hänen 
ruumiistaan ja sielustaan. Se voi 
myös passittaa potilaan pastorin 
tai diakonin juttusille, jos potilas 
tarvitsee keskusteluapua.

Uudessa terveyskeskukses-
sa potilaat saa-
vat enemmän 
lääkärin aikaa. 
Siellä on myös 
vanhusten hoi-
toon erikoistu-
neita lääkäreitä.

Terveyskeskuk-
sen työntekijöil-
tä vaaditaan Ruot-
sin luterilaisen kir-
kon jäsenyyttä ja si-
toutumista kirkon 
arvoihin. Potilailta 
näitä asioita ei vaadi-
ta. Terveyskeskuksen 
toiminta aiotaan aloit-
taa keväällä 2010.

– Emme ole yksityi-
nen terveyskeskus, jota joh-
tavat kapitalistit tavoitteenaan 
ansaita niin paljon rahaa kuin 
mahdollista. Olemme tosissam-
me tämän hankkeen kanssa. 
Me haluamme toki ansaita ra-
haa, mutta se menee seurakun-
nan tarpeisiin, jotta seurakunta 
voisi jatkaa toimintaansa, sanoi 
kirkkoherra Gåreberg Ruotsin 
radion haastattelussa.

Ruotsin porvarihallitus ai-

Seurakunta perustaa 
terveyskeskuksen Ruotsissa

koo laajentaa Tukholman seu-
dulla tammikuussa aloitetun 
terveyskeskusuudistukseen ko-
ko maahan. Sen mukaan ku-
ka tahansa, joka pääsee Försä-
kringskassanin, Ruotsin Kelan 
korvausjärjestelmän piiriin, voi 
perustaa terveyskeskuksen.

muslimit perustavat 
myös terveyskeskuksen
Tukholmassa avautuu pian ter-
veyskeskus, jolla on yhteys erää-
seen islamilaiseen järjestöön. 
Sosiaalidemokraattien valtio-
päiväedustaja Carina Hägg kui-
tenkin arvostelee uskonnolli-
sia terveyskeskuksia. Esimerkik-
si aborttiin ne voisivat suhtautua 
kielteisesti.

Kirkkoherra Gåreberg torjuu 

arvostelun. Seurakunnan ter-
veyskeskus ei voi julistaa ihmi-
sille miten asiat ovat. Niin eivät 
tee muutkaan terveyskeskuk-
set. Seurakunnan terveyskeskus 
ei esimerkiksi puutu abortteja 
suunnittelevien ihmisten valin-
toihin.

Suomalaiskommentit 
hämmästyneitä
Suomalaiskommenteissa seura-
kunnan vetämää terveyskeskus-
ta hämmästellään.

Hallintopäällikkö Mikko 
Tähkänen kirkkohallituksesta 
on yllättynyt hankkeesta.

– En ole asiasta kuullutkaan. 
Ajatus tuntuu äkkiseltään aika 
yllättävältä.

Tähkäsen mukaan terveys-
keskusten toiminta kuuluu Suo-

messa muille tahoille.
– Terveyskeskukset eivät 

kuulu kirkon ydintoimintaan. 
Kirkkolaissa ei puhuta tällaises-

ta toiminnasta vaan lähimmäi-
sen rakkaudesta ja diakoniasta.

Tähkänen ei halua kommen-
toida pitäisikö seurakuntien 
perustaa terveyskeskuksia, jos 
se olisi Suomessa mahdollista. 
Ajatus on hänelle niin outo ja 
uusi.

Suomessa on Tähkäsen mu-
kaan vakiintunut käsitys, mi-
ten terveyspalveluja Suomessa 
järjestetään. Seurakunta ei tä-
hän vakiintuneeseen käytän-
töön kuulu.

Seurakunnan resurssit 
eivät ehkä riitä
Yhteisen seurakuntapalvelun 
johtaja Jouni Riipinen Oulun 

ev.-lut. seurakunnis-
ta on yhtä yllättänyt 
kuin Mikko Tähkä-
nenkin. Riipinen ei 
sulkisi seurakuntien 
mahdollisuutta pe-
rustaa terveyskes-
kuksia täysin pois, 
vaikka ajatus hä-
nen mielestään 
onkin aika mah-
doton.

– Olisi aika-
moisen iso jut-
tu, jos meillä 
alettaisiin vas-
taavaan hank-
keeseen.

Riipinen 
pohtii, miten vaikeaa 

terveyskeskuksen perustaminen 
seurakunnalle olisi. Neuvottelut 
terveysviranomaisten ja valtion-
hallinnon kanssa olisivat Riipisen 
mukaan aikamoista vääntöä. 

– Mitkä olisivat seurakunnan 
todelliset resurssit vieraalla työ-
alalla? Riipinen myös kysyy.

Riipinen uskoo, että nykyinen 
käytäntö on parempi kuin Ruot-
sissa käyttöön otettava. Seura-
kunta tekee yhteistyötä terveys-
sektorin kanssa eikä lähde vetä-
mään omaa linjaansa. 

– Piirtäisin tähän vahvan ra-
jan, Riipinen sanoo.

PeKKa HeliN

Syksyllä 1994 oli Rauhan Tervehdys -leh-
dessä mielenkiintoinen ilmoitus: ”Tule 
mukaan kansainväliseen toimintaan”. 
Oulun Merimieskirkon toimesta al-
koi satamassa vapaaehtoisten koulutus. 
Saimme monenlaista tietoa merenkulun 
alalta. Mielenkiintoista oli myös oppia 
eri kulttuurien kohtaamista. 

Oulun Merimieskirkolla on vanhat 
perinteet, vuonna 2011 olisi Oulun toi-
minnan satavuotisjuhlat. Merimieskir-
kon tarkoituksena on olla koti vieraas-
sa maassa. Merimieskirkolla kävijät voi-
vat pelata biljardia tai muita pelejä, soit-
taa puhelut rauhassa, käyttää Internetiä, 
katsella eri maiden TV-lähetyksiä satel-
liitin kautta. Mutta ennen kaikkea heillä 
on mahdollisuus hetken hengähdystau-
koon kiivasrytmisestä työstä, keskustella 
muidenkin kuin omien laivatovereiden 
kanssa turvallisessa ympäristössä kun-
nioittavassa ilmapiirissä. 

Kassaan ei tule paljon rahaa, mut-
ta miten hinnoitella ihmisen kohtaami-
nen? Voiko merimieskirkon toiminnan 

tärkeyttä mitata kassakoneen kilinällä. 
Ei, vaan tärkeämpää on henkinen huol-
to, se että pääsee hetkeksi pois laivalta, 
työpaikalta, jossa muuten vietetään eh-
kä vuosikin. 

9.10.2008 oli Rauhan Tervehdyksessä 
jälleen otsikko Merimieskirkosta: ”Ou-
lun Merimieskirkon toiminta uhkaa lop-
pua”. ”Paikkakunnalta pitäisi löytyä ra-
hoitusta, jos Oulun toimipiste aikoo jat-
kaa”, sanoi artikkelissa osastopäällikkö 
Suomen Merimieskirkko ry:stä. 

Suomen Merimieskirkko saa val-
tion kirkolta pientä tukea, mutta suurel-
ta osin toiminnan tekevät mahdollisek-
si vapaaehtoiset työntekijät, talkooväki, 
merimieskirkkopiirit sekä lahjoitukset.

Mitä voimme tehdä Merimieskirkon toi-
minnan jatkumiseksi vanhassa merikau-
punki Oulussa, jonka perustalle on ollut 
hyvä rakentaa teknologiakaupunki Oulua?

leila Holviala
Paula leiNoNeN 

Oulun Merimieskirkon vapaaehtoiset

Oulun merimieskirkko on pelastettava

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

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 OuluPostia
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Juha Valppu kirjoitti (RT:ssä 27.11.) sii-
tä, miten kirkon tulisi hänen mieles-
tään tänä päivänä suhtautua poikkea-
vaan seksuaalisuuteen.  

Kirjoituksessa esiintyi muun muassa 
kysymys, minkä takia poikkeava  seksu-
aalisuus koetaan tänäkin päivänä kir-
kon piirissä ongelmallisena, kun samaa 
sukupuolta olevien parisuhteiden rekis-
teröintikin on mahdollista. Tähän ky-
symykseen on helppo vastata, sillä kir-
kon tehtävä ei ole ikinä ollut noudattaa 
saati vahvistaa  kulttuurin tai valtavir-
ran käsityksiä, jos ne ovat ristiriidassa 
Raamatun kanssa. 

Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoit-
taa seuraavaa: ”Älkää mukautuko tä-
män maailmanajan mukaan, vaan 
muuttukaa mielenne uudistuksen 
kautta, tutkiaksenne mikä on Juma-
lan tahto, mikä hyvää, otollista ja täy-
dellistä.” (Room. 12:2). Kirkon ja kris-
tittyjen tehtävänä on siis toimia vasta-
vaikuttajana ja totuuden esillä pitäjänä 
maailman keskellä.

Tähän liittyen seurakunnan työn-
tekijöiden elämäntavalla on merkitys-
tä, vaikka sillä ei olisikaan suoranais-
ta vaikutusta työhön tai työn laatuun. 
Seurakunnan paimenen tehtävään 
kuuluu esimerkilliseen elämään pyr-
kiminen, ja homoseksuaalisuutta har-
joittavan pastorin esimerkki olisi var-
sin erikoinen Raamatun valossa, jossa 
seurakunnan paimenen tulee olla ”yh-
den vaimon mies”, sekä ottaen huomi-
oon monet kohdat, joissa puhutaan ho-
moseksuaalisuuden toteutuksesta. Täl-
löin ei ole oikein alkaa puolustelemaan 
elämäntapaansa omalla taipumuksel-
laan, vaan tehdä synneistään parannus 
ja pyytää siihen Jumalalta voimaa. Tä-
mä on esimerkki, jota paimenen tulisi 
seurakuntansa jäsenille näyttää.

Valppu kirjoittaa siitä, miten Paa-

valin ajatuk-
sia tai ohjei-
ta ei voi suo-
raan soveltaa 
moderniin ai-
kaan ja yhteis-
kuntaan. Vaikka ajat ja yhteiskunnat 
ovatkin muuttuneet, on kuitenkin ih-
minen sama kuin ennenkin. Jumala 
antoi Sanansa ensisijaisesti ihmiselle, 
johon pätevät tänä päivänäkin samat 
lainalaisuudet kuin ennenkin. Vaikka 
Paavali puhui homoseksuaalisuudesta 
luonnonvastaisena kauan sitten, ei tä-
mä seikka biologisessa mielessä ole vie-
läkään muuttunut. Ihminen on edel-
leen biologisesti ja psyykkisesti sama 
kuin tuhansia vuosia sitten. Samoin 
ei Raamatun sana, tai ihmisen vastuu 
Jumalan edessä ole muuttunut, vaikka 
kulttuurit, yhteiskunnat ja niiden vai-
kuttamat mielipiteet ovatkin.

Tässä yhteydessä on jälleen syy-
tä todeta, että homoseksuaalinen tai-
pumus ja sen toteuttaminen elämäs-
sä ovat kaksi eri asiaa. Jumala rakastaa 
niitäkin, joilla on kannettavana homo-
seksuaalisuuden risti, mutta tämä tai-
pumus ei kuitenkaan oikeuta sen har-
joittamiseen. Vaikka tässä yhteydessä 
puhuttaisiin kahden ihmisen välisestä 
rakkaudesta ja vastuusta, vahingoittaa 
synti kuitenkin vähintään ihmistä itse-
ään ja  etäännyttää ihmistä Jumalasta. 
Sen tähden kirkon ensisijaisena tehtä-
vänä ei ole hyväksyä mitä tahansa elä-
mäntapaa, vaan välinpitämättömyyden 
sijasta rakastaa lähimmäistä tämän to-
delliseksi parhaaksi pitämällä esillä to-
tuutta ja ohjaamalla parannukseen, ta-
kaisin armollisen Jumalan luo.

juSSi raNtala
opiskelija

Oulu

Kirkosta ja seksuaalisuudesta
Juha Valppu puut-
tui kirjoituksessaan 
(RT 27.11.) kirkon 
ja seksuaalivähem-
mistöjen suhtee-
seen. Hän oli harvi-

naisen oikeassa siinä, ettei ketään saa hal-
veksia eikä rajata lähimmäisenrakkauden 
ulkopuolelle seksuaalisen suuntautumisen 
perusteella. Toisaalta en ole kuullut edes 
konservatiivien koskaan väittäneen sellais-
ta. Olemme kaikki syntisiä, tokihan Jeesus 
tiesi sen antaessaan käskynsä rakastaa lä-
himmäistä. 

Minkäänlainen synti ei vie ihmisarvoa 
eikä tee kenestäkään yhtään vähemmän 
rakkauden arvoista. Ei meille kuitenkaan 
tulisi mieleenkään siunata esimerkiksi var-
kautta ja väkivaltaa tai väittää niitä hyvik-
si asioiksi rakkauden ja  suvaitsevaisuuden 
nimissä, ei vaikka ihmisellä olisi sellaiseen 
synnynnäinen taipumus. Ihmistä voi ra-
kastaa, vaikka ei voisikaan hyväksyä hänen 
tekojaan, aivan niin kuin Jumala itse vihaa 
syntiä ja tuomitsee sen, mutta rakastaa silti 
syntistä ihmistä. Hänen edessään homot ja 
heterot, ateistit ja uskovat, kunnon kansa-
laiset ja rikolliset ovat samalla viivalla Hä-
nen synnin pilaamina luomistöinään, jot-
ka Hän tahtoo pelastaa.

Homofobia-sanaa on helppo käyttää 
syyllistämään konservatiiveja.  Useimmi-
ten se on kuitenkin aiheetonta kärjistystä 
(marginaaliset ääriryhmät ovat asia erik-
seen). Esimerkiksi minulla olisi varmasti 
Valpun mielestä homofobia. Tunnen kui-
tenkin useita homoseksuaaleja, jotka ovat 
poikkeuksetta hienoja, lahjakkaita ihmi-
siä, joille suon ilman muuta myös parisuh-
teen rekisteröinnin. Pitäisikö kirkon kui-
tenkaan alkaa siunaamaan sellaista, mitä 
Jumala ei siunaa, vain siksi että muu yh-
teiskunta siunaa sen? 

Valpun mukaan Raamattuun vetoami-
nen on perusteetonta määriteltäessä oike-
aa ja väärää seksuaalisuuskysymyksissä. 

Onko ihmisellä silti oikeutta päättää, on-
ko Jumala todella sanonut sen, mitä Raa-
matussa on kirjoitettu? Millä perusteel-
la määritellään, mikä on Jumalan sanaa 
ja mikä ei? Jos ihminen alkaa valikoida, 
päädytään täysin mielivaltaiseen tulkin-
taan, joka perustuu enemmän tulkitsijan 
omiin mielipiteisiin kuin Raamattuun it-
seensä. Lopputulos on ehkä uskonnolli-
suutta, mutta kristinuskoa se ei enää ole. 
Jos kirkko mukauttaa oppinsa yhteiskun-
nan virtauksiin, se saavuttaa kyllä laime-
an hyväksynnän, mutta tekee lopulta it-
sensä täysin tarpeettomaksi. Kehitys nä-
kyy jo nyt: jos saarnoissa kuulee vain si-
tä samaa mitä  muuallakin, ei niitä enää 
kannata tulla kuuntelemaan, saati sitten 
maksaa kirkollisveroa.

Onko rakkauden kaksoiskäsky todella 
kristillisen kirkon ja Jeesuksen sanoman 
ydin? Samaa julistavat nykyään humanis-
mi ja monet muut aatteet ja uskonnot, ei se 
tuo maailmaan mitään uutta. Miksi ylipää-
tään kannattaisi seurata 2000 vuotta sitten 
Lähi-idässä elänyttä ja teloitettua puusep-
pää, jos hänellä ei edes ole sen kummem-
paa annettavaa maailmalle kuin muilla-
kaan uskonnoilla? Onhan niitä muitakin, 
jotka julistavat samaa ja ovat sentään on-
nistuneet elämässään paremmin.

Jeesus teki jotain, mihin humanismi ei 
pysty. Hän ei lakaissut ihmisen pahuutta 
ja syyllisyyttä maton alle eikä koskaan an-
tanut sille siunaustaan. Sen sijaan Hän ot-
ti syyllisyyden omille harteilleen ja vei sen 
ristille. Kun me emme onnistu rakasta-
maan lähimmäistä emmekä Jumalaa, Hän 
armahtaa jokaisen, joka sitä pyytää (niin 
heteron kuin homonkin) sen tähden, että 
Jeesus Kristus maksoi ristinkuolemallaan 
meidän velkamme. Tämän sanoman mu-
kana kirkko seisoo tai kaatuu.

KaiSa Niemi
fil. yo
Oulu

Synti, Raamattu ja kirkko

Postia

Viime vuosina on käytetty tehokkaasti 
hyväksi fobia-sanaa, jolla pyritään lei-
maamaan jotakin ihmisryhmää tai mie-
lipiteensä ilmaissutta ihmistä. Tuolla sa-
nalla on onnistuttu pelottelemaan ihmi-
siä niin kirkolliskokouksissa kuin edus-
kunnassakin jo pidemmän aikaa. 

Media kaikissa muodoissaan on ollut 
erinomainen väline sellaisen ilmapiirin 
luomiselle, jossa kaikenkarvaiset foobi-
kot näyttävät surkeilta ihmisraukoilta, 
joilla ei ole tarpeeksi sivistystä tai älliä 
ymmärtää suuren enemmistön ihmeel-
listä avaraa suvaitsevaisuutta.

