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Evankelis-luterilaiset seurakunnat omistavat 

yhteensä melkein 170 000 hehtaaria met-

sätalousmaata. Tänä vuonna on Suomes-

sa käyty kiivasta keskustelua siitä, millä tavalla 

metsänomistajien pitäisi metsiään hoitaa. Luon-

nollisesti tämä keskustelu koskettaa myös seura-

kuntia.

Erään arvostelun esitti metsänhoitaja ja vapaa 

tutkija Jan Fredriksson Aamulehdessä 12.11. Hänen 

mukaansa kirkon metsätalous on tehotonta, kos-

ka puulla ei tuoteta riittävästi voittoja kirkon kas-

saan. Metsät eivät tuota tarpeeksi, joten kirkko hoi-

taa metsiään huonosti. Samat pääomat tuottaisivat 

muussa käytössä paljon paremmin.

Mallia pitäisi tutkijan mielestä ottaa Ruotsista. 

Siellä kirkon metsät tuottavat koko ajan rahaa kas-

saan. Tuotoilla katetaan käyttötalousmenoja.

Suomessa seurakunnat eivät ole puukaupan kei-

nottelijoita eikä niiden kuulukaan olla. Metsiä han-

kitaan, hoidetaan ja myydään laadittujen metsän-

hoitosuunnitelmien mukaisesti. Näin vaatii kirkko-

järjestys.

Suhdanteet pitää jättää vähemmälle huomiol-

le. Toki puun hinnan kehitystä seurakunnankin on 

hyvä tarkkailla, mutta kirveitä ei pidä teroittaa 

samalla, kun laatii seuraavan vuoden talousarvio-

ta. Hoidon pitää edetä siten kuin suunnitelmaan 

on kirjattu.

Metsä on yksi sijoitusmuoto muiden joukossa. 

Seurakunnat ovat saaneet vihreää omaisuutta eri 

tavoin, ei pelkästään ostamalla. Monet metsät ovat 

niin sanottuja entisiä virkatalomaita. Pitäjän talot 

ovat aikoinaan osoittaneet kirkkoherralle virkata-

lomaan, joka on käynyt papin palkasta.

Jotta on voitu muodostaa seurakunta ja palka-

ta pappi, on ensin pitänyt olla riittävästi virkatalo-

maata. Lisäksi seurakunnat ovat luovuttaneet kun-

nille kaavoitettavaa maata ja saaneet vastineeksi 

metsiä. Jonkin verran metsiä on saatu lahjoituksi-

na ja testamentteina.

Metsäalalla seurakunnat eivät edusta suurta voi-

maa. Niiden kokonaisomistus kaikista metsistä on 

vain noin 0,7 prosenttia. Omistus on hajautunutta. 

Useimmilla seurakunnilla on vain pieniä palstoja, 

mutta joidenkin seurakuntien omistuksilla voi olla 

paikallisesti vaikutusta puun hintaan. Niille metsä 

on tärkeä sijoitusmuoto.

Täytyy muistaa, että seurakuntien metsänhoidol-

la voi olla jokin muu tarkoitus kuin hankkia tuot-

toa sijoitetulle pääomalle. Jotkut seurakunnat ovat 

omin päätöksin suojelleet metsiään.

Aatoksia

Elävätkö seurakunnat metsistä?

Aamu 
tarkastuspisteellä
Herätyskello soi 4.20. Hyppään vaat-
teisiini ja suunnistan ulos. Tiedän, et-
tä minua odotetaan. Olen matkalla 
Gilon tarkastuspisteelle, joka erottaa 
Betlehemin ja Jerusalemin. 

Joka aamu tarkastuspisteen ylit-
tää parituhatta palestiinalaista ra-
kennusmiestä matkallaan töihin 
Länsirannalta Israeliin. Porttien 
auetessa viideltä, jonossa on jo sato-
ja miehiä. 

Parin kuukauden aikana naamat 
tulevat tutuksi. Tapaan joka aamu 
miehen, joka saapuu paikalle jo en-
nen kolmea ollakseen jonon kärjessä, 
kun ensimmäinen metallinen pyörö-
ovi aukeaa. Työt Jerusalemissa alka-
vat seitsemältä, mutta tarkastuspis-
teterminaalin läpäisemiseen kuluu 
usein yli tunti. Sen jälkeen kun jo-
nosta on selvitty.  

Vartin yli viisi väsynyt sotilas laa-
hustaa koppiin päästääkseen ensim-
mäiset portista sisälle. Myöhässä jäl-
leen. Miehet juoksevat portista sisäl-
le terminaaliin. 

Metallinpaljastimet toimivat lähes 
joka aamu miten sattuu. Tarkastus on 
tiukempi kuin lentokentällä. Kengät, 
vyöt ja kaikki metalliesineet hihnal-
le.  Läpi ei ole pääse ennen kuin kone 
lakkaa piippaamasta. 

Usein homma takkuilee ja metal-
linpaljastimet suljetaan joskus jopa 
puoleksi tunniksi. Syyksi kerrotaan 
milloin tietokonevika, milloin mies-
pula. Sotilaat patsastelevat aseineen 
terminaalissa, mutta kontakti pales-
tiinalaistyöläisiin otetaan lähinnä 
panssarilasin läpi, ja mieluiten huu-
tamalla. 

Henkilöpapereiden lisäksi monilta 
miehistä tarkastetaan kämmenjälki. 

Raskaassa fyysisessä työssä kämmen-
jälki muuttuu nopeasti. Jotkut mie-
histä joutuvat uusimaan kämmenjäl-
kensä kahden viikon välein. Ja siihen 
menee koko työpäivä. 

Lupien uusiminen ja niiden hank-
kiminen on varsinainen paperisota 
joka kerta. Onnekkaita ovat ne, jot-
ka luvan saavat, sillä moni nuori bet-
lehemiläinen ei ole eläissään käynyt 
kymmenen kilometrin päässä olevas-
sa Jerusalemissa.

En tiedä onko läsnäolostani apua, 
mutta monet jonossa olijat sanovat, 
että aamut ovat hitaampia ja sotilaat 
vihaisempia silloin, kun kansainväli-
siä ei ole paikalla.

Aamuruuhka kestää lähelle kah-
deksaa. Terminaalista ulospäästy-
ään moni rukoilee aamurukouksen-
sa pihalla ennen bussiin hyppäämis-
tä. Minä lähden nukkumaan, mie-
het sen sijaan palaavat kotiin ilta-
kuudelta. 

NiiNa KarliNg
Kirjoittaja on oululaislähtöinen toimittaja,

joka on syksyn työskennellyt
vapaaehtoisena palestiinalaisalueilla.

”40 vuotta miehitystä palestiinalaisalueilla”
-valokuvanäyttelyn avajaiset 8.12. 

Oulun kaupunginkirjastossa

4.12.2008

Yksityinen 
uskonpuhdistus
Kotimaa-lehden entinen päätoimittaja 
Olav S. Melin puhuu yksityisuskonnoista 
Aamulehden Alakerta-palstalla.

”Perinteiset uskonnon muodot ovat 
antamassa tilaa uudenlaisille henkisyy-
den muodoille. Nykyihmiset ovat kiin-
nostuneita henkisyyden ja hengellisyy-
den eri ulottuvuuksista, mutta eivät kir-
kon traditiosta. 

Uskonto nähdään perinteisenä ja tradi-
tioihin sitoutuneena. Henkisyydellä ja hen-
gellisyydellä viitataan uudenlaisiin henki-
syyden muotoihin, sisäiseen elämäntarkoi-
tukselliseen pohdintaan ja luomakunnasta 
tunnettuun vastuuseen.  

Henkisyyden nousua tutkinut VTT:n 
tutkija Teija Mikkola pitää tätä henkisen 
etsinnän kulttuuria niin voimallisena, et-
tä voidaan jopa sanoa länsimaissa olevan 
menossa suurin henkinen vallankumous 
uskonpuhdistuksen jälkeen.”

Aamulehti 28.11.2008

Kiusaaminen             
on synti lapsellakin
Timo Saitajoki pohtii kiusaamista Rau-
han Sana -lehden Kotimatkalta-palstalla.

”Kiusaajaan ei tarvitse sääliä missään 
muussa mielessä kuin siinä missä Jeesus 
rukoili vainoojiensa puolesta: Isä, anna 
heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he 
tekevät! Jos tuntisivat vähänkään kiusa-
tun tuskaa he olisivat varovaisempia. 

Kristittynä tuntuu erityisen pahalta jos 
uskovaisen kodin lapset kiusaavat toisia 
lapsia sen takia etteivät kulu samaan he-
rätysliikkeeseen. Tällaista tapahtuu siel-
lä täällä. Pahuutta ei ole vain maailmas-
sa. Sitä on myös kristityissä perheissä ja 
kristittyjen lapsissa. Henkistä väkivaltaa, 
onko se kiusaamista tai eristämistä, ei saa 
suojella. Se on tunnustettava syntinä ja 
syntinä pois pantava.”

Rauhan Sana 11/2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Suomalaiset haluavat tehdä 
vapaaehtoistyötä. Esimer-
kiksi vuonna 2007 vapaa-
ehtoiset tekivät peräti 21 

000 miestyövuotta.
– Järjestöjen olisi kanavoita-

va tämä innostus, sanoo VARES 
-hankkeen projektipäällikkö Su-
vimaria Saarenpää. 

Joihinkin tehtäviin olisi erit-
täin paljon tarvetta. Läheisaut-
tajaohjaaja Soile Punkarin mu-
kaan Oulun seudulla  esimerkik-
si tarvittaisiin huomattava määrä 
ystäviä ikäihmisille. 

Jotta ihmisten innostus johtai-
si vapaaehtoistyöhön, Oulun seu-
dun setlementin hallinnoima VA-
RES-hanke tekee selvityksen, jos-
sa selvitetään vapaaehtoistoimin-
nan muotoja Oulun seudulla. Ky-
selyssä selvitetään myös millaisia 
profiileja eri vapaaehtoistoimi-
joilla on. Näin niille voidaan tar-
jota uudenlaisia tehtäviä. 

Vuoteen 2011 kestävässä VA-
RES-hankkessa on mukana suuri 
määrä kansalaisjärjestöjä, opin-
ahjoja, Oulun seurakuntayhty-
mä, Oulun kaupunki sekä Kem-
peleen ja Tyrnävän kunnat.

Vapaaehtoisille 
kursseja
VARES-hanke järjestää kevääl-
lä ensimmäiset neljä peruskurs-
sia ja yli 20 jatkokurssia vapaaeh-
toisille. Peruskurssit on tarkoitet-
tu kaikille vapaaehtoisille. Jatko-
kursseja pitävät eri toimijat, jot-
ka voivat kouluttaa ihmisiä halu-
amiinsa tehtäviin.

Saarenpää visioi, että 2011 
Oulussa toimii VARES-keskus, 
johon on koottu tarvittava tieto 

Vapaaehtoistyö 
saman katon alle

ja taito eri toimijoiden vapaaeh-
toistyöstä. Keskus myös järjestää 
kursseja vapaaehtoisille kumppa-
nuusverkostonsa kanssa.

Vapaaehtoistoiminta ei ole il-
maista ja VARES-keskuksen pe-
rustaminen olisi Saarenpään mu-
kaan vastaus ongelmaan.

Tavalliset 
tiedot ja taidot
Vapaaehtoisilta ei vaadita mahdot-
tomia. Tavallisen ihmisen tiedot ja 
taidot riittävät. Vapaaehtoistyös-
sä on kuitenkin mukana monien 
alojen ammattilaisia, mutta siitä 
huolimatta heidän ei pidä paika-
ta esimerkiksi kuntien sosiaali- ja 
terveysalojen toimintaa. 

Kouluttaja Vuokko Keräsen 
mukaan vapaaehtoistyö vain täy-
dentää eikä korvaa kuntien  toi-
mintaa. Asiassa on hyvä käydä ra-
jankäyntiä ja vapaaehtoisia pitää 
tukea, että he eivät joutuisi työ-
hön, mikä kuuluu viranomaisille.

Vapaaehtoisista 
on kilpailtu
Oulun seurakuntayhtymä on 
mukana VARES-hankkeessa. 
Diakoniatyöntekijä Heikki Kaik-
kosen mukaan järjestöt ovat kil-
pailleet vapaaehtoistyöntekijöis-
tä. Koulutuskin on ollut usein 
päällekkäistä. Nyt on mahdolli-
suus verkostoitua ja saada keski-
näistä tukea. Eri kurssien vetäjinä 
on osaavia ihmisiä, mikä tuo seu-
rakuntayhtymälle sellaista lisäar-
voa, jota sillä yksin ei ole.

Toimijat voivat hyötyä toisis-
taan. Seurakunta voi esimerkik-
si järjestää kurssin ikääntyvien 
kohtaamisesta. Ikääntyvät pel-

käävät usein kuolemaa, ongelma, 
joka on tuttu seurakunnille. Tä-
mänkaltaisen ongelman kohtaa-
misessa seurakunta voisi opastaa 
muitakin.

Perinteisen ajattelun 
vankeja
Kaikkonen suhtautuu hieman 
epäillen mahdollisuuteen saa-
da enemmän kiinnostuneita ih-
misiä vapaaehtoisiksi. Erityises-
ti nuorten kerrotaan haluavan 
auttaa. Tutkimukset esimerkiksi 
uraputkimiehistä kertovat, että 
perhe on heidän tärkein arvonsa. 
Todellisessa elämässä he kuiten-
kin jättävät perheen vähemmälle 
arkipäivän valinnoissaan.

Kaikkonen toteaa, että ihmi-
set eivät välttämättä enää halua 
sitoutua pitkäaikaiseen vapaaeh-
toistyöhön vaan tyytyvät keikka-
työhön. Siksi vapaaehtoistyön ra-
kennetta olisi muutettava.

– Olemme perinteisen ajat-
telun vankeja. Nykyään elämän 
rytmi on kuitenkin toisenlainen. 
Meillä on joitakin asioita hukas-
sa. Kun me löydämme ne, saam-
me eri maailmat kohtaamaan.

Kaikkosen mukaan seurakun-
tayhtymän osallistuminen jat-
kossa VARES-hankkeeseen on 
vielä auki. Joka tapauksessa seu-
rakuntayhtymä kouluttaa vastai-
suudessakin myös itse vapaaeh-
toisia ja tukee heitä tehtävissään. 
Seurakuntayhtymällä on noin 1 
500 vapaaehtoista.

PEKKa HEliN

Sivulla 7 alkaa uusi sarja Arjen 
samarialaiset, jossa esitellään va-
paaehtoistyön tekijöitä.

Kansainvälistä vapaaehtoistoimin-
nan viikkoa vietetään tällä viikol-
la. Viikon aikana tehdään vapaa-
ehtoistoimintaa tunnetuksi Oulus-
sa. Ohjelmasta vastaavat  Kumppa-
nuusverkoston toimijat; yhdistyk-
set, liitot, Yhteispalvelupiste  (YPP) 
ja VARES-hanke (Vapaaehtoistoi-
minnan ja vertaistuen resurssikes-
kus-hanke).

Kumppanuuskeskuksen yh-

Vapaaehtoisten 
rekrytointipäivä perjantaina

teispalvelupiste ja Vapaaehtois-
työn Resurssikeskus järjestä-
vät  uusien vapaaehtoisten rekry-
tointipäivän 5. joulukuuta kello 
12–17.

Yhteispalvelupiste ja VARES 
tuottavat yhdessä kansalaisil-
le jaettavan lentolehtisen, jos-
sa kerrotaan erilaisista vapaaeh-
toistyön mahdollisuuksista Ou-
lun seudulla. 

Pe k ka H e l i n

Re i j a  H aa p a la in e n

Pe k ka H e l i n

VARES-hankkeen projektipäällikkö Suvimaria Saarenpään mukaan suomalaisilla on suuri halu auttaa. Diakoniatyöntekijä Heikki Kaikkosen mukaan seurakunta voi jakaa osaamistaan muille.

Vapaaehtoiset voivat etsiä tietoa kursseista VARES-hankkeen koulutuskalenterista.
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VARUSTAUDU KOHTAAMAAN
AJAN HAASTEET!

Yhteiskristilliset rukouspäivät pe-su 5.-7.12.2008

Isoniemen leirikeskus, Isoniementie 510, Haukipudas. Mukana mm. 
Rauno Helppi, Esa Jaakkola, Kai Similä, srk:n musiikkiryhmät.

Järj. Hengen Ystävät ry, Oulun lähetysseurakunta, Kempeleen vapaaseura-
kunta ja Jumalan lasten seurakunta

Ohjelma ja lisäinfo www.evankeliumi.net/ puh. 040-727 9928

TERVETULOA!

Tapahtumat

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Hei Sinä ev.-lut. kirkkoon kuuluva sinkku!
Teen pro gradu -tutkielmaa teologisessa tiede-
kunnassa Helsingin yliopistossa. Tutkimukseni 
tarkoituksena on kartoittaa, miten naimattomat 
uskovat kokevat oman seksuaalisuutensa. 

Mikäli olet 18–40-vuotias, naimaton ja ev.-
lut. kirkon jäsen, kirjoita ja kerro oma tarinasi 
siitä, millaista on elää tämän päivän maailmassa   
seksuaalisena, kristittynä sinkkuna. Voit kirjoit-
taa aiheesta vapaasti, vaikka toivonkin, että kä-
sittelisit myös seuraavia aiheita: Miten suhteesi 
seksuaalisuuteen on kehittynyt sellaiseksi kuin 
mitä se nyt on? Millaiseksi koet oman seksuaa-
lisuutesi? Oletko saanut seksuaalisuuteen liitty-
vää opetusta/neuvoja joltain uskonnolliselta ta-
holta? Mistä ja millaisia?

Kirjoituksesi käsitellään ehdottoman luotta-

muksellisesti. Tiedot tulevat vain tutkimuskäyt-
töön eikä tutkimuksesta pysty tunnistamaan yk-
sittäistä henkilöä. Kerro lisäksi ikäsi, sukupuo-
lesi, ammattisi, asuinseutusi sekä uskonnolli-
nen taustasi. Mikäli olisit valmis osallistumaan 
mahdolliseen haastatteluun, liitä mukaan yhte-
ystietosi.  

Muutoin voit kirjoittaa nimettömänä. Kiitos 
osallistumisestasi!

Lähetä vastauksesi 31.12.2008 mennessä 
osoitteeseen sinkkututkimus@gmail.com tai 
Eveliina Laakso, Käytännöllisen teologian lai-
tos, PL 33, 00014 Helsingin yliopisto.

EVEliiNa laaKSo
Helsinki

Palstalla julkaistaan 
toimitukselle 
nimettömänä 
saapunutta palautetta. 
Toimitukselle voi antaa 
palautetta kirjeitse, 
sähköpostitse tai 
internet-sivujen 
palaute-osion kautta. 

• Valvomisesta, muun muassa sen moni-
puolisista mielikuvista sekä elämän rajal-
lisuuden hyväksymisestä puhui saarnas-
saan Valvomisen sunnuntaina pappi Han-
na-Maija Karjalainen-Ollanketo. Saarna oli 
puhutteleva – osin siksi, että se oli omakoh-
tainen. Omia kokemuksia ei välttämättä ole 
totuttu kuuntelemaan saarnastuolista. Mie-
lestäni tuollaiset saarnat ovat parhaimpia – 
niihin on helppo samaistua ja ovathan pa-
pitkin ihmisiä!

