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Yksi taantuman huonoista puolista on, että 

sen koittaessa kauppojen sunnuntaiaukio-

lon rajoituksista on vaikea keskustella muil-

la kuin talous- ja työllisyysargumenteilla. Ne pyyhki-

vät pois alta kaiken, vaikka asiaa pitäisi pohtia myös 

muista näkökulmista.

Pysyvää, vapaata sunnuntaiaukioloa puolus-

tetaan useimmin vaihtoehtojen lisääntymisellä 

ja valinnanvapaudella – nimenomaan kuluttajan 

näkökulmasta.

Täytyy kysyä, mitä ovat nämä uudet vaihtoeh-

dot. Eivät ainakaan uusia tuotteita tai palveluja. 

Harvassa ovat tulevaisuudessa ne pyhät, jolloin kau-

poista saa tuoretta aamulla paistettua leipää. Liha-

tiskit ovat autioita. Ne on täytetty edellisen päivän 

pakatuilla tuotteilla, eikä myyjiä näy.

Sunnuntaisin kauppoja on oleva joka tapaukses-

sa vähemmän avoinna kuin tavallisena arkipäivä-

nä. Miten kuluttamiselle voi silloin olla enemmän 

vaihtoehtoja?

Valinnanvapaus ja vaihtoehdot liittyvätkin ajan-

käyttöön. Sunnuntaiaukiolon myötä kuluttajalla 

pitäisi olla valittavanaan enemmän hetkiä kulutta-

miseen. On mielenkiintoista, että viikon seitsemäs-

tä päivästä juuri sunnuntain vapauttaminen kau-

palle on ratkaisevaa kuluttajan vapauden kannal-

ta. Nähtävästi kuudella muulla päivällä ei vapautta 

vielä lunasteta riittävästi.

Todellisuudessa valinnanvapauden lisääntymi-

nen on harhaa. Vapauden lisääntyminen edellyt-

täisi, että kuluttajalla kasvaisivat myös mahdollisuu-

det olla kuluttamatta sunnuntaisin.

Sunnuntaisin useilla kaupoilla on pulaa asiak-

kaista. Niiden on silti pidettävä ovensa auki, ettei-

vät asiakkaat valu ja totu sunnuntaiostosten myötä 

pysyvästi kilpailijoitten asiakkaiksi. Kauppojen on 

lisättävä sunnuntaitten myyntiä nollakatteisilla tar-

jouksilla ja kampanjoilla. Sunnuntaiksi pitää hank-

kia joulupukkeja, pohtamoita ja väisäsiä.

Näiden tarjousten ja houkutusten perässä monet 

perheet joutuvat suunnittelemaan tai tulevat suun-

nitelleeksi kauppareissunsa sunnuntaiksi.

Arkkipiispa Jukka Paarma ja arkkiatri Risto Pel-

konen ottivat asiaan kantaa viime viikolla. He vas-

tustavat sunnuntaiaukioloa muilla kuin taloudelli-

silla perusteilla. He muistuttavat, että kyse ei ole 

ihmisten todellisesta tarpeesta päästä sunnuntai-

sin kauppaan.

Sunnuntaiaukioloa tarvitaan siksi, että kauppa 

pääsisi luomaan ihmisille tarpeen päästä sunnun-

taina kauppaan. Tässä tehtävässä se tullee onnis-

tumaan hyvin.

Siinä kuluttajille vapautta, olkaa hyvä.

Aatoksia

Kuka saa jäädä kotiin sunnuntaina?

Seksuaalisuus ja 
kirkko 
Imatran kirkkoherran aie vaihtaa su-
kupuolta miehestä naiseksi on puhut-
tanut kirkkokansaa. Keskustelua on 
käyty osittain asian vierestä. Homo-
foobikot ja sukupuolenvaihdosleik-
kausta vastustavat ovat lähinnä pu-
huneet soveliaisuussyistä. Heidän 
mielestään seksuaalisesti poikkeavan 
ei ole soveliasta työskennellä kirkos-
sa pappina eikä hänen olisi sovelias-
ta esiintyä kirkon työntekijänä julki-
sesti sukupuolenvaihdosleikkauksen 
jälkeen. 

He tuntuvat puhuvan ulkokohtai-
sista asioista. Itse asiasta eli poikkea-
vasta seksuaalisuudesta kirkossa, johon 
kirkkoherran kaavailema sukupuolen-
vaihdoskin liittyy, ei olla puhuttu lä-
heskään selväksi. 

Miksi muuten poikkeava seksuaa-
lisuus on niin ongelmallista erityises-
ti kirkon piirissä aikana, jolloin samaa 
sukupuolta olevat ihmiset voivat julki-
sesti rekisteröidä suhteensa?

Luulen, että me kirkon työnteki-
jät emme ole kiinnostuneita tavallisen 
kirkkokansan seksuaalisuudesta, sek-
suaalielämästä tai sen puutteista. Em-
me ole myöskään kiinnostuneita sen 
toteuttamistavoista, kunhan on kyse 
täysi-ikäisten vastuullisesta, vapaaeh-
toisesta ja toista loukkaamattomasta 
seksuaalielämästä. En myöskään usko, 
että seurakuntalaiset olisivat erityisen 
kiinnostuneita seurakuntansa työnte-
kijöiden henkilökohtaisesta seksuaa-
lielämästä, kunhan ne täyttävät edellä 
mainitsemani ehdot.

Miksi sitten valtavirrasta poikkeavi-
en seksuaalisuus koetaan kirkossa eri-
tyisen ongelmalliseksi, jos emme ole 
siitä perverssin kiinnostuneita?

Miten esimerkiksi seurakunnan 
työntekijän hetero- tai poikkeava sek-
suaalisuus sinänsä vaikuttaa hänen 
työn tekemiseensä tai sen laatuun? Tai 

ehkä kysymys onkin siitä mitä me ta-
valliset heterot kuvittelemme sen vai-
kuttavan?

Homofoobikot vetoavat usein Raa-
mattuun ja erityisesti Paavalin ajatuk-
siin hyökätessään seksuaalivähemmis-
töjä vastaan. Samaan aikaan heiltä jää 
huomaamatta, ettei Raamatun ohjei-
ta tai Paavalin ajatuksia voi aina suo-
raan soveltaa moderniin aikaan ja yh-
teiskuntaan. Raamattu ja Paavali edus-
tavat yhteiskunnallisissa ja sosio-kult-
tuurisissa asioissa antiikin ajan ihmis- 
ja maailmankuvaa. On myöskin hyvä 
muistaa, että kirkko itsekin on osaltaan 
ollut mukana uudella ajalla murtamas-
sa antiikin ajan maailmankuvaa. 

Uskon, ettei seksuaalisuudella si-
nänsä – hetero-, homo- tai biseksuaa-
lisuudella – ole  merkitystä itse uskon ja 
uskonnollisuuden totuudenmukaisuu-
den kanssa. Ennemminkin puhuttaes-
sa uskonnosta, uskosta ja seksuaalisuu-
desta on kysymys mielemme rajoista.

En muuten usko, että Nasaretin Jee-
sus olisi jättänyt rakkauden kaksois-
käskynsä piirin ulkopuolelle  seksuaa-
lisesti valtavirrasta poikkeavat ihmiset. 
Toisten ihmisten syrjiminen ja halvek-
siminen vaikkapa heidän poikkeavan 
seksuaalisuutensa vuoksi on Jumalan 
kuvan ja hänen Luomakuntansa hal-
veksimista.

Juha Valppu
Tuiran seurakunnan kappalainen

27.11.2008

Jumala ei tee sekundaa
Päätoimittaja Lahja Pyykönen kirjoittaa 
Kirkko ja Koti-lehdessä siitä, kuinka Ju-
mala ei tee virhekappaleihmisiä.

”Jumala katsoi kaikkea, mitä oli teh-
nyt, ja se oli sangen hyvää.”

Perinteinen kristillinen teologia läh-
tee siitä, että Jumala ei tee luomistyös-
sään virheitä. Sen sijaan joudumme tote-
amaan, että Jumalan luomistyö on ilmeel-
tään monimuotoista, myös hämmentävää, 
tutkimusten tietä tutkimatonta.

Synnin ja sairauden maailmassa ehjiä 
ja täydellisiä on harvassa. Jotkut joutuvat 
elämään kivuliaitten asioittensa kanssa 
hautaan asti.”

Kirkko ja Koti 20/2008

Hitchens puhuu omiaan
Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Ahl-
roth tyrmää ateisti Christopher Hitchen-
sin kirjan neljä vastaväitettä uskonnolle.

”Yksi. On älyllistä laiskuutta syyttää 
perinnettä niistä virheistä, joita ihmiset 

sen nimissä tekevät.
Uskonnolla on syntilistallaan murhia, 

orjuutusta ja sukuelinten silpomista. Hit-
chensin johtopäätös – uskonto on aina pa-
ha. Ei ole. On vain surullista, miten ih-
miset ovat vääristäneet sen väkivallan vä-
lineeksi.

Kaksi. Kirjassa on läjäpäin asiavirhei-
tä. Hitchens tuntuu tietävän hyvin vähän 
uskonnosta, ja minkä tietää, tulkitsee tar-
koitushakuisesti.

Kolme. Perusteettomat yleistykset ovat 
halpaa retoriikkaa. Hitchens kaivaa sato-
jen miljoonien ihmisten perinteiden nur-
kista pikkulahkojen marginaali-ilmiöitä. 
Niiden perusteella hän tuomitsee kaikki 
maltilliset valtalinjan uskonnon harjoit-
tajat.

Neljä. Hitchens näkee uskontoa siellä 
missä sitä ei ole ja kieltää sen siellä mis-
sä sitä on.

Hän laittaa maallisen totalitarismin – 
Stalinin Neuvostoliiton ja Hitlerin Saksan 
– rikokset uskonnon syyksi. Eikä Martin 
Luther King ollut oikeastaan kristitty. Tai 
ei ainakaan mikään hyvä hänessä noussut 
kristillisestä vakaumuksesta.”

Helsingin Sanomat 23. marraskuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Viljelijät ovat joutuneet 
ahdinkoon. Tuotanto-
kustannukset ovat nous-
seet, mutta silti kauppa ei 

korvaa viljelijöille nousua tuotta-
jahinnoissa. 

Elinkeino ei kannata, vaik-
ka paiskisi pitkää päivää. Monen 
mielessä pyörii lopettaminen ja 
töiden hakeminen jostain muu-
alta. Ei ihme, sillä viljelijöiden tu-
lot ovat laskeneet tänä vuonna 40 
prosenttia. 

Pudasjärven seurakunta on 
vastannut viljelijöiden hätään. 
Se on jatkuvasti kuulolla viljeli-
jöihin päin. Kirkkoherra Oskari 
Holmström kertoo, että viljelijät 
ottavat yhteyttä seurakuntaan 
viikoittain.

– Kuulostelen miten menee 
ja pidän yllä keskusteluyhteyttä, 
Holmström toteaa.

Pudasjärven seurakunta 
huolissaan viljelijöistä

paine 
on kova
Holmström on maaviljelijän 
poika ja osaa eläytyä viljelijän 
asemaan.

– Tiedän heidän tilanteen-
sa ja yritän tukea heitä. Olemme 
keskustellut kaupunginjohtajan 
kanssa siitä mitä voisimme teh-
dä. He eivät saisi jäädä yksin on-
gelmiensa kanssa. Olen monelta 
taholta kuullut, ettei heillä ole ke-
tään, jonka kanssa voisi puhua. 
Kuitenkin pelkkä puhuminen 
laukaisee jotain liikkeelle.

 – En voi sanoa heille juuri mi-
tään, vain kuunnella. Paineen 
kuulee. Se on kova.

Seurakunta on järjestänyt vil-
jelijöille kirkkopyhiä ja kylvö on 
siunattu. Myös viljelijät itse te-
kevät hyvää. He järjestävät jou-
lumarkkinoilla arpajaiset, joiden 

tuotto menee seurakunnan kaut-
ta lapsiperheille.

ammattitaito 
voi kadota
Holmströmin mukaan suomalai-
silla pitäisi olla huoli maataloudes-
ta. Viljelijöillä on rautainen am-
mattitaito. Jos he joutuvat lopet-
tamaan, ammattitaidon luominen 
uudelleen ei ole ihan yksinkertai-
nen asia.