Tuiran seurakunnan kappalainen, Ju-
ha Valppu, näyttää surullista esimerk-
kiä kirkon työntekijästä, jolle näyttää 
jääneen hämäräksi, mitä toisen ihmi-

sen mielipiteen kuunteleminen tarkoit-
taa. Tuo toinen on heti foobikko, joka ei 
ymmärrä nykyaikaa, vaan on jämähtä-
nyt menneeseen. Tuo toinen on siis nau-
rettava ja säälittävä surkimus, jolle ei ole 
vielä avautunut Raamatun tarkoitusperä 
nykyaikaan sovellettuna.

Rohkenen kuitenkin tarjota virkavel-
jelle toista sanaa fobia-sanan sijaan. Tuo 
sana on jumalanpelko, sillä se siellä taus-
talla on kaikilla niillä, jotka uskaltavat 
vedota Raamatun sanaan uskoa ja elä-
mää koskevissa kysymyksissä. Kysymys 
on siis todel-
lakin pelosta 
(fobia), mut-
ta ei sellaises-
ta, jota Val-

pun kaltaiset äänitorvet toitottavat vuo-
ron perään vuodesta toiseen! Koskemi-
nen Jumalan sanaan kun ei ole ollut ei-
kä ole mikään harmiton juttu. Siihen ka-
jonneet ovat nimittäin polttaneet paljon 
enemmän kuin vain näppinsä!

Kirkkoherra Aallon tapaus on mykis-
tävä esimerkki joko ihmispelosta tai sit-
ten siitä, että jopa kirkonmiehiltä ja nai-
silta näyttää raamatullinen ihmisku-
va tyystin kadonneen. Kaikki huutavat 
nyt kilvan kuorossa hyväksymistään su-
kupuolenvaihdokselle, jota kirkkoherra 

Aalto suunnittelee. 
Ja voi sitä onneton-
ta, joka uskaltaa 
asettaa kyseenalai-
seksi kirkkoherran 

toimet ja sen, voisiko hän jatkaa entises-
sä tehtävässään. 

Aalto ja hänen tukijansa näyttävät 
ajattelevan, että ihmisen persoonalli-
suus pysyy samana, oli hän sitten mie-
hen tai naisen ruumiissa hormoneineen 
päivineen. Näinhän ei tietenkään ole! 
Siis, mikäli Marja-Sisko Aalto haluaa 
olla kirkkoherrana, tulee seurakunnas-
sa järjestää uudet vaalit, johon hän voi 
myös osallistua. Eikö tämän pitäisi olla 
päivänselvää? Mutta kun ei se näytä ole-
van, ei edes piispollemme!

martti HeiNoNeN
Haukiputaan seurakunnan kappalainen

Homofobiaa vai jumalanpelkoa?
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Maata  kiertelemässä

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   

puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Rukoushuoneita ja 
vessanpönttöjä

• 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

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 

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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.

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

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

CpV LAULUYHTYE
CAPPELLA
PRO VOCALE

timo kinnunen, harmonikka

joulukonsertti

oulun tuomiokirkossa
lauantaina 13.12.2008 klo 19.00

k‰siohjelma 10 � ovelta

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
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u
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Lucia-kulkue 
valaisee 
perjantai-illan
Maikkulassa järjestetään per-
jantaina 12.12. kaikille in-
nokkaille avoin Lucia-kul-
kue. Kulkue lähtee liikkeel-
le viidesluokkalaisten johdol-
la Maikkulanraitin koululta 
(Jatulikivenkatu 3) kello 18 ja 
suuntaa kulkunsa Maikkulan 
asukastuvalle (Kangaskon-
tiontie 3). 

Kulkueeseen kannattaa ot-
taa mukaan oma kynttilä tai 
lyhty. Asukastuvalla pidetään 
pieni hartaus ja tarjolla on 
glögiä ja pipareita. 

Maikkulan Lucia-kulkue 
toteutetaan Maikkulanraitin 
koti- ja koulutoimikunnan 
sekä Karjasillan seurakunnan 
yhteistyönä. 

Kiiminki 
panostaa 
jumalan-
palveluksiin
Kiimingin seurakunta on 
päättänyt tiivistää yhteistyötä 
maallikkojen kanssa jumalan-
palvelusten suunnittelussa. 

Seurakuntalaisia kutsutaan 
ensi vuonna joka viikko suun-
nitteluhetkeen yhdessä seura-
kunnan työntekijöiden kans-
sa. Kokoontumiset pidetään 
keskiviikkoisin 7.1. alkaen kel-
lo 17 Montin-salissa. 

Pyhäpäivän viettoon kan-
nustetaan myös tarjoamalla 
seurakuntalaisille perhemessu-
jen yhteydessä kevyt lounas. 

Juhlavuoden aikana tar-
jotut kodinhoitajan palvelut 
eivät jatku seurakunnan toi-
mesta, mutta palvelusta lain 
mukaan vastaava Kiimingin 
kunta on varannut vastaavas-
ti talousarvioonsa 30 000 eu-
roa palvelusetelimaksuihin.

Brittiläinen katolinen hengen-
mies syyttää Disney-yhtiötä las-
ten pilaamisesta. Lapset tulevat 
ahneiksi, kun he joutuvat Dis-
neyn tuotteiden lumoihin. 

Apotti Christopher Jameson 
väittää, että Disney käyttää hy-
väkseen hengellisyyttä. Se luo 
materialismin kulttuuria tees-
kentelemällä tuottavansa eloku-
via ja kirjoja, joissa on moraa-
linen sanoma.

Esimerkiksi elokuvissa 
Prinsessa Ruusunen ja 101 
dalmatialaista yhtiö houkut-
telee lapsia ostamaan sen tuot-
teita käyttäen hyväkseen lasten 
halua nähdä itsensä osana ”hy-
vää ja onnellista perhettä.”

– Jokaisen elokuvan, kirjan, 
teemapuiston ja t-paidan takana 
on viesti: lasten maailma tarvit-
see Disneytä. Tämä on käytän-
nössä hengellisyyden hyväksi-
käyttöä, Jameson jylisee.

Viesti on se, että lapset tulevat 
onnellisimmaksi, jos he kokisi-
vat Disneyn maailman. Tuhan-
net perheet kaikkialta maail-
masta nielaisevat viestin, kun 
he kerääntyvät Disneylandiin. 
Tämä on lasten kaipaama py-
hiinvaellus, tie elämän tarkoi-
tukseen sellaisena kuin Disney 

Muslimeille omat kouluvessat. 
Piispojen aloite vihastuttaa. 

Näin otsikoi juttunsa britti-
läisen mauttomuuden ilmenty-
mä, iltapäivälehti. Tällä kertaa 
on vuorossa Daily Star, joka uu-
tisoi katolisten piispojen aikees-
ta sallia muslimeille oma vessat 
ja rukoushuoneet katolisiin kou-
luihin.

Piispojen ohjeet ovat järkyt-
täneet oppilaiden vanhempia. 
Ohjeet kun menevät pitemmälle 
kuin laki vähemmistöuskontojen 
oikeuksista edes vaatii, kirjoittaa 
Daily Star.

Lehden mukaan tuhansiin ka-
tolisiin kouluihin on rakennetta-
va bideitä, jalkakylpyjä ja rukous-
huoneita. Piispojen mukaan kou-
luihin on mahdollisuuksien mu-
kaan rakennettava huone tai huo-
neita, joissa muiden uskontojen 

jäsenet voivat rukoilla.
Vessoja voidaan muuttaa sel-

laisiksi, että niissä voi rituaalises-
ti puhdistautua. Jos sellaisia ves-
soja ei ole pysyvässä tai ajoittai-
sessa käytössä, vähemmistöus-
kontojen edustajille on järjestet-
tävä vessapalveluja merkittävien 
uskonnollisten juhlien aikana.

Muslimit puhdistautuvat ri-
tuaalisesti ennen rukousta. Riit-
tiä kutsutaan Daily Starin mu-
kaan Wudhuksi. Islam opettaa, 
että muslimit eivät voi rukoilla, 
jos he eivät ole läpikäyneet Wud-
hua vessareissun jälkeen.

Muslimi-isä Majid Khatme, 
jonka lapset käyvät lontoolais-
ta katolista koulua, kiittelee piis-
pojen aloitetta. Entisen katolisen 
koulun opettaja Daphne McLeod 
kuitenkin tokaisee, että piispojen 
ei kannattaisi kerjätä vaikeuksia.

Disney pilaa lapsemme
sen näkee.

– Ennen moraali ja elämän 
tarkoitus olivat osa kulttuuripe-
rintöämme. Nyt yhtiöt myyvät ne 
meille, Jameson sanoo.

religioN NewS Service

Oulun 
seurakuntiin 
tunnustuksia
Tasavallan presidentti Tar-
ja Halonen on myöntänyt it-
senäisyyspäivän alla Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan 
mitalin kultaristein Marjat-
ta Sainiolle. Hän on Oulun 
seurakuntayhtymän yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsen.

Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan ritarimerkin sai ro-
vasti Hannu Ojalehto. Hän 
on Tuiran seurakunnan kirk-
koherra.

€
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Särkeekö jalkoja, polvia, lonkkaa tai selkää?
Nyt vaivoihin löytyy helpotus: Jalkaterän virhe-
asennoista johtuviin ongelmiin voi apu löytyä
yksilöllisesti valmistetuista Jalat.net- tuki-
pohjallisista, joilla virheasentoa voidaan korjata
ja kivun lähde poistaa jopa kokonaan!

Tule ILMAISEEN jalkojen virheasento-
tutkimukseen. Se on Sinulle täysin maksuton!

Varaa aika heti!  Soita 044-276 7690
Ilmainen tutkimus Oulussa Terveysimpulssissa
(Isokatu 26 A, 2 krs, Anttilaa vastapäätä). Varaa aika
puhelimitse Pauli Rantoselta, p. 044-276 7690.

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

WWW.TOISENLAINENLAHJA.FI
(09) 180 2583

Kun talvi on kylmä, 
ei riitä että sydän 

on lämmin.

t l i k l ä

Huopa
 8 €

Lahjoita toivoa tulevaisuuteen!

Maailmassa on yli 33 miljoonaa hiv-tartunnan saanutta. 
Aids-kuolemat muuttavat yhteiskuntien ikärakenteita, 
jättävät lapsia orvoiksi ja vaikuttavat köyhien maiden   
talouteen. Suomen Lähetysseura tukee hiv/aidsin vas  -
taista työtä eri puolilla maailmaa. Osallistumalla joulu-
keräykseen olet mukana taistelussa aidsia vastaan.

Kiitos lahjastasi. Rauhallista joulua!

Lahjoita joulukeräykseen
Soittamalla  0600 01515 (14,94 e + pvm) 

Tekstiviestillä lähetä viesti JOULU5 (5 euroa) 
 tai JOULU10 (10 euroa) numeroon 16160.

Netissä www.mission.fi /joulukerays

Pankissa  tilinumero 800014-161130, viestiksi JOULU

 Aidsiin sairastuneet tai kuolleet ihmiset eivät ole vain numeroita tai 

tilastoja. He ovat ystäviä ja työ tovereita, sukulaisia, naapureita, opettajia, 

sairaanhoitajia, myyjiä, virkamiehiä, opiskelijoita, äitejä, isiä, lapsia. 

Suru koskettaa tavalla tai toisella jokaista tässä maassa asuvaa.” 
(diakoni Iiris Kontra, Botswana)

Tilaa jouluinen soittoääni kännykkääsi www.mission.fi/joulukerays

Muut seurakunnat

Yhdistykset

www.ohsrk.fi 

Pe 12.12. klo 19 International Christmas Celeb-
ration, Risto Wotchke. La 13.12. klo 17 lähtö 
Breikki – joulujuhlaan Rantsilaan. Su 14.12. klo 11
Pyhäpäivän sana, Ritva Himanka, Mari ja Janne 
Nykänen. Su 14.12. klo 18 Kauneimmat joululau-
lut. Ke 17.12. klo 19 Sana ja rukous, (ehtoollinen) 

Anja Nousiainen, Pasi Markkanen. TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
Su 14.12. klo 16.00 JOULUJUHLA

Ohjelmassa näytelmä 
IKKUNA JOULUN SYDÄMEEN
Puuro- ja kahvitarjoilu sekä 

lähetysarpajaiset
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 14.12. JOULUJUHLA klo 14.00 TERVETULOA!

To 11.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Esko 
Taipale, God’s Bell, aihe: Sana Herralta. Pe 12.12. 
klo 18.30 Varkkien pikkujoulut. Su 14.12. klo 11 

Seurakunnan joulujuhla, Sini Niemelä, Risto Wotschke, nuorten näytelmä: Kulissien 
takaa, puurotarjoilu. Su klo 12.30 Joulumyyjäiset, myytävänä käsitöitä, leivonnaisia,
laatikoita ja arpoja. Ti 16.12. klo 13 Päiväpiiri. Ke 17.12. klo 13 Senioripiiri, klo 18 
Nuorten joulujuhla. To 18.12. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Jouni Korkala. 
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 14.12. klo 15 Pyhän Andreaan 
kirkolla. Ti 16.12. klo 19 jouluseurat Pyhännän kirkossa.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Joulujuhla su 14.11. klo 14.
Anna & nuoret, Holman lapset, 
Taimi ja Juhani Nevalainen,Terhi 
Latvala. Tervetuloa!

Levollista Kristuksen
syntymäjuhlaa kaikille!

Seurat jatkuvat su 11. tammikuu-
ta klo 15. Raimo Vanninen, Alpo 
Pennanen.

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

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

j a K e l u H ä i r i ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

La 10.00 jumalanpalvelus. 20.12. joulujumalanpalvelus. Su 14.12. 15.00 
Joulukonsertti ja yhteislaulutilaisuus. Vapaa pääsy, kolehti hyväntekeväi-
syyteen. Konsertin jälkeen mahdollisuus ostaa jouluisia laatikkoruokia. 
15.-17.12. 11-15 joulumyyjäiset: laatikkoruokia, leivonnaisia, käsitöitä 
ym. Ma-pe 10.00 aamurukouspiiri. Tervetuloa!

Su 14.12. klo 15 Joulujuhla. Koleh-
ti Injun lastenkodin lapsille. 
Tervetuloa!
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Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn-

tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulujoen seurakunnassa on haettavana

KIRKKOHERRAN VIRKA

Tiedustelut: kirkkoherra Paavo Moilanen, p. 040 510 2837 
ja lääninrovasti Hannu Ojalehto, p. 0400 681 833.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.

Hakemukset lähetetään Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulille 16.1.2009 klo 16 mennessä, 

osoite: Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. 

Kiiminki on lapsirikas ja kasvava n. 12 000 asuk-
kaan seurakunta. 

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA,
KIIMINGIN SEURAKUNTA

Virka on päätoiminen, osa-aikainen (50%). Avoinna olevan viran
kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä lähetyssih-
teerin koulutus. Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukainen. 
Virka täytetään 1.3.2009 alkaen. Virassa on kuuden kuukauden 
koeaika. Valitun tulee esittää rikoslain 6 § 2. mom. mukainen 
rikosrekisteriote sekä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lähe-
tyssihteerin tehtävänä on edistää lähetystyötä ja sen varainhan-
kintaa seurakunnassa. Hänen vastuullaan on kehittää lähetys-
kasvatusta ja huolehtii yhteydenpidosta seurakunnan nimikko-
lähetteihin ja -kohteisiin. Tiedusteluihin vastaavat julistustyön 
kappalainen Saija Kronqvist 040 579 3245 tai kirkkoherra Pauli 
Niemelä 040 579 3246. Kiimingin kirkkoneuvostolle osoitetut 
hakemukset tulee jättää pe 19.12.2008 klo 16.00 mennessä 
osoitteeseen: PL 5, 90901 Kiiminki.

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

Oulun seurakuntayhtymän jär-
jestämä joululeiri yksinäisille oli 
kysytty. Kaikki 25 paikkaa täytet-
tiin. Valitettavasti kaikkia haluk-
kaita ei voitu ottaa leirille Roku-
alle, sillä tilaa oli vain rajoitetusti. 
Ilmoittautuneita oli noin 60.

Leirin vetäjä, diakoni Tert-
tu Rahko pahoittelee, että kaik-
ki halukkaat eivät päässeet jou-
luleirille.

Rahko toivoo, että seurakun-
tayhtymällä olisi enemmän re-
sursseja käytettävissään, jot-
ta mahdollisimman moni voisi 
osallistua vastaaville leireille.

– On perheitä, jotka tarvitsisi-
vat jouluaikaan yhteistä olemis-
ta. Joulu voi muuten olla ankea 
tällaiselle perheelle, Rahko huo-
mauttaa.

Seurakuntayhtymän työnteki-
jöitä voi olla vaikea saada joulu-
leireille.

S a t u L a p in lam p i

Yksinäisten joululeirille 
oli kysyntää

– En tiedä, onko tilannetta 
kartoitettu, Rahko viittaa työn-
tekijöiden halukkuuteen työs-
kennellä joululeirien kaltaisissa 
tapahtumissa.

– Minä ilmoittauduin vapaa-
ehtoiseksi joululeirille. Ilmoi-
tus otettiin ilolla vastaan, Rah-
ko kertoo.

Joulunalus on Rahkon mu-
kaan diakoniatyöntekijöille hy-
vin raskas. Voi olla, että työnte-
kijät ovat jouluun mennessä niin 
puhki, ettei heillä ole voimia 
työskennellä pyhinäkin.

Papit ja kanttorit ovat joulu-
ajan jumalanpalveluksissa niin 
työllistettyjä, että heidän on 
mahdotonta osallistua joululei-
reille, Terttu Rahko sanoo.

Resurssien saaminen joululei-
rien kaltaisille tapahtumille on 
Rahkon mukaan haasteellinen 
tehtävä.