• Kirjoituksenne ovat epämiellyttävän ne-
gatiivisia ja vihamielisiä milloin mitäkin 
ihmisryhmää tai asiaa kohtaan. Palvelet-
te niillä omia sairaita tarpeitanne ette-
kä lukijoita. Annatte palstatilaa ja käytät-
te yhteisiä rahoja milloin minkin jouta-
vanpäiväisen ristiriidan esittelyyn. Missä 
ovat rakkauteen, iloon ja muihin kristil-
lisiin arvoihin perustuvat aiheenne? On-
ko teillä haluakaan etsiä sellaisia? Ellette 
itse kykene tuottamaan muuta kuin tätä 
tähän asti nähtyä roskaa, etsikää lisää vii-

saita kirjoittajia toimituksen ulkopuolel-
ta. Kiitos heistä, joiden kirjoituksia tähän 
mennessä olette julkaisseet.

• 1. kivi-artikkelia on ollut mukava lukea 
ja on herättänyt ajatuksia. Kiitokset ja kan-
nustukset toimitukseen lehden uudistami-
sen puolesta. Seurakuntalehden ei tarvitse 
olla nynny patavanhoillinen mutta on olta-
va tarkkana, ettei mene överiksi, jota myös 
nykymediassa tapahtuu.

Iin seurakunnassa haettavana

NUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAINEN 
VIRKA VUOSILLE 2009-2011
Iin kunnassa on asukkaita noin 9 000 ja seurakunnassa jäseniä 
noin 8 300. Iin on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Peräme-
ren rannalla. Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun 
on matkaa vajaa 40 kilometriä.

Iin seurakunnan jäsenmäärä kasvaa. Nuorisotyöntekijältä edel-
lytetään laaja-alaista työotetta, joka painottuu seurakunnan tarpei-
den mukaan. Keskeisiä työalueita ovat rippikoulutyö ja nuoriso-
työ (mm. nuortenillat, nuorten raamattupiirit, nuorten tapahtumat
ja –retket, palveluisoistoiminta). Hakijan eduksi katsotaan koke-
mus rippikoulutyöstä ja kirkon nuorisotyöstä sekä musiikilliset 
taidot.

Kelpoisuutena on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyön-
ohjaajan virkatutkinto tai muu vastaava kirkollinen tutkinto. 
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveyden-
tilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom:n mukainen ote ennen
viran vastaanottamista. Palkkaus on KirVESTES vaativuusryh-
män 502 mukainen ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koe-
aikaa.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 19.12.2008 kello 15.00 mennes-
sä osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii. Kuoreen 
merkintä ”Nuorisotyön virka”.

Tiedustele lisää: kappalainen Pekka Soronen p. 040 777 6959 
tai kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633.

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Koin todella mukavan ja hoitavan jumalanpalve-
luksen viime sunnuntaina 30.11. Oulujoen kir-
kon perhemessussa. Tilaisuus oli raikas ja elä-
mänmakuinen, sisälsi sopivasti musiikkia, hil-
jentymistä ja Sanan kuulemista. 

Oleellisesti tunnelmaan vaikutti suuri osal-
listujamäärä ja kaikenikäisten mukana olo ju-
malanpalveluksessa. Myös kastetilaisuus toi elä-
vyyttä ja yhteisöllisyyden kokemista kaupunki-
seurakunnan yhteiseen viikkotapahtumaan. Ju-
malanpalvelus onkin mielestäni  hieno ja luon-
nollinen tilaisuus kasteen toimittamiselle.

Toinen lapsistani on aikanaan kastettu juma-
lanpalveluksessa ja silloin seurakuntalaiset jopa 
kävivät papin kehotuksesta kättelemässä koko 
perhettä kummeineen ja isovanhempineen kas-
teen jälkeen ja toivottivat uuden seurakunnan 
jäsenen käsiään taputtaen tervetulleeksi. Näin 
suurella osallistujamäärällä kuin Oulujoen kir-
kossa nyt oli, kättely ei ole varmaan järkevää, 
mutta aplodeja tai muuta osallistumista mah-
dollistavaa seurakunnan tervetulotoivotusta uu-
delle jäsenelle jäin vielä hieman kaipaamaan.

Itse elän vaihetta, jolloin lapset ovat pieniä ja 
työ ja arjen pyörittäminen vievät suuren osan 
elämästä. Yhteisen jumalanpalveluksen sunnun-
taina toivoisin olevan nimenomaan paikka ko-
kea yhteyttä muiden seurakuntalaisten kanssa 

hiljentymällä Kaikkivaltiaan edessä ja tapaa-
malla ihmisiä eri elämänvaiheissa. Tämä on 
mielestäni erityisen tarpeellista juuri kaupun-
geissa, joissa ihmiset jäävät liian helposti vie-
raiksi toisilleen. 

Kirkolliset toimitukset ovat tutkitusti monil-
le seurakuntalaisille hyvin tärkeitä. Uskoisin, et-
tä esimerkiksi kasteiden yleistyminen sunnun-
tain jumalanpalveluksissa, kaikkien ikäryhmi-
en huomioiminen ja liian raskassoutuisen ohjel-
man välttäminen kristinuskon sanomaa unoh-
tamatta, vetäisi väkeä kirkkoon. Ihmisten pitää 
tuntea olevansa tervetulleita ja tärkeitä juma-
lanpalvelukseen osallistujia, joista halutaan pi-
tää huolta. Juuri tämän tyyppinen ”sabluuna” 
jumalanpalveluksessa (plus vielä kirkkokahvit 
tai lounas päälle) voisi olla hyvä alku uuden yh-
teisöllisyyden syntymiseen.

Vanha hyvä tapa, että pappi/papit tulevat kir-
kon ovelle saattamaan ja kättelemään seurakun-
talaisia jumalanpalveluksesta poistuttaessa jäi 
harmi kyllä tällä kertaa väliin. Sillä tavoin olisi 
ollut niin helppo sanoa nämäkin kiitokset suo-
raan jo kirkosta lähtiessä! 

aNu-TiiNa KurTH-HyVöNEN
Oulu

Kiitos 1. adventin perhemessusta Oulujoen kirkossa

Palautetta toimitukselle

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

Postia
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Maata  kiertelemässä

Vaaleanpunaiseen paitaan pu-
keutunut mies tulee vastaan käy-
tävällä ja kättelee ystävällisesti 
esittäytyen samalla. Seuraavak-
si hän esittelee muut työhuoneis-
ta löytyvät kappeliseurakunnan 
työntekijät. Kappalainen Teemu 
Riihimäki on selvästi kotiutunut 
Vihannin entiseen kirkkoherran-
virastoon reilun kolmen kuukau-
den aikana. 

Seurakuntayhteisöt ovat hänelle 
tuttuja jo lapsuudesta. Kempeleel-
tä kotoisin oleva Riihimäki on pa-
pin poika. Kirkollinen ura ei kui-
tenkaan ollut itsestään selvyys.

– Minullakin oli pitkään haa-
veena metsänhoitajan ammat-
ti. Teologisen tiedekunnan pää-
sykoekirjoja lukiessani koin kui-
tenkin vahvan kutsumuksen. 

Opiskelujen jälkeen tie vei Ke-
miin, jossa hän ehti toimi pappi-
na liki kahdeksan vuotta. Sen jäl-
keen oli irtioton aika. 

Karitsat sydäntä lähellä
– Asuimme koko avioliiton 

alkuajan Kemissä. Haaveenam-
me oli aina ollut asua Ahvenan-
maalla, ja sitten siihen tuli mah-
dollisuus. 

Saaristolaiselämää 
Kökarissa
Tie vei Suomen eteläisimpään 
kuntaan, pienelle Kökarin saa-
relle. 

– Vaimoni Johanna toimi vuo-
den koulun johtavana opettajana 
ja minä olin virkavapaalla koto-
na hoitamassa nykyisin 3,5-vuo-
tiasta Leeviä ja kaksivuotiasta 
Selmaa.

Vuoden aikana perhe sukel-
si suomenruotsalaiseen kulttuu-
riin. Kökarissa myös koti-isä op-
pi kunnolla ruotsin kielen. Kieli-
taitoa tuli testattua myös luokan 
edessä. 

– Olin hetken aikaa koulus-
sa sijaisopettajana ja selvisin sii-

Taustalla näkyvään Vihannin kirkon tapuliin 
tuodaan vainajat ennen hautaan siunausta. 
– Vahva hautajaisperinne näkyy täällä siinäkin, 
että vainajat siunataan usein myös tapulille 
tuotaessa, Teemu Riihimäki kertoo. 

tä hengissä. Virikettä tuli siitä-
kin, että opetin kansalaisopis-
tossa suomea. Oppilaani puoles-
taan opettivat minulle ruotsia, 
hän muistelee.  

Perheen kolmas lapsi, Anna 
Magdalena ehti syntyä Kökaris-
sa. Kahden viikon ikäisenä Vi-
hantiin muuttanut kuopus sai ni-
mensä entisen ja tulevan kotikau-
pungin mukaan. 

– Etunimi tulee Kökarissa si-
jainneesta Pyhän Annan kirkos-
ta ja Magdalena Vihannin Sofia 
Magdalena -kirkosta, ylpeä isä 
kertoo.

uuden 
luomista
Tuore kappalainen kiittelee Vi-
hannin aktiivisia kyläläisiä. 

– Tämä on sellainen juure-
va maalaispitäjä. Jumalanpalve-
luksissa käy paljon väkeä, lähe-
tystyö on aktiivista ja joka kyläl-

lä on myös diakoniapiiri, hän lu-
ettelee. 

Riihimäen mukaan kappeli-
seurakunnassa pannaan painoa 
perinteen jatkamiselle ja omalei-
maisuudelle.  

Myös uutta toimintaa kehi-
tellään koko ajan. Sellainen on 
ensi vuonna aloittava 3–4-vuo-
tiaille suunnattu liikuntaleikki-
koulu Vihannin karitsat. Idean 
takana on liikunnallinen kap-
palainen.

– On hienoa, että joskus on 
mahdollista kehitellä uutta. Tar-
koitus on ohjata lapsia liikun-
taharrastusten pariin ja tarjota 
vanhemmille myös omaa aikaa, 
hän kertoo. 

– Leikki-ikäisillä lapsilla on 
niin paljon energiaa, kolmen lap-
sen isä toteaa tietävästi. 

ElSi HuTTuNEN

Uusi 
kasvo

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

Joulupuu-keräys 
Stockmannilla
Oululaiset nuorkauppakama-
rit järjestävät yhteistyössä Ou-
lun sosiaalitoimen kanssa jo 
kolmannen kerran Joulupuu-
keräyksen. 

Keräyspiste sijaitsee Stock-
mann-tavaratalon 1. kerrok-
sessa. Sinne voi tuoda val-
miiksi paketoidun lahjan ja 
kertoa, minkä ikäiselle tytöl-
le tai pojalle lahja on tarkoi-
tettu. Joulupuusta voi myös 
hakea kortin, johon on mer-
kitty lapsen ikä ja sukupuo-
li ja hankkia lahjan sen mu-
kaan. Lahja voi olla uusi tai it-
se tehty. 

Keräyspiste avoinna 7.12. 
kello 12–20, 13.12  kello 9–17 
ja 14.12. kello 12–20.

Juutalaisjohtajat Italiassa eivät 
osallistu tammikuussa vuotui-
siin uskontojenvälisiin tapahtu-
miin. He protestoivat katolista 
rukousta, jossa pyydetään juu-
talaisten kääntymistä kristin-
uskoon.

Asiasta tiedotti rabbi Giusep-
pe Laras, Italian rabbiinisen ko-
kouksen puheenjohtaja.

Rabbien päätös liittyy jännit-
teisiin, jotka kumpuavat niin sa-
notusta vanhasta latinalaises-
ta messusta. Se jäi pois käytös-

Italian juutalaiset boikotoivat kristittyjä
tä 1960-luvulla, mutta paavi Be-
nedictus XVI herätti sen viime 
vuonna jälleen henkiin. Muuta-
mien juutalaisjohtajien mielestä 
messun pitkänperjantain liturgi-
assa pyydetään juutalaisten kään-
tymistä.

Vatikaani julkaisi rukouksesta 
uuden version viime helmikuus-
sa. Siitä poistettiin viittaukset 
juutalaisten ”sokeuteen” ja pyyn-
tö, että Jumala poistaisi ”hunnun 
heidän sydämistään”.

Uusi rukous pyytää Jumalaa 

”valaisemaan (juutalaisten) sy-
dämet, jotta ne tunnustaisivat 
Jeesus Kristuksen, kaikkien ih-
misten pelastajan” ja ilmaisee 
toivomuksen, ”että Israel pelas-
tuisi”.

Uudistetusta rukouksesta ovat 
valittaneet myös Yhdysvaltain 
juutalaisyhteisöt.

– Kiista, tai pikemminkin on-
gelma, joka kehkeytyi viime hel-
mikuussa, on yhä ratkaisematta, 
Laras sanoi pitkänperjantain ru-
kouksesta käydystä keskustelusta.

Katoliset ilmoittivat viettä-
vänsä juutalaisten ja kristittyjen 
yhteistä uskontojenvälistä päivää, 
vaikka juutalaiset eivät osallistui-
sikaan. Päivää vietetään 17. tam-
mikuuta.

– Päivä on hieman haavoittu-
nut tällä kerralla, mutta toivotta-
vasti tämä haava auttaa vahvis-
tamaan kristittyjen ja juutalais-
ten välistä yhteyttä, sanoi Italian 
piispojen ekumeenisen neuvos-
ton johtaja Vincenzo Paglia Va-
tikaanin radiossa.

Virtuaalikirkossa 
kävijöitä 19    
eri maasta
Oulun tuomiokirkosta lähe-
tetty adventtimessu keräsi 
varsin kansainvälisen kävijä-
joukon. 

Virtuaalikirkko.fi-sivus-
tolla kävi viime sunnuntaina 
adventtimessun aikaan 19 eri 
maasta yli 1000 yksittäistä kä-
vijää. Eniten kävijöitä oli Suo-
men jälkeen Isosta-Britanni-
asta, Ruotsista ja Espanjasta.

Virtuaalikirkko.fi-sivustol-
ta lähetetään yksi tapahtuma 
joka adventtisunnuntai joulu-
kuun ajan kokeiluna. Seuraa-
vaksi on vuorossa J.S. Bach-
in joulunajan kantaatteja ja 
urkumusiikkia sunnuntaina 
7.12. kello 18.

Rakkauden 
ammattilaiset 
Leskisessä
Luterilainen kirkko avasi 11. 
marraskuuta City.fi -palve-
luun verkkoyhteisön nimel-
tä Rakkauden ammattilaiset. 
Papit, parisuhdeammattilai-
set ja muut kirkon työnteki-
jät osallistuvat siellä keskus-
teluun rakkaudesta ja pari-
suhteesta.

Keskiviikkona 10.12. kel-
lo 18–21 verkkoyhteisön jäse-
niä voi tavata silmästä silmään 
road show -tilaisuudessa Ou-
lun Rotuaarilla Oluthuone 
Leskisessä. Paikalla on seu-
rakuntien työntekijöitä ker-
tomassa ja keskustelemassa 
verkkoyhteisöstä sekä kirkon 
parisuhdetyöstä.

Työntekijät ovat tavattavis-
sa myös virtuaalisesti interne-
tosoitteessa http://city.fi/rak-
kaudenammattilaiset. 
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Enkelit, seimet, kirjat ja laulut kertovat joulun sanomasta.
Kirjapajan kirjat sekä kristilliset joulukortit, äänitteet ja 
lahjatavarat saat vaivattomasti samasta paikasta. 
Tutustu Kirkon Ulkomaanavun ja Yhteisvastuun 
tuotteisiin kotimaakauppa.fi 

Kotimaakauppa, Hietalahdenranta 13, Helsinki     ark. 9-17     
tilaus@kotimaa.fi        p. 020 754 2350      www.kotimaakauppa.fi

Anna lahjaksi jotain millä on merkitys!

Kotimaiset, korkealaatuiset 
Juhava-kynttilät
Käsityönä tehdyt kynttilät palavat 
puhtaasti kirkkaalla liekillä.

Pertti Luumi, Anniina Mikama
Pyhä Franciscus ja jouluseimi

Franciscus Assisilaisen jännittävä 
elämäntarina huipentuu kertomukseen 

ensimmäisen jouluseimen rakentamisesta. 
Taidokkaasti kerrottu ja kuvitettu kirja 

sopii ääneen luettavaksi ja vaikka perheen 
jokavuotiseksi jouluohjelmaksi. 25,90

Kaikki, mitä tarvitset.

JOULUOSTOKSET 
VAIVATTOMASTI VERKKOKAUPASTA

ILMAN RUUHKIA

Yhteisvastuun kennopelit
Kaksi peliä samassa pelissä kätevässä kangaspussissa. 
Pelit ovat Kennodomino ja Sydänsuora. 
Ikäsuositus 3+. 10,00

Puinen jouluseimiasetelma
Kirkon Ulkomaanavun seimi on 
intiaanien pohjois-argentiinassa 
paikallisista puulajeista valmista-
ma. Pakkaus sisältää vihkosen jossa 
kerrotaan seimen ja sen hahmojen 
merkityksestä. Erillisenä tilattavissa 
myös  kolmen enkelin paketti. 
Seimi 16,00   Kolme enkeliä 10,00

Joulun tähdet cd
22 klassista, hengellistä joululaulua upeina tulkintoina. 
Sisältää mm: Oi jouluyö, En etsi valtaa loistoa, On hanget 
korkeat nietokset, Sylvian joululaulu, 
Maa on niin kaunis, 
Varpunen jouluaamuna. 12,95

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

• 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 KAAPONTUPA

Kodinomaista asumista 
mielenterveys- ja 

päihdekuntoutusasiakkaille.
UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

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
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Elsa Mettovaara on 
ollut suurimman osan 
elämästään vanhustyössä. 
Ensin ammatikseen, 
sitten vapaaehtoisena. 
Vapaaehtoistyöhön hän 
sai kipinän naapureilta.

– Niin, aitanaapurit minut tähän 
innoittivat, oululainen Elsa Met-
tovaara kertoo hymyillen vapaa-
ehtoisena työskentelynsä alusta. 

Mettovaara on käynyt Tui-
rassa sijaitsevassa Mäntykodissa 
asuvien vanhusten ilona jo kym-
menkunta vuotta.

– Olen aina ollut mukana jos-
sakin työn ja kodin ulkopuolel-
la. Kun lapset kasvoivat isoiksi ja 
minulle jäi enemmän aikaa, pää-
tin, että se mihin rupean, on van-
hustyö, hän jatkaa.

Päätökseen vaikutti myös 
oman äidin kuolema. 

– Kun äiti meni huonoon kun-
toon, olin poissa työelämästä ja 
vietin paljon aikaa äitini kans-
sa. Hänen aviomiehensä toimi 
omaishoitajana, ja yhdessä var-
mistimme sen, että äiti sai olla 
loppuun asti kotona. Se oli elä-
mäni arvokkain työ, Elsa Metto-
vaara muistelee.

Halun vapaaehtoistyöhön täy-
tyy lähteä omasta itsestä. Vapaa-
ehtoinen ei uhraa aikaansa, vaan 
tekee jotain, mitä todella haluaa. 