Maitotilallinen Kari Peura-
niemi ja nautatilallinen Timo 
Kosamo ovat hekin joutuneet tu-
lojen laskiessa kovaan paikkaan.

– Tilanne vie voimavaroja. 
Takana on kolme raskasta kesää, 
kaksi märkää ja yksi kuiva, Kosa-
mo kertoo.

Viljelijän 
on pakko jaksaa
Viljelijöiden on pakko pärjätäk-
seen työskennellä jaksamisensa 
äärirajoilla.

– Jos ei ole sataprosenttises-
sa kunnossa, ei pärjää. Pitää olla 
suunnilleen maratoonarin kunto, 
Peuraniemi kärjistää.

Viljelijät kertovat, että työpäi-
vä kestää joskus jopa 20 tuntia, 
kun rehua korjataan pelloilta.

– Yksin kun painaa pitkää päi-
vää, on hyvä välillä käydä huo-
kaisemassa ja katselemassa mui-
ta, Kosamo sanoo.

Kosamo joutuu hankkimaan 
koneurakoinnista tuloja, jotta 
voisi pyörittää tilaa. Vaimo käy 
ansiotöissä.

Eu-tarkastajat 
joskus hankalia
Viljelijät joutuvat tuskailemaan 
EU-koneiston kanssa. Paperien, 
kuten esimerkiksi eläinlistojen, 
on oltava jatkuvasti ajan tasalla. 
Tarkastuksesta ilmoitetaan edel-
lisenä päivänä.

Kosamo ja Peuraniemi ovat 
pärjänneet tarkastajien kans-
sa hyvin, mutta tarkastajat ei-

w w w.sxc . hu /  S co t t  C a r t e rRe i j a  Haa p a la in e n

vät silti ole aina mukavaa väkeä. 
He saattavat joskus simputtaa ja 
tarttua asioihin, joihin viljelijä 
on syytön. 

Virheistä seuraa sanktioita, 
tukileikkauksia.

– Jos tällaisen ottaa mielen 
päälle, se saattaa olla hyvinkin 
raskasta mietittävää, Peuranie-
mi toteaa.

Myös EU:n maatalouspoli-
tiikan poukkoilevuus aiheuttaa 
harmia. 

– Ei ole pitkäaikaista systee-
mia. Tällaisessa tilanteessa ei 
tohdi investoida, Kosamo pa-
hoittelee.

EU-maatalouspolitiikassa on 
suuria muutoksia muutaman 
vuoden välein. Linja ei pysy ai-
na 4 –5 vuottakaan, mikä on esi-
merkiksi lehmän ikä tuotanto-
eläimenä.

– Pessimisti ei pety koskaan, 
Kosamo napauttaa.

– Niin hurjia ei voi edes aja-
tella, ettei todellisuus menisi 

vielä hurjemmaksi, Peuranie-
mi lisää.

Seinä 
voi tulla vastaan
– Ei tällä vauhdilla voi jatkaa. Jos 
menot jatkavat nousuaan ja tu-
lot laskevat, tulee seinä vastaan. 
Minulla ei ole kuitenkaan halua 
heittää pois. Kun puitteet ovat 
kunnossa, työ toisinaan palkit-
see, Peuraniemi sanoo.

– Täytyy toivoa, että hinnat 
nousevat ja voi vielä tuottaa suo-
malaista ruokaa. Kesällä kun kyl-
vöt kasvaa, se antaa paljon, Kosa-
mo kertoo.

– Niinhän sen on oltava. Ei tä-
tä muuten jaksaisikaan, Peura-
niemi jatkaa.

pEkka hEliN

Pe k ka H e l i n

Pe k ka H e l i n

Timo Kosamo toivoo voivansa tuottaa tulevaisuudessakin suomalaista ruokaa.

Kari Peuraniemi pelkää, että seinä tulee vastaan, jos tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena.
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Haluatko olla osa kirkkoyhteisön laajennusta?
Luitko viime viikolla, miten ”Oulu ossaa” olla 
jossain asiassa maan ykkönen (Kaleva ja Rau-
han Tervehdys 20.11.)? Oulun tuomiokirkko 
aloittaa ensimmäisenä Suomen seurakunnista 
kokeilun, jossa kirkon tapahtumia voi seurata 
internetissä. Tuomiokirkon messut ja konser-
tit lähetetään suorana internetin, www.virtu-
aalikirkko.fi -sivuston kautta. 

Sanan ja musiikin äärelle voi kuvallises-
ti kokoontua erilaisissa paikoissa – palvelu-
taloissa, kotosalla tai vaikka maailman toi-
sella puolella. Kuulosti, että palvelun tar-
koitus on ihan oikeasti laajentaa käsitystä 
kirkkoyhteisöstä, sillä netissä voi myös kes-
kustella muiden kirkossa kävijöiden tai pa-

pin kanssa. 
Moni meistä nuorista aikuisista voisi 

osallistua messuihin ja konsertteihin, mut-
ta erilaiset syyt ovat esteenä tai ”muka-hi-
dasteena”. Joku ei löydä aikaa tai voimaa ir-
taantua kirkkoon perheen arjen keskeltä – 
eikä välttämättä jaksa lähteä kirkkoon per-
heen kanssa. Onko paineet lasten käyttäyty-
miselle asetettu kirkkoyhteisön osalta kor-
keaksi? Ainakin joku kokee niin. 

Toisella taas aikaa riittää – mutta kirkon 
tapahtumat ovat juuri silloin, kun on ilta-
vuoro tai harrastus, josta on maksanutkin. 
Jollain ei ole ystävää, jonka kanssa lähtisi. 
Ja enhän ole edes uskonnollinen, miksi kä-

visin kirkossa, pohtii toinen. Tässä muuta-
ma syy, miksi nuoret aikuiset ovat katoa-
va luonnonvara kirkon penkissä. Toki poik-
keuksiakin on, kuten Samuli Edelmannin 
Virsi-ilta tuomiokirkossa lokakuussa.  

Olen päivittäisestä tietokoneen käy-
töstä huolimatta täysin noviisi chattai-
lemaan. Nyt olisi hyvä syy kokeilla sitä-
kin – lie vaikka virtuaalikirkossa olisi jo-
ku tuttu samaan aikaan. Käväisin jo si-
vustolla. Haastan muitakin piipahtamaan, 
tavataanko siellä parin päivän päästä? 

Mari-lEENa kairiVaara
tuomiokirkkoseurakuntalainen

Postia
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Maata  kiertelemässä Tuomiokirkon 
krypta täyttyy 
hiljaisuudesta
Tuomiokirkon kryptassa et-
sitään 1. adventtisunnuntai-
na 30.11. kello 14  hiljaisuut-
ta ja rauhaa joulun odotuk-
seen teemalla Saavu, valo sy-
dänten.

Noin 45 minuuttia kestä-
vä tilaisuus koostuu rukous-
lauluista, raamatunteksteistä 
ja hiljaisuudesta. Puoli tuntia 
ennen alkua kryptassa on tar-
jolla glögiä ja pipareita. 

Rukoushetken järjestävät 
tuomiokirkkoseurakunta ja 
Oulun NNKY, mukana ovat 
Päivi Jussila ja Maarit Pelto-
niemi.

Liberialaisnainen Leymah Gbo-
wee joutui katselemaan 13 vuot-
ta, kun hänen maansa eli maan-
päällisessä helvetissä. Raiskauk-
set, väkivalta ja murhat olivat jo-
kapäiväisiä, kun sotaherrat tais-
telivat vallasta yhtä turmeltuneen 
presidentin kanssa. Maan olivat 
perustaneet vapautetut neeke-
riorjat 1800-luvulla.

Gbowee sai ajatuksen. Hän pe-
rusti ryhmän naisia, joka rukoi-
li rauhan puolesta. Naiset olivat 
kristittyjä ja muslimeja. He aut-
toivat maan sisällissodan lopetta-
misessa. Liikkeen tunnuslausees-

Naisista tuli Liberian omatunto
sa kysyttiin, tekeekö luoti eroa 
kristityn ja muslimin välillä.

Uusi dokumenttielokuva Pray 
the Devil to Back to Hell, sanan-
mukaisesti käännettynä ru-
koillaan piru takaisiin helvet-
tiin, kertoo ryhmän toiminnas-
ta. Ryhmästä tuli Liberian oma-
tunto. Se sai osaltaan president-
ti Charles Taylorin ja sotaherrat 
aloittamaan rauhanneuvottelut 
Ghanassa.

Huolimatta ryhmän vaiku-
tusvallasta, sen rooli ei ole ylei-
sesti maailmalla tiedossa. Asi-
aan tuli muutos, kun tuottaja 

Abigail E. Disney ja ohjaaja Gi-
ni Reticker päättivät tehdä ryh-
mästä elokuvan. 

Elokuvassa on arkistopätkiä, 
haastatteluja ja otoksia nykypäi-
vän Liberiasta.

Elokuvassa on kohtaus, jossa 
Gbowee kehottaa seurakunnas-
saan pääkaupunki Monroviassa 
naisia liittymään yhteen protes-
toimaan sotaa vastaan. Joukossa 
ollut musliminainen  lupaa vär-
vätä oman yhteisönsä mukaan ja 
huudahtaa: Me palvelemme kaik-
ki samaa Jumalaa. Etupenkeissä 
olevat miehet näyttävät tyyty-

mättömiltä.
Gbowee ja Disney ovat aktii-

visia jäseniä Amerikan feminis-
tiliikkeessä. Heidän mielestään 
kohtaus osoittaa, kuinka nais-
ten rooli on tärkeä, kun uskon-
nollisia yhteisöjä demokratisoi-
daan.

Liike osoitti, että se kykeni yh-
distämään erilaisia ryhmiä yh-
teisen päämäärän taakse. Disney 
uskoo, että tässä on esikuva myös 
amerikkalaisille feministeille.

rEligioN NEwS SErVicE

Veteraani-
konsertit 
Muhoksella ja 
Pudasjärvellä
Oopperalaulaja, baritoni Han-
nu Niemelä konsertoi ensi vii-
kolla Muhoksella ja Pudas-
järvellä. Isänmaallinen jou-
lukonsertti Muhoksen kir-
kossa torstaina 4.12. kello 19. 
Niemelän lisäksi konsertissa 
esiintyy Muhoksen kamari-
kuoro. Konsertin tuotto käy-
tetään Muhoksen sotaveteraa-
nien hyväksi. 

Pudasjärven kirkossa Nie-
melä konsertoi perjantaina 
5.12. kello 18. Konsertin jäl-
keen nautitaan kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. Konsertissa 
esiintyvät myös Pudasjärven 
kirkkokuoro sekä kanteleen-
soittaja Sari Hukari. Säestä-
jinä toimivat Jukka Jaakkola 
ja Anna-Elina Jaakkola. Kon-
sertin tuotto menee Pudasjär-
ven sotaveteraaniyhdistyksel-
le veteraanien kotona asumi-
sen tukemiseen. Molemmissa 
konserteissa ohjelma maksaa 
viisi euroa.

Tuiran seurakunnan järjestämil-
le työttömien aterioille saa hakea 
lippuja tiistaina 2.12. Aika on 
täsmälleen sama lähes jokaises-
sa noutopisteessä. 

Pyhän Tuomaan kirkossa, Py-
hän Luukkaan kappelilla ja Kos-
kelan seurakuntatalolla lippu-
ja saa kello 11–12. Vain Rajaky-
lä muodostaa poikkeuksen. Siellä 
lippuja saa tiistaisin kello 12–13 
työttömien aterian yhteydessä se-
kä asukastuvalta.

Sama päivämäärä ja kellonai-
ka on tarkoin harkittu ratkaisu, 

Oulun 
seurakunnille 
uusi iskulause
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
uusi tunnuksen yhteydessä 
käytettävä iskulause on Uskon 
tähden. Yhteinen kirkkoneu-
vosto valitsi iskulauseen työn-
tekijöiden ja luottamushenki-
löiden tekemistä esityksistä. 