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajan, Karjasillan kirk-
koherran Juhani Lavangon mu-
kaan tämän joulun kokemukses-
ta on syytä ottaa oppia ja värvätä 
tulevien joulujen yksinäisten lei-
reille enemmän työntekijöitä, jot-
ta olisi mahdollista järjestää sa-
manaikaisesti  kaksi leiriä, toinen 
Juumassa, toinen Rokualla.

– Tässä tarjoutuu myös vapaa-
ehtoisille vastuunkantajille erin-
omainen mahdollisuus mielek-
kääseen palvelutyöhön, Lavanko 
huomauttaa.

Myös Oulun seurakuntayhty-
män yhteisen seurakuntapalve-
lun johtajan Jouni Riipisen mie-
lestä on mahdollisista harkita, et-
tä joululeireille otettaisiin enem-
män osanottajia ja leirejä olisi 
kaksi.

PeKKa HeliN

OULUNSALON SEURAKUNNALLE UUSI TUNNUS

Oulunsalon seurakunta on uu-
sinut visuaalista ilmettään. Yk-
si osa siitä on viime viikolla jul-
kistettu uusi tunnus. Tunnuksen 
suunnittelu lähti liikkeelle 
vuoden alussa järjestetystä 
suunnittelukilpailusta, jos-
sa kerättiin ideoita uudeksi 
tunnukseksi. 

Parhaana palkittiin ou-
lunsalolaisen TaM Reija 
Haapalaisen kolmen vii-
van avulla ilmentämä näky-
mä maasta ja sen yllä ristis-
tä, jonka saattoi myös nähdä 
nousukiidossa olevana len-
tokoneena. 

Haapalaisen luonnoksen ja 
kilpailun muun parhaimmiston 
pohjalta lopullisen muodon tun-
nukselle antoi 25-vuotias Harri 

Oulunsalon seurakunnalle 
uusi tunnus

Tarvainen. Oulunsalolaissyntyi-
nen Tarvainen opiskelee graafista 
suunnittelua Lapin yliopistossa. 

Oulunsalon seurakunnan tun-

nuksessa ja visuaalisessa ilmeessä 
yhdistyvät nykyaikaisuus ja pai-
kallisuus kaikkein keskeisimpään 

ulottuvuuteen, Kristuksen ristiin. 
Tunnus henkii myös seurakunta-
työn monipuolisuutta, inhimilli-
syyttä sekä arvokasta, mutta kui-

tenkin helposti lähestyttävää 
seurakuntaa. 

Uusi seurakunnallinen 
ilme otetaan käyttöön kirk-
kovuoden aikana ja se näkyy 
logona kirjekuorissa, säh-
köisissä ja paperisissa asia-
kirjoissa, ilmoituksissa ja 
nettisivuilla. 

Tunnuksen julkistamisen 
yhteydessä vietettiin myös 
seurakunnan taidenäyttelyn 
avajaisia. Näyttelyyn voi tu-

tustua viraston aukioloaikoi-
na 7. tammikuuta saakka.

elSi HuttuNeN
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Ohjelmien palautteet: tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi 
Su 14.12. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Harri Fagerholm, 
kanttorina on Heikki Jämsä.
Su 14.12. klo 11.25 radiopyhäkoulussa puhuu 
lastenohjaaja Marja Kukkonen aiheesta Tehkää 
tie kuninkaalle.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 17.12. klo 15.40 Naisen allakka. Rehtori Tuu-
la Tervonen kolumnoi.
To 18.12. klo 15.40 Kasvun paikka. Oulun seura-
kuntien yhteisen seurakuntapalvelun uusi johtaja 

Jouni Riipinen Marja Blomsterin vieraana.
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko 
vastaa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Kar-
jasillan seurakunnan pastori Mikko Salmi. 
Mikolle voi lähettää kysymyksiä osoitteessa 
www.radiodei.fi.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz Su 14.12. klo 
9.45 radiopyhäkoulussa puhuu lastenohjaa-
ja Marja Kukkonen aiheesta Tehkää tie kunin-
kaalle.
Su 14.12. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edelli-
sen maanantain Etappi-ohjelma, toimittaa Mer-
vi Jutila Alavieskasta.
Ma 15.12. klo 17.05 Etapilla ovat vieraana Nepa-
liin määräaikaiseen lähetystyöhön lähdössä ole-
vat Vuokko ja Matti Laurila Kempeleestä.
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.

Suora lähetys internetosoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 14.12. messu Oulun tuomiokirkosta klo 10. 
Toimittaa Anna-Mari Heikkinen, avustaa Ari-
Pekka Metso, kanttorina Raimo Paaso, urku-
rina Maija Tynkkynen ja Leija Lahtinen oboe. 
Viittomakielen tulkkaus.

WWW.TOISENLAINENLAHJA.FI
(09) 180 2583

Joka joulu sitä samaa.
Haalit aivan turhaa kamaa.

Kierrät kaupat, ruuhkat ravaat
Tavaroita pakkaat ja avaat. 

Rumat vaasit, pullot, lahjavaatteet.
Minne jäivät joulun aatteet?

Tee tästä joulu erilainen.
Anna lahja toisenlainen.
Vuohi, kaivo, viisi sikaa 

kiitää kehitysmaahan tuota pikaa.
Kirkon Ulkomaanapu teitä kiittää 

kaukomaillakin kun ruoka riittää.

ANNA-MARI KASKINEN
Kuvitus Ulla Vaajakallio

Matka joulun 
salaisuuteen
Kirja täynnä joulun tunnelmaa. 
Herkät runot ja kauniit kuvat johdat-
tavat Seimen Lapsen luo. Ovh. 25,90

ANNA-MARI KASKINEN
Kuvitus Minna L. Immonen

Kynttilän lämpöä
Lahjaksi lämpimiä ajatuksia. Kauniit 
runot välittävät lämpöä ystävälle. 
Värikylläiset akvarellikuvat syven-
tävät teoksen tunnelmaa. Ovh. 25,90

MAIJA PAAVILAINEN

Tähtisadetta
Ilon, kiitollisuuden ja onnen säkeet 
saavat arjen kimaltamaan. Tähti-
sadetta juhlistaa Maija Paavilaisen 
40-vuotista uraa rakastettuna 
tekstin- ja kuvantekijänä. Ovh. 16,90

LAHJAKSI LÄMMIN LUKUHETKI
SARI KAASINEN

Nuku, nuku lapseni
Kehtolauluja ja hyräilyhetkiä
Teos kutsuu kehtolaulujen moni-ilmeiseen 
maailmaan ja kannustaa laulamaan 
lapselle. Kirjan liitteenä on cd-levy, 
jolla Sari Kaasinen esittää rakkaimpia 
kehtolaulujaan. Ovh. 32,90

KARI KEMPPAINEN

Paluu hanhisuolle
Tunnettu luontodokumenttien tekijä palaa 
kirjassaan nuoruutensa sielunmaisemiin – 
Kainuun soille. Vuosien saatossa erämaa on 
opettanut paljon elämästä, ystävyydestä, 
luonnosta ja tietysti myös metsähanhesta. 
Ovh. 28,90

KAIUS NIEMI

Helena Ranta
Ihmisen jälki
Monipuolinen henkilökuva arvostetusta 
professorista. Helena Ranta on työssään 
kohdannut paljon inhimillistä hätää ja 
tarvinnut tiukkaa ammattimaisuutta. Vuodet 
maailmalla ovat vakuuttaneet, että myös 
kuolleilla on ihmisoikeudet. Ovh. 33,90

Kirjakaupoista ja Kotimaakaupasta
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9–17)  |   www.kirjapaja.fi Sisältöä elämään.

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 
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Jumala on rakkaus
Sekö on rakkautta, kun haluan toisen ihmisen muuttuvan mieleni mukaiseksi? Tai 
se, kun hukutan läheiseni toistaan hienompiin lahjoihin? Tai se, kun teen itse kai-
ken ja syytän sitten toisia osallistumisen puutteesta. Vai sekö kun käperryn itseeni, 
enkä uskalla luottaa.

Mikä on sitä rakkautta, johon sinä Jumala meitä kutsut? Onko se sellaista, että 
kyllä periaatteessa välitetään kaikista, mutta käytännössä ei tehdä mitään? Onko 
rakkaus tunne vai tekoja? Onko rakkaus siinä, miten osaa toista kohdella, vai siinä, 
miten tuo toinen osaa ottaa rakkautta vastaan?

Raamatussa meille kerrotaan rakkauden Jumalasta, joka ei kaihtanut keinoja. 
Jumala uskalsi mennä äärimmäisyyksiin rakkaudessaan. Jopa niin pitkälle, että 
kaikki eivät tunnistaneet sitä rakkaudeksi. He eivät ymmärtäneet, miten Jumalan 
rakkaus voi tulla todelliseksi seimen lapsessa tai itsensä toisten puolesta uhraavassa 
Vapahtajassa.

Joulua pidetään rakkauden juhlana, mutta se ei ole sitä, jos oma sydän on täynnä 
vihaa, katkeruutta tai epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Joulun valmisteluissa tär-
kein on sisäinen valmistautuminen.

Meillä ei ole Jumalalle mitään muuta tuotavaa, kuin epäonnistumisemme ja koke-
mamme vääryydet; oma elämä juuri sellaisena kuin se on, rikkinäisenäkin. Juma-
lan rakkaus on sitä, että Hän haluaa ottaa kaiken tämän vastaan, itselleen, ja luoda 
meidän sydämessämme tilaa rakkaudelle.

Jumalan rakkaus on myös sitä, että sydämemme avautuu näkemään elämän 
kokonaisuutena, johon kuuluu monenlaista. Silloin on helpompi antaa anteeksi ja olla 
myös kiitollinen. Jumalan antaa meille voiman rakastaa, vaikka se on vaikeaa. 

KaroliiNa löytty
Kirjoittaja on pastori Ylöjärveltä.

3. adventtisunnuntai on latinankieliseltä nimeltään ”adventus spiritualis et sanc-
tifications”. Nimi viittaa Kristuksen hengelliseen tulemiseen. Suomenkielisenä 
aiheena on Tehkää tie Kuninkaalle. Johannes Kastaja on päivän keskushenkilö, 

mihin viittaa Jesajan kirjasta lähtöisin oleva antifonikin: ”Raivatkaa autiomaahan Her-
ralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!”

3. vuosikerran vaihtoehtoiset evankeliumitekstit ovat molemmat Johanneksen evan-
keliumin katkelmia. Ensimmäisen luvun evankeliumitekstissä puhutaan pappien ja lee-
viläisten kysymyksistä Johannes Kastajalle. Tämä oli kastamassa ”Jordanian tuolla puo-
len, Betaniassa”. Nimitys on hieman hämäävä, sillä tällaista paikka ei tunneta ainakaan 
Jordanin itäpuolella. Sen sijaan Jerusalemin lähellä oleva Betania on hyvin tuttu Raa-
matun paikka.

Johannekselta tivataan messiaanisuudesta ja profeetallisuudesta. Johannes kieltää 
hengellisen kuninkuutensa ja tyytyy toteamaan olevansa se, joka huutaa autiomaassa 
”Tasoittakaa Herralle tie”. Näin evankeliumitekstissä vahvistetaan Johanneksen rooli 
Vanhan ja Uuden testamentin välimiehenä.

Vaihtoehtoinen evankeliumiteksti kertoo Jeesuksen julkisen toiminnan alkamisesta 
ja siitä, miten Johannes reagoi kuultuaan Jeesuksen aktivoituneen julistajana. Tekstissä 
kerrotaan myös Jeesuksen (= mahdollisesti hänen opetuslastensa) alkaneen kastaa ih-
misiä samaan tapaan kuin Johannes Kastajakin teki. 

Johannes antaa täyden arvon Jeesukselle ja iloitsee tämän toiminnan menestymisestä. 
Omaa rooliaan hän vähättelee. Tosin hän rinnastaa itsensä ”sulhasen ystäväksi”. Jeesus 
on sulhanen ja seurakunta on morsian. Johannes sanoo: ”Sulhasen ystävä seisoo hänen 
vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan.” 
Tämä ei ollut vain satunnainen heitto, sillä ”sulhasen ystävä” oli tuohon aikaan valittu 
tuttu, eräänlainen bestman. Hänelle kertyi luottamustehtäviä liittyen häiden järjeste-
lyihin. Hän oli myös usein puhemies sulhasen ja morsiamen välillä.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 85: 9–14
Ensimmäinen lukukappale 
5. Moos. 18: 15–19
Toinen lukukappale Room. 16: 25–27
EvankeliumiJoh. 1: 1 tai Joh. 3: 26–30

Vapahtaja, anna minulle ilo ottaa vastaan.

Ota minulta pois suorittamisen tarve.

Ota minulta pois kaikki, mikä painaa.

Luo sydämeeni tilaa rakkaudelle, sinun rakkaudellesi,

joka saa minut tekemään sen minkä jaksan, 

ilolla ja rakkaudella.

Aamen.

w w w.sxc . hu /  J o na t han We r n e r
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”Annoit kerran kirkkaan merkin, 
loistit joulun sanomaa, säilyy 
siitä muisto herkin, kauas 
vuosisatain taa. Anna meillekin 
joulumieltä, muuten eksymme 
seimen tieltä”, riimittelee Vexi 
Salmi.

Vexi Salmi:

exi Salmi, 66, on puke-
nut suomalaisten tunto-
ja sanoiksi vuosikymme-
nien ajan. Hänet tunne-

taan tuhansien murheellisten laulujen, hil-
peiden rallien – ja joululaulujen – sanoit-
tajana. Suomen tuotteliain lauluntekijä on 
kirjoittanut myös lukuisia romaaneja, ru-
noja, satukirjoja, lastennäytelmän ja mu-
sikaalin.

– Minulla on luterilainen asenne elä-
mään. Olen aina tehnyt paljon töitä.

– Nuorena olin villi ja kärsimätön, en 
pystynyt keskittymään mihinkään. Van-
hemmiten olen oppinut, että hiljaisuudes-
sa on voimaa. Se on välttämätöntä, jos ha-
luaa pysyä henkisesti ja fyysisesti terveenä, 
Vexi Salmi kertoo.

Hän harjoitteli seisauttamaan harhai-
levat ajatuksensa hiljentymällä. Kun aivot 
saivat tehdä työtä rauhassa, syntyivät sa-
noituksetkin.

– Kun keskittymiskyky kasvaa, voi pa-
neutua täysillä siihen, mihin haluaa. Pys-
tyn hiljentymään missä tahansa, vaikka 
kaupan tungoksessa.

”ikuisuutta kaipaa 
avoin mieli” 
Joulun aikaan Vexi Salmi kaipaa täydellistä 
rauhoittumista ja pakenee, milloin mahdol-
lista, markkinahumua hiljaisuuteen.

”Kadun ruuhkat, kiireet jäävät, kaupat 
suljetaan. Lumi leijuu maahan hiljaa, ko-
tiin kuljetaan... Kun syttyy joulun valot, 
vain kadun varren talot, joulurauhaa yksin 
vartioi. Kirkonkellot jostain kaukaa soi.”

Joulumieleen virittyessään taiteilija tapaa 
kuunnella kotonaan Matteuksen jouluorato-
riota, Sibeliusta ja saksalaisia säveltäjiä.

– En ole niin narsisti, että kuuntelisin 
omia kappaleitani!

Joulumessun harras tunnelma vaikut-
taa häneen voimakkaasti.

– Minulle joulu on vanha kristillinen 
juhla, hiljainen perhejuhla, johon kuu-
luvat normaalit traditiot. Käymme jou-
lukirkossa ja hautausmaalla, sytytämme 
kynttilät. Syömme hyvän aterian, jolla 
luetaan evankeliumi, jos ollaan suku-
laisten kanssa.

Yksi Salmen ja Suomen suosituim-
mista joululauluista kuuluu: ”On joulu-
yö, sen hiljaisuutta yksin kuuntelen, ja sa-
naton on sydämeni kieli. Vain tähdet öis-
tä avaruutta pukee loistaen, ja ikuisuutta 
kaipaa avoin mieli. Näin sydämeeni jou-
lun teen ja mieleen hiljaiseen, taas Jeesus-
lapsi syntyy uudelleen. On jouluyö, sen sy-
vä rauha leijuu sisimpään, kuin oisin osa 
suurta kaikkeutta...”

– Laulun voi ymmärtää monella taval-
la. Usko on mysteeri. Jokaisen on löydettä-
vä se oma Jeesus-lapsensa. Itse uskon Jee-
suksen olleen historiallinen henkilö. Us-
kon myös sanoinkuvaamattomaan, mää-
rittelemättömään Jumalaan, vaikken pe-
rinteinen kirkkouskovainen olekaan, lau-
luntekijä linjaa.

tuomitsemisen synti 
jäänyt vähemmälle
Vexi Salmi antaa sanoitustensa kuulijoil-
le täyden vapauden tulkita tekstejä omas-
ta kokemusmaailmastaan lähtien.

– Ihmisen ajatuksia ei voi mikään sys-
teemi eikä kukaan toinen ihminen vangi-
ta, ne ovat aina vapaita... Olen hidas hämä-
läinen erakkoluonne – oman tien kulkija 
hyvässä ja pahassa. En ole koskaan usko-
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Vexi Salmi:

Hiljentymisen taitoa harjoitelleen Vexi Salmen lauluista löytyy kaipaus 
sanattomaan rauhaan: ”Siellä joulu on lähellä meitä, sen sanoma 
ikuinen, vaikka kuljemme maailman teitä, niin tunnemme aina sen.”

nut kenenkään neuvoja. Olen saanut mon-
ta mustelmaa sen takia.

– Kunnioitan kaikkia uskontoja, pait-
si hihhulilahkoja, jotka rahastavat uskol-
la. Itse olen luterilaisen kirkon jäsen. En 
ole kärsinyt kirkon takia, enkä ole koskaan 
pilkannut kirkkoa, Vexi Salmi pohtii.