– Se on sisäinen halu. Vapaa-
ehtoistyöhön tullaan, kun on it-
selle se sopivin aika. Se on omaa 
aikaa, jonka vain päättää käyttää 

Siirin luona 
kylässä

täällä. Vapaaehtoisuus on tärkeä 
sana, ei ole pakko mennä, eikä ole 
pakko lähteä.

Ei aikatauluja
Kalenterissa ei ole merkattu joka-
viikkoisia käyntiaikoja, vaan El-
sa Mettovaara käy Mäntykodissa 
silloin, kun on aikaa ja energiaa. 

– Tänne voi tulla niin kuin ko-
tiin. Henkilökunnan ja asukkai-
den lämmin suhtautuminen on 
todella iso asia. Tämä on sellaista 
yhteen hiileen puhaltamista.

Mettovaara käy Mäntykodis-
sa vähintään kerran viikossa, ke-
sällä useamminkin. Useimmiten 
hän käy samalla reissulla terveh-
timässä nimikkoystäväänsä Siiri 
Keskitaloa. Naisista on tullut pa-
rin yhteisen vuoden aikana hy-
vät ystävät.

Mettovaara muistuttaa, että 
vanhuus on arvokas asia. Kaikki 
eivät edes saa kokea sitä. – Ikään-
tyminen on kaunista. Seesteisyys 
näkyy aina jotenkin kaikissa van-
huksissa, hän kertoo vuosien ko-
kemuksella. 

arjesta 
juhlaan
Vapaaehtoisena ei ainoastaan an-
na, vaan myös saa. 

– Täällä on monenlaista teke-
mistä, juttelen asukkaiden kans-
sa, olen saattajana asioilla ja käyn 
asukkaiden kanssa ulkoilemas-
sa. Vuodenajan mukaan järjeste-
tään myös erilaisia juhlia. Kesäl-
lä meillä on aina isot grillijuhlat, 
joihin kutsutaan myös lähitalo-

isoäiti Maria

Pitkän käytävän päässä
huoneessa numero satakaksitoista
asuu isoäiti Maria
– ja odottaa kirjeitä ja kesää.
Jo toistakymmentä vuotta on isoäiti Maria
– odottanut samassa huoneessa.
Ja kesät tulevat ja menevät.
– Ja isoäiti Marian kaapin päällä
kasvaa kuvapostikorttien määrä
– korttien, jotka on lähetetty
– Firenzestä
– Floridasta
– Sveitsistä
– Espanjasta
– Keniasta
ja Nuubiasta.
Jokaisen kortin kirjoitukset
isoäiti Maria
– muistaa jo ulkoa:
Ihana matka.
– suurenmoinen loma.
En ehdi kirjoittaa nyt
– on kiire
...

Osa Terttu Hyttisen runosta. 
Julkaistu teoksessa Tunnustelen tätä päivää

 (Pohjoisten kirjailijoiden antologia, 1975)

jen ja laitosten asukkaat. Pihal-
la saattaa olla yli satakin ihmistä, 
Mettovaara kertoo. 

Piha on yhdessä istutettu myös 
kukat ja huolehdittu niiden kas-
telusta.

– Vaikka viime kesänä ei juu-
ri kastella tarvinnutkaan, Metto-
vaara naurahtaa.

Pullaa ja 
käsikynkkää
Mäntykodin asukkaiden elämä ei 
pyöri vain seinien sisällä. Erilai-
siin tapahtumiin pääsee kuiten-
kin vain saattajan kanssa. 

– Me on porukalla käyty elo-
kuvissakin, bussi vei ja haki mei-
dät, Mettovaara kertoo. 

Siiri ja Elsa ovat käyneet myös 
kirkossa ja konserteissa. 

Kaikilla vanhuksilla ei ole 
avustajaa omasta takaa. Sukulai-
set asuvat kaukana, ei ole puoli-
soa tai sukua. Avustavia käsipa-
reja tarvitaan siis paljon.

– Vapaaehtoisina on kaiken-
ikäisiä, ihan lukioikäisistä elä-
keläisiin. Kiinnostuneet voivat 
esittää toiveita siitä, mitä haluai-
si tehdä. Tänne voi tulla vaikka 
leipomaan pullaa, hän kertoo. 

Vapaaehtoisten porukkahen-
ki on hyvä. 

– Niin paljon ystäviä on tul-
lut tätä kautta, en tiedä miten sen 
edes pukisi sanoiksi, Mettovaara 
huokaisee liikuttuneena.

Myös tekniikasta innostunut 
aviomies Esko Mettovaara on 

osallistunut toimintaan opas-
tamalla vanhuksia muun mu-
assa internetpuheluiden soitta-
miseen Skype-ohjelman avulla. 
Näin vanhukset voivat kameral-
la varustetulla tietokoneella vaih-
taa kuulumisia kasvokkain suku-
laisten ja ystävien kanssa. 

Vapaaehtoisia kannustetaankin 
käyttämään omaa osaamistaan. 

– Jos vaikka käy yhdenkin 
tunnin viikossa vapaaehtoisena, 
se on pieni prosentti ajasta, mut-
ta iso asia täällä, Elsa Mettovaa-
ra vertaa. 

Hän itse uskoo toimivansa va-
paaehtoisena niin kauan kuin 
voimat riittävät. 

– Mukana oleminen antaa elä-
mään iloa ja elämän sisältöä. On 
hienoa huomata, että minuakin 
tarvitaan. 

ElSi HuTTuNEN

Koti maata rakentaneille
Mäntykoti on Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ylläpitämä yksityinen van-

hainkoti. Yhdistys perustettiin marraskuussa 1952. 

Perustamista seurasi kymmenen vuoden työ, jonka tavoitteena oli ko-

dikkaan ja turvallisen vanhainkodin rakentaminen vähävaraisille, ko-

via kokeneille ja maataan rakentaneille vanhuksille. Mäntykoti valmis-

tui joulukuussa 1962.

Nykyisin Mäntykodissa on pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia hoitopaikkoja. 

Oulun seudun Mäntykoti ry kouluttaa myös vapaaehtoisia. 

Lisätietoja: omais- ja vapaaehtoistoiminnan projektityöntekijä Jarkko 

Utriainen p. 044 5504 808 ja www.mantykoti.fi.

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

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

– On tärkeää, että vanhusten luona käydään kylässä, eikä lähetetä vain kortteja, toteaa Elsa Mettovaara. Hän käy vapaaehtoisena 
tervehtimässä Siiri Keskitaloa Mäntykodissa. Isoäiti Maria-runo kuvaa hänen mielestään hyvin vanhusten kaipausta.
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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

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulujoen kirkosta. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, saarnaa Antti Leskelä, kanttorina ja kuo-
ronjohtajana Lauri Nurkkala, Gaudiate -kuoro, 
seurakuntien soittokunnan vaskikvartetti. 
Su 7.12. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja avustaa Hanna-
Maija Karjalainen-Ollanketo. Kanttori Raimo 
Paaso ja urkuri Maija Tynkkynen. Katedraali-
kuoro.
Su 7.12. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Auli Kipinä kertoo paimenen tarinan.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 10.12. klo 15.40 Naisen allakka. Tuija Linti-
län kolumni.
To 11.12. klo 15.40 Kasvun paikka. Millainen 

on hyvä joululahja? Tavallisten kadunkulkijoi-
den ja nuorten ajatuksia aiheesta. Ohjelman toi-
mittaa Marja Blomster.
Joka arkipäivä kello 16.20 Kysy mitä haluat – 
Mikko vastaa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa 
Karjasillan seurakunnan pastori Mikko Salmi. 
Mikolle voi lähettää kysymyksiä internetosoit-
teessa www.radiodei.fi.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Hanna-Maija Karjalai-
nen-Ollanketo. Mukana urkuri Maija Tynkky-
nen ja Pohjan Laulu. 
Su 7.12. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Auli Kipinä kertoo paimenen tarinan.
Su 7.12. klo 10 messu Raahen kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma,
toimittaa Jussi Leppälä Ylivieskasta.
Ma 8.12. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Mervi Jutila Alavieskasta.

Suora internetlähetys, 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 7.12. kello 18 J.S. Bachin joulunajan kantaat-
teja Oulun tuomiokirkossa.
Katedraalikuoro, johtajanaan Raimo Paaso, 
sopraano Henna-Mari Sivula, altto
Sirkka Rautakoski ja soitinyhtye.

Suomen itsenäisyyspäivän eku-
meeninen jumalanpalvelus toimi-
tetaan Helsingin tuomiokirkossa 
lauantaina 6.12. kello 12. 

Jumalanpalveluksessa saar-
naa Kuopion piispa Wille Riek-
kinen. Liturgeina toimivat teolo-

Valtakunnan johto 
kirkossa itsenäisyyspäivänä

gian tohtori Matti T. Amnell ja 
pastori Kira Ertman. 

Juhlajumalanpalveluksessa 
tekstinlukijana toimii ministeri 
Stefan Wallin.

Kolehdin kantavat Helsingin 
Hakatyttöjen, Helsingin Sini-

Muut seurakunnat

www.ohsrk.fi 

Pe 5.12. klo 19 LIFT – ilta. Su 7.12. klo 11 Ehtool-
lisjuhla, kaste (perhelounas), Jari Mykkänen, 
LiftUp. Ke 10.12. klo 19 Sana ja rukous, Hannu 
Orava, Ahti Kurki ja Kari Salo. TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Pe-Su 5.-7.12. VARUSTAUDU AJAN
 HAASTEESEEN, Yht.kristilliset
 rukouspäivät, Isoniemi, Hauki-
 pudas, kts. eri ilmoitus
La 13.12. klo 18 Srk:n Joulujuhla
 TERVETULOA!

Pe 5.12. Hannat, naisten yhteis-
kristillinen rukouspiiri. Su 7.12. ei 
kokousta, osallistumme viikon-
lopun rukouspäiville Isoniemessä 
- katso www.evankeliumi.net. 
Su 14.12. Sunnuntain kokous, 
Similä. Tervetuloa! Katso myös: 
www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 7.12. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS

Ke 10.12. klo 19.00 SANAN
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 6.12. JOULUMYYJÄISET klo 11.00-14.00. Tervetuloa tukemaan Pelas-
tusarmeijan työtä! Su Jumalanpalvelus klo 11.00 ja pyhäkoulu, Ti Rukous-
kokous klo 18.00. Tervetuloa!

To 4.12. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Tuomo 
Kokko ja Ilpo Kaisto Gideon järjestöstä. Pe 5.12. 
klo 18.30 Varkki-ilta. La 6.12. klo 11 Itsenäisyyden 

partiokirkko, Pihka-Versojen 50 v. juhlaohjelma, lounas. Su 7.12. klo 11 Ehtoolliskirkko
& pyhäkoulu & Saints’ club, Pentti Laamanen, Risto Wotschke. Ti 9.12. klo 13 Päivä-
piiri. Ke 10.12. klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 11.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto 
Wotschke, Esko Taipale, God’s Bell, aihe: Sana Herralta. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Yhdistykset

Herättäjän kirkkopyhä: Su 7.12. klo 10 messu Utajärven kirkossa ja 
siioninvirsiseurat seurakuntatalossa.
Herännäis-/siioninvirsiseuroja: To 4.12. klo 19 opiskelijat ja nuoret 
aikuiset: Minna-Maija ja Tuomas Svärdillä, Kahvelitie 13 F 30, Toppilan-
saari. Su 14.12. klo 15 Pyhän Andreaan kirkolla.

To 4.12. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta. Pikkujoulut. Su 7.12.
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat
Esko Leinonen. Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Seurat su 7.12. klo 15 Arvi Uusi-
talo, Jaakko Rytisalo. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

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

haukkojen ja Katajanokan Kar-
hunkaatajien partiolaiset.

Jumalanpalvelus televisioi-
daan suorana lähetyksenä YLE 
TV1:ssä kello 11.55–13.00 ja ra-
dioidaan YLE Radio1:ssä kello 
11.55–13.00.

 lmoitusmarkkinointi
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Minna Zilliacus
puh. 020 754 2361 

minna.zilliacus@kotimaa.fi

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

j a K E l u H ä i r i ö T 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Oulun tuomiokirkossa 6.12.2008 klo 16.30
Ohjelma 5,– €  Järjestäjä: Oulun NMKY ry

Tuotto kehitysapuun Gambian NMKY:lle

SÄVELHARTAUS
ITSENÄISYYSPÄIVÄN

Elega uudistaa keittiösi!

p.020 7578 942

www.elega.fi 

Palveluja tarjotaan
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Virsi 577
Tään kotimaan niin ihanan,
Sä Herra anoit aikoinaan.
Isäimme perintönä nyt, 
vapautemme on säilynyt.

Ol’ Isäin usko vahva ain,
virtemme siitä voimaa sai.
Kiitosta siitä, Korkein saa,
ja kuulla virttä rakkaimpaa.

Kun värit lippummekin saa,
vapauttamme näin tunnustaa.
Ne kertoo taivaas sinestä, 
Ja valkoisesta lumesta.

Ei suurempaa voi kunniaa, 
nyt Isällemme osoittaa.
Kuin kiittää maasta vapaasta,
Ja rauhan ajan armosta.

Siis lapsemmekin kasvaa saa,
Herramme sanaa kuulemaan.
Kun siemen on näin heitetty,
Ja armoon, multaan peitetty.

aiMo MäKi

2. adventtisunnuntai poikkeaa monellakin tapaa ensimmäisestä. Aiheena on lähes 
päinvastainen teema edelliseen pyhään verrattuna: Kuninkaasi tulee kunniassa 
(edell. Kuninkaasi tulee nöyränä). Joulupaastoon eli joulun odotukseen sopivas-

ti liturgisena värinä on violetti / sininen (viikko sitten valkoinen). Päivän latinankieli-
nen nimi on ”adventus glorificationis”. Kristuksen toisen tulemisen eli parusian teemat 
nousevat lähelle ja muistuttavat myös tuomiosunnuntain aiheesta.

Evankeliumitekstissä 3. vuosikerran mukaan fariseuksia kiinnostaa Jumalan valta-
kunnan olemus – ja erityisesti Jumalan valtakunnan tuleminen. Tämähän oli hurskail-
le juutalaisille lopun ajan toiveiden täyttymys ja suuri odotuksen kohde. Jumalan valta-
kunta oli VT:n opetusten mukaan kerran murtautuva esiin voimallisesti.

Fariseusten kaavamaiseen ja stereotypioita sisältävään ajatusmalliin Jeesuksen ilmoi-
tus tulee suorastaan vallankumouksellisena: ”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen 
tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katso-
kaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.” Eräät tekstijäljennökset ilmaisevat tuon 
kohdan myös sanoilla ”sisäisesti teissä”. 

Fariseukset saavat siis läksyn: Jumalan valtakunta ei ole silmien edessä näkyvää lois-
toa, vaan hengellinen valtakunta – rakkauden ja armon valtakunta – jossa syntinen ih-
minen tulee lääkityksi. Jeesuksen täydellinen sovitus tekee ihmisestä tässä valtakunnas-
sa taivaskelpoisen.

Ilmaus ”Ihmisen Pojan päivä” selittyy jakeella 26, jossa puhutaan myös Nooan päi-
vistä – molempina aikoina ihmiset elivät huolettomasti synnissä.

Kristuksen kuninkuus ja kunnia tihkuivat ihmisten tietoisuuteen saarnojen ja paran-
nusihmeiden kautta jo hänen maanpäällisen vaelluksensa aikana, mutta toisen tulemi-
sen odottaminen ja tuleminen täydellistävät sen. Kerran usko muuttuu näkemiseksi ja 
toivo iankaikkiseksi nautinnoksi Kristuksen saapuessa suuressa kunniassaan.

PEKKa TuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 80: 15–20
Ensimmäinen lukukappale Jes. 44: 6–8
Toinen lukukappale Jaak. 5: 7–11
Evankeliumi Luuk. 17: 20–24

Herramme Jeesus Kristus.

Sytytä sydämiimme ilo siitä,

että tulet pian kirkkaudessasi.

Anna tämän tietoisuuden

rohkaista meitä silloinkin,

kun kaikki on pimeää

emmekä löydä tietä.

Tule pimeyteemme

ja tuo sinne

paluusi kirkkauden häikäisevä valo.

Sinun on kunnia, valta ja voima ikuisesti.

Re i j a  H aa p a la in e n
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Kirkon pitää 
näkyä ja erottua maisemassa

I
lmakuvaaja Hannu Vallas on kuvan-
nut lentokoneesta koko Suomen Saa-
ristomereltä aina pohjoisimpaan Lap-
piin. Hän on ikuistanut yläilmoista 

myös Oulun seudun kirkot.
– Kirkkorakennukset ovat paikkakun-

nillaan tärkeitä symboleita ja niiden tulisi 
erottua muusta taajamasta selkeästi, hän 
painottaa.

Hannu Vallas, 62, on Suomen ilmavoi-
mien entinen merivalvontalentäjä. Hänen 
työnsä on jatkunut reservissä siviili-ilmai-
lun ja ilmavalokuvauksen parissa vuodesta 
1987 lähtien. Runsaan kuuden tuhannen 
lentotunnin aikana hän on ottanut reilut 
600 000 ilmavalokuvaa kaikkialta koti-
maasta ja ulkomailta.

– Olen etuoikeutettu, kun saan tehdä 
tätä työtä. Dokumentoin Suomea järjes-
telmällisesti ylhäältä. Se on elämäntehtä-
väni, ja tähän kokonaisuuteen myös Oulun 
seudun kirkkojen kuvaus sopii luontevas-
ti, Vallas kertoo.

Hänellä on perustiedot excel-taulukos-
sa kaikista Suomen yli 900 kirkosta eri 
puolilla maata.

– Olen ikuistanut lentokoneesta ja he-
likopterista pian kaikki nämä arvokkaat 
rakennukset. Toivon, että kirkkokuvista-
ni syntyisi vielä kirja tai teossarja. 

Ilmasta kuvattu, kattava kirkkokirja 
olisi tarpeellinen nykypäivänä.

– Kun esimerkiksi Oulussa uudistetaan 
kirkkoympäristöjä, uskon ilmakuvista ole-
van paljon apua suunnittelussa.

Vallas toivoo myös, että maamme kirkko-
hallinto ja seurakunnat kehittäisivät yhdessä 
kirkkoportaalin, jossa olisi tietoa matkaili-
joille maamme kirkoista – kuvin ja sanoin. 

– Kirkot ovat matkailijoiden suosimia 
tutustumiskohteita koko maassa. Moni-
puoliselle portaalille olisi tulevaisuudessa 
varmasti lisääntyvää käyttöä.

Tuomiokirkko 
erottuu
Entä miltä Oulun kirkot näyttävät lento-
koneesta Vallaksen silmin?

– Oulun Tuomiokirkko erottuu kyl-
lä kaupunkimiljööstä, vaikka sijaitseekin 
aika ahtaalla tontilla keskellä muuta kau-
punkirakennetta.

– Muut Oulun kirkot ovat sitten jopa 
suorastaan piilossa katseilta ilmastakin 
katsottuna. Ne ovat puuston suojissa tai 
sitten kovin tiiviisti muun rakennuskan-
nan seassa. Kirkot ovat vaikeasti tunnis-
tettavissa.

Vallaksella on toive Oulun ja sen ympäris-
tökuntien kirkkoalueiden suunnittelijoille.