Iskulauseella halutaan ko-
rostaa sitä, että seurakunnan 
kaiken toiminnan ydin on us-
ko armolliseen Jumalaan. 

Tähän saakka käytössä on 
ollut iskulause Neljä vuosisa-
taa keskellä elämää. Uusi isku-
lause korvaa vanhan asteittain 
vuoden 2009 alusta.

Liput työttömien 
jouluaterialle jaetaan tarkasti

kertoo diakoni Riku-Matti Jär-
vi. Tällä tavalla kukaan ei voi ha-
kea aterialippua monesta paikas-
ta eikä esimerkiksi myydä niitä 
toisille.

aterialippuja 
myös eläkeläisille
Lipunhakijoiden ei tarvitse to-
distaa olevansa työttömiä, sil-
lä seurakunnan työntekijät tun-
tevat laumansa. Vain poikkeus-
tapauksissa lipunhakijan täytyy 
pystyä osoittamaan, että hän on 
työtön.

Järvi toteaa, että myös pieni-
tuloiset eläkeläiset saavat ateria-
lipun. Monen eläkeläisen tulot 
ovat niin pienet, että seurakun-
ta tarjoaa mielellään heille joulu-
aterian.

Jouluaterian yhteydessä arvo-
taan syöjien kesken ruokakasseja, 
jotka sisältävät jouluisia ruokia.

Yhteistyötä työttömät ry:n 
eli Ytyän tiloissa tarjotaan myös 
Tuiran seurakunnan kustantama 
jouluateria. Koska ateria on Ytyä 
ry:n tiloissa vain kerran eikä Tui-
ran seurakunnan tavoin monessa 

eri toimipisteessä, aterialippua ei 
tarvitse hakea tiettynä ajankoh-
tana. Yksi syöjä ei tee monella li-
pulla mitään, kun ateriapaikko-
jakin on vain yksi, kertoo toi-
minnanjohtaja Monika Bulldra. 
Aterioijan täytyy osoittaa olevan-
sa työtön.

Myös Ytyä ry:n jouluaterian 
yhteydessä arvotaan ruokakas-
seja.

pEkka hEliN

Tiistaina 9.12. kello 12 Rajaky-
län seurakuntakodilla, Pyhän 
Tuomaan kirkolla ja Koskelan 
seurakuntakodilla.

Rajakylän seurakuntakodilla 
Ateriakortteja saa tiistaisin klo 
12–13 työttömien aterian yhte-
ydessä sekä asukastuvalta.
Pyhän Tuomaan kirkolla 
Ateriakortteja saa Pyhän Tuo-
maan kirkolta ja Pyhän Luuk-
kaan kappelilta ti 2.12. klo 
11–12. 
Koskelan seurakuntakodilla 
Ateriakortteja saa Koskelan 
seurakuntakodilta ja Tuiran 
kirkolta ti 2.12. klo 11–12 

Ytyä ry:llä keskiviikkona 10.12. 
kello 12. Ateriakortteja saa Ytyä 
ry:ltä. 

Lisätietoja diakoni Riku-Matti 
Järvi p. 040 5747 149 
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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

Enkeli-mukit
Heljä Liukko-Sundströmin enkeliaiheiset 
keräilymukit (Arabia).  Valontuojat (joulu),  
Elämänvirran enkelit (joulukuu  -08)  ja 
Suojassa enkelien (tammikuu -09).   26 € / kpl

Käsinsidotut Raamatut
Raamattu lahjansaajan nimipainatuksella on 
arvokas ja henkilökohtainen lahja. Useita kansivärejä. 

Seimi ja pyhä perhe -nukkekirjat
Pakkaus aukeaa joulukertomuksen talliksi ja seimeksi.
Marialla ja Joosefilla on selkärepuissaan kirjat, joissa on 
joulun kertomus kauniisti kuvitettuna.   15 €

Manga Messias, värikäs mangaevankeliumi tulossa alkuvuodesta 2009!

    PL 54   |   00241 HELSINKI   |   puh  010 838 6520   |   fax  010  838 6511  | www.bible.fi
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Suomen Pipliaseura

Joulun iloa   lahjaksi

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

Rakkautesi 
on ihmeeni
lapsivangit.fi
PAREMPI ELÄMÄ -joulukeräys
• puh. 0207 120 240 • IRR-TV

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

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

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

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

LIPUT: 18� ennakkomyynti, Oulun Koru ja Pukumies. 20� ovelta

Joulukonsertti   Oulun NMKY:n Mieslaulajien
Suuri

OULUN TUOMIOKIRKOSSA TO 11.12. KLO 19.00

Ynnin Pojat, johtaa Mihkel Koldits,
Vaskiveikot, johtaa Mauri Kinnunen, Maija Tynkkynen, urut

Virpi
Räisänen-Midth Lassi Virtanen Timo Ylikoski

S O L I S T E I N A :

 ITSENÄISYYSPÄIVÄ
 OULUSSA 6.12.2008

KANSALAISJUHLA KLO 13.00 
Madetojan sali, Lintulammentie 3 

Kahvitarjoilu klo 11.45-12.45 Madetojan salin aulassa   

Ohjelmassa 
Kaupungin tervehdys, kaupunginvaltuutettu, Marja-Leena Kemppainen 

Veteraanijärjestöjen tervehdys, Rintamaveteraaniliiton  
puheenjohtaja Onni Toljamo  

Juhlapuhe, kaupunginvaltuutettu Heikki Keränen 
Pohjan Laulu, johtaa Rauno Rännäli 
Oulu Sinfonia, johtaa Rauno Rännäli 

Pohjankartanon yläasteen oppilaat toimivat airueina  

Kunniamerkit   Järjestää Oulun kaupunginhallitus   Vapaa pääsy  

Itsenäisyyspäivän muu ohjelma Oulussa mm.
09.00 Lipunnosto Linnansaaressa, Oulun Seudun Rauhanturvaajat  

Kunnialaukaukset, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta 
09.45 Kunnianosoitukset Oulun Tuomiokirkon puistossa ja Oulujoen  

hautausmaalla   
10.00 Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa   
 Oulun Tuomiokirkko, pastori Jyrki Vaaramo. 
 Linja-autokuljetus Tuomiokirkolta Madetojan salille jumalanpalveluksen jälkeen 
 Oulujoen kirkko, pastori Pertti Lahtinen  
 Tuiran kirkko, pastori Stiven Naatus 
 Karjasillan kirkko, pastori Olavi Mäkelä  
10.00 Liturgia ja itsenäisyyspäivän kiitosrukouspalvelus  
 Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraali  
11.30 Kunnianosoitukset Oulun hautausmaalla, sankarimuistomerkillä ja 

vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä  
16.30 Itsenäisyyspäivän Sävelhartaus Tuomiokirkossa  
 Puhe: pastori Pertti Lahtinen
 Tyttökuoro Oulun Fröökynät, poikakuoro Ynnin Pojat, 
 Oulun NMKY:n Mieslaulajat, puhallinyhtye Vaskiveikot
17.30 Ylioppilaiden soihtukulkue Rauhalasta Oulun hautausmaan  

sankarimuistomerkille
17.45 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro  

Cassiopeian laulutervehdys kaupungintalon portailla    

Juhlaliputus koko kaupungissa klo 08.00-20.00
Juhlavalaistus kodeissa ja laitoksissa klo 18.00-20.00 
  

JOULUKONSERTTI

Tapahtumat

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.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

• 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
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RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Adventin aikaan Oulussa voi rau-
hoittua jouluseimen äärelle ai-
van kaupungin sydämessä. Kau-
punginteatterin aulassa on esillä 
kansainvälinen seiminäyttely ja 
Piispantalon sisäpihalla on tal-
likappelin jouluseimi. NNKY:n 
toimipisteen ikkunaa koristaa 
myös perinteisesti seimiasetelma. 
Evankelis-luterilaisten seurakun-
tien kirkoissa, katolisessa kirkos-
sa Niittyarolla ja ODL hyvinvoin-
tikeskuksessa on myös esillä jou-
luseimiä.

Ensimmäistä kertaa järjestet-
tävä kansainvälinen seiminäytte-
ly on avoinna 29.11.–20.12. teatte-
rin lipunmyynnin aukioloaikoi-
na. Seiminäyttelyyn on lahjoi-

Seimet tuovat joulurauhan
tettu ja lainattu jouluseimiä eri 
puolilta maailmaa, muun muas-
sa Italiasta, Saksasta, Perusta, Af-
rikasta ja Suomesta. 

Lauantaina 29.11. vietetään 
näyttelyn sekä tallikappelin joulun 
avajaisia. Seiminäyttely avataan 
Oulun kaupunginteatterin aulassa 
kello 17, jonka jälkeen kuullaan en-
simmäinen jokailtaisista tiernapoi-
kaesityksistä kello 18. 

Esityksen jälkeen tiernapo-
jat johtavat kulkuetta valaistua 
Betlehemin tietä pitkin Piispan-
talolle (Hallituskatu 3), jossa on 
Tallikappelin joulun avaus kello 
18.30. Seimellä vietetään hartaus-
hetki sekä nautitaan glögit. 

Tallikappelin jouluun voi tu-

tusta ensimmäisestä adventista 
aina loppiaiseen saakka päivit-
täin kello 9–22. 

Lasin takaa ihailtava seimi-
asetelma löytyy Nuorten naisten 
kristillisen yhdistyksen (NNKY) 
toimitilan näyteikkunasta, osoit-
teesta Isokatu 15. Seimi koostuu 
tallirakennelmasta ja noin 40–50 
senttiä korkeista nukeista. 

Oulun kirkoissa eri materiaa-
leista tehtyjä seimiasetelmia löy-
tyy Oulun tuomiokirkosta, Karja-
sillan, Tuiran ja Oulujoen kirkois-
ta sekä Pyhän Andreaan kirkos-
ta Kaakkurista ja Pyhän Tuomaan 
kirkosta Puolivälinkankaalta. Sei-
met ovat esillä ensimmäisestä ad-
ventista loppiaiseen saakka.

Iin seurakunnassa haettavana

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
Iin kunnassa on asukkaita noin 9 000 ja seurakunnassa jäseniä 
noin 8 300. Iin seurakunnan jäsenmäärä kasvaa hiljalleen. Ii on 
luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Perämeren rannalla. Seura-
kunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun Iin keskustasta on 
matkaa vajaa 40 kilometriä.

Hakijalta edellytetään vähintään kaupallisen alan korkeakoulu-
asteen tai muuta vastaavaa tutkintoa, joka antaa riittävät valmiu-
det viran menestykselliseen hoitoon. Lisäksi hakijalla tulee olla 
riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Haki-
jan tulee olla yhteistyökykyinen ja hänellä tulee olla kokemusta
henkilöstöhallinnosta sekä johtamistaitoa. Seurakuntatyön tunte-
mus katsotaan eduksi. Lisäksi arvostetaan kokemusta kiinteistö-
toimesta, koska seurakunnalla on huomattava määrä kiinteistöjä.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveyden-
tilastaan. Palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 602 (n. 
2 670€–3 150€) mukainen ja virassa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 12.12.2008 kello 15.00 mennes-
sä osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii. Kuoreen 
merkintä: ”Talouspäällikön virka”.

Lisätietoja: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 ja 
seurakunnan kotisivut: www.iinseurakunta.fi .

Paikkoja avoinna

– Nyt se selvisi, mikä ajatus arkki-
tehdillä oli ollut hirsivajan suun-
nittelussa, tuumaavat hymyile-
vin suin Karjasillan seurakunnan 
Kaakkurin alueneuvoston aktiivit. 
He ovat löytäneet täydellisen ym-
päristön joulukuvaelmalle.

Pyhän Andreaan kirkon taka-
osassa oleva puinen varastoraken-
nus muuttuu talliksi ja saa ensim-
mäiset asukkaansa tulevana sun-
nuntaina.

– Varasto on petsattu miesvoi-
min ja me naiset olemme somista-
neet pääparin, kertoo Päivi Vaara-
mo alueneuvoston työnjaosta.