Kirkon ”sivustakatsojana” hänestä 
näyttää, että viime vuodet ovat olleet hen-
gelliselle etsinnälle otollista aikaa.

– Kirkko ja sen työntekijät ovat paljon 
avoimempia ja ihmistä ymmärtävämpiä 
kuin ennen. Perussynti eli tuomitseminen 
on jäänyt vähemmälle. Kirkon täytyy kui-
tenkin esittää sanomansa selkeästi.

– Kun kirkossa on yritetty miellyttää 
kaikkia, etenkin nuoria, on tullut hupai-
sia ylilyöntejä. Jos ihmisen saa jollain hou-
kutuksella kirkkoon, mihin se johtaa? Hän 
ei välttämättä tule toiste.

”tuo hartaus 
tunteiden kaamokseen”
Joulun tähti -laulu koskettaa suunnastaan 
eksyneitä.    

”Syty uudelleen joulun tähti, syty meil-
lekin loistamaan. Tuo valoa ihmismieliin 
ja sydämen pimeyteen. Tuo hartaus mus-
taan yöhön ja tunteiden kaamokseen. 
Loistit kerran paimenille, tuoden joulun 
maailmaan. Annoit viestin tietäjille, olit 
heidän oppaanaan.”

Iän myötä tasoittunut, filosofiaa ja teo-
logiaa harrastanut herrasmies myöntää 
löytäneensä suhteellisen suuren onnelli-
suuden ja mielenrauhan pitkän etsimisen 
jälkeen.

– Kun tuntee itsensä raadolliseksi ja ry-
pee itsesäälissä tai kuolema käy läheltä, on 
pakon edessä etsittävä uutta suuntaa. Sil-

loin on kontattava tyhjänä ja nöyränä ta-
kaisin alkuun ja lähdettävä uudestaan liik-
keelle.

Vexi Salmi ei hyväksy hokemaa, että 
hänen ikäpolvensa miehet olisivat uudis-
tumiskyvyttömiä ja -haluttomia. Riimit 
vahvistavat väitettä: ”On jouluyö ja lumi-
huntuun pukeutunut maa, kun yhtä puh-
das itse olla voisin. Se ajatukset joulun tun-
tuun virittymään saa, kuin harras sävel si-
sälläni soisi.”

Ronskimmassakin repertuaarissa löy-
tyy. Sanaseppo on antanut suunvuoron 
myös ”härmäläisille perusjunteille”, joi-
ta ei nähdä kauniiden ja rohkeiden karke-
loissa. Raadollisemmat rallit puhuttelevat 
tunarin muotokuvista itsensä tunnistavia 
kuulijoita.

Vexi Salmen väliin salaviisaissa lauluis-
sa esitellään vaivihkaa sisäisen rauhan reu-
naehtoja. Niitä hän on etsinyt itsekin, jos-
kus kissojen ja koirien kanssa.

”Silti ollaan hengissä horjuttu läpi elä-
män helvetin, ja pikku masennukset tor-
juttu millä keinolla milloinkin. Ja vaikka 
ei sanottavasti tuota tietoa jäänyt kaaliin, 
niin sisulla loppuun asti, ja rinta kaarella 
maaliin”, Irwin luki lavean tien lakia Ve-
xin sanoin.

– Tietääkseen mitä onni ja ilo ovat, 
on tunnettava niiden vastapoolit. Ihmi-
sen instrumentit, koko materiaalimme, 
on karkeaa. Ei ole absoluuttisen hyvää ih-
mistä, muistuttaa mies, joka pelkää an-
tavansa itsestään haastattelussa liian hy-
vän kuvan.

jaNNe villa

Lainaukset Vexi Salmen joululauluista.

P i i r r o k s e t :  Re i j a  H aa p a la in e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 14.12. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Raimo Paaso, urkurina Maija 
Tynkkynen ja Leija Lahtinen 
oboe. Kirkkokahvit Keskus-
tan seurakuntatalolla. 
Messu su 14.12. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
torina Raimo Paaso. Kirkko-
kahvit.
Hiljaisuuden iltamessu ma 
15.12. klo 19 Heinätorin seu-
rakuntakoti. Lähde paasto-
najan matkalle jouluun. Voit 
pysähtyä arjen kiireiden kes-
kellä, hiljentyä Sanan äärelle 
ja ehtoollispöytään. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 11.12. klo 18 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Erja Järvi, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 14.12. klo 10 Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Tai-
na Voutilainen. 
Messu su 14.12. klo 10 Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa San-
na Okkola, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 14.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Tai-
na Voutilainen. 
Messu su 14.12. klo 12 Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 12 Maikkulan kap-
peli. Toimittaa Erja Järvi, 
kanttorina Riitta Piippo.  
Viikkomessu to 18.12. klo 
18 Karjasillan kirkko. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Tervetuloa 
kahden vartin pysähdyspai-
kalle sanan, rukouksen ja eh-
toollisen äärellä. 

Tuiran seurakunta
Messu su 14.12. klo 10 Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ra-
jakylä 4- ja Pyhä Luukas 3- 

päivärippikouluryhmät osal-
listuvat messuun. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 14.12. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. 
Messu su 14.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Markus Mähönen, saarna 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Paula Kyllönen ja Raija Yrjö-
lä, kanttorina Taru Ängesle-
vä. Eläkeläisten joulujuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 12 Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, kanttorina Ulla Metsän-
heimo.
Perhekerhojen adventti-
kirkko ke 17.12. klo 10 Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Ulla Metsänheimo.
Saksankielinen jumalanpal-
velus ke 17.12. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Hans-Martin Röker.
Kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Viikkomessu ke 17.12. klo 20 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ulla 
Säilä, musiikki ”Resonanssi”, 
harmonisen laulun ryhmä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 14.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

YlikiiMingin alue
Messu su 14.12. klo 10 Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Vei-
jo Koivula, kanttorina Leo 
Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Messu 3. adventtisunnun-
taina 14.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Maria Vähäkan-
gas, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Hannu Nie-
melä.

Kempele
3. adventtisunnuntain mes-
su 14.12. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-

taa Timo Riihimäki, avustaa 
Pekka Rehumäki, kanttorina 
Marjo Irjala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttori-
na Marja Ainali.
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 13 Jäälin seura-
kuntakodissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttorina Marja 
Ainali, Kiimingin kiurut Ella 
Kiviniemen johdolla.

Liminka
Messu su 14.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
avustaa Aino Pieskä, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Kemin 
kirkkokuoro vierailee.

Lumijoki
3. adventin sanajumalan-
palvelus su 14.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, saarnaa Liisa Kigma, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Jumalanpalvelus su 14.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttori 
Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 14.12. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa 
Juha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
keStilä
lasten joulukirkko to 11.12. 
klo 9.30 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Unto Määttä.
kauneimmat joululaulut 
ja sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 19 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rah-
ko, kanttorina Pentti Jäntti, 
kirkkokuoro avustaa. 

PiiPPola
kauneimmat joululaulut 
ja sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 19 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määt-
tä. Violakuoro ja mieskuoro 
avustavat.

lasten joulukirkko ke 17.12. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Veijo Kinnunen. 

Pulkkila
lasten joulukirkko to 11.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. 
kauneimmat joululaulut 
ja sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kantto-
rina Pekka Kyöstilä, kirkko-
kuoro avustaa.
koulujen joulukirkot pe 
19.12. klo 9 yläaste ja klo 
10 ala-aste. Toimittaa Urpo 
Luokkala, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. 

PYHäntä
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululaulut 
14.12. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Ulla Koskelo. Kirkkokuo-
ro avustaa.
 
RantSila
kauneimmat joululaulut 
ja sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Arja Leino-

Satu Lap
in

lam
p

i
R

eija H
aap

alain
en

nen. Lapsikuoro Stellat ja ve-
teraanikuoro avustavat.

Siikasalo
Ruukki
Messu su 14.12. klo 10 Paa-
volan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Haapala.

SiikaJoki 
Siikajoen Sisun 100-vuo-
tisjuhlajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen. Sii-
kajoenkylän rippikoululaiset 
kaikki kirkkoon.

ViHanti
ikäihmisten kirkkopyhä su 
14.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Teemu Riihimäki, kant-
tori Asko Rautakoski. Puuro-
ateria seurakuntatalolla.
Perhekirkko to 18.12. klo 
9.15 kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Riihimäki. Mukana päivä-
koti ja ryhmis. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
14.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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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

Lumivalkea kartano 
muuttuu Joulutaloksi

11.–18.12.2008enot oulussa 

Koskelan seurakuntakoti muut-
tuu Joulutaloksi lauantaina 13. 
joulukuuta kello 10–15. Jo pe-
rinteeksi muodostuneessa ta-

pahtumassa koko perhe pääsee kuule-
maan, näkemään ja tekemään joulua.

Yläkerrassa on mahdollisuus jou-
luaskarteluun koko perheen voimin. 
Tarinatuokiot kuullaan kello 11, 13 ja 
14. Alakerrassa on myyjäisten lisäk-
si arvontaa, ongintaa ja jouluista mu-
siikkia. Jouluhartauteen hiljennytään 

kello 12. Joulupuuroa pääsee syömään 
yhden euron hintaan, torttukahvit saa 
kahdella eurolla. Seurakuntatalon ai-
tassa on nähtävillä myös jouluseimi. 

Joulutalon järjestävät Tuiran seura-
kunnan diakonia- ja perhetyö, Läm-
mitä lähimmäistä -ryhmä sekä Mis-
sionuoret.

Joulutalo Koskelan seurakuntakodilla 
(Koskelantie 86) la 13.12. kello 10–15. 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
11.12. ja 18.12. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. Pas-
tori Anna-Mari Heikkinen. 
Hartaus to 11.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
aamupiiri la 13.12. klo 10, 
Vanha Pappila. 
lucia-päivän kirkko la 13.12. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Lars-Eric Wentin ja Kristina 
Klingenberg.
opettajien joulujuhla la 
13.12. klo 15, Caritas-koti. 
Sanan- ja rukouksen ilta su 
14.12. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Lauletaan yh-
dessä ylistyslauluja sekä vir-
siä. Illan päätteeksi henkilö-
kohtaista rukouspalvelua.
keskiviikkoseurat ke 17.12. 
klo 18, Vanha Pappila. Jou-
lulaulu- ja virsiseurat.
Miesten piiri ke 17.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaus to 18.12. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri to 18.12. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Markuksen evankeliumi luku 
7. Piirin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Perheiden jouluhartaus to 
18.12. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Petri Satomaa ja 
Taina Voutilainen. Pyhän An-
dreaan lapsikuoro.
Hartaus to 18.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen.
ompeluseurat to 18.12. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 11.12. klo 
18–20 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Joulun profetiat, vetä-
jänä pastori Petri Satomaa.
Hiljainen rukousvaellus pe 
12.12. klo 18–20, la 13.12. klo 
11–18 Kastellin kirkko. Tule 
hiljentymään rukouspolulle, 
vaeltamaan kaikessa rauhas-
sa Raamatun tekstien ja ru-
kousten äärellä. Oman pol-
kusi saat kulkea juuri sinulle 
sopivalla tavalla. Perjantai-
na polku on auki klo 18–20 
ja lauantaina klo 11–18.
Rauhanyhdistyksen alueel-
linen joulujuhla pe 12.12. 
klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri ke 17.12. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. Kut-
summe uusia Raamatusta kiin-
nostuneita miehiä mukaan 
piiriimme. Kahvitarjoilu.

Herännäisseurat su 14.12. 
klo 15, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tule viettämään yhteinen 
hetki Siionin virsien ja lyhyi-
den seurapuheiden parissa.
Raamattupiiri to 11.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri ma 15.12. klo 
18, Karjasillan kirkko. Muka-
na kappalainen Liisa Karku-
lehto. Viimeinen kerta tälle 
vuodelle.
Raamattupiiri to 18.12. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 18.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 11.12. klo 18, 
Kaukovainion kappelila ja 
Kastellin kirkolla. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 11.12. klo 
18, Rajakylän seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
YlikiiMingin alue
Raamattupiiri to 11.12. klo 
18, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Rovasti Martti Pennanen 
kertoo Paavalin kirjeistä.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
kauneimmat joululaulut
Ks. erillinen ilmoitus s.15.
Joulukonsertti la 13.12. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. 
Lauluyhtye Cappella pro Vo-
cale ja Timo Kinnunen har-
monikka. Ohjelma 10 €.
Jouluinen laulun, runon 
ja soiton ilta su 14.12. klo 
19.30, Oulun tuomiokirkko.  
Lue lisää s.20. 
Virsilauluilta ti 16.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jouluvirret, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Saint-Saënsin jouluoratorio 
ma 15.12. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ohjelma 10 / 5 
€.  Ks. erillinen ilmoitus.
kehitysvammaisten kau-
neimmat joululaulut ti 
16.12., Kastellin kirkko. Eli-
na Hyvönen ja Jonna Kallio-
koski.
kirjavirtaa Pappilassa! -kir-
jallisuuspiiri ke 17.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kirjoina Sa-
kari Topelius: Maamme kirja 
sekä I. K. Inha: Unelma mai-
semasta. 
Vedä Jouluhenkeä! Jouluisia 
runoja pe 19.12. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikillinen ilta joulua 
odotellessa pe 12.12. klo 20, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Sakari kukon jouluvirsi-
konsertti ma 15.12. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lue lisää s. 20.
Joulukonsertti ti 16.12. klo 
20 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Airi Tokolan lauluoppilaat 
Oulun seudun ammattikor-
keakoulusta esittävät joulu-
musiikkia.

Oulujoen seurakunta
oulujoen laulun joulukon-
sertti pe 12.12. klo 19, Oulu-
joen kirkko. Ohjelma 5 €.

Diakonia

Yhteinen seurakunta-
palvelu
kuuloVaMMaiSet
kuurojen joulujuhla la 13.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Jouluhartaus, ohjelmaa 
koko perheelle, kuurojen 
kuoro, joulupukki vierailee.
Viittomakielinen luukkaan 
evankeliumi tutuksi ma 
15.12. klo 10–16, Keskustan 
seurakuntatalo. Tarja Sand-
holm opettaa uutta viitto-
makielistä käännöstä Luuk-
kaan evankeliumista. 
Hyvä tietää–mukava osal-
listua -luentosarja ke 17.12. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Luentosarjan jou-
lulopetus. Huom. poikkeuk-
sellinen ajankohta.
kauneimmat joululaulut ke 
17.12. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tilaisuudessa esiintyy 
kuurojen kuoro, tulkkaus jär-
jestetty.

näköVaMMaiSet
näkövammaisten joulujuh-
la la 13.12. klo 13–15, Keskus-
tan seurakuntatalo. Muka-
na rovasti Ari Suutarla. Ynnin 
tiernapojat vierailevat. Tarjol-
la riisipuuroa ja torttukahvit. 

PäiHdetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 12.12. klo 13, Diakonia-
keskus, alakerta. 

keHitYSVaMMaiSet
kehitysvammaisten nuor-
tenilta pe 12.12. klo 18–20, 
Öbergin talo.
keskustelukerho ti 16.12. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöitä, 
arpoja ja muuta mukavaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. 
Joulutovi pe 12.12. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Mukana Raija Nissinen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 11.12. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Joulujuhla ja raamattutunti 
Päivi Jussila.

Karjasillan seurakunta
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappe-
lissa. Arpoja, leivonnaisia, 

puuroa, laatikoita ja muu-
ta hyvää. Myös lahjoituksia 
vastaanotetaan. Lisätieto-
ja lähetyssihteeriltä, p. 040 
5752 714.

Oulujoen seurakunta
YlikiiMingin alue
Piispankamari pe 12.12. klo 
11, Vanha Pappila. Lähetyk-
sen hyväksi toimiva kahvila 
ja kirpputori.
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Milloin ja missä lauletaan vanhoja jouluvirsiä ensi 
viikolla, missä konsertoivat musiikkiluokkalaiset, 
ja kuka saarnaa joulupäivän aamukirkossa?

Kaikkiin näihin kysymyksiin löytyvät vastauk-
set helposti. Oulun evankelis-luterilaisten seura-
kuntien järjestämät joulutapahtumat on koottu kä-
teviksi listoiksi Internet-sivuille. Omina osioinaan 
ovat jumalanpalvelukset, musiikkitapahtumat ja 
muut jouluajan tapahtumat ja näyttelyt. 

Sivuilta voi lähettää erilaisia sähköisiä joulu-
kortteja ja voipa siellä myös katsoa ja kuunnella 
Terttu Aakon tarinan joulupaimenesta. Linkit joh-
dattavat myös Jouluradion, Joulukirkon ja Oulun 
tuomiokirkon tapahtumia Internetissä näyttävän 
Virtuaalikirkon sivuille.

Tietoa löytyy myös joulun sanoman tuomisesta 
omaan työyhteisöön. Jouluhartaus voidaan järjes-
tää seurakunnan työntekijän johdolla. Hartauden 
lisäksi työyhteisö voi kokoontua laulamaan joulu-
lauluja työpaikalleen tai seurakunnan tiloihin. 

Oulun ev.-lut. seurakuntien Joulu 2008 -sivut osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/joulu.

Joulutapahtumat 
siististi paketissa

11.–18.12.2008enot oulussa 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 11.12. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti.
kaikenikäisten joulujuhla la 
13.12. klo 16, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus.
kaikenikäisten joulujuhla 
ma 15.12. klo 18, Intiön seu-
rakuntakoti. Ks. erillinen il-
moitus.
Pyhäkoulu su 14.12. klo 12, 
Makasiininkadun kerho-
huone. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: to 11.12. ja 
18.12. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 7–9-vuoti-
aille. Su 14.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä. Su 14.12. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Su 14.12. klo 12, Maikku-
lan kappeli. Su 14.12. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. To 18.12. klo 14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 7–9-vuoti-
aille.