– Kehityksen soisi jatkuvan suotuisasti. 
Kirkkomaa ei saisi metsittyä umpeen, ei-
kä kirkko täysin piiloutua sankan puuston 
sekaan. Sehän ei palvele ketään. 

– Kirkot ovat kullakin seudulla olennai-
sia identiteettejä ja näiden arvokkaiden ra-
kennusten pitää myös näkyä kylillä, kuten 
Suomessa oli tapana jo vuosisatoja sitten. 
Kirkko on maassamme aina ollut paikka-
kunnan tai kylän keskipiste.

– Kirkko on katseen vangitsija. Tätä ke-
hitystä on pidettävä yllä oikeilla ympäris-
töratkaisuilla. Sopivilla puuston poistoilla 

Elämäntehtävänä kirkkojen ikuistaminen

Hannu Vallas
* Asuu Pirkkalassa, ilmakuvaaja.

* Hannu Vallaksen ja Veikko Neuvosen te-

os Suomi ilmasta (Tammi 2007) valittiin Maa-

ilman luonnonsäätiön, WWF:n toimesta 

vuoden 2007 luontokirjaksi Suomessa.

* Suomalaista saaristoa Vallas kuvaa 

teoksessa Maailman kaunein saaristo (Tam-

mi 2008).

* Kolmiosainen kirjasarja Suomen kunnat ja 

kaupungit (Perhemediat 2008) ilmestyi ke-

sällä. Sen jälkeen ilmestynyt kuvakirja Hel-

sinki ilmasta (Edita 2008).

* Suunnitelmissa suurteos tai teossarja 

maamme kirkoista.

* Vallaksen ilmakuvausta voi seurata osoit-

teessa http://suomi.ilmasta.fi

Hannu Vallas kuvaa maisemia helikopteristakin. 
Hän on saanut ikuistaa kotimaata ilmasta jo 
1960-luvun lopulta lähtien. 

L e n to ku va Va l l a s  O y

Oulun tuomiokirkko sai tuomiokirkon aseman 1900, kun piispanistuin siirrettiin Kuopiosta Ouluun. Kirkkorakennus on nähtävyys, joka erottuu edukseen tiiviistikin rakennetussa kaupunkimiljöössä. 

H annu Va l l a s
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Oulujoen kirkko Oulun Kirkkokankaalla on suosittu vihkikirkko, jota luonnehditaan myös 
metsäkirkoksi. 

ja näkökulmien avauksilla kirkot saadaan 
kunnolla näkyviin.

Kaikkialla Suomessa tilanne kirkkoalu-
eiden suhteen ei ole likimainkaan niin hy-
vä kuin Oulun seudulla.

– Meillä on kirkkomaita, joiden yllä len-
täessä tuntuu siltä, että puusto rakennuk-
sen ympärillä onkin se varsinainen pyhät-
tö. Itse kirkko on peittynyt kokonaan puit-
ten sekaan.

– Rakennuksesta ei erota ilmasta kuin 
ehkä katon. Kuinka kirkko erottuu sitten 
ihmisille maan pinnalla?

Kirkon kunnioitus 
kodin perintöä
Hannu Vallas arvostaa kirkon ja seura-
kuntiemme työtä – vaikka ei itse olekaan 
omien sanojensa mukaan kovin aktiivinen 
seurakuntalainen.

– Kirkollisen työn kunnioitus on mi-
nulle vahvasti kodin perintöä. Olihan oma 
äitini vihkimistä vaille naispappi.

Kirkon tärkeimpiä tehtävinä hän pitää 
moraalin ja oikeudenmukaisuuden vaali-
mista sekä esimerkkinä toimimista yhteis-
kunnassamme.

– On tärkeää, että tavallinen ihminen ko-
kee kirkon mielekkääksi ja tarpeelliseksi.

TEKSTiT: Kari KuMPulaMPi

Elämäntehtävänä kirkkojen ikuistaminen
Pyhän Luukkaan kappeli sijaitsee Oulun yliopistoalueella. Se on yksi harvoista maamme 
pyöreäpohjaista kirkoista.

Idylliä. Haukiputaan kirkko sijaitsee keskellä rauhallista maisemaa Kiiminkijoen rannassa. 
Kirkkoon mahtuu noin 600 ihmistä.

Kempeleen vanha kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1691.

Pyhän Andreaan kirkko moderniin tyyliin rakennettu kirkko 
Oulussa. Rakennus valmistui 2003–2004 ja se erottuu 
maisemassa selkeästi. 

Hailuodon kirkko valmistui 1972. Sen ovat suunnitelleet kunnan kirkonkylälle arkkitehdit 
Irma ja Matti Aaltonen. Vanha kirkko tuhoutui palossa 1968.

Hannu Va l l a s

H annu Va l l a s

Hannu Va l l a s

H annu Va l l a s

Hannu Va l l a s

H annu Va l l a s
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja avustaa Hanna-Mai-
ja Karjalainen-Ollanketo. Ur-
kuri Maija Tynkkynen ja Poh-
jan Laulu. Kunnianosoituk-
set klo 11.30 Oulun hauta-
usmaalla sankarimuistomer-
killä ja vakaumuksensa puo-
lesta kaatuneiden muisto-
merkillä, puhe lääninrovasti 
Hannu Ojalehto.
Messu su 7.12. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo. Kanttori Raimo 
Paaso ja urkuri Maija Tynk-
kynen. Katedraalikuoro, ra-
diointi radio Dei. 
Messu su 7.12. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, kantto-
rina Henna-Mari Sivula. Kirk-
kokahvit.
Hiljaisuuden iltamessu ma 
8.12. klo 19 Heinätorin seu-
rakuntakodissa. Lähde paas-
tonajan matkalle jouluun. 
Voit pysähtyä arjen kiireiden 
keskellä, hiljentyä Sanan ää-
relle ja ehtoollispöytään. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 4.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Juha Soranta. 
Tilkkutäkkimessu pe 5.12. 
klo 19 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ok-
kola, avustaa Atte Kääriäi-
nen, kanttorina Taina Vouti-
lainen. Punaisen veisukirjan 
lauluja Kaakkuri Gospel Ban-
din johdolla. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ok-
kola, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Juha Soran-
ta, Mieskuoro Weljet. 
Messu su 7.12. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 7.12. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kim-

mo Kieksi, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 7.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Atte Kääriäinen, kanttorina 
Taina Voutilainen. 
Messu su 7.12. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Sanna Okkola, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Juha 
Soranta. 
Messu su 7.12. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Gospelmessu su 7.12. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA 1. Teejatkot seura-
kuntasalissa.
Viikkomessu to 11.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina Ju-
ha Soranta. 

Tuiran seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10 Tuiran kirkos-
sa. Toimittaa Stiven Naatus, 
kanttorina Tommi Hekkala.
Messu su 7.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Veijo 
Koivula, saarna Martti Ark-
kila, kanttorina Heikki Jäm-
sä. SLEY:n kirkkopyhä, seu-
rat.
Messu su 7.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Messu su 7.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. Pyhän 
Tuomaan lapsikuoro. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 7.12. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 7.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttorina Taru Änges-
levä. Gospelryhmä Glorias. 
Viikkomessu ke 10.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Markus Mähönen, kant-
torina Heikki Jämsä.

Oulujoen seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
6.12. klo 10 Oulujoen kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, saarnaa Antti Leske-
lä, kanttorina ja kuoronjoh-
tajana Lauri Nurkkala, Gau-
diate-kuoro, seurakuntien 
soittokunnan vaskikvartetti. 
Radio Dei. Seppeleen lasku 
sankarihaudalla klo 9.45, pu-
he Pentti Kortesluoma. Poh-
jan sotilassoittokunta.
Messu su 7.12. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, kirkkokuoro.

YLIkIIMInGIn aLue
Sanajumalanpalvelus la 6.12. 
klo 10 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Leo Rahko.
Messu su 7.12. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. 

Hailuoto
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 18. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Hannu Nieme-
lä, Haukiputaan Mieskuoro. 
Seppeleenlasku sankarihau-
doilla sekä kahvitarjoilu ja it-
senäisyyspäivän juhla seura-
kuntakeskuksessa klo 12.
Messu 2. adventtisunnun-
taina 7.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä 
nuorten gospelryhmä. Nuo-
risotyönohjaaja Katri Haa-
pakorvan, lastenohjaaja Sa-
tu Pesosen ja seurakuntapas-
tori Sami Puolitaipaleen teh-
tävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit.
kansanlaulukirkko 2. ad-
venttisunnuntaina 7.12. klo 

18 Martinniemen seurakun-
takodissa. Toimittaa Arto 
Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä, Iin laulupeliman-
nit. Kirkkokahvit.

Kempele
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Pekka Re-
humäki, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Kirkkokuoro. 
Seppeleen lasku sankarihau-
doille. Itsenäisyyspäiväjuh-
la Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa jumalanpalve-
luksen jälkeen. 
2. adventtisunnuntain mes-
su 7.12. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, avustaa Timo 
Riihimäki, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen. Kehitys-
vammaisten kirkkopyhä.

Kiiminki
Iltakirkko pe 5.12. klo 19 seu-
rakuntakeskuksessa. Toimit-
taa Markku Palosaari, nuor-
ten messuryhmä.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10. Toimittaa Miia Seppä-
nen ja Saija Kronqvist, kant-
torina Anna-Kaisa Pitkänen, 
Miesten lauluryhmä. Kun-
niakäynti sankarihaudoille. 
Itsenäisyyspäivän juhla seu-
rakuntakeskuksessa klo 12, 
juhlapuhe emerituspiispa 
Olavi Rimpiläinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Palosaari, kant-
torina Marja Ainali.
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 13 Jäälin seurakun-
takodissa. Toimittaa Markku 
Palosaari, kanttorina Marja 
Ainali.

Liminka
Juhlajumalanpalvelus itse-
näisyyspäivänä la 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Helomaa, avustaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Partiolaisten lu-
pauksenanto, kunniakäyn-
ti ja seppeltenlasku sankari-
haudoille.
Sanajumalanpalvelus su 7.12. 
klo 15 Vanamossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, kanttorina 
Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus Itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Kuoro avustaa. 
Partiolaisten lupauksenanto. 
Seppeleenlasku sankarihau-
doille ja itsenäisyyspäivän juh-
la seurakuntatalossa, juhla-
kahvit, juhlapuhe emäntä Au-
ra Anttila.
2. adventtisunnuntain sa-
najumalanpalvelus su 7.12. 
klo 10  kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus la 6.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 

Pekkala, saarna Pekka Kyl-
lönen, kanttori Ossi Kajava, 
kvartetti avustaa.
Messu su 7.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttori Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus 6.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Oskari Holmström, 
kanttori Jukka Jaakkola, nuo-
risokuoro. Kirkkokahvit ja it-
senäisyyspäivän juhla seura-
kuntakodissa klo 12.30.
Messu su 7.12. klo 10 seura-
kuntakodissa. Saarna Juha 
Kukkurainen, avustaa Oska-
ri Holmström, kanttori Keijo 
Piirainen. 
Joulukirkko ja kauneimmat 
joululaulut ti 9.12. klo 19 
Paukkerinharjun koululla.
Joulukirkko ja kauneimmat 
joululaulut ke 10.12. klo 
18.30 Puhoksen koululla.

SarakYLä
Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus 6.12. klo 10 Saraky-
län kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen, kappelikuo-
ro. Kirkkokahvit.

Siikalatva
keSTILä
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Kai-
sa Pikkarainen. Kunniavar-
tio, seppelten lasku ja pu-
he sankarihaudoilla. Kahvi-
tarjoilu ja juhla seurakunta-
kodissa.
Iltakirkko su 7.12. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurkinen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.
Lasten joulukirkko to 11.12. 
klo 9.30 kirkossa, toimittaa 
Minna Rahko. 

PIIPPoLa
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 12 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. Kunniakäynti san-
karihaudoilla ja juhla seura-
kuntakodissa. 

PuLkkILa
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Urpo 
Luokkala, kanttorina Pekka 
Kyöstilä, kirkkokuoro avus-
taa. Seppeleenlasku sanka-
rihaudoille. Itsenäisyyspäi-
vän juhla klo 11.30 Koivuleh-
dossa.
Iltakirkko su 7.12. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Timo Hak-
karainen, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.
Lasten joulukirkko to 11.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. 

PYHänTä
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus kirkossa la 
6.12. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Huomioikaa muuttunut 
kelloaika. Pyhännän kappa-
laisen Perttu Kyllösen tulo-
saarna, toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

Kirkkokuoro avustaa. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla ja 
juhla sekä kahvitarjoilu seu-
rakuntatalossa. 
Messu su 7.12. klo 12 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen ja kanttorina Vei-
jo Kinnunen.
Päiväkodin, perhehoitovä-
en, perhe- ja päiväkerhon se-
kä eskarin joulukirkko ti 9.12. 
klo 9.15 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Minna Rahko, kant-
torina Veijo Kinnunen. 

ranTSILa
koulukirkko pe 5.12. klo 9.15 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttorina 
Arja Leinonen. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Ar-
ja Leinonen, veteraanikuoro 
avustaa. Kunniakäynti san-
karihaudoilla. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaakko-
la, kanttorina Arja Leinonen.

Siikasalo
ruukkI
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 10 
Paavolan kirkossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen. Jumalanpal-
veluksen jälkeen seppeleen 
laskut ja kunnianosoitukset 
sankarihaudoilla. 
Sanajumalanpalvelus su 
7.12. klo 10 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapala.

SIIkaJokI
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Reino 
Tanjunen. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen seppeleen lasku 
ja kunnianosoitus sankarin-
haudoilla. Kirkkokahvit ja it-
senäisyyspäivän juhla Komp-
palinnassa. 
Maakirkko su 7.12. klo 13 
Puistolassa. Toimittaa Reino 
Tanjunen. 

VIHanTI
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus la 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Lauri 
Haapala, kanttori Asko Rau-
takoski. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti sanka-
rihaudoilla. Kirkkokahvit ja 
itsenäisyyspäivän juhla seu-
rakuntatalossa.
Messu su 7.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen, kanttori Asko Rauta-
koski. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Kirk-
kokuoro. Itsenäisyyspäivän 
puhe kirkossa kunnanjohta-
ja Tuomas Lohi. Kunniakäyn-
ti sankarihautausmaalla ja it-
senäisyyspäivän juhla Kirkko-
männikön koululla.
Messu su 7.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

S a t u L a p in lam p i
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Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
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Pyhän Andreaan kirkko 
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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

Joulupajassa joulutunnelmaan

4.–11.12.2008enot oulussa 

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Tuiran seurakun-
ta järjestävät perheille tai 
ihan kenelle vain joulupajo-

ja, jossa voi esimerkiksi askarrella tai 
siemaista mehua.

Oulun seurakuntayhtymän tiedot-
taja Rebekka Naatus vieraili Intiön 
joulupajassa silloin 2,5 -vuotiaan tyt-
tärensä Salkan kanssa. Intiön joulupa-
jassa viihtyivät lapsetkin, jopa vauvat. 
Myös Salka viihtyi.

–Intiön joulupaja sopi näin pie-
nellekin, kun siellä oli leikkiä, musi-
sointia, mehua ja pipareita. Tilaisuus 
muistutti vähän muskaria, se oli ko-
dinomainen ja epämuodollinen.

Vauvat tykkää, kun käsiä heilutellaan 
ja musiikki soi. Vauvojen läsnäolo sopi 
tilaisuuteen, Naatus luonnehtii.

– Joulun tunne tulee, kun ollaan ja 
tehdään yhdessä, Naatus lisää.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
järjestää perheiden joulupajan ti 9.12. 

klo 18 Intiön seurakuntakodissa. Pa-
jaan ovat tervetulleita kaikki; isät, äi-
dit, kummit ja isovanhemmat yhdes-
sä lasten kanssa. Pajassa askarrellaan, 
leikitään, lauletaan ja hiljennytään 
joulun sanoman äärellä. 

Tuiran seurakunta järjestää joulupa-
jan ti 9.12. klo 15 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa ja ma 8.12. klo 15 Tuiran kir-
kossa. 

Tule mukaan valmistautumaan 
jouluun yksin, yhdessä ystäväsi, van-
hempasi tai jonkun muun kanssa. Pa-
jassa askarrellaan jouluun liittyviä 
asioita, hiljennytään adventin asioi-
den äärelle sekä juodaan mehut ja syö-
dään piparit. 

PEKKa HEliN

Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tuiran 
seurakunnan joulupajoihin ei ole en-
nakkoilmoittautumista eikä osallistu-
mismaksua.

Re b e k ka Naa t usHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 4.12. klo 
14, Intiön seurakuntakoti. 
Torstain raamattupiiri to 
4.12. ja 11.12. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 10.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 10.12. 
klo 18, Vanha Pappila, Sipilä-
sali. Juhani Tervonen.
Miesten piiri ke 10.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaudet: To 4.12. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso. To 4. ja 11.12. 
klo 18.30, Kuntotalo. 4.12. 
Ari-Pekka Metso, 11.12. Tiina 
Kinnunen. Ke 10.12. klo 14.15, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
raamattuilta to 4.12. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 5.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
raamattupiirit: Ke 10.12. 
klo 18–20, Karjasillan kirk-
ko. Miehille. To 4.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. To 4.12. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ke 
10.12. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. To 11.12. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: To 4.12. ja 11.12. 
klo 18, Kastellin kirkko. Pe 
5.12. klo 19, Maikkulan kap-
peli. To 11.12. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 9.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Hannu Ojaleh-
don alustus Onko joulu kris-
tillinen juhla?
raamattu- ja lähetyspiiri to 
4.12. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
raamattupiirit: To 4.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Ti 9.12. 
klo 18, Niittyaron seurakun-
takoti. To 11.12. klo 18, Raja-
kylän seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä -ilta to 4.12. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 5.12. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

YLIkIIMInGIn aLue
raamattupiiri to 11.12. klo 
18, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Martti Pennanen ker-
too Paavalin kirjeistä.

Musiikki ja kulttuuri
kauneimmat joululaulut: 
Ks. erillinen ilmoitus s. 15.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Itsenäisyyspäivän sävelhar-
taus 6.12. klo 16.30, Oulun 
tuomiokirkko. Puhe Pertti 
Lahtinen, nuorisokuoro Ou-
lun Fröökynät, Ynnin pojat, 
Onmky:n mieslaulajat ja Vas-
kiveikot. Ohjelma 5 €. 
Siionin jouluvirret su 7.12. 
klo 15, Keskustan seura-
kuntatalo. Torttukahvit klo 
14.30, Oulun seudun virsi-
kuoro ja Oulun körttiopiske-
lijoiden kuoro.
J. S. Bachin joulunajan kan-
taatteja ja urkumusiikkia su 
7.12. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Bachin jouluajan kan-
taatit BWV 61 (Nun komm, 
der Heiden Heiland) ja BWV 
142 (Uns ist ein Kind gebo-
ren), Katerdaalikuoro, sop-
raano Henna-Mari Sivula, 
altto Sirkka Rautakoski, te-
nori Olli Heikkilä, urut Maija 
Tynkkynen. Konsertin johtaa 
Raimo Paaso. Ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
Joel Hallikaisen Joulu on 
-konsertti su 7.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Ohjelma 
10 € ovelta alkaen klo 17. 
Tuotto lähetystyölle.
Saint-Saënsin jouluoratorio 
ma 15.12. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. Lisäksi mm. 
Piae Cantiones -lauluja sekä 
solistien yksinlauluja. Cantio 
Laudis -kuoro, laulusolistit, 
urut ja jousiorkesteri. Ohjel-
ma 10/5 €. 
kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 17.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Sakari Tope-
lius: Maamme kirja sekä I. K. 
Inha: Unelma maisemasta. 