Luonnollisen kokoiset Maria ja 
Joosef ovat hyvin eläväisen näköi-
siä. Siitä on alueneuvoston jäsenen 
ja tuomiokirkkoseurakunnassa 
kappalaisena toimivan Jyrki Vaa-
ramon mukaan kiittäminen Ou-
lun seudun ammattiopiston Mylly-
tullin yksikköä, joka lahjoitti kaksi 
kampaajien harjoituspäätä hyvään 
tarkoitukseen. 

– Hahmojen vartalo on muo-
toiltu kanaverkosta ja kädet olem-
me tehneet siivoushanskoista. Joo-
sef oli myös ihan siloposkinen, 
mutta hänelle on lisätty partaa 
kuumaliimalla, paljastaa diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppainen.  
Kappalainen Petri Satomaa ker-
too, että aktiivisen ryhmän aja-
tuksena on ollut tehdä sananmu-
kaisesti halpa seimi, ja siinä on on-
nistuttu. Hahmojen tukena toimi-
vat puupöllitkin ovat hänen omal-
ta pihaltaan kaadetusta koivusta.

1. adventtisunnuntaina katok-
sessa nähdään ensin seimi ja kir-
kon mukaan nimetty Andreax-aa-
si. Adventtiajan myötä joukkoon 
liittyvät Maria ja Joosef sekä täh-
tiä, Jeesus-lapsi ilmestyy seimeen 
jouluaamun jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Jatkossa jouluseimen 
joukkoa on tarkoitus täydentää tie-
täjillä, paimenilla ja lampailla. 

– Ne voisivat paimentaa vaik-
ka tuolla pihan kedolla, Päivi 
Vaaramo suunnittelee. 

Jouluseimen sisällään pitävän 
tallin ovet ovat auki päivisin. Vii-

Joosef ja Maria 
seimellä Kaakkurissa

kolla 51 Pyhän Andreaan kirkol-
la järjestetään jouluvaellus, johon 
osallistuvat alueen päiväkodit ja 
1.–2.-luokkalaiset. 

ElSi huttuNEN

Jouluseimikuvaelma nähtävil-
lä päivisin Pyhän Andreaan kir-
kon pihalla Kaakkurissa osoittees-
sa Sulkakuja 8. 

Juha Kanniainen ja Jyrki Vaaramo poraavat jouluseimen kulisseja kokoon.

Päivi Vaaramo ja Sirpa Kemppainen maskeeraavat Joosef-hahmoa. 

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n
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Huoneen ikkunat ja ovet on  
aukaistu. Pöydällä kohoa-
vat kymmenet korkeat pi-
not erilaisia ruokia: riisiä, 

kalaa, lihaa, hedelmiä. Pöydän ta-
kana on paperisia laattoja, joihin 
on kirjoitettu esi-isien ja heidän 
puolisoidensa nimet. Pöydän pääs-
sä palaa suitsuke ja toisella puolella 
seisovat sukulaiset, jotka ovat ko-
koontuneet vastaanottamaan esi-
isänsä – neljässä sukupolvessa.

Kyseinen tilanne on tuttu kore-
alaisille. Heille esi-isille uhraami-
nen on ikivanha perinne ja edel-
leen tärkeä osa kulttuuria, uskoi-
vatpa he Kungfutsen tai Jeesuksen 
opetuksiin. 

Rakas esi-isä vai Taivaan Isä?
kungfutsen
jalanjäljillä
Soulissa asuva, oman designfir-
man perustanut Se-min Gong on 
Kungfutsen jälkeläinen suoraan 
86. polvessa.

– Gong on yksi vanhimmista 
korealaisista suvuista ja omaa si-
ten pitkät esi-isien palvontaperin-
teet. Koska perheemme on Kung-
futsen jälkeläisiä, on meidän eri-
tyisen tärkeää säilyttää ja pitää yl-
lä edellisten sukupolvien perintei-
tä ja tapoja.

Esi-isiä kunnioittavassa yhteis-
kunnassa hautajaiset ovat erityi-
sen tärkeässä asemassa. Kungfut-
se on muun muassa Keskusteluis-
sa kirjoittanut: ”Jos vanhemmille 
toimitetaan kunnolliset hautajai-
set ja heidän muistoaan rakkau-
della vaalitaan, niin hyveet kasva-
vat suuresti.” 

Nykyajan Koreassa uskontojen 
moninaisuus ja erilaisten traditioi-
den sekoittuminen näkyy kuiten-
kin selkeästi juuri hautajaisriitissä.

– Suvussamme hautajaissere-
monian noudattaminen on tark-
kaa ja säännöt ovat tiukat. Toisis-
sa perheissä sääntöjä noudatetaan 
löyhemmin ja hautajaisissa saate-
taan jopa sekoittaa traditioita kris-
tillisten tai buddhalaisten tapojen 
kanssa, kertoo Gong.

Muutoksen 
tuulet
Muuttuva yhteiskunta ja kiirei-
nen elämäntapa ovat aiheutta-
neet sen, että esi-isien palvontarii-

tit ovat muuttuneet. Pelkästään su-
vun koolle kokoaminen on vaikeu-
tunut sukujen muuttaessa ja hajau-
tuessa eripuolille tiheään asutettua 
niemimaata, ja loma-aikojen ajoit-
tuminen koko maassa samoille 
päiville tukkii liikenteen. 

Gongin suvussa vuosittaisten 
riittien lukumäärän ohella myös 
osallistuvien perheiden määrä on 
pienentynyt.

– Ennen kokoonnuimme seit-
semän perheen voimin 18 kertaa 
vuodessa. Silloin asuimme suures-
sa talossa esikaupunkialueella. Sen 
jälkeen, kun perheemme muut-
ti pienempään kerrostaloasun-
toon Souliin, myös perheenjäsen-
ten elämä muuttui kiireisemmäk-
si. Silloin isoisä päätti vähentää ri-
tuaalien määrän alle kymmeneen, 
kertoo Gong.

Nykyajan Etelä-Koreassa nai-
set ovat usein mukana työelämäs-
sä, mutta miehen auktoriteetti on 
yhä voimakas. Kungfutselaisuuden 
mukaan kaikki ihmissuhteet pe-
rustuvat hierarkiaan: alemman on 
osoitettava kuuliaisuus ylemmälle 
ja ylemmän oikeudenmukaisuut-
ta alemmalle. 

Hierarkia määrittää perheessä 
naisen ja miehen suhdetta sekä si-
sarusten suhdetta toisiinsa ja van-
hempiinsa. Aviomies on vastuussa 
vaimostaan ja isä lapsistaan, joten 
miehellä on suurin vastuu perheen 
elättämisestä. Lapset ovat ikuises-
sa kiitollisuudenvelassa vanhem-
milleen.

Miehen rooli näkyy usealla ta-

Ku va t :  Ma r jo  H ä k k in e n

Soul

Pjongjang

Pohjois-
Korea

Etelä-
KoreaKeltainen 

Meri

Japanin 
Meri

Japani

Kiina

tEkStit Ja kuVat:
MarJo häkkiNEN

Kungfutsen opetukset elävät korealaisessa kulttuurissa.

Se-min Gong on ylpeä Kungfutseen asti ylettyvistä sukujuuristaan.
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Faktaa

Miten esi-isää palvotaan?
Palvontariitit voidaan jakaa vuosittais-, vuodenaika- ja hautapaikka-

riitteihin, joissa kaikissa keskeistä on moraalinen velvollisuus ja kun-

nioittaminen, joista jälkimmäistä osoitetaan esi-isille tarjottavilla uh-

reilla. Vanhimman pojan johdolla myös kaikki paikalla olevat kumar-

tavat esi-isilleen. Uhririittien kautta elävät saavat yhteyden kuolleisiin 

sukulaisiin. 

Esi-isien uhririiteissä alttarille asetetuilla ruoka-aineiden järjestyk-

sellä on tarkkoja sääntöjä, joita eräissä perheissä noudatetaan tarkem-

min kuin toisissa: esimerkiksi keittoruoat ja kala on asetettava pöydän 

itäpuolelle, kun taas kuivat ruoat kuten riisi ja liha ovat pöydän län-

sipuolella.

Punaisia papuja ei ole tarjolla, koska Koreassa ajatellaan, että kuol-

leet eivät pidä punaisesta. Samasta syystä korealaisen keittiön kulma-

kivi, tulinen kimchi tarjoillaan esi-isille punaisen sijasta valkoisena. Vas-

takohtaisesti korealaiset syövät punaisesta pavusta tehtyjä riisikakku-

ja (ddoek) juhlissaan, joissa halutaan välttää haamujen tai kuolleiden 

ihmisten saapumista paikalle.

Vilkkaassa Soulissa uskontojen 
kirjo ja herätyskristittyjen into-
mielisyys näkyy jokapäiväises-
sä katukuvassa: vanhat naiset ja-
kavat kirkkonsa lehtisiä metron 
uloskäynneillä, mies kulkee ka-
dulla saarnaten ja huutaen me-
gafoniin Jeesuksen nimeä, öi-
sellä taivaalla kaupallisen neon-
valomeren seassa säihkyvät pro-
testanttikirkkojen punaiset ristit 
ja lentokentällä rukoushuone on 
kaikille avoin.

Kristinuskon leviäminen ajoit-
tuu Korean historiassa yhteis-
kunnalliseen murrosvaiheeseen, 
johon liittyy kiinteästi länsimai-
den vaikutuksen kasvu, hallit-
sevan dynastian avautuminen ja 
modernisaatio. 

Kiinan kautta Koreaan saapu-
nut katolilaisuus oli 1700-luvul-
la useilla seuduilla tunnustettua 
talonpoikien keskuudessa, mut-
ta vasta erityisoikeuksia nautti-
van yläluokan, yangbanin, kiin-
nostuttua uudesta opista asia po-
litisoitui ja uskonnosta tuli sisä-

valla myös esi-isien palvontakult-
tuurissa: ainoastaan vanhin mies-
puolinen perillinen voi toimia sere-
monian ”pappina” ja riitteihin etu-
oikeutettuina osallistuvat isänpuo-
leiset sukulaiset. Gongin suvussa 
isoisä suorittaa riitit ja hänellä on 
suuri vastuu traditioiden säilyttä-
misessä.

– Hän muun muassa matkus-
taa usein perinteen ”ylläpito-opin-
tomatkoille” Gong-sukuyhdistyk-
sen järjestämiin tapaamisiin, ker-
too Gong.

protestantti 
ei kuollutta kumarra 
Kristinusko saapui Koreaan 
1700-luvulla, ja sillä on ollut voi-
makas yhteiskunnallinen muutos-
voima erityisesti 1900-luvun lop-
pupuolella. Gongin perhe on koh-
dannut kristinuskon tuomia on-
gelmia.

– Eräs suvun naisista nai kristi-
tyn miehen ja kääntyi sen jälkeen 
kristinuskoon. Uskomuksestaan 
johtuen hän ei enää ollut valmis 
harjoittamaan perinteisesti esi-isi-
en palvontaa, vaan kumartamisen 
sijaan hän risti kätensä rukouk-
seen. Lopulta hän riitautui isoisän 
ja muun suvun vanhimpien kans-
sa, kertoo Gong. 

– Useat korealaiset protestantti-
set kirkot vastustavat esi-isien pal-
vontaa. Se estää ihmisiä käänty-

mästä protestanteiksi. Jotkut pro-
testantit harjoittavat kuitenkin 
myös esi-isien palvontaa, kertoo 
Luther-yliopistossa professorina 
toimiva Jin-Seop Eom.

Eom kokee, että suvaitsevaisem-
pi asenne esi-isien palvontaa koh-
taan on etu katolilaiselle kirkolle, 
minkä takia heidän on helpompi 
saada jäseniä kirkkoonsa. 

– Korean katollinen kirkko on 
avoin esi-isien palvonnalle. He sa-
novat, että se on osa korealaista 
kulttuuria. Protestanttien mielestä 
se on epäjumalien palvontaa, ker-
too professori Eom.