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan perhekahvi-
la to 11.12. ja 18.12. klo 9.30 
Pöllönkankaan kerhotilassa. 
Mukavaa yhdessäoloa kah-
vittelun, askartelun ja musi-
soinnin merkeissä. 
Pyhäkoulut: Su 14.12. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Su 14.12. klo 11, Kuivas-
järven seurakuntakoti.  Su 
14.12. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. Su 14.12. klo 
15.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kansainvälinen pyhä-
koulu suomen kielellä.
Perhekerhot: To 11.12. klo 
9.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
international Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 11.12. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
YlikiiMingin alue
Perhekerho to 11.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja toiminnasta osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret
Yökahvila nuorten paik-
ka la 13.12. klo 20. Erityis-
nuorisotyön tilat Isokatu 11. 
Päihteettömään yökahvilaan 
ovat tervetulleita yli 13-vuo-
tiaat nuoret viettämään lau-
antai-iltaa muiden nuorten 
ja illan ohjaajien kanssa. Tar-
jolla erilaisia pelejä, kahvia 
kera korppujen sekä hyvää 
seuraa.
nuorten puurojuhla la 
13.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorten yhteinen puurojuh-

la. Lisätietoja Hanna Liuska 
p. 040 574 7147
karjasillan seurakunnan 
ja tuomiokirkkoseurakun-
nan isoskoulutusleiri (2.) 
9.1.–11.1. Rokuan leirikes-
kus. Lisätietoja Hanna Lius-
ka p. 040 574 7147.

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
12.12. klo 20, Kuivaamoka-
tu 6. Yhdessäoloa, pelailua 
ja pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.

Nuoret aikuiset 
opiskelijoiden yhteinen 
joulujuhla to 11.12. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Jou-
lulauluja, jouluohjelmaa, 
joulutunnelmaa, jouluhar-
taus, jouluevankeliumi, jou-
lutarjoilua.
Cross Cafe pe 12.12. klo 
19–23.50, Isokatu 11, Tuo-
miokirkon vieressä. Nuor-
ten aikuisten kristillinen 
kahvila tarjoilee elävää mu-
siikkia, evankeliumia ja elä-
myksiä rennossa seurassa. 
Kahvila on avoinna parillis-
ten viikkojen perjantaisin 
klo 19–00.30. Syyskauden 
viimeisessä illassa lauletaan 
joululauluja, nautitaan jou-
luisesta tarjoilusta. www.ou-
lunseurakunnat.fi/crosscafe
kappelive la 13.12. klo 
19–20.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ilmaiskonsertti. 
Esiintyjänä Mustarastas. 
Yliopiston opiskelijoiden 
ja henkilökunnan jouluhar-
taus to 18.12. klo 12, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

oPiSkeliJaJäRJeStöt
oPkon opiskelijailta la 
13.12. klo 19, Öbergin ta-
lo. Immanuel – Jumala mei-
dän kanssamme, Antti Lei-
nonen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 11.12. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 11.12. klo 
12, Kajaanintie 1. 
tarinatupa ke 17.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 17.12. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerhot: To 
11.12. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. To 11.12. klo 13, 
Kastellin kirkko. Kahvitarjoi-
lu. Ma 15.12. klo 12.30, Maik-
kulan kappelin takkahuone.
To 18.12. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. Kahvit.

Tuiran seurakunta
eläkeläisten joulujuhla su 
14.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Messun jälkeen 
joulupuuro, jouluista ohjel-
maa ja torttukahvit. Järjes-
tämme osallistujille linja-au-
tokuljetuksen. Reitit ja aika-
taulut:
Auto 1: klo 11.10 Mäntykoti, 
11.15 Tuiran palvelukeskus, 

11.25 Tuiran kirkko, 11.30 
Alppilan pysäkki-Kaarnatie, 
11.35 Hiidentien päätepysäk-
ki, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Auto 2: klo 10.50 Koske-
lan palvelukeskus, Koskelan 
srk-kodin pysäkki, 11.00 Ra-
jakylän srk-koti, 11.10 Palo-
kan palvelukeskus, 11.20 Pa-
teniemen kirkko, 11.30 Kui-
vasjärvi-Karjakentän pysäk-
ki, 11.35 Kaitoväylä-Yliopis-
tonkatu, 11.40 Pyhän Luuk-
kaan pysäkki, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Paluukuljetus 
lähtee klo 14.45. 
käsityökerho ti 16.12. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
ehtoollishartaus to 11.12. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 
eläkeläisten kerhot: To 
11.12. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Ti 16.12. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus. Muka-
na Pasi Kurikka ja Paula Kyl-
lönen. To 18.12. klo 12.45, 
Koskelan Palvelutalo. 

Leirit ja retket

Oulujoen seurakunta
nuorten leiri 10.1.–11.1. Hie-
tasaaren leirikeskus. Oulujo-
en seurakunta ja Oulun lää-
nin Autismi- ja Aspergeryh-
distys järjestävät leirin au-
tismin kirjon alle 18-vuoti-
aille nuorille. Leirillä ulkoil-

laan, pelaillaan erilaisia pe-
lejä, syödään vatsat täyteen 
makoisaa ruokaa, ollaan il-
tanuotiolla ja touhutaan yh-
dessä. Leirin hinta 18 € sis. 
täysihoidon, ohjelman sekä 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Leirillä on ammatti-
laisia vetämässä toimintaa 
yhdessä yhdistyksen henki-
löiden kanssa. Kaikille ei voi-
da tarjota henkilökohtaista 
avustajaa. Ilmoittautuminen 
19.12. mennessä, oulunau-
tas@gmail.com. 

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Muut menot
kastellin kirkon Joulukalen-
teri su 30.11.–to 25.12. Kas-
tellin kirkon ilmoitustaulu. 
eläkepapit ja puolisot to 
11.12. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta to 11.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Sinkkujen joulujuhla pe 
12.12. klo 18.30–20.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Jou-
luista ohjelmaa ja tarjoilua.
koskelan Joulutalo-tapah-
tuma la 13.12. klo 10–15, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Lue lisää s. 13.

Perheiden jouluhartaus 

To 18.12. klo 18, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Petri Satomaa ja Taina 
Voutilainen. Pyhän An-
dreaan lapsikuoro.

Cantio Laudis-kuoro, laulusolistit, urut 
ja jousiorkesteri. Jouluoratorion 

lisäksi mm. Piae Cantiones-lauluja sekä 
solistien yksinlauluja. Ohjelma 10 e / 5 e.

Pyhän Andreaan kirkossa 
ma 15.12. klo 19

c. saint-saËnsin 
(1835-1921) 

jouluoratorio 

Runoilta
Kastellin kirkossa 

19.12.08 klo 18 

  Vedä 
Jouhenkeä! Oulujoen seurakunnan 

yhteinen

Joulujuhla
Oulujoen kirkossa 

ti 16.12. klo 18
Ohjelmassa 

musiikkia, joulu-
evankeliumikuvaelma.

Puhe kirkkoherra 
Paavo Moilanen.

Pikkuleipä- ja 
mehuglögitarjoilu

Tervetuloa!

Ti 16.12. klo 18–20, Pyhän Andreaan kirkko. 
Tule kokemaan joulun ihme kuulemalla, näkemällä ja 
tutustumalla Jeesuksen ajan ihmisten kertomuksiin 
tapahtumista, jotka johtavat Jeesus -lapsen luo, sei-
melle. Vaelluksella kierrämme reitin kirkossa pisteel-
tä pisteelle n. 20 min. ajan. 

Jouluvaellus

kaikenikäisten 
joulujuhlat 

La 13.12. klo 16 
Heinätorin seurakunta-
talossa 
Ma 15.12. klo 18 Intiön 
seurakuntakodilla. 

Tilaisuudet alkavat yhtei-
sellä joulujuhlalla ja lo-
puksi jouluinen tarjoilu.
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kaatuneitten omaiset ma 
15.12. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Joulujuhla ti 16.12. klo 18, 
Oulujoen kirkko. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
Jouluvaellus ti 16.12. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
kaukovainion kaikkien pii-
rien yhteinen joulujuhla ti 
16.12. klo 18–21, Kaukovai-
nion kappeli. Ks. erillinen il-
moitus.
koko seurakunnan yhtei-
nen joulujuhla ti 16.12. klo 
18, Ylikiimingin Rauhanyh-
distys. 
Vapaaehtoisten joulujuhla
ti 16.12. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Hartauden pitää Pasi Ku-
rikka. Ohjelmassa musiikki-
esityksi ja runoja. Tarjoiluna 
puuro ja torttukahvit.

Karjasillan seurakunta
diakoniapiiri ke 17.12. klo 
15, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 11.12. klo 
18, Rajakylän seurakuntakoti. 
Juttutupa ti 16.12. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

international Family Club  
to 11.12. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.
Service in english su 14.12. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. International fellowship 
from 15.30. Before the Ser-
vice in English refreshments 
are offered.
deutschsprachiger gottes-
dienst Mi 17.12. um 18.30 
Uhr im Pyhän Luukkaan kap-
peli. Mit Hans-Martin Röker 
und Lauri-Kalle Kallunki. 

Kastetut
tuomiokirkko: Maisa Matil-
da Pentti.

karjasilta: Frida Anni-He-
lena Ohtamaa, Inka Miriam 
Kolehmainen, Aaron Walt-
ter Koskelo, Emma Kaari-
na Ruotsalainen, Adele So-
fie Eric, Liisa-Maria Sarasto, 
Inka Sofia Anttonen, Ronja 
Alexsandra Virolainen, Pihla 
Olivia Sarajärvi, Martta Tuu-
likki Lampinen.
tuira: Ilona Marjatta Jarin-
tytär Kokko, Inka Milja Ma-
ria Nissinen, Väino Oskari Le-
pistö, Veeti Maksim Ranta, 
Miko Henrik Basilius Väntti-
lä, Iivari Ronni Pukari, Sampo 
Oliver Nevalainen, Nelli Päi-
vikki Kiiveri.
oulujoki: Kaapo Veli Karja-
lainen, Emmi-Maria Peräaho, 
Eemil Jooa Juhani Pelkonen, 
Venla Helmi Seppänen, Pihla 
Helena Seppänen, Saara Ali-
na Kojola, Saara Maria Väisä-
nen, Herman Erik Hahtonen.

Vihityt
karjasilta: Antti Johannes 
Slunga ja Eeva-Riitta Pa-
kanen, Andrew Mikko Ste-
wart ja Laura Pauliina Sauk-
konen.
tuira: Esa Arto Simuna ja Ul-
la-Maria Vilhelmiina Kujala, 
Juho Heikki Juntti ja Tiina 
Emilia Penttilä.
oulujoki: Ilkka Tapio Pietilä 
ja Riikka Susanna Virkkala, 
Jarmo Tapani Saarinen ja Si-
nikka Tuulia Konttinen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Edith Hytin-
koski s. Murto, 90; Kaisa Lii-
sa Kinnunen, 94; Laina Elina 
Kesti-Toiviala s. Kesti, 96; Toi-
vo Juhani Palosaari, 67; Vie-
no Katariina Myllyoja s. Pel-
konen, 95; Vieno Regina Es-
tama, 85.
karjasilta: Alma Elina Euf-
rosyne Suonenlahti s. Jun-
no, 99; Jouko Valto Matero, 
79; Pentti Olavi Kaijanen, 70; 
Väinö Andreas Mattila, 70.
tuira: Anja Maria Ollakka s. 
Puurunen, 73; Heikki Antero 
Uuttuvirta, 56; Riitta Anneli 
Jämsä, 49.
oulujoki: Eino Olavi Moila-
nen, 77.

kiitokset 
Oulujoen porukalle 
muistamisesta jäädes-
säni eläkkeelle. Tohve-
lijalkainen valokuvaa-
ja-suntio Jussi.
Hyvää adventin aikaa 
seurakuntalaisille toi-
voo Juhani Suikki.

kaukovainion kaikkien 
kerhojen ja piirien yh-
teinen joulujuhla 

Ti 16.12. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
Jouluista ohjelmaa riisi-
puuron ja joulutorttu-
jen kera. Järj. Kaukovai-
nion aluetiimi.

Musiikillinen ilta 
joulua odotellessa 

Pe 12.12. klo 20, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, joh-
taa Lauri-Kalle Kal-
lunki. Urkurina Kat-
ri Niskakangas. Ohjel-
massa jouluista kuo-
romusiikkia sovitettu-
na eri kokoonpanoil-
le sekä useita soolo-
esityksiä yksinlaulus-
ta soitinkvartettiin. 
Vapaa pääsy. 

KappeLive

Elävän musiikin

 illat syksyllä 2008!     

Pyhän Luukkaan

kappelissa

Lauantaina 13.12. klo 19.00 Mustarastas

Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
klo 16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Kau-
neimmat joululaulut sairaaloiden 
ja hoivakotien väelle sekä kaikelle 
kansalle. 
klo 18, Rajakylän seurakuntakoti. 
Tuiran Kirkon Naiskuoro, Tommi 
Hekkala.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Mukana Pyhän Andreaan lapsi-
kuoro.

pe 26.12. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirkko. 

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

su 14.12. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Madetojan musiikkilukion kuoro, 
johtaa Kari Kaarna ja Maija 
Tynkkynen urut. 
klo 15, Maikkulan kappeli. Per-
heiden kauneimmat joululaulut. 
Kerholaisten joulujuhla.
klo 15, Oulujoen kirkko. Mukana 
kuoro Merikosken laulu.
klo 16, Pateniemen kirkko. 
Lasten kauneimmat joululaulut. 
klo 16, Kaukovainion kappeli. 
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Madetojan musiikkilukion kuoro, 
johtaa Kari Kaarna ja Maija 
Tynkkynen urut.
klo 17, Ylikiimingin kirkko.
klo 18, Tuiran kirkko.
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Mukana Pohjankartanon 
yläasteen tyttökuoro, johtaa 
Leena Pääkkönen.
klo 18, Kastellin kirkko. Mukana 
Kastellin kirkkokuoro.
klo 18, Sanginsuun seurakunta-
koti. 
klo 19, Maikkulan kappeli. Esa 
Nevala ja Riitta Piippo. Oulun 
kamarikuoro, joht. Kari Kaarna.
klo 19, Ylikiimingin kirkko.
klo 19.30, Oulun tuomiokirkko.
Laulun, runon ja soiton ilta. Sa-
kari Kukko ja Samuli Mikkonen 
säestävät ja esiintyvät. Mukana 
OSYK:n lukion nuoret.
klo 20, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Sarastus kuoro, joht. Noora Kataja.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, Lauri-Kalle 
Kallunki.

ma 15.12. 
klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus. 

ti 16.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. Kehitys-
vammaisten kauneimmat joulu-
laulut. 

klo 14, Myllyojan seurakuntatalo. 
Kahvitarjoilu.

ke 17.12. 
klo 18, Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskus. Glögit ja piparit.
klo 18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Viittomakielinen kuoro, joht. Ulla 
Aaltomaa. Tulkkaus viittomakielelle.
klo 18, Villa Hannala, Kahvelitie 1.

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. 

Kauneimmat joululaulut
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

CROSSROADS

TUIRAN KIRKKO 19.12. KLO 19.00

PAIKALLA KAIKKI OULUN EV. LUT. 

SEURAKUNTIEN NUORTEN AIKUISTEN PAPIT, 

SEKÄ ILLAN PUHUJANA MIKKO SALMI.

NUORTEN AIKUISTEN 

JOULUJUHLA
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 11.–18.12.2008

kirkkokuoro to 11.12. klo 
18.30.
Martta-ilta pe 12.12. klo 19 

Mäntyahon orkesteri 
Saarenkartanossa

Saarenkartanoon toivotetaan 
kaikki tervetulleiksi kuuntelemaan 
Mäntyahon orkesterin musisointia 
ke 17.12. klo 14. Kahvitarjoilu.

Yksinasuvien 
jouluateria ja juhla

Yksinasuvien jouluateri-
aa ja juhlaa vietetään pe 
19.12. klo 14 srk-salissa. 
Jotta ruokaa osataan val-
mistaa sopiva määrä, pyy-
detään ilmoittautumisia 
Marjalle p. 040 7430 382 
ti 16.12. mennessä. Kyytiä 
voi myös kysyä Marjalta. 
Tervetuloa!

kauneimmat joululaulut
Kolmannen adventtisun-
nuntain iltana 14.12. klo 
19 lauletaan kirkossa kau-
neimpia joululauluja. Tort-
tukahvit lähetystyön hy-
väksi tarjotaan klo 18.30 
seurakuntasalissa.

srk-salissa.
Pyhäkoulu su 14.12. klo 12.
eläkeliiton pikkujoulu ti 
16.12. klo 11 srk-salissa.
kirkkokuoron harjoitus ja 
jouluinen iltapala ti 16.12. 
klo 18.30 kirkolla.
kartanossa kajahtaa ke 
17.12. klo 14. Mäntyahon or-
kesteri Tahkokankaalta.
Saarenkartanon jouluharta-
us to 18.12. klo 14.30.

eläkeläisten kerhon pikku-
joulujuhla su 14.12. klo 14 
srk-talossa.
kirkkovaltuuston kokous 
ja jouluateria ti 16.12. alka-
en klo 18 srk-talossa.

kerhojen joulujuhla ”Joulun 
polun” merkeissä  to 11.12. 
illalla. Kerhot jatkavat sitten 
jälleen ensi vuoden puolella.
Hartaushetki ke 17.12. klo 
14 Lumilyhdyssä. Lauletaan 
Kauneimpia joululauluja.
kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 19 kirkossa, kolehti 
Suomen Lähetysseuralle.
Veteraanien joulujuhla to 
18.12. klo 14 srk-talolla. 
Hartaushetki to 11.12. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
diakonia: Tarvittaessa tule 
käymään tai soita Marjolle p. 
045 638 1973.
Rauhanyhdistys: Pe 12.12. 
klo 19 raamattuluokka Ilpo 
Kämäräisellä. Su 14.12. klo 17 
joulujuhla ry:llä Teuvo Tan-
hua.
Puhelinnumerot: Viras-
to 387 172, kirkkoherra 045 
122 5787, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 512.A
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Suomen Lähetysseuran yli 35 vuotta sitten aloittama perinne 
on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Sadat eri tilaisuudet 
kokoavat adventin ja loppiaisen välillä noin miljoona osallistujaa. 
Tilaisuuksissa kerätään kolehti joko Suomen Lähetysseuran 
joulukeräykselle tai seurakunnan omalle nimikkotyölle 
Lähetysseuran kautta. Lähetysseuran joulukeräyksellä tuetaan 
tänä vuonna aids-työtä Afrikassa ja Aasiassa. 