Tuiran seurakunta
rajakylän ja Herukan kou-
lujen 3.–9. musiikkiluokkien 
joulukonsertit ma 8.12. ja ti 
9.12. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Merikosken laulun joulu-
konsertti ti 9.12. klo 19, Ou-
lujoen kirkko. Ks. ilmoitus.
oulujoen laulun joulukon-
sertti pe 12.12. klo 19, Oulu-
joen kirkko. Ks. ilmoitus.

YLIkIIMInGIn aLue
konsertti ke 10.12. klo 20, 
Ylikiimingin kirkko. Ks. il-
moitus.

Diakonia
Joulumyyjäiset ke 10.12. klo 
11–15, Diakoniakeskus, ala-
kerta. Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 8.12. klo 18–19.30, Karja-
sillan kirkko. 
Ystävänkamari ti 9.12. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kammarin pikkujoulut.
kaukovainion diakoniapiiri 
ma 8.12. Vierailemme kum-
miosasto Kanervassa Tahko-
kankaalla klo 13. Kokoontu-
minen kappelille klo 12.30.
Diakoniapiiri ke 10.12. klo 
15, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakoniapiiri to 4.12. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Työttömien ateria ti 9.12. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
keHITYSVaMMaISeT
keskustelukerho ti 9.12. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.

kuuLoVaMMaISeT
Ystäväilta to 4.12. klo 16, 
palvelukeskus Runola. 
kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 10.12. klo 12. 
kuulovammaisten joulujuh-
la ke 10.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. Joulujuhla 
yhdessä Oulun Seudun Kuu-
lovammaiset ry:n ja Menie-
reyhdistyksen kanssa.

näköVaMMaISeT
näkövammaisten joulujuh-
la la 13.12. klo 13–15, Kes-
kustan seurakuntatalo. Mu-
kana rovasti Ari Suutarla. Yn-
nin tiernapojat vierailevat. 
Tarjolla riisipuuroa ja tort-
tukahvit.

PäIHDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 5.12. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 8.12. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
9.12. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsi-

töitä, arpoja ja muuta mu-
kavaa. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Tovi toimintaa 
pe 5.12. klo 12, mukana Pau-
la Rosbacka.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 4.12. klo 
14, Vanha Pappila, Sipiläsa-
li. Raamattutunti Juha Kyl-
lönen. To 11.12. Keskustan 

seurakuntatalo, joulujuhla ja 
raamattutunti Päivi Jussila.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 9.12. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. Valmistaudum-
me joulumyyjäisiin. 

Oulujoen seurakunta
YLIkIIMInGIn aLue
Piispankamari pe 5.12. ja ti 
9.12. klo 11, Vanha pappila. 

Lähetyksen hyväksi toimiva 
kahvila ja kirpputori.
 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden joulupaja ti 9.12. 
klo 18, Intiön seurakuntakoti. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulu su 7.12. klo 12, Ma-
kasiininkadun kerhohuone. 
Perhekerhot: To 11.12. klo 
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Ensimmäisenä adventtina, eli viime sunnuntai-
na Kastellin kirkon ulkoilmoitustaulu sai uuden 
tehtävän. Siitä tuli adventtikalenterin luukku, jo-
ka houkuttelee ohikulkijoita tutustumaan lasin si-
sällä esiteltäviin päivän yllätyksiin. 

– Neljän päiväkodin lapset tekevät kalenteriin 
piirroksia, runoja ja rukouksia, kertoo idean isä, 
seurakuntapastori Juha Vähäkangas. 

Joka aamu lasin sisälle vaihdetaan uudet ma-
teriaalit. 

– Ajatuksenamme on, että ihmiset ohi mennes-
sään pysähtyisivät katsomaan, mitä kalenteri tar-
joaa. 

Vähäkankaan mukaan tekijöiden nimet näky-
vät, mutta varsinaista sisältöä ei selitetä sen kum-
memmin, vaan jokainen voi luoda piirroksista ja 
kirjoituksista oman käsityksensä. 

ElSi HuTTuNEN

Adventtikalenteri Kastellin kirkon (Töllintie 38) ul-
koilmoitustaululla 25.12. saakka. 

Adventtikalenteri 
kirkon ilmoitustaululla

4.–11.12.2008enot oulussa 

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

kaapelitalouksissa 91,9 MHz.
www.jouluradio.fi

88,8 MHz

Kaapeli-
taloudet:

91,9 MHz

E l s i  H u t t u n e n
10, Intiön seurakuntakoti. Ke 
10.12. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: To 4.12. ja 
11.12. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 7–9-vuotiail-
le. Su 7.12. klo 12, Maikku-
lan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä olevat: Su 
7.12. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Su 7.12. klo 10, Kastellin 
kirkko. Su 7.12. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. 
Perhekerhot: Ma 8.12. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti, Sarasuon-
tie 5. Ti 9.12. klo 9.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Ke 10.12. 
klo 9.30, Kaukovainion kap-
peli. Pikkujoulut. Ke 10.12. 
klo 9.30, Karjasillan kirkko, 
Kastellin kirkko ja Maikkulan 
kappeli. Ke 10.12. klo 10, Py-
hän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan perhekahvi-
la to 4.12. ja 11.12. klo 9.30, 
Pöllönkankaan kerhotila. 
Pyhäkoulut: Su 7.12. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Su 7.12. klo 11, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. Su 7.12. 
klo 12, Niittyaron seurakun-
takoti. Su 7.12. klo 15.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Kan-
sainvälinen pyhäkoulu, suo-
men kielellä.
Perhekerhot: To 4.12. klo 
9.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. To 4.12. ja 11.12. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. International Family Club. 
Ti 9.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. Ke 10.12. 
klo 9.30, Koskelan seurakun-
takoti, Kuivasjärven seura-
kuntakoti, Pateniemen kirk-
ko, Rajakylän seurakuntako-
ti, Pyhän Tuomaan kirkko ja  
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhojen jouluhartaus 
ke 10.12. klo 10, Hintan seu-
rakuntatalo. Perhekerhot ko-
koontuvat laulamaan lasten 
kauneimpia joululauluja ja 
kuulemaan joulun sanomaa. 
Pipari- ja mehutarjoilu.

YLIkIIMInGIn aLue
Perhekerho to klo 10, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Tuiran seurakunta
Joulupaja ma 8.12. klo 15, 
Tuiran kirkko ja ti 9.12. klo 
15, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 6.12. klo 20–24, Erityisnuo-
risotyön toimitilat.Ks. erilli-
nen ilmoitus.
karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutusleiri (2.) 9.–11.1. 
Rokuan leirikeskus. Lisätieto-
ja Hannalta p. 040 5747 147.

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe andreas pe 
5.12. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
nuortenillat: Ti 9.12. klo 
18–20.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Ke 10.12. klo 
19–20.30, Kaukovainion kap-
peli. 

Nuoret aikuiset 
3 kohtaamista Plus -ilta, uu-
si aika Cross Cafen yhteydes-
sä pe 12.12. klo 19, Isokatu 
11. www.oulunseurakunnat.
fi/3kohtaamista. 
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. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvi-
la. Syksyn viimeisessä illassa 
joululauluja ja jouluista tar-
joilua.
kappeLive la 13.12. klo 
19–20.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Esiintyjänä Musta-
rastas. Vapaa pääsy. Lasten-
hoito tarvittaessa, ilm. tar-
peesta viim. 11.12. Nanna He-
laakoskelle, p. 050 5750 826.

oPISkeLIJaJärJeSTöT
körttiopiskelijoiden seurat 
to 4.12. klo 19, Minna-Maija 
ja Tuomas Svärdillä, Kahveli-
tie 13 F 30, Toppilansaari. 
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 8.12. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Pikkujoulu.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 10.12. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Jeesus Kristus, Juha 
Muukkonen.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 4.12. ja 11.12. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
raksilan kerho to 4.12. ja 
11.12. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä Heinäpääs-
sä ma 8.12., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokai-
lu klo 12–13. Hinta 3 € sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 13–14. 
Tarinatupa ke 10.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 9.12. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummon kamari. Palvelu-
keskuksen asukkaille ja alu-
een muille ikäihmisille. 
eläkeläisten kerhot: To 4.12. 
ja 11.12. klo 13, Kastellin kirk-
ko, klo 13.30, Karjasillan kirk-
ko. Ma 8.12. klo 12.30, Maik-
kulan kappeli. To 11.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Itsenäisyyspäiväjuhla la 
6.12. klo 12.45, Koskelan pal-
velutalo. 
käsityökerho ti 9.12. klo 14, 

Rajakylän seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
ehtoollishartaus to 11.12. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 
eläkeläisten kerho to 11.12. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
aikuisten kuntopiiri to 
4.12. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerhot: To 4.12. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti, klo 13, Myllyo-
jan seurakuntatalo ja klo 14, 
Hoikantien palvelutalo. 

YLIkIIMInGIn aLue
Seurakuntakerho ti 9.12. 
klo 11. 

Leirit ja retket

Oulujoen seurakunta
nuorten leiri 10.–11.1. Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Seurakunta ja Oulun läänin 
Autismi- ja Aspergeryhdis-
tys järjestävät leirin autis-
min kirjon alle 18-vuotiaille 
nuorille. Ulkoillaan, pelail-
laan pelejä, syödään vatsat 

täyteen makoisaa ruokaa, 
ollaan iltanuotiolla ja tou-
hutaan yhdessä. Leirin hinta 
18 € sis. täysihoidon, ohjel-
man sekä tapaturmavakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille. Leirillä on 
ammattilaisia vetämässä toi-
mintaa yhdessä yhdistyksen 
henkilöiden kanssa. Kaikille 
nuorille ei voida tarjota hen-
kilökohtaista avustajaa. Ilm. 
ja lisätietoja viim. 19.12. ou-
lunautas@gmail.com. 
 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho ma ja ke klo 
9, Intiön hautausmaan kas-
vihuoneen kellari. Tehdään 
puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
9.12. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari. Tehdään pie-
niä kivitöitä sekä tiffanylasi 
esineitä.

Muut menot
kastellin kirkon jouluka-
lenteri 30.11.–25.12. Kastel-
lin kirkko. Ks. s. 14 juttu.

Seurakuntien diakoniatyö ja diakonian erityispalvelut 

Viimeiset ajanvaraukset ja vastaanotot 
diakoniatyössä vuodelle 2008:
Tuiran seurakunta: pe 12.12. klo 9–11, p. (08) 531 4616
Oulujoen seurakunta: ma 15.12. klo 9–11 alueilla (avoimet 
vastaanotot), Ylikiimingin alue: to 18.12. klo 9–10
Tuomiokirkkoseurakunta: ma 15.12. klo 10–12, p. (08) 
3161 405
Karjasillan seurakunta: ma 15.12. klo 9–11, p. (08) 5313 
219
Diakonian erityispalvelut: to 18.12. (Kirkkokatu 5)

Vuoden 2009 ajanvaraukset vastaanotoille ovat kaikis-
sa seurakunnissa maanantaisin klo 9-11:
Tuiran seurakunta, p. (08) 531 4616 tai Myllyt. 5
Oulujoen seurakunta, p. (08) 5313 519 tai Koivumaant. 2
Karjasillan seurakunta, p. (08) 5313 219 tai Nokelant. 39
Tuomiokirkkoseurakunta, p. (08) 3161 405 tai Linnank. 7
Diakonian erityispalveluiden vastaanotot Kirkkok. 5:ssä:
- päihde- ja kriminaalityö  ti ja to klo 9–11
- kehitysvammaistyö to klo 9–11
- kuulovammaistyö   ti klo 9–12 ja to klo 13–15
- näkövammaistyö             to klo 9–11.30 

Merikosken laulun joulukonsertti 
Huurre puita huokailee

Tiistaina 9.12. klo 19 Oulujoen kirkossa 
Johtaa Marita Pasanen. Vapaa pääsy. Kolehti Oulujoen 
seurakunnan diakoniatyölle.

Ylikiimingin puhaltajien 
ja Ylikiimingin kirkkokuoron konsertti 

Keskiviikkona 10.12. klo 20 Ylikiimingin kirkossa 
Puhaltajia johtaa Tuomo Rahko, kuoroa Leo Rahko.

Oulujoen laulun joulukonsertti 
Me käymme joulun viettohon

Perjantaina 12.12. klo 19 Oulujoen kirkossa 
Johtaa Markus Vaara. Ohjelma 5 €.

rajakylän ja Herukan koulujen 
3.–9. musiikkiluokkien joulukonsertit 

Maanantaina 8.12. ja tiistaina 9.12. klo 18 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Koulujen kuorot ja orkesterit. Johtaa Kaisu Koivurova, 
Annukka Ylitalo, Mira Visuri, Jaakko Jauhiainen ja Ilk-
ka Eskelinen. Ohjelma 5/2 €. Kahvit, tuotto luokkien lei-
rikoulun hyväksi.
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Jouluvaelluksen suunnitte-
lu to 4.12. klo 17–19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Tule va-
paaehtoiseksi jouluvaelluk-
seen viikolla 51 eli 15.–18.12. 
Tarjolla monia tehtäviä näyt-
telemisestä kahvinlaittoon. 
Lisätietoja Atte Kääriäiseltä 
p. 040 5060 315.
kunnianosoitukset la 6.12. 
klo 11.30, Oulun hautaus-
maa. Ks. itsenäisyyspäiväil-
moitus.
Yhteinen joulujuhla la 6.12. 
klo 15, Kaukovainion kappeli. 
Puhujana Martti Heinonen. 
Järj. Raamattuopisto, Kan-
sanlähetys, Kellonkartano ja 
Karjasillan seurakunta.
Jouluinen gospelmessu su 
7.12. klo 18, Kastellin kirkko. 
Jouluteetä ja sympatiaa. 
opas tuomiokirkossa pai-
kalla arkipäivisin 8.–22.12. 
klo 9–16. Jouluseimi nähtä-
villä loppiaiseen saakka.
naisten ilta ma 8.12. klo 
18–20, Öbergin talon alaker-
ran ryhmätila. Jouluista yh-
dessäoloa, mahdollista sau-
noa. Lahjan tuoja saa lahjan. 
eläkepapit ja puolisot to 
11.12. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta to 11.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Lucia-kulkue pe 12.12. läh-
tee klo 18 Maikkulan raitin 
koululta ja kulkee asukastu-
valle viidesluokkalaisten joh-
dolla. Asukastuvalla pieni 
hartaus ja glögiä & piparit. 
Ota mukaan oma kynttilä tai 
lyhty ja kulje kanssamme. 
Miesten adventtitapaami-
nen la 13.12. klo 8–21.30, Kai-
nuun opisto, Mieslahti. Men-
nään yhdessä, lähtö Kirkko-
katu 5:stä klo 8.00 ja paluu 
noin klo 21.30. Opisto pe-
rii ruokailuista ja ohjelmasta 
45 €. Ilm. ja lisät. viim. 4.12. 
Heikki Kaikkoselle p. 040 502 
5010.
Joulutalo-tapahtuma la 
13.12. klo 10–15, Koskelan 
seurakuntakoti. Jouluaskar-
telua, tarinatuokio klo 11, 
13 ja 14, jouluhartaus klo 12. 
Myyjäiset, arvontaa, ongin-
taa ja musiikkia. Joulupuuro 
1€ Torttukahvit 2€.

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

Service in english su 7.12. 
klo 18, Pyhän Luukkaan kap-
peli. International fellowship 
from 15.30. Before the Ser-
vice in English refreshments 
are offered.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 

on Thursdays at 1 pm at Py-
hän Luukkaan kappeli. Fa-
milies from all christian den-
ominations and non-christian 
backrounds are welcome. No 
fee or enrollment. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 30.11. klo 15.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Suo-
meksi.

Kastetut
Tuomiokirkko: Emma Ava 
Aleksandra Immonen, Sofia 
Kaisa Johanna Kukkonen, 
Linnea Elisabet Lehto, Juulia 
Else-Maj Tammela.
karjasilta: Marianne Katarii-
na Haapaniemi, Vilma ilona 
Korkala, Linnu Liisa Meret-
te Laava, Martta Elsa Inkeri 
Leiviskä, Ellen Katariina Mu-
honen, Jesse Toivo Kasperi 
Niemi, Minea Amalia Nissilä, 
Mirella Iida Isabella Nousiai-
nen, Niilo Wilhelm Raudas-
koski, Noel Ilari Spets, Emma 
Soria Tyhtilä.
Tuira: Emilia Anna Maria Ha-
kasalmi, Neela Laura Eerika 
Kaakinen, Nella Maria Keski-
kuru, Viljo Elmeri Kyllönen, 
Sami Kalle Kristian Määttä, 
Jasu Oliver Roiha, Aaro Da-
niel Rätti, Joonatan Alexan-
der Stenudd, Kasper Kalevi 
Väisänen.
oulujoki: Tilda Helena Haa-
palahti, Ella Helmi Emi-
lia Keskitalo, Jemina Alek-
sandra Koskela, Onni Eemil 
Pohjola, Jenna Cecilia Rauti-
ainen, Martta Anna Katriina 
Rönkkö, Niilo Eerikki Vehka-
perä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Risto Johan-
nes Salmi ja Arja Marita Tu-
runen.
karjasilta: Kimmo Veli Ta-
pio Riekki ja Johanna Riitta 
Virtanen, Tomi Juhani Mu-
honen ja Elina Tuulia Miet-
tunen, Jarkko Henrik Leivis-
kä ja Elina Pia Susanna Laine, 
Antti Juhani Korkala ja Elisa 
Katriina Ylisaari.
Oulujoki: Antti Mikael Sep-
pänen ja Tiina Maarit Han-
nele Pyykkönen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hanna Maria 
Ranto s. Martikainen, 91; Ii-
da Katariina Piri, 85.
karjasilta: Anja Laina Laak-
ko s. Laukkala, 73; Ilmari En-
sio Turunen, 76; Rauha Sula-
mit Oksanen s. Rautio, 89; 
Saimi Matilda Tiensuu, 78.
Tuira: Ellen Kaarina Kamu-
la s. Soini, 72; Katri Laakko s. 
Kukkoaho, 86.
oulujoki: Kalle Antti Seppä-
lä, 80.

Lucia-kulkue 

Lähtö perjantaina 12.12. 
klo 18 Maikkulan raitin 
koululta, kulkee asukas-
tuvalle 5.-luokkalaisten 
johdolla. Ota mukaan 
oma kynttilä tai lyhty. 

Itsenäisyyspäivänä lauantaina 6.12.

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

kunnianosoitukset
Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapaussodan sanka-
rimuistomerkillä klo 9.45
Oulujoen hautausmaan sankarimuistomerkillä klo 9.45.
Oulun hautausmaalla sankarimuistomerkillä ja vakau-
muksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä klo 
11.30.

Itsenäisyyspäivän sävelhartaus klo 16.30, Oulun tuo-
miokirkossa. Ohjelma 5 €. 