Soulissa asuva koreanamerik-
kalainen Lia ei harjoita esi-isien 
palvontaa luterilaisuutensa vuok-
si. – Koska meidän tulisi rakastaa 
yhtä jumalaa ja vain Jumalaa, kuu-
luu hänen perustelunsa.

uskonto vai 
yhteiskuntafilosofia?
Koreassa on noudatettu kungfut-
selaisuutta eräänlaisena yhteiskun-
tafilosofiana 1400-luvulta lähtien. 
On olemassa erilaisia tulkintoja sii-
tä, onko kungfutselaisuus itse asi-

Uskonnon 
monet kasvot Koreassa

poliittisen taistelun väline.
1783 Pekingissä kasteen saanut 

Yi Sung-hun halusi perustaa kir-
kon Koreaan, mutta ongelmak-
si muodostui kiista esi-isien pal-
vonnasta. Lopulta paavi joutui 
ottamaan kantaa Korean tilan-
teeseen ja tuomitsi riitit kristin-
uskon kanssa yhtyeensopimatto-
miksi. 

Myös Korean hallitus kiinnos-
tui uudesta opista, joka vaati esi-
isien alttarien hävittämistä ja uu-
denlaisia hautajaismenoja. Halli-
tuksen kielteistä asennetta ruok-
ki myös kristinuskon liittyminen 
puoluetaisteluihin ja hovijuonit-
teluihin.

Katolilaisuus kiellettiin har-
haoppineisuutena vuonna 1785 
ja ensimmäinen kristitty mart-
tyyri teloitettiin vuonna 1791 
esi-isien muistiotaulujen poltta-
misen takia. 

1800-luvun lopulla tehdyillä 
sopimuksilla kristinusko kuiten-
kin sallittiin ja 1880-luvulla myös 
protestantit aloittivat lähetystyön 

yhdysvaltalaisten presbyteeri- ja 
metodistisaarnaajien toimesta.

Nykyään Etelä-Korean 45 mil-
joonasta asukkaasta noin puolet 
ei tunnusta mitään uskontoa. 
Buddhalaisia on lähes yhtä pal-
jon kuin kristittyjä, joita on noin 
13 miljoonaa. Kristittyjen suurin 
ryhmä on noin viiden miljoonan 
protestantin yhteisö. Luterilaisia 
Etelä-Koreassa on alle 5 000. 

Kristittyjen määrä kasvoi eri-
tyisen nopeasti 1970- ja 80-luvuil-
la sotilashallinnon vastaisen kan-
salaisliikkeen myötä ja nykyään 
Etelä-Koreasta lähtee toiseksi eni-
ten lähetyssaarnaajia – heti Yh-
dysvaltojen jälkeen. Maa onkin ai-
noa valtio Aasiassa, jossa kristin-
usko on kasvanut osaksi kansallis-
ta kulttuuria.

Kristinuskon otolliseen leviä-
miseen on esitetty monia teori-
oita, kuten sen tasa-arvoa koros-
tava sanoma vastapainona kung-
futselaiselle eriarvoisuuden ko-
rostamiselle.  

Kristilliset kirkot näkyvät korealaisessa katukuvassa.

assa uskonto vai moraalioppi. 
Kungfutselaisuudessa viitataan 

taivaaseen, mutta vain kohtalona 
– asioiden ottamisena sellaisenaan 
kun ne eteen tulevat. Jumaluuksia 
tai kosmologiaa ei ole. Kungfut-
selaisen ajattelun merkitys korea-
laisessa kulttuurissa on kuitenkin 
niin voimakasta, että sitä on ver-
rattu protestanttiseen etikkaan 
läntisessä maailmassa. 

Soulissa modernin nuoren nai-
sen elämää elävä Gong on ylpeä 
perheensä harjoittamasta kulttuu-
rista ja traditioista.

– Se on hyvä traditio, jonka voin 
jatkaa omassa perheessäni. Henki-
lökohtaisesti minulle ei syntyisi 
ristiriitoja, vaikka minulla olisikin 
joku uskonto. Vaikka emme kut-
su kungfutselaisuutta uskonnok-
si, me uskomme ja seuraamme sen 
sääntöjä.
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Rohkea Maria
Maria oli nuori nainen joka asui Nasaretin kaupungissa. Hän oli kihloissa Joosef-nimi-
sen miehen kanssa. He olivat aivan tavallisia ihmisiä, Joosef kävi töissä ja Maria tou-
husi kotiaskareita. Marian koti ei ollut rikas ja suuri, mutta hän oli onnellinen. He oli-
vat ihmisiä, jotka uskoivat Jumalaan.

Eräänä päivänä Marian ollessa kotona hänen luokseen ilmestyi Herran enkeli, joka 
ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä. Maria oli hämmästynyt ja ihmetteli miten se 
voisi olla mahdollista. Enkeli vastasi hänelle, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. 
Silloin Maria sanoi: ”Katso, minä olen Herran palvelijatar: tapahtukoon minulle sinun 
sanasi mukaan.”

Ihailen suuresti Marian rohkeutta ottaa tehtävä vastaan. Maria ei epäile sanomaa, 
ei kysy miksi, ei edes yritä kieltäytyä. Tyynesti hän sanoo: ”Tapahtukoon minulle 
sinun sanasi mukaan”. Marian usko on niin vahva, että hän ei kysele vaan ottaa teh-
tävän vastaan uskoen, että Jumala auttaa ja antaa voimaa. Mekin voimme antaa elä-
mämme ja itsemme Jumalalle yhtä ehdoitta, uskoen ja tietäen että saamme voimamme 
Jumalalta. Hän ei anna meille sellaista taakkaa jota emme jaksaisi kantaa.

Satu pESoNEN
Haukiputaan seurakunnan lastenohjaaja

1. adventtisunnuntai aloittaa jälleen uuden kirkkovuoden. Aiheena on Kunin-
kaasi tulee nöyränä ja liturgisena värinä valkoinen. Evankeliumiteksti liittyy 
myös palmusunnuntain ja pääsiäisen tapahtumiin – näin 1. adventtisun-

nuntai on hyvin Kristus-keskeinen juhlapäivä. Onkin yhä yleisempää kokoontua ni-
menomaan adventtina kirkkoon laulamaan Hoosiannaa. Pyhä on hitaasti kivunnut 
kirkkovuoden suosituimpien kirkossakäyntipäivien joukkoon.

3. vuosikerta lähtee tekstien osalta käyntiin ja Jeesuksen tuttu ratsastaminen Jerusale-
miin esitetään Luukkaan evankeliumin versiona tapahtumista. Kannustusjoukkona toi-
miva opetuslasten joukko huutaa kovalla äänellä ylistystä Jumalalle ja sanoo: ”Siunattu 
hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä! Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa!” Näin 
evankeliumin sanamuoto lähestyy joulun teemaa ja enkelien ilmoitusta.

Fariseukset näkevät opetuslasten ilon ja katkeroituvat Jeesuksen saamasta suosiosta 
– he kun niin mielellään olisivat nähneet itsensä kansan suosion ja juhlinnan kohteena, 
sanalla sanoen hurskauden keulakuvina. Fariseukset pyytävät vihoissaan Jeesukselta, 
että tämä kieltäisi opetuslapsiaan huutamasta Öljymäen alamäessä moista kunnian ju-
listusta. Jeesus ei kuitenkaan lämpene moitteille, vaan toteaa ykskantaan: ”Minä sanon 
teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.” Näin Jeesus laillistaa opetuslastensa 
käyttäytymisen ja osoittaa sen olevan Jumalan Hengen mukaista ylistystä.

1. adventtisunnuntai on teemaltaan nöyrtymisen adventti, eli latinaksi ”adventus hu-
miliationis”. Kaikki adventtisunnuntait esittävät Jeesuksen elämästä omat puolensa ja 
näin ennen joulua saadaan monipuolinen kokonaiskuva maailman Vapahtajasta Raa-
matun kertomana. Tämän sunnuntain sanoma esittää Jeesuksen rauhanomaisena ruh-
tinaana, joka ei tule sotaratsuilla, vaan aasinvarsalla. Maailman Vapahtajan tuleminen 
on erittäin rauhanomainen ja aseistariisuva.

pEkka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 24: 7–10
Ensimmäinen lukukappale Jes. 49: 8–10
Toinen lukukappale Ilm. 3: 20–22
Evankeliumi Luuk. 19: 28–40

Joka hetki hän on lähelläni, 

joka aamu antaa armonsa.

Herran huomaan uskon elämäni,

hän suo voimansa ja neuvonsa.

Surut, huolet eivät liikaa paina,

ne hän ottaa itse kantaakseen.

”Niin kuin päiväs, niin on voimas aina”

Tähän turvaan yhä uudelleen.

w w w.sxc . hu /  Ro b e r t  A i c h in g e r
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Haukiputaan seurakuntasivut

Kuninkaasi tulee

U usi kirkkovuosi alkaa ensi sunnuntaina. Neljä viikkoa 
kestävä adventtiaika tiivistyy sanomaan: Sinun kunin-

kaasi tulee. 
Adventtivirsi kehottaa meitä Jumalan sanan mukaisesti val-

mistautumaan kuninkaamme tulolle. Se kertoo myös kuninkaan 
varsinaisesta tehtävästä meidän hyväksemme: ”Valmistu, Herran 
kansa, nyt vastaanottamaan, kun saapuu taivaastansa kuningas 
päälle maan. On hänet maailmaan valkeudeksi suonut, Vapah-
tajaksi tuonut Jumala armossaan” (VK 7:1).

Vanhan testamentin ihmiset odottivat vuosituhansien ajan 
Messiaan tulemista. Uskossa Jumalan sanan lupaukseen he saivat 
elää ja kuolla osallisina pelastuksesta. Me saamme uskon kautta 
omistaa jo toteutuneen pelastuksen Jeesuksen kuoleman ja ylös-
nousemuksen kautta. 

Jeesus saapui nöyränä ja alhaisena kansansa keskelle. Nöyryy-
den ulkonaista muotoa edusti hänen vaatimaton ratsunsa, aasi. 
Jeesuksen sydämen nöyryys on kuitenkin tärkein esikuva meil-
le. Hän kehottaa meitä henkilökohtaisesti katsomaan häneen sa-
noen: ”Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä” (Matt.11:29). Ju-
mala antaa armonsa nöyrille, särjetyille, hänen sanansa vastaan-
ottaville sydämille.

Adventin Herra tulee jokaisena kirkkovuoden päivänä lähelle 
meitä kaikkia kansansa, hänen seurakuntansa kautta. Jokainen 
meistä on Jeesukselle yhtä arvokas. Sanansa ja sakramenttien-
sa kautta Vapahtaja tulee Pelastajana luoksemme. Hän on autta-
ja. Jeesus ottaa pois syntimme, raskaimmat sydämemme taakat. 
Kristus lohduttaa meitä kaikissa vaivoissamme ja murheissam-
me. Hän on ilon ja lohdutuksen tuoja.

Kristus tulee meitä lähelle myös sairaissa, sorretuissa, unoh-
detuissa, hyljätyissä ja syrjäytyneissä lähimmäisissämme. Kun 
osoitamme rakkautta heille, saamme heissä palvella omaa Va-
pahtajaamme. Mutta älkäämme unohtako kaikkein lähimpiä, 
omia rakkaitamme kodeissamme ja perheissämme. He tarvitse-
vat meidän rakkauttamme ja me heidän. Pienissä sanoissa ja te-
oissa voimme tuoda joulumielen koteihimme, työpaikoillemme, 
sinne, missä elämme ja toimimme.

Tämä Haukiputaan seurakunnan adventtinumero sisältää 
paljon adventin ja jouluajan tilaisuuksia. Tervetuloa Jumalan sa-
nan hyvien uutisten äärelle adventtina ja jouluna. Sanan, virsien 
ja laulujen kautta Vapahtajamme tahtoo tuoda jokaisen kuulijan 
sydämeen jouluilon ja rauhan.

Jumalan siunaamaa adventin ja joulun aikaa kaikkiin Haukipu-
taan koteihin!

Jaakko kaltakari
kirkkoherra

”Kuule kallis ystäväin, on aika 
lähteä. Sinulle mä laulan näin: 
Seuraa tähteä!”, laulaa vaeltava 
ihmisjoukko Haukiputaan seu-
rakunnan pihalla. Parinkymme-
nen ihmisen innokas porukka 
harjoittelee innolla tulevaa jou-
luvaellusta varten.