Hailuoto
su 14.12. klo 19 kirkossa
su 21.12. klo 14 Saarenkartanon palvelukodissa

Lumijoki

ke 17.12. klo 14 Lumilyhdyssä 
to 18.12. klo 19 kirkossa

Haukipudas
pe 12.12. klo 20 Isonniemen leirikeskuksessa, 
osittain ulkosalla
su 14.12. klo 17 Kirkossa, tulkkaus viittomakielelle
su 14.12. klo 19 Kirkossa 
ti 16.12. klo 19 Kellon srk-kodissa
ke 17.12. klo 19 Martinniemen srk-kodissa
su 21.12. klo 14 Takkurannan koululla
su 21.12. klo 17 Kirkossa
su 21.12. klo 19 Seurakuntakeskuksessa

Kempele
su 14.12. klo 15 Kokkokankaan srk-keskuksessa, 
erityisesti lapsiperheille
su 14.12. klo 18 kirkossa
to 18.12. klo 18 kirkossa
su 21.12. klo 18 kirkossa 

Kiiminki
to 11.12. klo 18 seurakuntakeskuksessa, 
lasten kauneimmat joululaulut
su 14.12. klo 17 Jäälin seurakuntakodissa
su 14.12 klo 19 seurakuntakeskuksessa,
su 21.12 klo 17 kirkossa
su 21.12 klo 19 kirkossa

Liminka
to 11.12. klo 13 Niittypirtin palvelukodilla
pe 12.12. klo 19 Rantakylän kappelilla
su 14.12. klo 19 kirkossa
pe 26.12. klo 15 Vanamossa

Muhos 
to 11.12. klo 13 Päiväkeskuksessa
la 13.12. klo 14 seurakuntatalossa

 
su 14.12. klo 16 kirkossa, lasten kauneimmat joululaulut 
su 14.12. klo 19 kirkossa
ti 16.12. klo 15 ryhmäkodissa
ke 17.12. klo 19 Laitasaaren rukoushuoneella
to 18.12. klo 14 Vire-kodissa, lisäksi jouluhartaus
to 18.12. klo 15.30 Jokirinteen palvelukodeissa
to 18.12. klo 19 Kylmälänkylän kappelissa, 
su 21.12. klo 16 Päivärinteellä Laitasaaren ry:llä
su 21.12. klo 16 kirkossa
su 21.12. klo 21 kirkossa

Oulu
Katso ajankohdat ja paikat sivun 15 ilmoituksesta.

Pudasjärvi
pe 12.12. klo 19 Ervastin koululla
su 14.12. 13 Korpisen kylätalossa
su 14.12. klo 14 Livon koululla
su 14.12. klo 19 Seurakuntakodissa
su 14.12. klo 19 Sarakylän kappelissa
ke 17.12. klo 19 Hetekylän koululla
pe 19.12. klo 19 Kirkossa
ma 22.12. klo 19 Kirkossa

Siikalatva
to 11.12. klo 19 Kairanmaan talossa Leskelässä
su 14.12. klo 19 Kestilän kirkossa, sanajumalanpalvelus 
su 14.12. klo 19 Piippolan kirkossa, sanajumalanpalvelus 
su 14.12. klo 19 Pulkkilan kirkossa, sanajumalanpalvelus
su 14.12. klo 19 Pyhännän kirkossa, sanajumalanpalvelus
su 14.12. klo 19 Rantsilan kirkossa sanajumalanpalvelus
pe 19.12. klo 9.10 Kestilän kirkossa, koululaisille
ma 15.12. klo 10 Rantsilan kirkossa, 
Lasten kauneimmat joululaulut 
ma 15.12. klo 19 Shellin baarissa Piippolassa
loppiaisena 6.1. klo 19 Piippolan kirkossa, messu

Siikasalo
su 14.12. klo 14 Revonlahden kirkossa
su 14.12. klo 19 Vihannin kirkossa
ke 17.12. klo 19 Ruukin seurakuntatalolla
ke 17.12. klo 19 Lampinsaaren koululla
su 21.12. klo 19 Paavolan kirkossa
su 21.12. klo 19 Siikajoen kirkossa

Tyrnävä
to 11.12. klo 19 Raimo Rusilalla Haurukylässä
su 14.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa
ma 15.12. klo 19 Eila Kallisella Tyrnävän Ylipäässä
ke 17.12. klo 13 Tyrnävän srk-talolla, 
kehitysvammaisten kauneimmat joululaulut
la 20.12. klo 15 Tyrnävän kirkossa, 
lasten kauneimmat joululaulut

E l s i  H u t t u n e n
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eläkeläisten musiikkipiiri to 
11.12. klo 13 Salmelan pappi-
lassa, Rannantie 185.
Martinniemeläisten puu-
roilta to 11.12. klo 17 Martin-
niemen srk-kodissa, vieraana 
kunnanjohtaja Jarmo Ron-
kainen. Lapsille askartelua.

nuorten joulujuhla pe 12.12. 
Vakkurilassa. Ovet aukea-
vat ja ohjelma alkaa klo 18 ja 
päättyy klo 24. Mukana gos-
pelbändi! Musiikkia, yhdes-
säoloa, herkkuja. 
täydenkuun kauneimmat 
joululaulut pe 12.12. klo 20 

Isonniemen leirikeskuksessa, 
Martti Heinonen, kanttori-
na Hannu Niemelä, Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoron 
lauluryhmä. Tilaisuus on osit-
tain ulkona.
Vanhemman väen joulu-
juhla su 14.12. alkaen klo 10 
messulla kirkossa, jonka jäl-
keen ohjelmallinen puuro-
juhla seurakuntakeskukses-
sa. Juhlaan on mahdollista 
saada ilmainen kuljetus soit-
tamalla diakoniatoimistoon 
pe klo 9–11 p. 5472 636.
kauneimmat Joululaulut: 
Su 14.12. klo 17 kirkossa, Ma-
ria Vähäkangas, kanttorina 
Katri Niskakangas, seurakun-
nan Lapsikuoro. Ttilaisuudes-
sa tulkkaus viittomakielel-
le. Su 14.12. klo 19 kirkossa, 
Jaakko Kaltakari, kanttori-
na Hannu Niemelä, puhallin-
orkesteri Nupu I. Ti 16.12. klo 
19 Kellon srk-kodissa, Sami 
Puolitaival, kanttorina Han-
nu Niemelä, Haukiputaan 
Mieskuoro, Kellon Martto-

Haukiputaan kirkon kamarikuoron 
joulumusiikkia kynttilänvalossa 

Suosittu konsertti on torstaina 18.12. klo 19 ja 21 seura-
kuntakeskuksessa. Konsertin johtaa Hannu Niemelä, so-
listeina mezzosopraano Henna-Mari Sivula ja baritoni Jor-
ma Kärnä. Huilu Silja Niemelä, sello Mikaela Fagerholm, 
kontrabasso Antti Krapu, urut Katri Niskakangas. Raama-
tunluku klo 19 Sami Puolitaival ja klo 21 Tytti Isohookana-
Asunmaa.

Pääsymaksu 5 / 2 euroa (halvempi lippu alle 18-v.). Lip-
putuloista puolet menee Vienan-Karjalan joulukeräyk-
seen. Kello 19 alkavan tilaisuuden ajaksi seurakunta jär-
jestää lastenhoidon samassa pihapiirissä olevaan Vakkuri-
laan, Kirkkotie 10B, jotta pienten lasten vanhemmat voi-
vat rauhassa osallistua tilaisuuteen. Hoitoon tulevat lap-
set tulee ilmoittaa sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeis-
tään ke 17.12., hannu.niemela@evl.fi tai p. 040 5471 660.

jen järjestämä kahvitarjoilu 
ennen tilaisuutta. Ke 17.12. 
klo 19 Martinniemen srk-ko-
dissa, Arto Nevala, kantto-
rina Katri Niskakangas, Per-
jantaikuoro. Su 21.12. klo 14 
Takkurannan koululla, Mart-
ti Heinonen, kanttorina Han-
nu Niemelä, Perjantaikuoro, 
Takkurannan Marttojen jär-
jestämä kahvitarjoilu tilai-
suuden jälkeen. Su 21.12. klo 
17 kirkossa, Helena Ylimaula, 
kanttorina Katri Niskakan-
gas, Kiiminkijoen opiston se-
niorikuoro. Su 21.12. klo 19 
srk-keskuksessa, Arto Nevala, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro. Kaikissa tilaisuuksis-
sa on runsaasti yhteislaulua. 
Kolehti lähetystyölle.
lähetyspiirin myyjäisten 
hinnoittelutalkoot ma 15.12. 
klo 11 pienryhmätilassa. 
lasten joulukirkko ma 15.12. 
klo 18 kirkossa, jonka jälkeen 
mehu- ja piparitarjoilu kirk-
kopihassa.

Jouluvaellus ke 17.12. klo 
17.30, 18 ja 18.30 Vakkurilan 
nuorisotilan edestä. Tule ko-
kemaan joulun tapahtumat 
draaman keinoin esitettynä.
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.
Vähävaraisten jouluate-
ria ma 22.12. klo 14–16 srk-
keskuksessa. Tilaisuus al-
kaa klo 14 jouluhartaudel-
la ja joululaululla. Ilm. itse-
palvelukirpputorin kassalle 
ma 15.12. mennessä tai Ulla 
p. 040 5287 419, Auli p. 040 
5287 418.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: lauluseurat pe 12.12. klo 
18.30 Onnelalla, Huvipolku 
130, joulujuhla su 14.12. klo 
15 ry:llä. kello: joulumyyjäi-
set la 13.12. klo 13, pyhäkou-

lulaisten joulujuhlaharjoituk-
set su 14.12. klo 12 ry:llä, Jo-
kikylä: raamattuluokka pe 
12.12. klo 17.30, joulumyyjäi-
set pe 13.12 klo 12, ruokai-
lu alkaa klo 11, joulujuhla su 
14.12. klo 14 ry:llä.
kastettu: Atte Johan Made-
toja, Minna Maarit Julian-
na Kyngäs, Roope Veikko Ju-
hani Koivunen, Matias Väinö 
Valtteri Veteläinen, Heli El-
len Kristiina Pikkarainen, Iisa 
Talvikki Takkinen, Laura So-
fia Väyrynen, Milla Alexan-
dra Moilanen, Miro Asser Ju-
hani Niemelä, Eemil Isto Jo-
hannes Lindholm, Onni Heik-
ki Oskari Helenius.
avioliittoon kuulutettu: 
Janne Petteri Koivuranta ja 
Sanna Maria Lehtonen.
kuolleet: Antti Johannes Kui-
vala, 86; Lauri Johannes Gre-
kelä, 85; Hellin Amalia Kaari-
vaara, 84; Tauno Eemeli Hy-
väri, 78; Sauli Mikael Peräta-
lo, 56; Reino Johannes Pahka-
la, 55; Simo Sakari Ojala, 47.

naisten piiri to 11.12. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
Miesten piirin saunailta to 
11.12. Luurinmutkassa Uta-
järvellä. Lähtö kimppakyy-
deillä klo 16 Kirkonkylän srk-
keskuksen pihalta. 
tonttunäyttely Kokkokan-
kaan vitriinissä joulukuun 
ajan.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 7 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuorojen 
viimeinen kerta joulupuu-
ron merkeissä vkolla 50. Kuo-
rot jatkavat vkolla 3.
Joulujuhla pe 12.12. klo 13 
terveyskeskuksen vuodeosas-
tolla. Mukana diakonian va-
paaehtoisia.
askeleet pe 12.12. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Ry:n joululauluilta pe 12.12. 
klo 19 kirkossa.
Joulukonsertti la 13.12. klo 
17 kirkossa. Mukana Oulun-
salon taidekoulun orkesteri 
johtajana Sinikka Alaleppi-

lampi, Nuorisokuoro Fröö-
kynät johtajana Ahti Sepp 
ja Oulunsalo Ensemble. Oh-
jelma 5 €.
kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa, erityises-
ti lapsiperheille ja klo 18 kir-
kossa ja to 18.12. klo 18 kir-
kossa. 
Päiväkerhot ja perhekerhot 
jäävät joulutauolle 15.12. al-
kaen. Kerhot aloittavat jäl-
leen 12.1. alkavalla vkolla. 
lasten joulukirkot ke 17.12. 
klo 9 ja klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa, to 18.12. 
klo 9, klo 10 ja klo 12 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa ja pe 19.12.  klo 9.30 
Vanhassa pappilassa.
Pietun pianokoulun oppi-
laskonsertti ma 15.12. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Chydenius-ilta ke 17.12. klo 
19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Airi Haatajan ja Kai 
Chydeniuksen uusimpia lau-

luja. Rantaveikot laulaa. Oh-
jelma 5 €.
eläkeläisten joulujuhla ti 
16.12. klo 13 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Juhlan lo-
pussa puuro- ja kahvitarjoi-
lu. Taksikyytiä tarvitsevat il-
moitt. Sirkulle, 040 7790 368 
tai Arvolle. 040 7707 431.
kirkkokuoro ke 17.12. klo 
18 kirkossa. Kuoro jatkaa 
ke 14.1. Varttuneet jatka-
vat 15.1.
terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 18.12. 
klo 13.
Joululauluhetki pe 19.12. klo 
16 Zeppelinin kappelissa.
kirkkovaltuuston ko-
kous to 18.11. klo 18. Pöy-
täkirjan nähtävilläoloai-
ka 19.12.2008–19.1.2009 klo 
9.00–15.00 kirkkoherranvi-
rastossa ja kotisivuilla www.
evl.fi/srk/kempele/hallin-
to.htm.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 12–15 Kir-

konkylän srk-kodissa. Vii-
meinen kerta ennen joulua 
17.12. Toiminta jatkuu keski-
viikkoisin 7.1. alkaen Norde-
an alakerrassa klo 9–14.
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. Ilonpisara on auki 
11.12. saakka.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa, Kirkon-
kylän srk-kodissa maanantai-
sin klo 10–12.
Varhaisnuorten kerhot 
viim. kerran viikolla 51 eli 
15.–19.12. Kerhot aloittavat 
kevätkauden vkolla 3.
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.
nuorten joulujuhla to 11.12. 

klo 19 kirkossa.
Perhelentopallo la klo 9-11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Joululauluil-
ta Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa pe 12.12. klo 19. 
Päiväkerholaisten adventti-
tapahtuma la 13.12. klo 12 
ry:llä. Joulujuhla su 14.12. 
klo 16 ry:llä.

Murron ry: Joulujuhla su 
14.12. klo 14 ry:llä.
kastetut: Iida Anneli Tahko-
la, Anton Amadeus Jukkola, 
Elias Miika Eemeli Lassi.
Vihitty: Markku Olavi Kan-
kaala ja Päivi Kristiina Ko-
mulainen.

Seurakunnan lähetystyön kirpputo-
ri avattiin yhteistyössä Kiimingin 4H:n 
kanssa keväällä 2003. Parin vuoden ajan 
yhtenä toimijana oli myös kunta työllis-
tävien projektiensa kautta.

Vuoden 2009 alusta palataan seura-
kunnan ja 4H:n kahdenkeskiseen yhteis-
työhön. Edelleen työllistäminen on osa 
yhteistyötä, mutta kahden toimijan kes-
ken on helpompi panostaa työn ohja-
ukseen. Toimintaa laajennetaan kestä-
vän kehityksen suuntaan. Pitkään myyn-
nissä olleista vaatteista tuunataan uu-
siotuotteita; vain mielikuvitus ja tarpeet 
ovat rajana.

Korjausompelu aloitettiin syksyllä ja si-
tä jatketaan. Kangaspuut pystytetään. 
Työntekijät leikkaavat  kuteita ja kutovat 
kaitaliinoja, mattoja tai seinävaatteita kun myyntityöstä ehtivät. 

Kirpputorin tuotto menee lyhentämättömänä seurakunnan nimikkolähettien ja -kohtei-
den tukemiseen. Uusiotuotteiden tuotto jaetaan puoliksi 4H:n ja lähetystyön kesken.  

Kiimingin 4H:n toiminnanjohtaja Eija Ukonaho iloitsee yhteistyöstä ja lupaa kerhonoh-
jaajan taitojaan avuksi myös seurakunnan nuorisotyöhön. Nuorille on tarkoitus järjes-
tää omia tuunauskursseja. Kurssien tavoitteena on opettaa nuoria arvostamaan ympäris-
töä, tuhlauksen välttämistä ja löytämään oma luovuus muokkaamalla itselle persoonallisia 
edullisia vaatteita tai muita tarve-esineitä ja esimerkiksi koruja. 