Joulumyyjäiset 

keskiviikkona 10.12. klo 
11–15 Diakoniakeskuk-
sen alakerrassa 

Myytävänä mm. mauste-
kakkuja, pullaa, mokka-
paloja, porkkanaleivok-
sia, lanttu- ja porkkana-
laatikkoa, karjalanpii-
rakoita, gluteenittomia 
tuotteita, mehiläisvaha-
kynttilöitä, torttukahvit, 
arpoja. 

Tuotto päihdetyön Parii-
sin matkaprojektin hy-
väksi.

Yökahvila nuorten paikka 

lauantaina 6.12. klo 20–24 
Erityisnuorisotyön tiloissa, Isokatu 11.

Päihteettömään yökahvilaan ovat tervetulleita yli 
13-vuotiaat nuoret viettämään lauantai-iltaa. Tarjol-
la erilaisia pelejä, kahvia kera korppujen sekä hyvää 
seuraa.

kansainvälinen 
seiminäyttely

29.11.–20.12. lipunmyyn-
nin aukioloaikoina Ou-
lun kaupunginteatterin 
aulassa, tiernapoikaesitys 
päivittäin klo 18. 

su 21.12. 
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
klo 16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 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 7.12. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Kirkkokahvit.
klo 16, Tuiran kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut. Mu-
siikkileikkikoulu Trilli, Tommi 
Hekkala.
klo 18, Oulujoen kirkko. 

ma 8.12. 
klo 18, Huonesuon seurakunta-
koti. 
klo 18, Sanginjoen leirikeskus. 

ti 9.12. 
klo 18, Pikkaralan koulu. 

to 11.12. 
klo 14, Caritas-koti.

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 20, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Sarastus kuoro, johtaa 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, johtaa 
Ulla Aaltomaa. Tilaisuus tulka-
taan viittomakielelle.

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

la 20.12. 
klo 22, Karjasillan kirkko. 
Mukana Karjasillan kirkkokuoro.

Kauneimmat joululaulut
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri
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siopeian perinteinen lau-
lutervehdys kuullaan kau-
pungintalon portailla kel-
lo 17.45. Soihtukulkue jat-
kaa poliisisaattueessa Ou-
lun hautausmaan sankari-
muistomerkille.

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

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.12.2008

kirkkokuoro to 4.12. klo 
18.30.
aamukahvila ke 10.12. klo 9 
Luukulla.

kerhojen, aamukahvilan ja 
päivähoidon pieni joulu-
kirkko ja juhla to 11.12. klo 
10 kirkolla.

kirkkokuoro to 11.12. klo 
18.30.
rauhanyhdistys: joulujuh-
la ja seurat su 7.12. klo 13 kir-
kossa. Antti Savela.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Hailuodossa 
lauantaina 6.12.

Lipunnosto kirkolla klo 9.45. Sanajumalanpalvelus klo 10, jonka jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoille. Juhlakahvit seurakuntasalissa. Kunnan ja seurakunnan 
yhteinen itsenäisyysjuhla klo 12 kirkkosalissa. Tervetuloa!

kerhot: Ma klo 10–11.30 
päiväkerho 3A, ti klo 
10–11.30 3B ja klo 
12.30–14.15 sisaruskerho 
A. Ke klo 10–12 päiväker-
ho 5A ja klo 12.45–14.45 5B 
ja klo 10–11.45 sisarusker-
ho B. Pe klo 10–12 päiväker-
ho 4-vuotiaille. To 4.12. klo 
10 perhekerho seurakunta-
talolla, syksyn viimeinen, to 

11.12. illalla kerhojen joulu-
juhlaa Joulun polun merkeis-
sä. Kerhot jatkavat ensi vuo-
den puolella.
Hartaushetket: Ke klo 14 Lu-
milyhdyssä ja to 11.12. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
keskipäivänkerho: Kerho-
laiset tervetuloa lähetyslou-
naalle! Kerho jatkuu ensi 
vuoden puolella.
Matalakynnys su 7.12. klo 16 
Korsuhovilla, mukana Pentti 
Hukkanen.
Lähetyslounas ja -myyjäiset 
ke 10.12. klo 11–14 srk-talossa.
kirkkokuoron harjoitukset 
ke klo 18.30 srk-talolla.
Partio: Kaikki partiolaiset 
partioasussa kirkkoon!
Päivähoidon joulujuhla to 
4.12. klo 18.30 kirkossa, jou-
lulauluja ja lasten esityksiä. 
Kaikki tervetulleita mukaan!
kokkikerho: Joululomal-
la…joulupolku, kerholaisil-
le to 11.12.
Diakonia: Tarvittaessa tu-

le käymään tai soita p. 045 
638 1973.
rauhanyhdistys: Pe 5.12. klo 
19 joululauluilta kirkossa ja 
iltahartaus ry:llä Ali Viinikka. 
avioliittoon kuulutetaan: 
Tapio Matias Tauriainen ja 
Riikka Annikki Alaraappana.

Joululauluilta 

Perjantaina 5.12. klo 19 
Lumijoen kirkossa. Il-
ta alkaa enkelikulkueell-
la, lauletaan joululaulu-
ja, lopuksi pitsa-iltapa-
laa Lumijoen rauhanyh-
distyksillä. Kirkolla rau-
hanyhdistyksille ulkotu-
lin valaistu tie. 

Lähetyslounas
Keskiviikkona 10.12. klo 
11–14 seurakuntatalossa. 
Lisäksi jouluista myynti-
tavaraa ja arpoja lähetys-
työn hyväksi. Lounas 8 € /
hlo, lapset 4 €. Ruokana 
kinkkukiusaus, omena-pu-
najuuriraaste, tuoresalaat-
ti, rieskaa, ruisleipää, kal-
jat jne. Jälkiruuaksi kah-
vi ja appelsiinivaniljatort-
tu. Tulukaapa lumijokiset 
joukolla syömään herkulli-
nen ateria!

Kiitos Lumijoen Eläke-
liiton kerholle adventin 
kirkkokahveista.

S a t u L a p in lam p i

S a t u  L a p in lam p i

I
tsenäisyyspäivää 6. jou-
lukuuta juhlitaan kaut-
ta maan perinteisen ar-
vokkaasti. Juhlalauan-

tain aloittavien jumalan-
palvelusten jälkeen muis-
tetaan sotiemme sankarei-
ta seppeleenlaskuin ja lau-
luin. Juhlaliputuksen aika 
on koko maassa kello 8–20. 
Koteihin ja laitoksiin suosi-
tellaan juhlavalaistusta kel-
lo 18–20. Perinteisesti itse-

Itsenäisyyspäivä 
on arvokas kansanjuhla

näisyyspäivänä poltetaan 
kahta kynttilää ikkunalla.

oulussa aloitetaan 
tykinlaukauksilla
Oulussa itsenäisyyspäivän 
ohjelma alkaa kello 9 li-
punnostolla Linnansaares-
sa Oulun Seudun Rauhan-
turvaajien johdolla. Kun-
nialaukaukset pamaute-
taan Pohjois-Suomen Tyk-
kimieskillan toimesta.

Kello 9.45 ohjelmas-
sa ovat kunnianosoitukset 
Oulun Tuomiokirkon puis-
tossa ja Oulujoen hautaus-
maalla.

Kello 10 alkavat juma-
lanpalvelukset Oulun kir-
koissa. Tuomiokirkos-
sa jumalanpalveluksen pi-
tää pastori Jyrki Vaaramo, 
Oulujoen kirkossa pasto-
ri Pertti Lahtinen, Tui-
ran kirkossa pastori Stiven 
Naatus ja Karjasillan kir-
kossa pastori Olavi Mäke-
lä. Tuomiokirkolta on lin-
ja-autokuljetus Madetojan 
salin kansalaisjuhlaan ju-
malanpalveluksen jälkeen. 

Ortodoksien Pyhän Kol-
minaisuuden katedraalissa 
on liturgia ja itsenäisyys-
päivän kiitosrukouspalve-
lus alkaen kello 10.

Kello 11.30 pidetään 
kunnianosoitukset Oulun 
hautausmaalla, sankari-
muistomerkillä ja vakau-
muksensa puolesta kaatu-
neiden muistomerkillä.

Kansalaisjuhla 
Madetojan salilla
Oulun kaupunginhallituk-
sen järjestämä kansalais-
juhla alkaa kello 13 Madet-
ojan salilla osoitteessa Lin-
tulammentie 3. Ennen juh-
laa Madetojan salin aulas-
sa nautitaan kakkukahve-
ja kello 11.45–12.45. Kan-
salaisjuhlaan on vapaa pää-
sy. Tilaisuudessa voi kantaa 
myös kunniamerkkejä. 

Itsenäisyyspäivän Sä-
velhartaus pidetään Tuo-
miokirkossa kello 16.30 al-
kaen. Puhujana on pastori 
Pertti Lahtinen. Musiikis-
ta vastaa tyttökuoro Oulun 
Fröökynät, poikakuoro Yn-
nin Pojat, Oulun NMKY:n 
Mieslaulajat ja puhallinyh-
tye Vaskiveikot.

Ylioppilaskunnan soih-
tukulkue lähtee vanhas-
ta ylioppilastalo Rauhalas-
ta Ainolan puistosta kau-
pungintalolle kello 17.30. 
Oulun yliopiston ylioppi-
laskunnan sekakuoro Cas-

Partiolaiset 
antavat lupauksensa
Ylioppilaiden lisäksi myös 
partiolaiset harrasta-
vat soihtukulkueita. Itse-
näisyyspäivänä partiolai-
set myös antavat partiolu-
pauksensa usean paikka-
kunnan kirkossa. 

Limingassa partiolaiset 
ovat liikkeellä heti aamus-
ta. Kulkue lähtee seura-
kuntatalolta kello 9.20. Ko-
ko lippukunta osallistuu it-
senäisyyspäivän lupaukse-

A r k i s to

nantotilaisuuteen jumalan-
palveluksessa. 

Pyhännällä partiolaiset 
ilahduttavat lauluterveh-
dyksellä palvelukeskukses-
sa kello 15.40 alkaen, kul-
kue kirkkoon lähtee palve-
lutalolta kello 16.

Haukiputaalla partio-
laisten soihtukulkue lähtee 
liikkeelle kello 16 kirkon-
kylän yläasteelta. Lupaus-
tenannon ja hartauden jäl-
keen tarjotaan kahvit seu-
rakuntakeskuksessa.

Kempeleessä soihtukul-
kue käy laskemassa seppe-
leen vanhan kirkon sanka-
rihaudoille. Kulkue lähtee 
kello 17.40 kunnantalon 
parkkipaikalta. 

ElSi HuTTuNEN

Seurakunnissa itsenäisyys-
päivää juhlistetaan monin 
eri tavoin. Tarkemmat tie-
dot tapahtumista seurakun-
tien omilta palstoilta sivuil-
ta 13–19.

O u lu n y l i o p i s to n y l i o p p i l a sku n t a
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Murron ry: Seurat ja joulu-
lauluilta su 7.12. klo 16 ry:llä.
kastetut: Jasper Matti Kalevi 
Kajava, Joonatan Kalevi Sa-
kari Kajava, Santtu-Verneri 
Teronpoika Saikkonen, Veik-
ka Vili Tapani Väliaho, Aatu 
Mikael Juurinen, Melissa Jo-
sefiia Pesonen.
kuollut: Eeva Marjatta Kos-
kinen e. Leskelä s. Häivälä, 
83; Aune Maria Savolainen s. 
Ruokamo, 72.

lonen, Anna-Kaisa Pitkänen.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut 11.12. klo 18 seurakun-
takeskuksessa, Miia Seppä-
nen, Eeva-Liisa Pietiläinen, 
Kiiminkijoen koulun kuoro.
Pyhäkoulu su 14.12. klo 12 

Jouluseimi Zeppelinin kap-
pelissa joulun ajan. Seimen 
on tehnyt Matti Lahtinen. 
Kappelin ovet ovat avoinna 
kauppakeskuksen aukiolo-
aikana. 
Lähetystyön joulumyyjäiset 
pe 5.12. klo 12–15 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Vesa-Matti Loirin + Madet-
ojan musiikkilukion tyttö-
kuoron konsertti pe 5.12. 
klo 19 kirkossa. Ohjelma 25 
e, ennakkomyynti Kapteenin 
kirjakauppa Zeppelin. 
Itsenäisyyspäiväjuhla la 
6.12. Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa jumalanpalveluk-
sen jälkeen. Torttukahvit klo 

11.30 alkaen. Juhlapuhuja-
na kirkkoherra Pekka Rehu-
mäki. Juhlassa esiintyvät pia-
nisti Jussi-Pekka Heikkilä ja 
sopraano Johanna Sankilam-
pi sekä lauluyhtye Rantavei-
kot. Kunniamerkit. Järjestäji-
nä kunta ja seurakunta.
Partiolaisten soihtukulkue 
la 6.12. noin klo 17.40 soihtu-
kulkue lähtee kunnantalon 
parkkipaikalta kävellen koh-
ti vanhaa kirkkoa, jossa klo 
18 seppeleen lasku sankari-
haudoille.
odotan jouluvierasta – ou-
lun amk:n oppilaiden kon-
sertti ma 8.12. klo 19 kir-
kossa.
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. 
aamurukous ke klo 7 kir-
kossa. 

Perhekerhot normaalisti. 
Varhaisnuorten kuorojen 
viimeinen kerta joulupuu-
ron merkeissä vkolla 50. 
Päiväpiirin ja perheker-
hon yhteinen puurojuhla 
ke 10.12. klo 9.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Päivä-
piiriä ei ole ti 9.12. 
Seurakuntapiirin ja perhe-
kerhon yhteinen puurojuh-
la ke 10.12. (huom. päivä-
määrä) klo 9.30 Kirkonky-
län srk-kodissa. Hartaus klo 

10. Seurakuntapiiriä ei ole 
to 11.12.
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.
Jouluhartaus ti 9.12. klo 16 
Zeppelinissä. Mukana Timo 
Juntunen ja kanttoriopiske-
lijoiden kuoro Anja Hyyryläi-

sen johdolla.
kirkkokuoro ke 10.12. klo 18 
ja Varttuneet to 11.12. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Veikon valinta ja aamukah-
vila normaalisti.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. 
7-synttäreille ilmoittautu-
neiden lahjat noudettavissa 
kirkkoherranvirastosta, Tii-
litie 1.
nuoret: nuortenilta to klo 
19 VP. Yöpappila pe 5.12. klo 
20–24 VP. nuorten joulujuh-
la to 11.12. klo 19 kirkossa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Joululauluil-
ta Lumijoen kirkossa pe 5.12. 
klo 18. Itsenäisyyspäiväjuh-
la ja seurat  la 6.12. klo 16 
ry:llä. Laulupyhäkoulu kaikki 
ryhmät su 7.12. klo 12 ry:llä. 
Seurat su 7.12. klo 16 ry:llä.

Vesa-Matti Loirin & Ma-
detojan musiikkilukion 
tyttökuoron konsertti pe 
5.12. klo 19 kirkossa.
Ohjelma 25 €, ennakko-
myynti Kapteenin kirja-
kauppa Zeppelin.

Jouluhartaus
 

Tiistaina 9.12. klo 16 
Zeppelinissä. 

Mukana Timo Juntunen 
ja kanttoriopiskelijoi-
den kuoro Anja Hyyry-
läisen johdolla.

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

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetusta tar-
vitsevat soittakaa, p. 5472 
636 pe klo 9–11.
Juttukahvila to 4.12. klo 12 
Martinniemen srk-kodis-
sa. Vieraana Maarit Lampela 
Oulun seudun dementiayh-

distyksestä. 
Yhteiskristillinen rukousilta 
pe 5.12. klo 19 Kellon srk-ko-
dissa, Heinonen.
Partiolaisten soihtukukue 
itsenäisyyspäivänä 6.12. 
klo 16 kirkonkylän yläasteel-
ta kirkkoon. Kirkossa lupaus-
tenanto ja hartaus, jonka jäl-

keen kahvit srk-keskuksessa.
Jouluinen ilta kehitysvam-
maisille ja heidän läheisil-
leen ti 9.12. klo 18 srk-keskuk-
sessa. Kahvitarjoilu. Juhlassa 
esiintyy Mäntyahon orkeste-
ri. Pikkupaketti mukaan.
raamattupiiri ke 10.12. klo 
18.30 Vakkurilassa, Heino-
nen.
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.
Piparkakkutalkoot to 11.12. 
klo 13 vuodeosastoilla ja Kul-
tasimpussa sekä ti 16.12. 
klo13.30 Simppulanmäen 
palveluasunnoissa. Vapaaeh-
toisia tarvitaan. Ilmoittautu-
miset 4.12. mennessä Johan-
na Kerolalle p. 045 1393 993.
Vähävaraisten jouluateria 
ma 22.12. klo 14–16 srk-kes-
kuksessa. Tilaisuus alkaa klo 

kansanlaulukirkko Martinniemessä

Martinniemen seurakuntakodissa Haukiputaalla pide-
tään sanajumalanpalvelus kansanlaulukirkkona sunnun-
taina 7.12. kello 18. 

Kansanlaulukirkon toimittaa Arto Nevala, siinä avustaa 
Iin Laulupelimannit ja kanttorina on Hannu Niemelä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen on kirkkokahvit.

Nimensä mukaisesti kansanlaulukirkko ammentaa mu-
siikkinsa monille tutusta ja rakkaasta kansanlauluperin-
teestämme. Kaikki sävelmät ovat tutuista kansanlauluista 
ja jumalanpalvelukseen soveltuvat tekstit on tehnyt hil-
jattain Haukiputaalla vieraillut laulurunoilija Anna-Ma-
ri Kaskinen.

Kansanlaulukirkkoa ei ole aiemmin julkisesti vietetty 
Haukiputaalla. Tilaisuuden järjestäjien mielestä ajankoh-
ta kansanlaulukirkolle on erityisen hyvä itsenäisyyspäivän 
ja joulun odotuksen vaiheilla. 

14 jouluhartaudella ja joulu-
laululla. Ilm. itsepalvelukirp-
putorin kassalle ma 15.12. 
mennessä tai Ulla p. 040 5287 
419, Auli p. 040 5287 418.
rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamattu-
luokka pe 5.12. klo 18.30 Lat-
vakoskella, Sankoniementie, 
seurat su 7.12. klo 17 ry:llä, 
eläkepiiri ti 9.12. klo 13 srk-
keskuksen monitoimisalissa, 
sisarten joulujuhla to 11.12. 
klo 18 Vänttilällä, Rannantie 
347, kello: raamattuluokka 
pe 5.12. klo 17.30 ry:llä, om-
peluseurat pe 5.12. klo 18.30 
Leinosella, Käpylänkuja 22, 
itsenäisyyspäiväjuhla la 6.12. 
klo 15 ry:llä, Jokikylä: päi-
väkerho ke 3.12. ja to 4.12. 
klo 17.30–19 ry:llä, raamat-
tuluokka pe 5.12. klo 17.30 
ry:llä, rippikoulun käyneiden 
jouluilta pe 5.12.klo 19 ry:llä, 
itsenäisyyspäiväjuhla la 6.12. 
klo 15 Kellon ry:llä, yhteispy-
häkoulu su 7.12. klo 12 ja seu-
rat su 7.12 klo 17 ry:llä, Jorma 

Kiviranta, Esko Kalaoja, sisar-
piirin joulujuhla ti 9.12. klo 
18.30, yhteiskerho ke 10.12. 
klo 17.30–19 ry:llä.
kastettu: Saana Maria Kal-
lunki, Daniel Aaro Aleksan-

teri Halonen, Ilona Peppi 
Pauliina Pekkala, Anton Ee-
rik Isohookana.
kuolleet: Hinni Katri Järvinen, 
93; Rauha Eliina Kauppila, 87; 
Martta Esteri Sipola, 86.