Tarina Mariasta, Joosefista, 
paimenista ja joulun ilosano-
masta on kaikille tuttu. Hauki-
putaan seurakunnan jouluvael-
luksessa katsoja pääsee keskelle 
ensimmäisen joulun tapahtumia 
ja Jeesuksen syntymää.

Haukiputaalla on pitkät perin-
teet pääsiäisvaelluksen järjestä-
misestä, mutta tuleva jouluvael-
lus on ensimmäinen laatuaan. 
Idea jouluvaelluksen järjestämi-
sestä lähti liikkeelle vuosi sitten 
seurakuntapastori Maria Vähä-
kankaan taholta, kun hän inspi-
roitui Oulussa kokemastaan jou-
luvaelluksesta.

pääosissa 
eläkeläiset
Jouluvaelluksen käsikirjoitus val-
mistui viime keväänä yhteistyös-
sä Vähäkankaan ja kuuden muun 
seurakunnan työntekijän kans-
sa. Syksyllä alkoi vapaaehtoisten 
hankkiminen. Lopulta mukana 
on lähes 20 vapaaehtoista sekä 
kymmenen seurakunnan omaa 
työntekijää.

– Mietin, että kellä olisi mah-
dollista tulla. Eläkeläiset ja äitiys-
lomalaiset tulivat ensimmäisenä 
mieleen, kertoo Vähäkangas.

35 vuotta pappiloita ja kirkko-
ja korjannutta Veijo Kukkulaa ei 
tarvinnut suuremmin houkutel-
la mukaan. 

– Kyllä tämä kapakkajutut 
voittaa, kertoo eläkkeellä oleva 
Kukkula.

Osa vaelluksen kohtauksista 
tapahtuu pihalla, mutta mahdol-
linen pakkassää ei pelota Kukku-
laa. – Pannaan vaatetta päälle.

 Jouluvaelluksia järjestetään 

Nuoret ja vanhat 
kohtaavat seimen äärellä

kaksi tunnissa, minkä vuoksi sa-
maa hahmoa esittämään tarvit-
tiin useampi henkilö – tuplaroo-
litus on tarpeen. 

– Meillä on kolme Joosefia. 
Kahdellakin menee, arvioi Joosefia 
esittävä Juhani Pitkälä. 11 vuotta 
Haukiputaalla kappalaisena toimi-
neelle Pitkälälle ensimmäisen jou-
lun tapahtumat ovat tuttuja, jo-
ten vuorosanansa hän aikoo oppia 
muutamalla lukukerralla.

Myös muihin rooleihin Vähä-
kangas löysi helposti tekijät.

– Enkelin rooli meni hyvin 
kaupaksi, kertoo vapaaehtoisena 
toimiva Raili Vihertie.

Musiikkia 
mukana
Haukiputaalla seurakunnan piha-
piirissä järjestettävässä jouluvael-
luksessa yleisö kulkee matkan, joka 
alkaa Nasaretista, Marian ja Joo-
sefin kotikaupungista. Loppiaisen 
tapahtumia itämaan tietäjineen ei 
nähdä, vaan vaellus päättyy Betle-

hemiin, seimen äärelle.
– Ajateltiin, että on mukavaa, 

että se päättyy Jeesuksen synty-
mään eikä loppiaiseen, kertoo 
Vähäkangas.

Musiikilla on jouluvaellukses-
sa tärkeä rooli ja se vie kuvaelmaa 
eteenpäin. 

– Enkeli taivaan, Nuori neitsyt 
Maria ja Heinillä härkien on var-
sinaisesti ajateltu yhteislauluiksi. 
Toki muihinkin lauluihin voi tul-
la mukaan, kertoo Vähäkangas.

Joulun ilosanomaa esitetään 
pääosin koululais- ja päiväkoti-
ryhmille. Pienten silmäparien li-
säksi myös vanhempi yleisö pääsee 
keskelle Betlehemin tapahtumia 
keskiviikkoiltana 17.12. Jouluvael-
lus kestää noin 20 minuuttia.

MarJo häkkiNEN

Jouluvaellus 16.–18.12. klo 9–14, en-
nakolta varatuille koululais- ja päi-
väkotiryhmille 17.12. klo 17.30, 18.00 
ja 18.30 kaikille avoin jouluvaellus.

El
si

 H
u

tt
u

n
en

M
arjo H

äkkin
en

R
eija H

aap
alain

en

Isonniemen leirikeskuksen yh-
teyteen on valmistumassa kota-
kirkko. Noin viidellekymmenelle 
hengelle suunniteltu kirkko sopii 
erinomaisesti pieniin perhejuh-
liin tai häihin. Käytännöllisessä 
kirkossa on siirrettävä alttari ja 
lukupulpetti. Tilaihmeen keskel-
lä sijaitsee kiinteä tulipaikka.

Kotakirkkoa voi ihmetellä 
joululaulutilaisuudessa 12. jou-
lukuuta, mutta virallisesti ko-
takirkko vihitään käyttöön ensi 
vuoden puolella, jolloin sinne on 
suunniteltu myös kirkkovaltuus-
ton kokousta. 

Kotakirkko valmistuu pian

Maria ja Joosef kolkuttavat ovella.
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HOXPOX!
YÖKAHVILA VAKKURILASSA 
JOKA PERJANTAI KLO 18–00. 

TERVETULOA!

TUOREITA

PIPAREITA JA TORTTUJA!

Haukiputaan seurakunnan 
nuorten matkaryhmä myy pi-
pareita ja joulutorttuja 4.12. 
alkaen. Tortut 10 kpl / 8 € ja 
piparit 50 kpl / 10 € €. Tilaa pi-
parit ja tortut ennakkoon 
Katrilta, p. 045 6576122  tai 
Tarjalta 040 8245861 2.12. 
mennessä.

MAKOISAA JOULUA!

APUA ARJEN ASKAREISIIN!

Helpota joulukiireitäsi ja ti-
laa Haukiputaan seurakunnan 
nuorten matkaryhmäläinen 
joulusiivoukseen tai muuhun 
kodin tehtävään.
Katri 045 6576122 tai 
Tarja 040 8245861

Haukiputaan seurakuntasivut

Joulun ajan tapahtumia
Diakonia- ja lähetystyön adventtimyy-
jäiset la 29.11. klo 10–12 Kellon srk-ko-
dissa. Myytävänä lanttu- ja porkkanalaa-
tikoita, leivonnaisia, riisipuuroa ja soppaa 
omiin astioihin, käsitöitä, arpoja yms. 
Kahviossa voit nauttia pientä maksua vas-
taan puuroannoksen tai pullakahvit.

Perhejumalanpalvelus 1. adventtisunnun-
taina 30.11. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari, saarna Pekka Siljander, kant-
torina Katri Niskakangas, seurakunnan lap-
sikuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit sekä Helena Ukkolan, Paula Mar-
jamaan, Pekka Siljanderin ja Pirkko Heik-
kisen lähtöjuhla srk-keskuksessa.

Adventtivesper su 30.11. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Maria Vähäkangas, Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä, urut Katri Niskakangas.

Urkuvartti ke 3.12. klo 12.15 srk-keskuk-
sessa, Elias Niemelä.

Sanajumalanpalvelus itsenäisyyspäivänä 
6.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, saarna Jaakko Kaltakari, kanttori-

na Hannu Niemelä, Haukiputaan Mies-
kuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen sep-
peleen lasku sankarihaudoilla sekä kah-
vitarjoilu ja itsenäisyyspäivän juhla srk-
keskuksessa klo 12.

Messu 2. adventtisunnuntaina 7.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jaakko Kaltakari, 
saarna Sami Puolitaival, kanttorina Han-
nu Niemelä. Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä lastenohjaaja Satu Pesosen ja seura-
kuntapastori Sami Puolitaipaleen tehtä-
vään siunaaminen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa.

Kansanlaulukirkko 2. adventtisunnun-
taina 7.12. klo 18 Martinniemen srk-ko-
dissa. Arto Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä, Iin laulupelimannit.

Jouluinen ilta kehitysvammaisille ja hei-
dän läheisilleen ti 9.12. klo 18 srk-keskuk-
sessa. Kahvitarjoilu. Juhlassa esiintyy Män-
tyahon orkesteri. Pikkupaketti mukaan.

Martinniemeläisten puurojuhla to 11.12. 
klo 17 Martinniemen srk-kodissa, vieraa-
na kunnanjohtaja Jarmo Ronkainen.

Piparkakkutalkoot to 11.12. klo 13 vuo-
deosastoilla ja Kultasimpussa sekä ti 
16.12. klo 13.30 Simppulanmäen palve-
luasunnoissa. Vapaaehtoisia tarvitaan. Il-
moittautumiset 4.12. mennessä Johanna 
Kerolalle p. 045 1393 993

Nuorten joulujuhla Vakkurilassa pe 
12.12. Ovet aukeavat ja ohjelma alkaa 
klo 18 ja päättyy klo 24. Mukana gospel-
bändi! Musiikkia, yhdessäoloa, herkku-
ja. Lämpimästi tervetuloa. Seurakunnan 
nuorisotyö. 

Täydenkuun Kauneimmat Joululaulut 
pe 12.12. klo 20 Isonniemen leirikeskuk-
sessa. Martti Heinonen, kanttorina Katri 
Niskakangas.

Messu 3. adventtisunnuntaina 14.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Maria Vähäkan-
gas, saarna Martti Heinonen, kanttorina 
Hannu Niemelä.

Vanhemman väen joulujuhla su 14.12. 
alkaen klo 10 messulla kirkossa, jonka 
jälkeen ohjelmallinen puurojuhla seu-
rakuntakeskuksessa. Juhlaan on mah-

dollista saada ilmainen kuljetus soitta-
malla diakoniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 5472 636.

Kauneimmat Joululaulut su 14.12. klo 17 
kirkossa. Maria Vähäkangas, kanttorina 
Katri Niskakangas, seurakunnan Lapsi-
kuoro. Tilaisuudessa tulkkaus viittoma-
kielelle.

Kauneimmat Joululaulut su 14.12. klo 
19 kirkossa. Jaakko Kaltakari, kanttori-
na Hannu Niemelä.

Lasten joulukirkko ma 15.12. klo 18 kir-
kossa. Kirkon jälkeen mehu- ja piparitar-
joilu kirkkopihassa.

Kauneimmat Joululaulut ti 16.12. klo 
19 Kellon srk-kodissa, Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä, Haukiputaan 
Mieskuoro.

Jouluvaellus ke 17.12. klo 17.30, 18 ja 18.30 
Vakkurilan nuorisotilan edestä. Tule ko-
kemaan joulun tapahtumat draaman kei-
noin esitettynä.

Lähetyspiirit kirkonkylällä 
tiistaisin pienryhmätilassa 
Kirkkotie 10 C.
Iltapiiri alkaa 13.1. klo 18 ja 
päiväpiiri 20.1. klo 13. Piirit 
kokoontuvat vuoroviikoin. Il-
tapiiri on uusi ja alkaa toivei-
den mukaan. Perhekerhojen puurojuhlat ovat 

viikolla 50 seuraavasti: ma 8.12. klo 
10 Jokelan vanha koulu, to 11.12. 
klo 10 Kellon srk-koti ja pe 12.12. 
klo 10 Vakkurila ja Martinniemen 
srk-koti. Puurojuhlien jälkeen per-
hekerhot jäävät joululomalle.

Päiväkerholaisille perheineen 
järjestetään jouluiset askareillat. 
Tarkempaa tietoa annetaan ker-
hojen kautta. Syyskauden viimei-
set päiväkerhot kokoontuvat vii-
kolla 51, jonka jälkeen kerhot jää-
vät joululomalle. Kerhot jatkuvat 
tammikuussa viikolla 3.

Lapsityön 
joulun aika

Lasten joulukirkko maanan-
taina 15.12. klo 18 Haukiputaan 
kirkossa. Sen jälkeen mehu- ja pi-
paritarjoilu kirkkopihassa.