Pyhäkoulu su 14.12. klo 12 
Kirkkopirtillä.
kauneimmat joululaulut: 
14.12. klo 17 Jäälin seura-
kuntakodissa, Miia Seppä-
nen, Marja Ainali, klo 19 seu-
rakuntakeskuksessa, Raimo 
Salonen ja Risto Ainali. Las-
ten kauneimmat joululaulut 
11.12. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa, Miia Seppänen, Ee-
va-Liisa Pietiläinen, Kiiminki-
joen koulun kuoro.
eläkeläisjärjestöjen, kaatu-
neitten omaisten ja seura-
kunnan yhteinen joulujuhla 
to 11.12. klo 13 seurakunta-
keskuksessa, Raimo Salonen, 
Marja Ainali 
diakoniamyyjäiset pe 12.12. 
klo 10–14 Jäälin seurakunta-
kodissa. Leivonnaisia, laati-
koita, käsitöitä ja arpajaiset. 
Tervetuloa.
koko perheen joulujuh-
la 14.12. klo 14 Huttukylän 
Nuorisoseurantalolla, seu-
rakunnan tervehdyksen tuo 
Markku Palosaari.

omaishoitajien ryhmä pe-
ruttu 15.12.
diakoniatyöntekijän ajan-
varaus puhelimitse: Ul-
la Junttila 040 579 3247, Er-
ja Haho 0400 775 164, Jaana 
Kontio 040 579 3248.
Kodinhoitaja Toini Haapalan 
puhelinpäivystys arkiaamui-
sin klo 8–9 p 044 576 0019.
nuoret: Yökahvila pe 12.12. 
klo 19 Jäälin srk-kodissa.
Perhekerhojen ja Perhe-
kahvilan yhteinen joulu-
juhla Jäälin seurakuntako-
dissa torstaina 11.12. klo 
9.30–11.30 ja Kirkkopirtil-
lä perjantaina 12.12. klo 
9.30–11.30. Toiminta jatkuu 
viikolla 4.
lapset: Lasten parkki ja päi-
väkerhot jäävät joulutauolle. 
Viimeiset kerhot ovat viikol-
la 50. Tammikuussa toiminta 
jatkuu viikolla 3.
lasten joulukirkot to 18.12. 
klo 9 ja 10 Jäälin seurakunta-
kodissa, toimittaa Miia Sep-
pänen, kanttori Marja Ainali, 

avustaa Anne Schönberg, Tei-
ja Hanhela, Oili Kajava, Kaija 
Luukkonen, Merja Pyykönen.
lasten joulukirkot pe 19.12. 
klo 9 ja 10 kirkossa, toimit-
taa Miia Seppänen, kantto-
ri Marja Ainali, avustaa An-
ne Schönberg, Teija Hanhela, 
Oili Kajava, Kaija Luukkonen, 
Merja Pyykönen.
alfa-kurssi alkaa 5.2. Jäälin 
seurakuntakodilla. Tieduste-
lut ja vapaaehtoiseksi ilmoit-
tautuminen Saija Kronqvist 
040 579 3245.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
14.12. klo 17 ry:llä. Joulumyy-
jäiset la 13.12. klo 17 ry:llä. 
Pyhäkoulut: su 14.12. klo 12 
Alakylä 1 R. Häkli, Alakylä 2 
P. Vänttilä, Huttukylä J. Hek-
kala, Jääli J. Nikula, Kirkon-
kylä 1 kirkkopirtillä A. Väyry-
nen, Kirkonkylä 2 V. Palokan-
gas, Tirinkylä S. Kotajärvi.
kastettu: Elias Benjamin Pyl-
käs, Joona Ilari Juuso.
kuollut: Paavo Antero Väli-
talo, 64.

kiimingin 4H:n ja seurakunnan lähetystyön yhteistyö jatkuu lähetyspisarassa 
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Cross stitch-illanvietto 
kaikenikäisille pe 19.12. 
klo 18 Vanamossa. Joulu-
lauluja ja joulun sanomaa. 
Lapsille nukketeatteria. 
Jouluinen iltapala.

He löysivät lapsen

Lasten joulukirkko ti 16.12. 
klo 18 seurakuntakodissa.

Hiljaisuus laskeutuu
Jeesus-lapsi syntyy.
Enkeli ja paimenet 
nyt iloon, riemuun yhtyy.

Pudasjärvi 

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhosMuhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.12.2008

Koortilan jouluisessa pihapirtissä
perjantaina 19.12. klo 18 – 20.

Wanhan ajan kuusijuhla
”Tule joulu kultainen”

Muistathan ilmoittautua 17.12. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 08 5331 284, jotta osaamme 

varautua sopivalla puuromäärällä!

Tervetuloa toivottaa seurakunnan
Lapsi- ja varhaisnuorisotyö

 
Lasten Kauneimmat joululaulut 

kirkossa 14.12. klo 16.

Poikkeuksellisia 
aukioloaikoja:

Kirkkoherravirasto ja ta-
loustoimisto auki to 11.12. 
klo 11 saakka. 
Kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot auki to 
18.12. klo 12 saakka.

niittypirtin kauneimmat 
joululaulut to 11.12. klo 13 
Palvelukodilla.
Hartaus to 11.12. klo 14  Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kirkkokonsertti to 11.12. klo 
18 kirkossa. Limingan seudun 
musiikkiopisto. Vapaa pääsy.
kauneimmat joululaulut pe 
12.12. klo 19 Rantakylän kap-
pelilla.
olohuone la 13.12. klo 10 Va-
namon yläkerta. Joulukorin 
tekoa, ota oma kori mukaan. 
Maisa ja Kyllikki.
kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 19 kirkossa.
lasten joulukirkko ke 17.12. 

klo 18 kirkossa.
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.
lähetystyö kiittää kulu-
neesta vuodesta kaikkia va-
paaehtoisia, talkoolaisia, lah-
joittajia ja lähetystyön tuki-
joita. Vintin toiminta alkaa 
ma 12.1.2009. Tervetuloa!
Joulunpunaiset kiitokset 
wanhan ajan joulun talkoo-
laisille, lahjoittajille ja kun-
nan työryhmälle. Yhteistyös-
sä on ilo toimia. 
diakoniatoimistojen ajan-
varausajat vastaanotolle 
ja kotikäyntipyynnöt. Tu-
posksen Vanamo ma ja to 
klo 9–10 Maisa Hautamäki, 
p. 044 7521 227. Kirkonkylän 
seurakuntatalo ke ja pe klo 
9–10 Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226.
nuorten palveluryhmä to 

11.12. klo 15.15 vierailee vuo-
deosastolla. Lopuksi glögi-
hetki d-toimistolla.
Perhekerhot: Perhekerhojen 
yhteinen joulujuhla ke 17.12. 
Vanamossa. Ennakko- ilmoit-
tautumiset ja tiedustelut He-
lenalta viimeistään 11.12. 
mennessä 044 7521 230.
Päiväkerhot: Syksyn viimei-
set päiväkerhot viikolla 50. 
Päiväkerhot aloittavat toi-
mintansa ma 12.1.2009 eli 
viikolla 3.
Partio: Pe 12.12. Partiopii-
rin jouluhartaus partiojoh-
tajille Tuiran kirkossa klo 
19. Kahvitarjoilu. Lähdem-
me tilaisuuteen Kotiko-
lon pihasta yhteiskyydeil-
lä klo 18.15. Partioasu. Su 
14.12. Sudenpentujen Jou-
luvaellus Alakestilän Ar-
boretumissa klo 17-19.30. 
Markku Korhonen vapaal-
la 9.–16.12.08 sekä vuosi-
lomalla 20.12.08–6.1.2009. 
Lippukunta joululomalla 
15.12.2008–6.1.2009. Partio-

toiminta käynnistyy 7.1.09.
Rauhanyhdistys: Myyjäi-
set la 13.12. klo 11 ry:llä. Py-
häkoulut su 14.12. klo 11.30, 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja ry:llä, seu-

rat klo 18.30 ry:llä. 
kastettu: Teea Wilhelmii-
na Haapala, Tomi Jeremias 
Höyhtyä, Pihla Emilia Lumijär-
vi, Veera Helmiina Viitanen.
Vihitty: Markus Uolevi Kok-

ko ja Jenna Sofia Kinnunen.
kuollut: Tauno Olavi Tiiho-
nen, 88; Veera Annikki Tuo-
himaa e. Järvelin, 80; Liisa 
Margareta Marjamaa e. Kor-
honen, 82.

kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Miesten piiri pe 12.12. klo 18 
Koortilassa.
kauneimmat joululaulut la 
13.12. klo 14 seurakuntata-
lossa, Muhoksen Torvipojat, 
puhe Jouni Heikkinen. Kah-
vitarjoilu. Tilaisuuteen järjes-
tetään kyyditys, ilmoittautu-
miset viim. 11.12. kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284.
lasten kauneimmat joulu-
laulut su 14.12. klo 16 kirkos-
sa, lapsikuoro, Ossi Kajava, 
puhe Simo Pekka Pekkala.
kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 19 kirkossa, kirk-
kokuoro, Ossi Kajava, puhe 
Jouni Heikkinen.
työttömien jouluruokailu ti 
16.12. klo 12 seurakuntata-
lossa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
kauneimmat joululaulut ti 
16.12. klo 15 ryhmäkodissa, 
Jouni Heikkinen.
Joulukonsertti ti 16.12. klo 

19 kirkossa, baritoni Jorma 
Hynninen, pianisti Jouni So-
mero.
Sanginjoen seurakuntapii-
rin joulujuhla ke 17.12. klo 
12 Taimi Lohelalla, Leena 
Leskelä, Pekka Kyllönen, Os-
si Kajava. Pikkupaketti mu-
kaan!
Rukouspiiri ke 17.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kauneimmat joululaulut ke 
17.12. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Ossi Kajava, 
puhe Simo Pekka Pekkala. 
Jouluhartaus ja kauneim-
mat joululaulut to 18.12. klo 
14 Vire-kodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 15.30 Jokirinteen 
palvelukodeissa, Ossi Kajava, 
puhe Pekka Kyllönen.
kauneimmat joululaulut to 
18.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Ossi Kajava, puhe 
Jouni Heikkinen. 

diakoniatyön avustusasi-
akkaat, joulunajan asiois-
sa ottakaa yhteyttä viim. to 
18.12. Leena Leskelään p. 
040 5470785.
lapset ja perheet: Koortilan 
jouluisessa pihapirtissä jär-
jestetään kerhojen syyskau-
den päätteeksi Wanhan ajan 
kuusijuhla: ma 15.12. ja to 
18.12. klo 10–12 päiväkerho-
laiset, ti 16.12. klo 10–12 per-
hekerholaiset, ke 17.12. klo 
18–20 lapsikuorolaiset ja var-
haisnuoret. Ilmoittautumiset 
kerhoissa. Pe 19.12. klo 18–20 
kaikille avoin kuusijuhla, il-
moittautumiset 17.12. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. 533 1284. 
nuoret: päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 12.12. klo 15–17 
p. 533 1201. Yökahvila la 
13.12. klo 19.30–23.30 Nuok-
karilla, bändi-ilta ja äänen-
toistokoulutus. Raamattupii-
ri nuorille ja rippikoululaisil-
le su 14.12. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. Kansainväli-

sen Hermes-ryhmän näytel-
mäharjoitukset su 14.12. klo 
14 srk-talon alakerrassa. 
Partio: joulujuhla ja lupauk-
senanto to 11.12. klo 18.30 
srk-talossa. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Kauneim-
mat joululaulut ke 17.12. klo 
19, Ossi Kajava, Simo Pekka 
Pekkala.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: la 13.12. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylä 7–8-lk J. 
Karjulalla. Klo 19 nuorten 
pikkujoulu Koortilassa. Su 
14.12. klo 13 joulujuhla ry:llä. 
www.muhoksenrauhanyh-
distys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: la 13.12. klo 11 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä J. 
Karjulalla, Muhos. Su 14.12. 
klo 14 joulujuhla ry:llä. 
kastettu: Aida Sania Camil-
la Saari.

kauneimmat joululaulut
Ervastin koululla pe 12.12. 
klo 19 Korpisen kylätalossa 
su 14.12. klo 13 Livon koulul-
la su 14.12. klo 14 seurakun-
takodissa su 14.12. klo 19
Sarakylän kappelissa su 
14.12. klo 19 ja Hetekylän 
koululla ke 17.12. klo 19.

kirpputori ke 17.12. klo 
10–13 talkootuvassa.
diakoniatoimiston päi-
vystys ja vastaanottoai-
ka 15.–19.12. joka päivä klo 
9–11.
Ystävän kammari ti 16.12. 
klo 11.30–13.30 seurakunta-
kodissa, laulamme kauneim-
pia joululauluja kanttorin 
säestyksellä.
kuorot: Kirkkokuoro to 
11.12. klo 18. Lapsikuoro to 
11.12. klo 17. ja lapsikuoron 
pikkujoulu to 18.12. klo 17. 
Nuorisokuoro  to 11.12. klo 
16. Vox Margarita ke 17.12. 
klo 18. Sarakylän kuoro to 
18.12. klo 18.45.
nuorten matkaryhmän jär-
jestämä lapsiparkki joulu-
myyjäisten aikaan la 13.12. 
klo 10–14 seurakuntatalolla 
päiväkerhotiloissa. Paikat va-
rattava etukäteen pe 12.12. 
puoleen päivään mennessä. 
Paikkoja on rajoitetusti. Hinta 
2 € / tunti / lapsi. Varaukset ja 
lisätiedot 040 571 46 36 / Tii-

na tai tiina.inkeroinen@evl.fi. 
Nuorten matkaryhmällä on 
myyntipöytä joulumyyjäisissä.
nuorten joulujuhla pe 12.12. 
klo 18–19.30 seurakuntako-
dissa. Rippikoululaiset saavat 
muu käynti -merkinnän. Il-
moittaudu Markolle 040 752 
4387 tai marko.vayrynen@
evl.fi, viimeistään ti 9.12. 
Reissu ouluun pe 19.12. klo 
16–22.30. Ohjelmassa mm. 
elokuvissakäynti. Osallistuja 
kustantaa itse elokuvalippun-
sa, kyyti ja mahdolliset muut 
ohjelmat ovat maksuttomia. 
Ilm. Markolle, 040 752 43 87 
tai marko.vayrynen@evl.fi.
Perhekerho to 11.12. klo 
10–13 ja perhekerhojen puu-
rojuhla ma 15.12. klo 11–13 
seurakuntakodissa.
Satumuskarin  joulunyyt-
tärit  Sarakylän koululla to 
11.12. klo 16–17.
lapsiparkki ke 10.12. klo 
11–15 seurakuntakodissa.
Päivähoidon ja työkeskuk-
sen joulukirkko to 18.12. klo 

10 seurakuntakodissa.
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuk-
sen rippikoulusalissa tiistaina 
16.12.2008 klo 16.30 alkaen.
turun tuomiokirkon poika-
kuoron konsertti ma 15.12. 
klo 19 kirkossa.
lukion oppilaiden joulu-
konsertti to 18.12. klo 19 
seurakuntakodissa.
Rauhanyhdistykset: Joulu-
myyjäiset Sarakylän koulul-
la pe 12.12. klo 19. Joulujuh-
laseurat Kurenalan ry:llä su 
14.12. klo 16.
kastettu: Aukusti Sakarias 
Puhakka, Nea Aava Aman-
da Tauriainen, Annikka Eli-
sabet Puhakka, Mari Kata-
riina Sarajärvi, Aino Pauliina 
Salmela.
avioliittoon vihitty: Mika 
Tapani Tauriainen ja Marika 
Hannele Granlund sekä To-
mi-Olli Tolonen ja Maiju-Lee-
na Luokkanen.
Haudattu: Elvi Ylilehto, 68.
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Siikasalo 

tyrnävä 

www.siikasalo.fi

www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Pulkkilan 
kirkon 
vihkimisjuh-
la su 21.12. al-
kaen klo 10 piis-
pan messulla. 
Muissa kappeleis-
sa ei ole jumalan-
palveluksia. Seu-
rakunta järjes-
tää tarvittaessa kuljetuk-
sen juhlaan. Kuljetukseen 
ilmoittautuminen viim. 
15.12. p. 0207 109 860. 

Siikalatvan kuuloyhdistys 
la 13.12. klo 12 Pulkkilan srk-
talossa. Pikkujoulu ja syys-
kokous.
a-killan ja diakoniatyön yh-
teinen joulujuhla ke 17.12. 
klo 13 Rantsilan srk-talossa. 

keStilä
lasten joulukirkko to 11.12. 
klo 9.30 kirkossa.
ompeluseurat pe 12.12. klo 
19, nuortenilta la 13.12. klo 

Pulkkila
lasten joulukirkko to 11.12. 
klo 10 kirkossa. 
ompeluseurat pe 12.12. klo 
19, raamattuluokka ja nuor-
tenilta la 13.12. klo 19 ja jou-
lujuhla su 14.12. klo 13 ry:llä. 
kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 19 kirkossa.
ehtoollishartaus ke 17.12. 
klo 13 Koivulehdossa.
koulujen joulukirkot pe 
19.12. klo 9 (yläaste) ja klo 10 
(ala-aste) kirkossa. 
Joulutunnelmaa lauluin yh-
teisesti ja yksin to 18.12. klo 
19 Pulkkilan lukiolla, ohjel-
massa mm. Pulkkilan kant-
tori laulu, Pekka Luukkonen 
säestys.