Haukiputaan kirkossa 2. adventtisunnuntaina 7.12. kello 10 
vietettävän messun yhteydessä siunataan tehtävään seura-
kunnan uusia työntekijöitä.

Uudet työntekijät ovat nuorisotyönohjaaja Katri Haapa-
korva, lastenohjaaja Satu Pesonen ja seurakuntapastori Sa-
mi Puolitaival.

Messun toi-
mittaa Jaak-
ko Kaltakari, 
saarnan pitää 
Sami Puolitai-
val. Kanttorina 
messussa on 
Hannu Nieme-
lä. Jumalanpal-
veluksen jäl-
keen on kirk-
kokahvit.

kirkkokuoro to 4.12. klo 
18.30 seurakuntakeskuksessa.
Hartaus ke 10.12. klo 14 Jaa-
rankartano, Saija Kronqvist, 
Marja Ainali.
Hartaus ke 10.12. klo 13 Jää-
lin palvelukeskus, Raimo Sa-

Kirkkopirtillä.
Joulumyyjäiset S-Market 
ahdin aulassa pe 5.12. klo 
9–17 (tai niin kauan kuin ta-
varaa riittää) lähetystyön hy-
väksi. Käsitöitä, leivonnaisia, 
laatikoita ja arpajaiset.

Mahdollisuus noutaa nimel-
listä korvausta vastaan esim. 
käytettyjä tuoleja, ruokapöy-
tiä, suihku- ja wc-kalusteita.
Ota yhteyttä arkisin klo 10–15 
p. 040 5764 219, jäljellä olevat 
kalusteet annetaan nopeim-
mille varausten perusteella!

uusia työntekijöitä siunataan tehtävään

Joulumyyjäistalkoot to 4.12. 
klo 8 alkaen seurakuntakes-
kuksen keittiössä.
Diakoniapiiri ma 8.12. klo 18 
Kolamäen kerhohuoneella, 
pieni paketti mukaan.
Seurakunnan eläkeläisker-
hojen joulujuhla ti 9.12. klo 
13 seurakuntakeskuksessa. 
Tiernapojat, ota mukaan pie-
ni paketti. Kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirasto p. 040 
584 4406.
kehitysvammaisten kirkko-
hetki ke 10.12. klo 14.30 kir-
kossa.  
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.
omaishoitajien ryhmä pe-
ruttu ma 15.12. Osallistum-
me omaishoitajien joulujuh-

laan pe 12.12. Oulunsalossa.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus puhelimitse: Ul-
la Junttila 040 579 3247, Er-
ja Haho 0400 775 164, Jaana 
Kontio 040 579 3248.
kodinhoitaja Toini Haapa-
lan puhelinpäivystys arki-
aamuisin klo 8–9 p. 044 576 
0019.
Perhekerhojen ja Perhekah-
vilan yhteinen joulujuhla 
to 11.12. klo 9.30–11.30 Jää-
lin seurakuntakodissa ja pe 
12.12. klo 9.30–11.30 Kirkko-
pirtillä.
Lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin seurakuntako-
dissa.
rauhanyhdistys: Päiväseurat 
su 7.12. klo 13 ry:llä.
kastettu: Maija Ilona Annik-
ki Kähkönen, Aappo Olavi Il-
mari Ollila, Viljo Eelis Sauk-
ko, Riku Sakari Moilanen, 
Jenni Maria Ohtamaa, Adelia 
Janika Mattila, Viivi Josefiina 
Isabella Lassila.
Vihitty: Marko Antero Timo-

nen ja Heidi-Maria Pauliina 
Timonen.
kuollut: Pirkko Liisa Leh-
to, 57.
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Seurakunta poistaa kalusteita kosteusvaurioituneesta leirikeskuksesta
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.12.2008

kuorot: Tähdet to 4.12. klo 
16 srk-talolla.
olohuone ti 9.12. klo 14–16 
Vanamon yläkerta. Joulu-
tunnelmissa.
kehitysvammaisten joulu-
juhla ti 9.12. klo 18 Limin-
gan seurakuntatalolla. Järj. 
Tukiyhdistys ja seurakunta.
äitiverkkoryhmä to 11.12. 
klo 12 Pitojen Helmessä. Jou-
lupuuroa ja muuta mukavaa. 
Maisa, Laila, Satu ja Heli.
niittypirtin kauneimmat 

joululaulut to 11.12. klo 13 
Palvelukodilla.
Hartaus to 11.12. klo 14  
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
kirkkokonsertti to 11.12. 
klo 18 kirkossa. Limingan 
seudun musiikkiopisto. Va-
paa pääsy.
olohuone la 13.12. klo 10 
Vanamon yläkerta. Jouluko-
rin ja kranssien tekoa. Oma 
kori mukaan. Mukana Mai-
sa ja Kyllikki.
Pyhäkoulu su 7.12. klo 15 
Vanamossa jumalanpalve-
luksen aikana.
nuorten palveluryhmä vie-
railee vuodeosastolla to 
11.12. klo 15.15. Lopuksi glö-
gihetki diakoniatoimistolla.
nuorten pikkujoulu to 4.12. 
Kotikolon yläkerrassa alka-
en klo 18.  
Isoskoulutusta su 7.12. Va-
namossa klo 12–16 uudet 
isot ja klo 15–18 jatkoisot. 
Tulossa Isosleiri 12.–14.12. 
Siikajoen Törmälässä. Il-

moittaudu viim. 4.12. men-
nessä Katrille p. 044 7521 
236.
Perhekerhot: Viimeiset per-
hekerhot ennen joululomaa 
ti 9.12. klo 9.30–11 Kotiko-
lolla. Ke 10.12. klo 9.30–11 
Vanamossa. 
Perhekerhojen yhteinen 
joulujuhla ke 17.12. Vana-
mossa. Ennakkoilmoittautu-
miset ja tiedustelut Helenal-
ta viimeistään 11.12. p. 044 
7521 230.
Päiväkerhot: Syksyn viimei-
set päiväkerhot viikolla 50. 
Lasten joulukirkko ke 17.12. 
klo 18 Limingan kirkossa.
Partio: Pe 5.12. Make päi-
vystää partiotoimistossa klo 
15–17. Partiohuivikankaat ja 
merkit myynnissä, hinta 6 €. 
Seikkailija- ja tarpojakortit 
sekä sudenpentukirjat saa-
puneet. Johtajat voivat lu-
nastaa partiotoimistosta.
Kortit 1 € / kpl, kirja 3 € / 
kpl. La 6.12. Itsenäisyyspäi-
vä. Partiolaiset kokoontuvat 

Jumalanpalveluksen yhteydessä partiolaisten lupauksenan-
to, kunniakäynti ja seppeltenlasku sankarihaudoille. Sep-
pelpartion lähettää kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Il-
po Sippola. Jumalanpalveluksen jälkeen juhlakahvit Linnu-
kan koulun ruokalassa, jonka jälkeen juhla Heikki Sarvela-
salissa. Tervehdyspuheen pitää kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Paavo Uitto. Tähdet-kuoro esiintyy.

seurakuntatalolle klo 8.45. 
Kulkue lähtee seurakun-
tatalolta kohti kirkkoa klo 
9.20. Koko lippukunta osal-
listuu itsenäisyyspäivän lu-
pauksenantotilaisuuteen. It-
senäisyyspäivä-info jaossa 
Kotikolon eteisessä ja ryh-
mien johtajilla.
Su 7.12. Kirkkopalvelus-
sa Kotkat. Ma 8.12. Suden-
pentujen joulu Ala-Kesti-
län arboretumissa. Tarkem-
mat tiedot laumanjohtajil-
ta (akeloilta). Ke 10.12. Seik-
kailijoiden ja tarpojien joulu 
Partiokämpällä klo 18–20. 
Retkikirje jaossa Kotikololla 
ja johtajilla. Uudet jäsenet 
ovat tervetulleita mukaan. 
Tiedustelut: markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044 7521223, 
www.niittykarpat.fi.
rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (5–6) pe 5.12. klo 
18.30 ry:llä. Nuorten ret-
ki pe 5.12. klo 19 joululau-
luiltaan Lumijoen kirkkoon. 
Lähtö klo 18 Tupoksesta, 

klo 18.15 ry:ltä. Itsenäisyys-
päiväseurat la 6.12. klo 18 
ry:llä. Seurat su 7.12. klo 17 
ry:llä.
kastettu: Elias Adrian Kan-
gasoja, Jere Viljami Virran-

Diakoniajoulujuhla 

Ke 10.12. klo 12 seura-
kuntatalolla. Jouluis-
ta ohjelmaa puuron ja 
kahvin kera. Juhla on 
yhteinen seurakunta-
kerhon, ystävärenkaan, 
omaishoitajien, mielen-
terveyskuntoutujien ja 
muiden jouluista mieltä 
kaipaavien kanssa.

kari, Veikka Kristian Romp-
painen.
kuollut: Arvi Pekka Oksa-
ma, 79; Olivia Katariina Kä-
räjäoja, 2 kk.; Veikka Kristi-
an Romppainen 1 pv.

Diakoniatyön adventtimyy-
jäiset to 4.12. klo 16–17.30 
seurakuntatalossa. 
Isänmaallinen joulukon-
sertti to 4.12. klo 19 kirkos-
sa, esiintyjinä oopperalaulaja 
Hannu Niemelä ja Muhoksen 
seurakunnan kamarikuoro, 
puhe Simo Pekka Pekkala. 
Itsenäisyyspäivän juhla la 

6.12. klo 12 seurakuntata-
lossa, juhlapuhe everstiluut-
nantti Raimo Sevón. Lapsi-
kuoro esiintyy Ossi Kajavan 
johdolla, päätössanat Simo 
Pekka Pekkala.
Jouluhartaus ti 9.12. klo 13 
Puhakan palveluasunnoilla, 
Pekka Kyllönen, Ossi Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen ti 

9.12. klo 14.30 tk-sairaalassa, 
Pekka Kyllönen.
kirkkovaltuuston kokous 
ti 9.12. klo 18 seurakuntata-
lossa.
keskipäivänkerhon ja seu-
rakuntapiirien yhteinen 
joulujuhla ke 10.12. klo 11.30 
seurakuntatalossa, Pekka 
Kyllönen, Ossi Kajava.
Jouluhartaus ke 10.12. klo 
13 Muhoksen palvelukodissa, 
Pekka Kyllönen. 
Jouluhartaus ja joululaulu-
ja ke 10.12. klo 14 Koivu- ja 
Tähtikodeissa, Jouni Heik-
kinen.
rukouspiiri ke 10.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kauneimmat joululaulut  to 
11.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
kauneimmat joululaulut la 
13.12. klo 14 seurakuntata-
lossa, Muhoksen Torvipojat, 
puhe Jouni Heikkinen. Kah-
vitarjoilu. Tilaisuuteen jär-

Lasten kauneimmat joululaulut
Su 14.12. klo 16 
Muhoksen kirkossa

kauneimmat 
joululaulut
Su 14.12. klo 19 kirkossa
Ke 17.12. klo 19 Laitasaaren rukoushuoneella
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 

jestetään kyyditys, ilmoit-
tautumiset 11.12. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 
533 1284.
Työttömien jouluruokai-
lu ti 16.12. klo 12 seurakun-
tatalossa. Ilmoittautuminen 
10.12. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284 tai 
sähköpostilla muhoksen.seu-
rakunta@evl.fi Ilmoita osal-
listujien nimet ja mahdolliset 
erityisruokavaliot.
kuorot: ke 10.12. klo 10.30 
päiväkuoron, klo 17 lapsi-
kuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset srk-ta-
lossa. To 11.12. klo 18.30 ka-
marikuoron harj. srk-talossa.
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 srk-talossa ja Päi-
värinteen srk-salissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 
Wanhan ajan kuusijuhla 
koortilassa: 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 lapsikuoro ja varhais-
nuoret sekä pe 19.12. klo 
18–20 avoin tilaisuus. Ilmoit-
tautumiset kerhoissa. 
kansainvälisen Hermes-ryh-
män näytelmäharjoitukset 
su 7.12. klo 14 srk-talon ala-
kerrassa. 
nuorten jouluinen iltakirk-
ko ke 10.12. klo 18 kirkossa. 
Rippikoululaiset ja isoskou-
lutettavat osallistuvat kirk-
koon. 
koulupastoripäivystys ylä-
asteella ja lukiolla to 11.12. 
klo 10.40–12.15. 
nuortenilta to 11.12. klo 
18–19.30 srk-talon alaker-
rassa.
Partion joulujuhla ja lu-
pauksenanto to 11.12. klo 
18.30 srk-talossa. Jaetaan 
suoritetut merkit, jouluis-
ta ohjelmaa ja jouluherkkuja 
glögin kera!
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-

rin joulujuhla ke 10.12. klo 
11.30 Muhoksen seurakunta-
talossa. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 5.12. klo 19 raamattuluok-
ka 4–6-lk ja klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 6.12. klo 19 
aikuisten joulujuhla ry:llä. Su 
7.12. klo 12 pyhäkoulut: kk1 
Jokitalo, kk2 Lehtola, Kori-
vaara Niskanen, Pälli M. Tihi-
nen, Suokylä H. Tihinen. Klo 
17 joululaulu-ilta ja iltahar-
taus ry:llä. Ma 8.12. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 7.12. klo 13 seurat 
ry:llä. 
kastettu: Aamos Eliel Räisä-
nen, Aatos Elmeri Toppinen, 
Arttu Einari Hyry, Jade Helmi 
Lumia Erholtz, Jusa Kristian 
Juhani Hepola, Katri Viena 
Vadelma Ranta, Milja Veera 
Helena Tomperi, Samu Ou-
la Matias Lappalainen, Silva 
Katri Inkeri Kari.
kuollut: Saimi Kaarina Män-
tylä s. Hämäläinen, 79.

kauneimmat joululaulut 
su Syötteen kylätalossa 7.12. 
klo 14, Ervastin koululla pe 
12.12. klo 19, Korpisen kylä-
talossa su 14.12. klo 13, Livon 
koululla su 14.12. klo 14, seu-
rakuntakodissa su 14.12. klo 
19 ja Sarakylän kappelissa su 
14.12. klo 19.
Joulukirkko ja kauneimmat 
joululaulut Paukkerinharjun 

koululla ti 9.12. klo 19 ja Pu-
hoksen koululla ke 10.12. klo 
18.30.
kirpputori ke 10.12. klo 
10–13 talkootuvassa.
Diakoniatoimisto päivystys 
ja vastaanottoaika maanan-
taisin klo 9–11.
Ystävän kammari ti 9.12. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
dissa.

kuorot:  Kirkkokuoro tors-
taisin klo 18 kirkossa. Lapsi-
kuoro torstaisin klo 17. Nuo-
risokuoro torstaisin 16. Vox 
Margarita ke 10.12. klo 18. 
Sarakylän kappelikuoro to 
4.12. klo 18.45. Eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 10.12. klo 13. 
reissu ouluun pe 19.12. klo 
16.30–22.30. Ohjelmassa 
mm. elokuvissa käynti. Osal-

kuvamuistoja 
kaivataan! 

Löytyisikö sinulta kuvama-
teriaalia vanhoilta ajoilta 
Hilturannan pappilan
pihapiiristä rakennuksi-
neen? Lisäksi haluaisimme 
kuvia pappilan sisätiloista. 

Lisätietoja antaa Maire
Puhakka p. 040 7260382 tai
maire.puhakka@evl.fi.

listuja kustantaa itse elo-
kuvalippunsa, kyyti ja mah-
dolliset muut ohjelmat ovat 
maksuttomia. Ilmoittautumi-
set, p. 040 752 43 87 tai mar-
ko.vayrynen@evl.fi.
nuorten joulujuhla pe 12.12. 
klo 18–19.30 seurakuntako-
dissa. Rippikoululaiset saa-
vat muu käynti -merkinnän. 
Ilmoittaudu p. 040 7524387 
tai marko.vayrynen@evl.fi, 
viimeistään ti 9.12. 
Partioiden viimeinen ko-
koontuminen ke 10.12. 
kerhot: Varhaisnuorten ker-
hot ovat päättyneet tältä 
syksyltä.
Perhekerho  to 4.12.  ja  to 
11.12. klo 10–13  ja ma 8.12. 
klo 10–13 seurakuntakodissa.
Satumuskarin pikkujoulu 
ma 8.12. klo 16.30 seurakun-
takodissa.
Satumuskarin joulunyyt-
tärit  Sarakylän koululla to 
11.12. klo 16–17.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 10.12. klo 11–15.

”rauhaa vain rauhaa” -kon-
sertti sotaveteraanien hy-
väksi  pe 5.12. klo 18 kirkos-
sa. Hannu Niemelä, Sari Hu-
kari, kirkkokuoro. Konser-
tin jälkeen kahvit seurakun-
takodissa.
rauhanyhdistykset:  Seurat 
Kurenalan ry:llä su 7.12. klo 
17. (E. Lahtinen, J. Kallioran-
ta). Jongun rauhanyhdistyk-
sen joulujuhla Paukkerinhar-
jun koululla pe 12.12. klo 19. 
Joulujuhlaseurat Pia ja Vesa 

Ervastilla su 7.12. klo 14. (A. 
Niskasaari). Käsityöilta Sa-
rakylässä Elsa Puhakalla pe 
5.12. klo 19. Lauluseurat Sa-
rakylässä Iivari Jurmulla su 
7.12. klo 19.
kastettu:  Eppu Onni Tapio 
Poijula, Elias Onni Oskari Yli-
lehto.
Haudattu: Helli Katariina 
Kenttälä, 94; Pentti Armas 
Ylitalo, 67; Jenni Kaattari, 
79; Kalle Iinatti, 84;, Iida Ka-
tariina Piri, 85.

Lasten joululaulut  

su 7.12. klo 15 seurakunta-
kodissa. Jouluinen näytel-
mä johdattaa lapset ja ai-
kuiset yhdessä laulamaan.
Päiväkerhojen ja päivähoi-
don lapset  ja lapsikuoro 
esiintyvät. Lopuksi herkut-
telemme enkelipipareilla 
ja mehulla.

Itsenäisyyspäivänä la 6.12. 
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Siikasalo 

Tyrnävä 

www.siikasalo.fi

www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

keSTILä
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 4.12. klo 12 Virpi 
ja Auvo Taipaleenmäellä.
kerhot: Aarrearkku-kerho to 
4.12. klo 15.30 ja salaisuuksi-
en kaivos klo 17.30.
ry:n joulumyyjäiset pe 5.12. 
klo 9–11 vanhalla srk-talolla.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
5.12. klo 13 Pihlajistossa.
Itsenäisyyspäivän juhlintaa 
la 6.12. Jumalanpalvelus klo 
10 kirkossa, kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Kahvitar-
joilu ja juhla srk-kodissa. 
Joululauluilta la 6.12. klo 19 
ry:llä
adventin ja joulunajan lau-
luja ti 9.12. klo 13 kirkossa, 
tarjoilu srk-kodissa. Kyytiä 
ja avustajaa tarvitsevat soita 
diakonissa Leena Räsänen p. 
0207 109 869 tai srk-toimisto 
p. 0207 109 865.
kirkkokuoro ti 9.12. klo 19.
Virsilaulutilaisuus ke 10.12. 
klo 12–14 srk-kodissa.
Lasten joulukirkko to 11.12. 

klo 9.30, toimittaa Minna 
Rahko.