Päivähoidon joulukirkot ovat 
maanantaina 15.12. klo 9 ja 10 
Kellon srk-kodissa ja perjantai-
na 19.12. klo 10 Martinniemen 
srk-kodissa. Kirkonkylän alueen 
päiväkotien joulukirkkoa ei ole 
,koska päiväkodit kutsutaan jou-
luvaellukseen. Myös kauempana 
olevat päiväkodit ovat tervetullei-
ta jouluvaellukselle. Vaellukseen 
ei järjestetä kuljetusta.

Lähimmäisen päivänä elokuussa 
Haukiputaalla laitettiin kiertä-
mään kuusi varsiluutaa. Ne ovat 
kierroksella edelleen. 

Kyläilyhaasteen tarkoituksena 
on muistuttaa kyläilyn ja kuulu-
misten vaihtamisen merkitykses-
tä. Jokaiseen luutaan on kiinni-
tettynä vihko, joihin voi kirjoit-
taa ajatuksia ystävyydestä ja lä-
himmäisyydestä.

Kyläluuta kiertää

”Kyläluuta on ollut positiivinen ja iloinen juttu”, kertoo Elma Niemelä Kellon 
Kiviniemestä. ”Kylällä on kyselty ja arvailtu, missä kyläluuta lienee menossa.” Elma 
Niemelä oli yksi kyläluudan liikkeelle laittajista elokuussa.

Tammikuun lopulla diakonia-
työntekijät odottavat yhteydenot-
toja siitä, missä luudat ovat menos-
sa. Vihkoihin kirjoitettuja viestejä 
voimme toivottavasti lukea helmi-
kuun Ystävänpäivän juhlassa.

Pidetään luudat liikkeellä Hau-
kiputaan alueella. Moni ehtii vie-
lä ilahtua naapurin tai kauempana 
asuvan tuttavan käynnistä.

Yhteyshenkilö: 
Johanna Kerola 
diakoniatyöntekijä 
p. 045 139 3993

Vuoden 2009 ensimmäinen 
nuortenilta Isollaniemellä 
pe 9.1. klo 18. 
www.alakkonäämua.fi

Avustusasioissa ajanvaraus perjantaisin kello 9–11 p. (08) 5472 636 
tai käymällä paikan päällä diakoniatoimistossa osoitteessa Kirkko-
tie 10. Muissa asioissa yhteys suoraan oman alueen työntekijään.

Pohjoinen alue (Kiiminkijoen pohjoispuoli lukuun ottamatta Nie-
meläntörmää)
Diakoniatyöntekijä Laila Rantakokko
p. 040 8668 319
laila.rantakokko@evl.fi

Keskustan alue (Kiiminkijoen eteläpuoli Säästökuopan seutuun 
saakka sekä Niemeläntörmä)
Diakoniatyöntekijä Seija Lomma
p. 040 5898 362
seija.lomma@evl.fi

Eteläinen alue (Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä )
Diakoniatyöntekijä Johanna Kerola
   p. 045 1393 993 
johanna.kerola@evl.fi

Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotto
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Kauneimmat Joululaulut ke 17.12. klo 
19 Martinniemen srk-kodissa. Arto Ne-
vala, kanttorina Katri Niskakangas, Per-
jantaikuoro.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
joulumusiikkia kynttilänvalossa srk-
keskuksessa to 18.12. klo 19 ja 21. Liput 
5/2 euroa (puolet Vienan-Karjalan jou-
lukeräykseen). Ensimmäisen tilaisuuden 
ajaksi on järjestetty lastenhoito Vakkuri-
lassa.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 
avoinna pe 19.12. klo 10–12.

Joulumyyjäiset S-market Reimarin au-
lassa pe 19.12. klo 12–18. Myytävänä kä-
sitöitä, leivonnaisia, laatikoita. Tuotto ly-
hentämättömänä nimikkolähettien työn 
tukemiseen Angolassa, Tansaniassa, Is-
raelissa.

Messu 4. adventtisunnuntaina 21.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Martti Heinonen, 
saarna Arto Nevala, kanttorina Katri Nis-
kakangas.

Kauneimmat Joululaulut su 21.12. klo 14 
Takkurannan koululla, Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 

Kauneimmat Joululaulut su 21.12. klo 
17 kirkossa. Helena Ylimaula, kanttorina 
Katri Niskakangas. 

Kauneimmat Joululaulut su 21.12. klo 19 
srk-keskuksessa. Arto Nevala, kanttorina 
Hannu Niemelä. 

Vähävaraisten jouluateria ma 22.12. klo 
14–16 srk-keskuksessa. Ilm. 15.12. men-
nessä itsepalvelukirpputorin kassalle os. 
Herralantie 1 tai p. 040 5287 419 (Ulla) 
tai 040 5287 418 (Auli)

Jouluaaton perhejumalanpalvelus kir-
kossa 24.12. klo 14. Toimittaa Maria Vä-
häkangas, kanttorina Katri Niskakangas, 
seurakunnan Lapsikuoro.

Jouluaaton hartaus 24.12. klo 16 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heinonen, kantto-
rina Katri Niskakangas, Haukiputaan 
Mieskuoro.

Jouluyön hartaus 24.12. klo 23 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitaival, kanttori-
na Hannu Niemelä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro.

Sanajumalanpalvelus joulupäivänä 
25.12. klo 7 kirkossa, Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä.

Messu tapaninpäivänä 26.12. klo 10 kir-
kossa. Liturgia Sami Puolitaival, saarna 
Arto Nevala, kanttorina Hannu Niemelä.

Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus 
26.12. klo 18 Kellon srk-kodissa. Toimit-
taa Martti Heinonen, kanttorina Hannu 
Niemelä, Perjantaikuoro.

Messu su 28.12. klo 10 kirkossa. Litur-
gia Arto Nevala, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Katri Niskakangas.

Uudenvuoden aaton hartaus 31.12. klo 
22 kirkossa. Toimittaa Arto Nevala, kant-
torina Katri Niskakangas.  

Uudenvuoden päivän messu 1.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jaakko Kaltakari, 

saarna Martti Heinonen, kanttorina Kai-
sa Säkkinen.

Sanajumalanpalvelus su 4.1. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arto Nevala, saarna Sami 
Puolitaival, kanttorina Kaisa Säkkinen.

Messu su 4.1. klo 16. Martinniemen seu-
rakuntakodissa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, kanttorina Kaisa Säkkinen. 

Messu loppiaisena 6.1. klo 10 kirkossa. 
Liturgia Jaakko Kaltakari, saarna Mart-
ti Heinonen, kanttorina Hannu Nieme-
lä. Kappalainen Martti Heinosen vir-
kaan asettaminen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja Martti Heino-
sen virkaan asettamisen juhla srk-kes-
kuksessa.

Joulun ajan tilaisuuksissa suositellaan käy-
tettäväksi myös kunnanviraston parkki-
paikkaa.

Seurakuntalaisia pyydetään ottamaan 
omat virsikirjat mukaan joulunajan juma-
lanpalveluksiin.

Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron (ent. Haukiputaan Laulu) 
perinteinen Joulumusiikkia kynt-
tilän valossa -konsertti vetää vä-
keä vuosi vuodelta yhä enemmän. 
Kuoro järjesti viime joulun alla 
kaksi tilaisuutta ja näin tehdään 
myös tänä vuonna. Joulukonser-
tit ovat Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa torstaina 18.12. klo 
19 ja 21. 

Tästä syksystä alkaen uudella 
nimellä toiminutta kuoroa johtaa 
Hannu Niemelä. Solisteina laula-
vat Jorma Kärnä ja Henna-Ma-
ri Sivula, urkurina on Katri Nis-

Joka maanantai-ilta Vakkurilan 
nuorisotilassa raikuu ja kaikuu. 
Paikalla kokoontuu meluisa mut-
ta kristillinen ryhmä, nimittäin 
Haukiputaan seurakunnan Gos-
pel-bändi. 

Bändissä ovat mukana lau-
laja Laura Anttila, basisti Han-
nu Keinänen ja kitaristit Marika 
Alakopsa ja vasta mukaan tullut 
Tiia Sassi sekä nuorisotyönoh-
jaaja Katri Haapakorva kosket-
timissa. Rumpali on tällä hetkel-
lä bändillä haussa. Kaikki kiin-
nostuneet voivat ilmoittaa itses-
tään Katrille!  

Bändi soittaa mahdollisuuk-

Gospel-bändi 
kaipaa rumpalia

Haukiputaan seurakunnan Gospel-bändissä soittavat kitaraa Marika Alakopsa ja Tiia Sassi, laulajana on Laura Anttila.

sien mukaan gospel-illoissa ja 
muissa seurakunnan nuorten ta-
pahtumissa. Bändi on tähän as-
ti valinnut soitettavat biisit nuor-
ten hengellisistä laulukirjoista ja 
tarkoituksena onkin ollut opettaa 
näin lauluja muille nuorille. Aina 
silloin tällöin treeneissä pohdi-
taan, milloin tehdään oma biisi. 
Toivotaan, että jonain päivänä.

Kun kysyn bändiläisiltä, miksi 
he haluavat soittaa bändissä, vas-
tauksia alkaa tulvia hetken poh-
dinnan jälkeen. Tärkeintä tuntuu 
olevan se, että saa soittaa ja lau-
laa hyvällä kaveriporukalla. Soit-
taminen on mukavaa ja soittami-

sen välissä on myös mukava po-
rista niitä näitä ja vähän kinkki-
sempiäkin juttuja. Bändin tree-
neissä saa hyvää harjoitusta soit-
tamisesta ja esiintymisestä. Gos-
pelmusiikin merkityksestä Lau-
ra kertoo, että sitä laulaessa rau-
hoittuu ja se on mukavan erilaista 
muuhun musiikkiin nähden. 

katri haapakorVa

Seuraavan kerran bändiä kuul-
laan perjantaina 12.12. nuorten 
pikkujoulussa Vakkurilassa kello 
18. Tervetuloa!

Joulumusiikkia 
kynttilän valossa

kakangas. Joulumusiikkia kynt-
tilän valossa -konsertteihin on 
pieni pääsymaksu (5 / 2 €), jos-
ta puolet menee Vienan Karjalan 
joulukeräykseen. 

Ensimmäisen tilaisuuden 
ajaksi seurakunta järjestää il-
maisen lastenhoidon samassa pi-
hapiirissä olevaan Vakkurilaan, 
jotta pienten lasten vanhemmat 
voivat rauhassa osallistua tilai-
suuteen. Hoitoon tulevat lapset 
tulee ilmoittaa Hannu Niemeläl-
le hannu.niemela@evl.fi, p. 040 
5471 660 viimeistään keskiviik-
kona 17. joulukuuta.

E l s i  H u t t u n e n
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Satu Pesonen on palannut ko-
timaisemiinsa Kelloon moni-
en muualla vietettyjen vuosien 
jälkeen. Pesonen työskentelee 
Haukiputaan seurakunnassa las-
tenohjaajana. Hän vetää päivä- 
ja perhekerhoja sekä pitää päivä-
kodeissa arkipyhäkouluja. 

Pesonen asui perheineen Ter-
volassa 13 vuotta, mutta muutti 
sitten Haukiputaalle, kun hän ja 
hänen miehensä löysivät samalta 
seudulta työpaikan. 

Vanha omakotitalo ostettiin 
Kiviniemestä, alueelta jossa on 
paljon lapsiperheitä. Perheen vii-
si lasta pääsevät kätevästi harras-
tuksiin, kouluun ja kavereihin.

– Kaikki Haukiputaalla on 
tuttua: seurakuntakodit, työn-
tekijät, kylät ja perheet, Pesonen 
kiittelee. Lapsetkin ovat roh-
keampia ja osallistuvampia kuin 
Tervolassa.

Pesonen kehaisee myös seu-
rakuntaa. Täällä lapsityö on tär-
keää, lastenohjaajiakin on  perä-
ti kuusi. Tervolassa niitä oli vain 
yksi. Hän kiersi pitkin Tervolan 
kyliä tavarat mukanaan. 

Pesonen kehuu vielä työpaik-
kaansa.