PYHäntä
kuorot: To 11.12. lapsikuoro 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 18 
ja pe 12.12. nuorisokuoro klo 
17.30 srk-talossa. 
Rippikoulua la 13.12 klo 
9–14.45 srk-talossa.  
Joulumyyjäiset ja seurat 

Pulkkilan kappeliseurakunnan lähetystiimi ahkeroi jou-
lukortteja ja puuristejä. Pulkkilan kirkon remontin yhte-
ydessä kirkon ulkokaton ristit poistettiin. Teuvo Moilanen 
on nikkaroinut niistä pikkuristejä myyntiin lähetystyön hy-
väksi. Puuristejä voi ostaa esimerikiksi Pulkkilan kirkon vih-
kimisjuhlan yhteydessä 21.12. 

la 13.12. klo 18 ja joulujuhla 
14.12. klo 14 ry:llä.
Siioninvirsijouluseurat ti 
16.12 klo 19 kirkossa, Mer-
ja Jyrkkä.
kastettu: Jooa Aleksi Harju 
(Pyhäntä), Aura Elle Mirjami 
Kamula (Tuusula).

RantSila
askarteluilta 11.12. klo 
18–20 Mankilan koululla. 
Järj.kunta, 4H, srk. 
Seurakunnan joulujuhla to 
11.12. klo 11 srk-talossa. 
lapsikuoro Stellat pe 12.12. 
klo 13 Hovin koulu. 
Rippikoulua la 13.12. klo 
10–14 Nuppulassa. 
Joulujuhla su 14.12. klo 13 
ry:llä.
kauneimmat joululaulut su 
14.12. klo 19 kirkossa.
lasten kauneimmat joulu-
laulut ma 15.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku 
Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen, kirkonkylän eska-
rilaiset. 

eläkeliiton joulujuhla ti 
16.12. klo 11 srk-talossa. 
Veteraanikuoron vierailu 
ke 17.12. klo 14.30 vanhain-
kotiin. 
Joulurauhanjulistus pe 

19 ja seurat su 14.12. klo 
12, Esa Saukko ja Leo Kar-
humaa, ry:llä.

kirkkokuoro ti 16.12. klo 19.
kauneimmat joululaulut 
su 14.12. klo 19 ja koulun 
kauneimmat joululaulut pe 
19.12. klo 9.10 kirkossa. 
kuollut: Yrjö Veikko Rimpe-
läinen, 66, Raahesta.

PiiPPola
kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 19 Kairanmaan ta-
lossa, su 14.12. klo 19 kirkos-
sa ja ma 15.12. klo 19 Shellin 
baarissa.
Perhekerho pe 12.12. klo 10 
srk-kodissa.
Joulujuhla su 14.12. klo 15 
ry:llä. 
Seurakuntakerhon joulujuh-
la ti 16.12. klo 12 srk-kodissa. 
lasten joulukirkko ke 17.12. 
klo 10 kirkossa. 
Virsilauluhetki ke 17.12. klo 
12.15 Ainolassa. 
P. Haanpään koulun joulu-
juhla pe 19.12. klo 19 kirkossa. 

koko kunnan kehitysvam-
maisten ja heidän per-
heidensä joulujuhla to 18.12. 
klo 18 Ruukin srk-talolla.

Ruukki
Halutessasi tavata dia-
koniatyöntekijän ota yhte-
ys Pirkko Alamännistöön p. 
050 5945 740 tai Lahja Rauti-
olaan p. 050 4694 774. Sään-
nöllinen vastaanotto ke klo 
10–12 Ruukin srk-talossa. 
kaakaokerho to 11.12 klo 
12.30 Revonlahden srk-talol-
la. tyttökerho ti 16.12. klo 
17.30 Ruukin srk-talolla.
lapsikuoron harjoitus to 
11.12. klo 15 Ruukin srk-talolla.
Peli-ilta to 11.12. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla nuorille.
nuortenilta to 18.12. klo 18 
Ruukin srk-talolla, illan jäl-
keen avoimet ovat klo 21 asti.

PaV-väen joulujuhla ke 17.12 
klo 13 Rantsilan seurakun-
tatalolla. Lähde sinäkin roh-
keasti mukaan, kysele lisää ja 
ilmoittaudu p. 050 4694 774.
Rauhanyhdistykset: Pe 12.12. 
klo 18.30 Paavolan ry:n ja klo 
19 Ruukin ry:n joulumyyjäi-
set, klo 19 joululauluilta Luo-
huan ry:llä. La 13.12. klo 18 
seurat Revonlahden ry:llä, E. 
Piri ja U. Määttä. Su 14.12. klo 
13 joulujuhla Luohuan ry:llä, 
klo 13 ja 18.30 seurat Ruukin 

ryllä, A. Mehtälä ja T. Kämä-
räinen, klo 17 joulujuhla Re-
vonlahden ry:llä. 
kastettu: Lauri Oskari Jo-
ensuu.

kauneimmat joululaulut 
Su 14.12. klo 14 Revonlahden kirkossa
su 14.12. klo 19 Vihannin kirkossa, muka-
na Siikasalon kirkkokuoro,
ke 17.12. klo 19 Ruukin srk-talolla,
ke 17.12. klo 19 Lampinsaaren koululla,
su 21.12. klo 19 Paavolan kirkossa, muka-
na Siikasalon kirkkokuoro ja
su 21.12. klo 19 Siikajoen kirkossa.
Tilaisuuksien jälkeen lanttu- ja porkkana-
laatikkomyyjäiset lähetystyön hyväksi:
Revonlahden kirkon pihalla 14.12.
Ruukin srk-talolla 17.12. ja 
Paavolan kirkon pihalla 21.12.

kuollut: Arvo Ensio Tonteri, 
62;  Anna-Liisa Orvokki Piri-
nen e.Tervo, 69; Kaisa Maria 
Autio e. lehtomaa, 78.

SiikaJoki
diakonia-lähetyspiiri to 
11.12. klo 12 srk-talolla.
Vanhusten päiväpiiri ma 
15.12. klo 13 Puistolassa. 
naisten joulujuhla ma 15.12. 
klo 18 pappilan alak. Ken 
lahjan tuo, hän lahjan saa.
Virsihetki ti 16.12. klo 13 

Puistolassa. Yrjö Nissinen.
Puistolan joulukahvitilai-
suus ti 16.12. klo 13 Puisto-
lassa. Diakoniaväki tarjoaa.
Varkkari-ilta ti 16.12. klo 18 
srk-talolla 3.–6.-luokkalaisille 
Rauhanyhdistys: To 11.12. 
klo 17.30 päiväkerho ja klo 19 
pyhäkoululaisten joulujuhla-
ohjelman harj., pe 12.12. klo 
18.30 ompeluseurat la 13.12. 
klo 19.30 raamattuluokat, su 
14.12. klo 13 joulujuhla ry:llä.

ViHanti
Vanhainkodin jouluhartaus 
ke 17.12. klo 12 vanhainkodil-
la. Teemu Riihimäki.
ikäihmisten kirkkopyhän 
jälkeen joulujuhla su 14.12. 
srk-talolla. Ohjelma ja kahvit.
Rauhanyhdistys: La 13.12. 
klo 19 joulujuhla Alpuan 
ry:llä, Teemu Riihimäki. La 

13.12. klo 19 Kirkonkylän jou-
lulauluilta kirkossa ja iltahar-
taus ry:llä. Su 14.12. klo 14 
joulujuhla kirkonkylän ry:llä.

Poikkeavia aukioloaikoja 
Kirkkoherranvirasto ja kaikki muut toimis-
tot ovat suljettuna pe 12.12. työntekijäko-
kouksen vuoksi.

Virastomme palvelevat loppuvuodes-
ta seuraavasti: Siikasalon kirkkoherranvi-
rasto Ruukissa arkisin klo 9–12, p. 010 4250 
270. Vihannin srk-toimisto arkisin 9–12, p. 
010 4250 271. Suljettu ma-ti 22.–23.12., ke 
31.12. sekä pe 2.1.2009. Siikajoen srk-toi-
misto avoinna ma-ti klo 9–13, p. 010 4250 
299. Suljettu ma-ti 22.–23.12.

Kiireellisissä asioissa ottakaa yhteys Ruu-
kin kirkkoherranvirastoon p. 010 4250 270.

Perinteiset eri järjestöjen 
yhteiset joulumyyjäiset 
Pe 12.12. klo 18 alkaen Vi-
hannin seurakuntatalol-
la. Lähetystyö toivoo ruo-
ka- ym. lahjoituksia. Pöytä-
vuokra 5 €. Pöytävaraukset 
p. 010 4250 271.
Lähetysarpajaisten arvonta 
joulumyyjäisissä pe 12.12. 
Palkintoina kotitaloustava-
roita ja käsitöitä. 

Raahen seudun rauhan-
yhdistysten joululaulut la 
13.12. klo 19 Vihannin kir-
kossa.

kírkkovaltuuston kokous 
keskiviikkona 17.12. klo 19 
Ruukin pappilassa 

tule tekemään ainutlaa-
tuinen ja oman näköinen 
joulukukka-asetelma. Ma 
15.12. alk. klo 17 Ruukin 
seurakuntatalon yläker-
taan. Maksu kukkien mu-
kaan. Jos kysyttävää, soita 
Pirkolle p. 050 545 634. 

luottamushenkilöiden, 
vapaaehtoisten ja työnte-
kijöiden jouluateria Ruu-
kin srk-talolla to 11.12. klo 
16. Siikajoen srk-talolla ke 
17.12. klo 18 ja Vihannin 
srk-talolla to 18.12. klo 16. 
Ilm. viim. to 11.12. p. 050 
3140 270, p. 050 4130 271 
tai sp:lla siikasalo@evl.fi.

Hartaus pe 12.12. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla.
ehtoollishartaus pe 12.12. 
klo 13.30 Lepolassa.
kauneimmat joululaulut: Su 
14.12. klo 19 Tyrnävän kirkos-
sa. Ma 15.12. klo 19 Eila Kalli-
sella, Tyrnävän Ylipäässä. Ke 
17.12. klo 13 kehitysvammais-
ten kauneimmat joululaulut 
Tyrnävän srk-talolla. 
Päivähoidon joulukirkko ke 
17.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa.
Hartaus to 18.12. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.

Joulun hohde

konsertti Tyrnävän kirkossa
tiistaina 16.12. klo 19

Kaisa Ranta sopraano
Jousiorkesteri
Yhteislaulua

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

nuoret: Nuortenilta pe 
12.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Isoskoulutus la 13.12. 
klo 15–17 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 14.12. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
14.12. klo 14 joulujuhla ry:llä.
kastettu: Valtteri Elias Han-
nuksela, Inka Aleksandra 
Ojala, Pyry Oskari Vavuli.

teMMeS
Hartaus to 11.12. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. 
kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 19 Raimo Rusilalla, 
Haurukylässä. 
Hartaus pe 12.12. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen srk-talolla.
 Puurojuhla to 18.12. klo 
18.30 Temmeksen koululla. 
Myyjäistulot 29.11: Temmek-
sen kappeliseurakunta 487 
euroa ja kehitysvammaiset 
548 euroa. Lämpimät kiitok-
set myyjäisiin osallistuneille.

Sinkkujen iltapala 

Su 14.12. klo 20 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.

Joulumyyjäiset 

La 13.12. klo 10–12 Tyrnävän seurakuntatalolla 

Myytävänä leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä, arpoja ja 
kahvia. 

Järj. seurakunnan diakonia- ja lähetystyö sekä Eläkelii-
ton Tyrnävän yhdistys.

T im o H a k ka ra in e n

19.12. klo 19 Kurunnevan ko-
dalla. 
lapsikuoron joulujuhla pe 
19.12. klo 18.30–20 .30 kant-
torin kotona Mankilassa. 
Lahja mukaan.
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1. kivi

Mikä voisi olla ilkeämpi ja mität-
tömämpi taapertaja maan päällä 
kuin suomalainen tiedemies? Tai 
suomalainen tiedenainen? Ei mi-
kään. Molemmat ovat niin ilkei-
tä ja mitättömiä, ettei pahempia 
löydy.

Kivenheittäjä on syvästi suuttu-
nut suomalaiselle tiedemaailmalle 
ja sen eräille matalaotsaisille edus-
tajille. He eivät suinkaan ole säke-
nöiviä valopäitä, joilla on briljantti 
mieli, vaan pikkusieluisia toisten-
sa kyttääjiä. He taistelevat verissä 
päin mitättömistä viroista ja pik-
kuruisesta elannostaan.

Muuan etevä naisopiskelija ker-
toi kivenheittäjälle tragediastaan. 
Hän oli menestynyt opinnoissaan 

ja aikoi tutkijaksi. Hän erehtyi 
kertomaan sen laitoksensa opetta-
jalle. Sen jälkeen tentit eivät enää 
menneet läpi. Opettaja oli päättä-
nyt torpata naisen uran, jotta nai-
nen ei voisi kilpailla hänen kans-
saan virasta.

Kivenheittäjän tuttava ker-
toi, että eräässä suomalaisessa yli-
opistossa väitöskirjan tekijät teke-
vät kaikkensa saadakseen oikean 
ohjaajan työlleen. Jos kouraan jää 
mustapekka, ohjaaja, joka kokee 
ohjattavansa kilpailijakseen, alkaa 
korpivaellus: väitöskirjan ohjaaja 
tekee kaikkensa, että väitöskirja ei 
valmistu.

Yliopistomaailma on pullol-
laan tällaisia tarinoita. Syy yliopis-

tomaailman pikkumaisuuteen on 
pikkumainen henkilökunta. He 
ovat monesti tulleet suoraan lu-
kiosta opiskelemaan ja ovat sit-
ten ruvenneet tutkijoiksi. Koska 
he eivät ole oikeassa työelämässä 
koskaan käyneetkään, he riehuvat 
kuin räkänokkaiset infantit hiek-
kalaatikolla. 

Tutkijat käyvät ankaraa kamp-
pailua mitättömistä asioista. Sii-
hen syyllistyvät niin pikkuassis-
tentit kuin professoritkin. Eräs-
kin professori oli suuttunut erääl-
le tutkijalle ja sai evättyä häneltä 
jatkorahoituksen. Mies teki tutki-
musta ulkomailla ja joutui talou-
delliseen kurimukseen. Lopulta 
hän söi kynsiä ja kajahti. Hän ko-

ki KGB:n seuraavan häntä. Miehet 
valkoisissa hakivat hänet pois.

Monet opiskelijatkin pitäisi ha-
kea pois, luennolta. He metelöivät, 
syövät ja juovat ja tursuavat. Eräs 
pari suutelikin, mutta heidät ajet-
tiin salista. On käsittämätöntä, et-
tä yliopistomaailmassa joudutaan 
kasvattamaan aikaihmisiä ja pi-
tämään kuria. Yliopisto on näil-
le surkimuksille, niin opettajille 
kuin opiskelijoillekin, Alma ma-
ter, äiti.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Tiedemies on pikkumies

Maar i t  Ky tö ha r ju

Kajaanista maailmanmu-
siikin kärkeen jo 1970-lu-
vulla ponnistanut Sakari 
Kukko konsertoi Oulus-

sa tulevana sunnuntaina ja maa-
nantaina. 

Piirpauke-yhtyeen keulakuva-
na tunnettu Kukko on 2000-lu-
vulla ottanut repertuaariinsa 
myös virret ja joululaulut. Edelli-
nen virsibuumi iski vuonna 2001, 
jolloin ilmestyi levy Virret. Kaksi 
vuotta myöhemmin soi levy Jou-
lu. Siinä vanhat joululaulut, niin 
tunnetut kuin vähemmän tunne-
tut, oli sovitettu vapaamuotoisik-
si versioiksi. Näitä kuullaan myös 
Oulussa. 

– Ei me olla iskelmäjouluosas-
toa harrastettu. Uusia joululaulu-
jakaan ohjelmistossa ei ole, vaan 
niitä perinteisiä, puhelimitse ta-
voitettu Sakari Kukko kertoo.

Edellisen kerran Kukko kon-
sertoi yhdessä Samuli Mikko-

Joulu soi 
saksofonissa

sen kanssa Oulun tuomiokirkos-
sa pari kuukautta takaperin. Hei-
tä pyydettiin takaisin soittamaan 
joululauluja. Noin puolet Kukon 
konserteista onkin nykyisin kirk-
kokonsertteja. 

– Kirkoissa on mukava soit-
taa. Klubikeikat ovat jääneet vii-
me vuosina vähemmälle, lähin-
nä tulee kierrettyä kirkkoja, kon-
serttisaleja ja festivaaleja.

Konsertissa kuullaan saksofo-
nia, huilua ja pianoa uruilla höys-
tettynä. Kukko ja Mikkonen ovat 
soittaneet vuosia yhdessä. 

– Samulin kanssa on letkeä 
soittaa, meille yhdessä konser-
tointi on helppoa, saksofoniin ja 
huiluun tarttuva Kukko kertoo.

Pitkään ulkomailla asuneena 
joululauluilla on erityinen mer-
kitys hänelle.

– Olin kuusi joulua putkeen 
poissa Suomesta. Silloin tuli hir-
veä ikävä valkoista joulua. Kou-
lun laulukirjan avulla pääsin ta-
kaisin joulutunnelmaan, hän 
muistelee. 

Joulun lähestyessä häneen 
ovat kolahtaneet erityisesti laulut 
Kautta työn ja vienon yön ja Ken 
kuullut on laulua enkelien.

– Saas nähdä, miten ne soivat.

elSi HuttuNeN

Su 14.12. Jouluinen laulun, runon 
ja soiton ilta klo 19.30 Oulun tuo-
miokirkossa. Sakari Kukko ja Sa-
muli Mikkonen soittavat vanhoja 
lauluja. Joululauluja yhteislaulu-
na. Oulun suomalaisen yhteiskou-
lun nuorten joulurunoja. 
Ma 15.12. Sakari Kukon joulu-
virsi-konsertti klo 19 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. 

Maailmamme ja arvomaailmamme on näiden virsien syntyajoista muuttunut valtavasti. Uskon, että niillä kuitenkin voi olla 
paljon annettavaa myös nykyihmiselle, Sakari Kukko pohtii. 