PIIPPoLa
kunniakäynti sankarihau-
doilla ja itsenäisyyspäivän 
juhla srk-kodissa la 6.12. ju-
malanpalveluksen jälkeen.
Virkistyspäivä ke 10.12. klo 
10 Vaarintalolla. 
kauneimmat joululaulut to 
11.12. klo 19 Kairanmaanta-
lossa.
kerhot: Varhaisnuorten ker-
ho to 4.12. klo 16.30 ja per-
hekerho pe 12.12. klo 10.

PuLkkILa
Ystävyysseura to 4.12. klo 13 
vanhustentalolla.
Päiväkerho pe 5.12 klo 13 
srk-talolla. 
Itsenäisyyspäivän juhlintaa
Seppeleenlasku sankarihau-
doille la 6.12. jumalanpalve-
luksen jälkeen ja itsenäisyys-
päivän juhla klo 11.30 Koivu-
lehdossa.
Joululauluilta la 6.12. klo 

19 Maija-Liisa ja Risto Nie-
misellä.
ehtoollishartaus su 7.12. klo 
14.30 vuodeosastolla.
Joululauluilta ma 8.12. klo 
18.30 Junnonojan rukous-
huoneella, Martti Arkkila.
Veteraanien, srk-kerholais-
ten ja palvelupäiväväen yh-
teinen adventtijuhla ke 
10.12. klo 12 srk-talossa.
Lasten joulukirkko to 11.12. 
klo 10, Perttu Kyllönen ja 
Pekka Kyöstilä.
kuollut: Eino Kustaa Jun-
nonaho, 82.

PYHänTä
Perhekerho to 4.12. klo 11 k-
huone.
nuorten raamis pe 5.12. klo 
18 srk-talolla. 
Itsenäisyyspäivän juhlintaa
Kunniakäynti sankarihau-
doilla ja itsenäisyyspäivän 
juhla srk-talossa la 6.12. ju-
malanpalveluksen jälkeen.
Partiolaisten perinteinen 
soihtukulkue ja uusien su-

denpentujen lupauksenan-
to Kokoontuminen la 6.12.  
klo 15.40 palvelukeskuksen 
pihalla. Laulutervehdys pal-
velukeskuksessa. Klo 16 soih-
tukulkue kirkkoon, jossa lu-
pauksenanto. Joulukahvit 
srk-talossa.
Seurat su 7.12. klo 16 ry:llä, 
Matti Lahti ja Risto Launo-
nen. 
MLL:n perhekahvila ma 8.12. 
klo 11 k-huone.
Jouluinen lauluilta ma 8.12. 
klo 18.30 Viljo Mahosenahol-
la Lamujoella.
Lasten joulukirkko ti 9.12. 
klo 9.15, Minna Rahko ja Vei-
jo Kinnunen. 
Joululauluhetki ti 9.12. klo 
13 Nestorissa. 
Perinteinen jouluateria ke 
10.12. alkaen klo 11 srk-talos-
sa. Järjestäjänä diakoniakylä-
toimikunnat.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12 (ei 11.12.), lapsikuo-
ro to klo 16.30, kirkkokuo-
ro klo 18 ja nuorisokuoro pe 

klo 17.30.
kastettu: Ella Aada Maria 
Knuutinen.
avioliittoon kuulutetaan: 
Olli Tapani Kinnunen (Siika-
latva) ja Annamari Kortenie-
mi (Rovaniemi) sekä Jussi To-
pi Sakari Kamula (Siikalat-
va) ja Caitlyn Marie Kangas 
(Outlook SK, Kanada)

ranTSILa
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 13 Rauhalassa. 
Itsenäisyyspäivän juhlintaa
Kunniakäynti sankarihau-
doilla ja itsenäisyyspäivän 
kirkkokahvit srk-talossa la 
6.12. jumalanpalveluksen jäl-
keen
Seurat su 7.12. klo 18.30 
ry:llä. 
Limingan musiikkiopiston 
ja srk:n lapsikuoron joulu-
konsertti ti 9.12. klo 19 srk-
talossa
askarteluillat: Ti 9.12. klo 
18–20 Hovin koululla, ke 
10.12. srk-talossa klo 16–20  

ja to 11.12. klo 18–20 Manki-
lan koululla. Askartelumaksu 
2 €. Srk-talolla myös buffet 
ja kirppis. Pöytävaraukset p. 
0207 109 733. Järj. kunta, 4H 
ja seurakunta.
Seurakuntakerhon joului-
nen retki ti 9.12. Rosenber-
gille. Lähtö klo 12.30 Rauha-
lan pihalta. Ruokailua varten 
ilmoittautuminen 4.12. ker-
hossa tai 5.12. mennessä E-L 
Kekkoselle 0207 109 733. 
Joululauluilta ke 10.12. klo 
19 Mankilan rukoushuo-
neella. Mankilan koululaiset 
esiintyvät. Torttukahvit. 
Lapsikuoro Stellat ke 10.12. 
klo 15 srk-talo ja pe 12.12. 
klo 13 Hovin koulu. 
kerhot: Perhekerho Pallerot 
ma klo 10. Hovin varhaisnuo-
ret ke 10.12. klo 14 ryhmä I ja 
klo 15.30 ryhmä II. 

ruukkI
Diakonia: Halutessasi tava-
ta diakoniatyöntekijän, soita 
diakonissa Pirkko Alamännis-
tö p. 050  5945 740 tai Lah-
ja Rautiola p. 050 4694 774. 
Säännöllinen diakoniatyön-
tekijän vastaanotto keskiviik-
koisin klo 10–12 Ruukin seu-
rakuntatalossa. 
Lapsikuoro to 4.12. ja to 
11.12. klo 15 Ruukin srk-talol-

la ja ti 9.12. klo 16 Paavolan 
srk-talolla. Yrjö Nissinen 
kaakaokerho  to 4.12. ja to 
11.12 klo 12.30 Revonlahden 
srk-talolla 1.–2.-luokkalaisille 
ja ti 9.12. klo 12.30 Paavolan 
srk-talolla 1.–4.-lk. 
nuortenilta to 4.12. klo 18 
Ruukin srk-talolla, avoimet 
ovat klo 21 asti.
aikuisten päiväpiiri ma 8.12. 
klo 11 Revonlahden srk-ta-
lolla.
Tyttökerho ti 9.12. klo 17.30 
Ruukin srk-talolla alakoulun 
2.–4.-luokkien tytöille.
kirkkokuoron yhteisharjoi-
tukset ke 10.12. klo 19 Vi-
hannin srk-talolla.
Peli-ilta to 11.12. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille.
rauhanyhdistykset: Pe 5.12. 
klo 18.30 yhteiset joulumyy-
jäiset Luohuan ry:llä. La 6.12. 
klo 18.30 Itsenäisyyspäivän 
juhla Paavolan ry:llä. Juhla-
puhe Raimo Mikkonen. Su 
7.12. klo 12 seurat Luohuan 

ry:llä. Esko Mettovaara, Simo 
Kinnunen, klo 12 pyhäkoulu 
Anneli ja Markku Salmelal-
la, klo 13 syntymäpäiväseu-
rat Rauni ja Pasi Kurtilla, klo 
18.30 seurat Paavolan ry:llä, 

Esko Mettovaara ja Simo Kin-
nunen. Ti 9.12. klo 12 aikuis-
ten kerhojen joulujuhla Luo-
huan ry:llä, klo 19 vauvailta 
Katri Isopahkalalla. 
kuollut: 
Anna Sofia Törmi, 102; Emmi 
Maria Myllykangas e. Kaup-
pinen, 87.

SIIkaJokI
nuorten peli-ilta ti 9.12. klo 
18 srk-talolla.
Virsihetki ti 9.12. klo 13 Puis-
tolassa. Yrjö Nissinen.
Diakonia-lähetyspiiri ke 
10.12. ja to 11.12. klo 12 srk-
talolla.
Lapsikuoro ke 10.12. klo 15 
srk-talolla.
rippikoulua ke 10.12. klo 
16.15–18 srk-talolla. 
rauhanyhdistys: To 4.12. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
Pe 5.12. klo 19 äitien ja isien 
jouluruokailu ry:llä. Su 7.12. 
klo 12 pyhäkoulut ry:llä ja 
klo 17 seurat ry:llä. To 11.12. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä 

ja klo 19 pyhäkoululaisten 
joulujuhlaohjelman harjoi-
tus ry:llä

VIHanTI
reserviläisten kuoro to 4.12. 
klo 18 srk-talolla.
alpuan seurakunnallisen 
kylätoimikunnan myyjäiset 

Perhekerhon ja päiväker-
hon yhteinen joulujuhla
keskiviikkona 10.12 klo 18 
Vihannin kirkossa. Kahvi- 
ja mehutarjoilu seurakun-
tatalolla.

kírkkoneuvoston kokous 
ma 8.12. klo 17 Paavolan 
seurakuntatalolla.

PaV-väen joulujula 
ke 17.12. klo 13 Rantsilan 
seurakuntatalolla. Lähde 
sinäkin rohkeasti mukaan, 
kysele lisää ja ilmoittaudu 
p. 050 4694774.

kirkkoherranvirasto ja 
toimistot ovat suljettu-
na pe 12.12. työntekijäko-
kouksen vuoksi.

Joulu, loisteesi luo
JouLukonSerTTI
su 7.12. klo 18
Siikajoen kirkossa

Esiintyjät:
Taina Isokoski-Fält 
Kirsti Kahila-Utunen
Sulevi Leinonen
Vuokko Pelkonen
Erkki Vanhatalo
Eero Vähäsarja 
Säestys: Jonna Ypyä
Ohjelma 4 €
Tuotto: Sotaveteraaneille

Päiväkerhot ja perheker-
ho ovat päättyneet tältä 
vuodelta. Kiitämme ku-
luneesta vuodesta ja toi-
votamme Hyvää Joulua ja 
Taivaan Isän siunausta ko-
teihin! Ensi vuoden ker-
hoista tietoa tarkemmin 
vuoden alussa kirkollisissa 
ilmoituksissa.
Jouluterveisin: Seija ja 
Päivi

la 6.12. klo 13 Alpuan meije-
rin pirtissä. 
raamattupiiri ma 8.12. klo 
19 srk-talolla.
annanpäivän konsertti ti 
9.12. klo 19 kirkossa. Juhani 
Alakärppä laulu ja Ismo Hint-
sala urut.
Hartaus ke 10.12. klo 12 van-
hainkodilla.
Virsihartaus ke 10.12. klo 15 
urkujen äärellä kirkossa.
kirkkokuoron yhteisharjoi-
tukset ke 10.12. klo 19 srk-
talolla.
Perinteiset joulumyyjäiset 
pe 12.12. klo 18 srk-talolla. 
Ulkopuoliset yhdistykset ym. 
toimijat voivat varata pöytiä 
a / 10 € virastosta etukäteen. 
rauhanyhdistys: Su 7.12. klo 
13 seurat Alpuan ry:llä, Pert-
ti Paukkeri ja Hannu Hintsa-
la.  Su 7.12. klo 17 seurat kir-
konkylän ry:llä. Martti Lahti-
nen ja Jari Latvala.
kuollut: 
Keijo Olavi Honkamaa, 75; 
Hilja Agneeta Myntti, 90.

Hartaus to 4.12. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa ja klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
raamattu- ja keskustelu-
piiri su 7.12. klo 16 Tyrnävän 
srk-talolla.
Seurakuntakerhon, diako-
nian ja lähetyksen joulu-
juhla ti 9.12. klo 12 Tyrnä-
vän srk-talolla. Pieni paket-
ti mukaan.
koko perheen jouluaskarte-

luilta ti 9.12. klo 18 Murron 
kerhotilassa ja ke 10.12. klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.
kehitysvammaisten joulu-
juhla to 9.12. klo 18 Limin-
gan srk-talolla.
Hartaus to 11.12. klo 10.30 
Mäntyrinteellä
Seurakunnan joulumyyjäi-
set la 13.12. klo 10–12 Tyrnä-
vän srk-talolla.
nuoret: Pe 5.12. klo 18 nuor-

Itsenäisyyspäivän 
juhlintaa

Sanajumalanpalvelus itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Kirk-
kokuoro. Itsenäisyyspäivän 
puheen kirkossa pitää kun-
nanjohtaja Tuomas Lohi. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen kunniakäynti sanka-
rihautausmaalla ja itsenäi-
syyspäivän juhla Kirkko-
männikön koululla.

Seppeleenlasku Temmek-
sen sankarihaudoille itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 16, 
jonka jälkeen hartaushetki 
Temmeksen kirkossa.

tenilta ja klo 20 yökahvila 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
La 6.12. klo 17 aikuisten jou-
luateria ry:llä. Su 7.12. klo 16 
seurat ry:llä, Juha Kaarivaara 
ja Antti Rautakoski.
Murron rauhanyhdistys: Su 
7.12. klo 16 seurat ja joulu-
lauluilta ry:llä.
kastettu: Janette Linnea Hy-
väri, Melise Kaarina Laurila, 
Nea Olivia Orenius.

kauneimmat joululaulut

To 4.12. klo 18 Murron koululla
Su 7.12. klo 19 Temmeksen kirkossa. 
To 11.12. klo 19 Raimo Rusilalla, 
Haurukylässä. 
Su 14.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Ma 15.12. klo 19 Eila Kallisella, 
Tyrnävän Ylipäässä.

S a t u L a p in lam p i
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1. kivi

Kivenheittäjä on syvästi huoles-
tuneena lukenut juttuja armeijan 
keskenheittäneiden suuresta luku-
määrästä. Joka kuudes alokas pas-
sitetaan maitojunalla kotiin. He ei-
vät ole kelvanneet palvelukseen.

Jollakulla heittää pää, toisella 
lonkka.Yksi ei kestä painetta, toi-
nen ei jaksa kavuta portaita ylös, 
kolmas on niin lihava, ettei pun-
kan leveys riitä.

Ei ennen armeijaa keskeytetty. 
Siihen oli vissi syy: ei annettu kes-
keyttää. Vaikka alokas olisi ollut 
läski, hermoheikko, kipeäjalkai-

nen tai muuten palvelukseen kel-
paamaton, hänet pakotettiin pal-
velukseen kaikesta inhimillisestä 
kärsimyksestä huolimatta.

Mitä järkeä siinä oli, kysyy tark-
kaavainen lukija?

Ei siinä järkeä ollutkaan. Mie-
het pakotettiin kulkemaan läpi 
kauheat kuukaudet armeijan har-
maissa, vaikka siitä ei ollut hyötyä 
kenellekään. Poika sai vain kärsiä 
eikä armeijakaan kyennyt koulut-
tamaan hänestä sotilasta. 

Jos hänet olisi joskus lähetet-
ty ihan oikeaan kriisiin, hän oli-

si menehtynyt ylimääräisissä ker-
tausharjoituksissa sydänkohtauk-
seen laahustaessaan välipalalle.

Miksi joidenkin annettiin kär-
siä varusmiespalvelussa? Oliko ky-
seessä aito sadismi ja julmuus? Vai 
oliko kaiken takana joku sinänsä 
hyvä periaate, joka johti nurinku-
riseen lopputulokseen? 

Onneksi nykyarmeijassa mie-
het vapautetaan palveluksesta, jos 
he eivät palvelukseen kykene. Ki-
venheittäjä on varma, että ennen-
kin olisi keskeytetty enemmän, jos 
keskeyttäminen olisi sallittu.

Toki ennenkin armeijasta pot-
kittiin jotkut yksilöt pois. He oli-
vat niin ilmeisen kelpaamattomia 
palvelukseen, että olisi ollut rikos 
jättää heidät riviin. Monet muut-
kin olisi pitänyt potkaista armei-
jasta huishiiteen. Se, että niin ei 
tehty, oli epäinhimillinen ja vas-
tuuton ratkaisu.

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

Ennen ei armeijaa keskeytetty

Violettia väriä käytetään 
paastonaikana, jota vie-
tetään 1. adventin jälkeen 
jouluun ja laskiaissun-

nuntaista pääsiäiseen saakka.
Suomen evankelis-luterilai-

sessa kirkossa violetti merkitsee 
paaston, katumuksen ja syntien 
tunnustamisen väriä. Violetti ku-
vaa myös odotusta ja valmistau-
tumista, edeltäähän väri Kristuk-
sen ylösnousemuksen juhlaa eli 
pääsiäistä. Joskus violetin sijaan 
käytetään tumman sinistä väriä, 
joka symboloi Neitsyt Mariaa. 
Violetin rinnalla voidaan käyt-
tää hopean väriä. 

Violettiin on yhdistetty his-

toriassa myös muita merkityk-
siä. Violetin synonyymeinä käy-
tetään myös lilaa ja purppuraa, 
tosin monet pitävät purppu-
raa enemmän tummanpunai-
sena värinä kuin sinipunaisena. 
Purppura oli antiikin aikaan 
harvinainen ja vaikeasti saata-
va väri, sillä sitä tehtiin purppu-
rakotilon eritteestä. Kalleutensa 
vuoksi sitä saivat pitää vaatteis-
saan ainoastaan rikkaat ja kor-
kea-arvoiset henkilöt. Violet-
tia pidetään myös sivistyksen ja 
älyn värinä. Kiinassa violetti vä-
ri yhdistetään suruun. 

MaariT iTKoNEN

Suomen evanke-
lis-luterilaisen 
kirkon juma-
lanpalveluselä-
mää rytmittää 
kirkkovuosi, 

jossa seurataan Jeesuksen elä-
män vaiheita syntymästä kuolemaan sekä ylösnou-
semukseen. Kirkkovuosi jaetaan tavallisesti joulu-, 
pääsiäis- ja helluntaipiireihin ja se alkaa ensimmäi-
sestä adventista päättyen tuomiosunnuntaihin. 

Jokaiseen kirkkovuoden pyhäpäivään liittyvät 
tietyt Raamatun tekstit, jotka luetaan jumalanpal-
veluksen aikana ja joihin saarna pohjautuu.

Kirkkovuoden pyhien aiheita ilmaistaan käyt-
tämällä värejä, joita kutsutaan liturgisiksi väreik-

si. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa niis-
tä käytetään viittä: vihreää, valkoista, violettia/
sinistä, punaista ja mustaa. 

Selvimmin liturgiset värit näkyvät seurakunta-
laisille kirkkotekstiileissä: jumalanpalvelusvaatteis-
sa eli papin käyttämässä stolassa ja messukasukas-
sa, ehtoollisliturgiaan käytetyissä tekstiileissä kuten 
ehtoollismaljan peittämiseen käytettävässä kalkki-
liinassa sekä alttarin ja saarnastuolin koristeluissa. 

Liturginen väri vaihdetaan pyhän aattona kel-
lo 18 ja sitä käytetään yleensä koko seuraavan vii-
kon ajan. On myös olemassa niin sanottuja piste-
pyhiä, joiden liturginen väri rajoittuu kyseiseen 
päivään. Näitä pistepyhiä ovat esimerkiksi 1. ad-
venttisunnuntai ja itsenäisyyspäivä. 

A nn i  K innu n e n

Violetti kuvaa syntien tunnustamista