– Me työskentelemme aina 
pareittain, mikä on tärkeää tur-
vallisuuden ja työssäviihtymisen 

Lapsella oltava siemeniä uskosta
Uusi 
kasvo

kannalta. Lisäksi meillä on lapsi-
työnohjaaja kuuden lastenohjaa-
jan lisäksi.

Seurakunta on 
työ ja elämäntapa
Pesosen työhön Haukiputaan 
seurakunnassa kuuluu askarte-
lua, leikkimistä, satujen kerto-
mista, laulattamista, ulkoilua 
ja kristillistä kasvatusta. Hänen 
työalueensa on varsinaisesti Kel-
lo, mutta työtehtäviä on myös 
Haukiputaan keskustassa.

Pesonen viihtyy hyvin työs-
sään eikä ihme, hänelle seura-
kunta on elämäntapa.

– Seurakunnan on näyttävä 
päiväkouluissa ja joka paikassa, 
Pesonen ajattelee.

Pesonen haluaa antaa lapsille 
nimenomaan kristillistä kasva-
tusta. Hän kummastelee nykyi-
sin esiin noussutta ajattelua, jossa 
korostetaan, että lapselle ei pitäi-
si opettaa mitään elämänkatso-
musta, jotta tämä voisi aikuisena 
itse valita mitä ajattelee.

– Minusta se on kasvattamatta 
jättämistä, Pesonen luonnehtii.

Lapsella on oltava ajatuksia ja 
siemeniä uskosta, sillä hänellä ei 
ole valinnan mahdollisuutta ol-
lenkaan, jos ei tiedä asioista mi-
tään, Pesonen jatkaa.

Pesonen on pohtinut turvat-
tomuutta, joka riivaa monia suo-
malaisia. 

– Jos ei anneta mahdollisuut-
ta etsiä lohtua uskosta tai seura-
kunnasta, lapsi voi olla hukassa 
jo pienenä.

Vieraskoreus jää pois
Lapset ovat Pesosen mukaan kärsi-
mättömämpiä kuin ennen. 

– Johtuuko se siitä, että paljon 
tekemistä, tavaroita ja monenlaisia 
kerhoja? Kun lapsi menee kerhoon, 
siinä ei ole hänelle mitään uutta ja 
vieraskoreus jää pois, Pesonen miet-
tii.

Pesonen opiskeli ensin lähihoita-
jaksi, mutta löysi sitten lasten ohjaa-
misesta alan, joka sopii hänelle niin 
hyvin, että aikoo työskennellä sillä 
eläkkeelle asti. Tervolan seurakun-
ta koulutti Pesosen lastenohjaajaksi 
oppisopimuskoulutuksessa.

– Nuorena en tiennyt koko am-
matista, Pesonen naurahtaa. Nyt 
ammatti on hänelle elämäntehtä-
vä.

Kun seurakuntakin on elämän-
tapa, meneekö seitsenhenkinen 
perhe joka sunnuntai kirkkoon?

– Ei me aina, Pesonen hymäh-
tää.

pEkka hEliN

Pe k ka H e l i n

Haukiputaalainen Ilona Vimpa-
ri punoo koreja kahvipusseista 
ja neuloo villasukkia ynnä muu-
ta. Itselleen hän ei tuotteita juu-
rikaan valmista, vaan lahjoittaa 
niiden tuoton seurakunnan lähe-
tystyön hyväksi.

Vimpari on punonut kahvi-
koreja noin kaksi ja puoli vuot-
ta. Hän ei ole laskenut tekemiensä 
korien määrää, mutta paljon niitä 
on valmistunut. Niin paljon, että 
niitä tehdessä yksi ompelukone-
kin tuli tiensä päähän.

– Yksi pojista toi minulle uu-
den koneen, vaikka olin ajatellut 
että voisin käyttää lainakonetta. 
Hän sanoi, että saahan hänkin 
tehdä lähetystyötä, ja niin kone 

Vimpari ilonamme
jäi minulle, Vimpari hymyilee.

Kaukaisimmat paikat, jois-
sa Ilona Vimparin tekemiä kah-
vikoreja on käytössä, ovat hänen 
omien tietojensa mukaan Turk-
menistan ja Helsinki. Turkme-
nistaniin kori on mennyt pojan 
anopille lahjaksi.

Häneltä valmistuu suurin piir-
tein kori viikossa.

– Teen koreja myös kesällä. En 
malta olla tekemättä niitä, kun on 
niin vähän elämää jäljellä. Mutta 
pyhänä en sentään niitä tee, se on 
lepopäivä ja silloin minä luen.

Vimpari haluaa tehdä lähe-
tystyötä, koska hän on itse saa-
nut niin paljon anteeksi ja saanut 
niin paljon lahjaksi. Mahdolli-

simman monen ihmisen pitäi-
si hänen mielestään saada kuul-
la evankeliumi.

– En tiedä mitä muuta osaisin 
tehdä, ja lähetystyö on niin tärke-
ääkin. Kerhoihinkaan en jouda, 
jos korien kanssa pukkaa kiirettä. 
Tämä on mieluista hommaa – ja 
tarpeellista. Minusta on Jumalan 
lahja, että voin tehdä käsitöitä.

Kahvipakkausten muuttumi-
nen koriksi vaatii aikaa ja vaivan-
näköä. Ensin pussi leikataan au-
ki ja pestään. Sitten se taitetaan ja 
leikataan mallin mukaan kaita-
leeksi. Kaitaleet ommellaan toi-
siinsa kiinni pitkiksi pötköik-
si. Sen jälkeen niistä punotaan 
pyykkipoikia apuna käyttäen sen 
kokoinen kori kuin on tarpeen. 

Yhteen koriin käytetään koos-
ta riippuen 40–50 kahvipussia. 
Valmiiksi pestyjä kahvipusseja 
Vimparille toimittavat niin ys-
tävät, tuttavat ja sukulaiset kuin 
seurakuntakin. 

Kahvikassin voi tehdä myös 
ompelemalla kappaleita tilkku-
täkin tapaan yhteen, mutta Vim-
pari käyttää mieluummin puno-
mistekniikkaa, se on hänestä 
haastavampaa.

Lähetystyö vie Ilona Vimpa-
rilta paljon aikaa, mutta aktiivi-
nen eläkeläinen ehtii olla mones-
sa muussakin mukana: hän käy 
lähimmäispalvelun myötä ta-
paamassa vanhoja ihmisiä, käve-

lee ja käy uimahallissa vesijuok-
semassa. 

Päivälehtiä hän ei tilaa, koska 
ei ehdi niitä lukea – ja koska tar-
peellisen tiedon saa netistä. Es-
panjassa asuviin poikiinsa ja hei-
dän perheisiinsä Vimpari pitää 
yhteyttä sähköpostin ja skype-

puheluiden välityksellä. 
– Mutta nettiä käytän vain sen 

verran kuin tarve vaatii, pelejä en 
ehdi pelaamaan, hän toppuutte-
lee.

Satu lapiNlaMpi

Saludo-pakkauksista syntyy sinisiä koreja, Presidentistä vihreitä ja Kulta 
Katriinasta ruskea kori, Ilona Vimpari luennoi.

Koripunos tuetaan lukuisilla pyykkipojilla.
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Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
Su 30.11. klo 10 adventin jumalanpalvelus Tuiran 
kirkosta, toimittaa Lauri Kujala, avustavat Mar-
kus Mähönen ja Merja Oksman, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Su 30.11. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lasteno-
hjaaja Marja Kukkonen kertoo adventin tapah-
tumista.

Radiotiedot

Yhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 3.12. klo 15.40 Naisen allakka. Viestinnän 
opiskelija Suvi Erikssonin kolumni.
To 4.12. klo 15.40 Kasvun paikka. Millaisen ku-
van me suomalaiset annamme itsestämme ul-
komailla? Ohjelman toimittaa Marja Blomster.
Ma 1.12. lähtien joka arkipäivä kello 16.20 Kysy 
mitä haluat – Mikko vastaa mitä haluaa. Ohjel-
man toimittaa Karjasillan seurakunnan pasto-
ri Mikko Salmi.

radio pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,9 Mhz
Su 30.11. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Marja Kukkonen kertoo adventin tapah-
tumista.
Su 30.11. klo 10 messu Kemin kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen uusintana edellisen 
maanantain Etappi-ohjelma, toimittaa Markus 
Päivärinta Kalajoelta
Ma 1.12. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Jussi Leppälä Ylivieskasta.

internet, www.virtuaalikirkko.fi
Su 30.11. kello 10 adventtimessu Oulun tuomio-
kirkosta. Toimittaa Matti Pikkarainen ja avus-
taa Ari-Pekka Metso. Urkurina Maija Tynkky-
nen ja kanttorina Henna-Mari Sivula. Mukana 
Tuomiokirkko-kuoro.

Muut seurakunnat

Toivontuottajien Jouluradio ka-
jahtaa ilmoille jo kuudetta ker-
taa adventtisunnuntaiyönä 30.11. 
kello 00.00. 

Hoosianna aloittaa tauotto-
man joulumusiikkikimaran pää-
kaupunkiseudulla, Tampereella, 
Turussa, Oulussa, Seinäjoella ja 
Rovaniemellä sekä maailman-
laajuisesti Internetissä. Musiik-
ki jatkuu taajuuksilla aina lop-
piaiseen saakka. 

Jouluradion musiikki koos-
tuu perinteisistä joululauluista ja 
sävelmistä, niiden uusista ja ko-
keellisistakin sovituksista sekä 
ulkomaan tuulahduksista. Jou-
luradio vaalii perinteisiä joulu-
hyveitä, kuten rauhaa, iloa, toi-
voa ja täyttymystä. 

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 30.11. klo 18.30 Oulunsalon vanha 
pappila, Pappilantie 28, Oulunsalo. Ke 3.12. klo 19 adventinajan seurat, 
veisataan Siionin jouluvirsiä, Koortilassa, Muhos. Ke 3.12. klo 18 seura-
kuntakeskuksen Marian kappelissa, Kemi. To 4.12. klo 19 opiskelijat ja 
nuoret aikuiset: Minna-Maija ja Tuomas Svärdillä, Kahvelitie 13 F 30, 
Toppilansaari. 

Järj. Kansanlähetys, Kellokartano,
Raamattuopisto, Karjasillan srk

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 joulukuussa alkaen klo 19.00

Ti 2.12. Karjasillan kirkko
 Olavi Voittonen ja Timo Jurvelin
To 4.12. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Jyrki Vaaramo ja Kari Päkkilä
To 18.12. Kastellin kirkko
 Jorma Kiviranta ja Oiva Savela
Ti 30.12. Myllyojan seurakuntatalo
 Jukka Kolmonen ja Lauri Ylisiurua

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Su 30.11. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 
17 Seurat Timo Kontio. Kolehti 
lahjoitetaan Raution seurahuo-
neen hyväksi. Ke 3.12. klo 18 Lähe-
tyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Tänään Opiskelija- & nuorten-
aikuistenilta klo 19. Seurat su 
30.11. klo 15. Väinö Simojoki, 
Niilo Karjalainen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

www.ohsrk.fi 

Pe 28.11. klo 19 LIFT – ilta. La 29.11. klo 16 Isra-
el– tilaisuus. Su 30.11. klo 11 Pyhäpäivän sana 
(1. adventti), Ritva Himanka, Seurakuntakuoro. 
Su 30.11. klo 18 Ystävän paikka Sydämellä 
Jeesuksen, Suoma ja Matti Levy. Ke 3.12. klo 19 
Sana ja rukous, ”Tiedon sanat”, Ritva Himanka, 

Seija Suuronen. To 4.12. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

TILAISUUTEMME:
Su 30.11. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 

Simo Pitkänen
Ke 3.12. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Säännölliset tilaisuudet:
Su 16.00 Sanan, ylistyksen
  ja rukouksen ilta 
Ma 18.00 Raamattutunti
Ti 18.00 Evankeliumin ilta 
To 18.00 Rukousilta
Pe 19.00 Nuorten ilta
Lasten ja nuorten palveleva puhe-
lin ti 18.00-20.00 nro:ssa 044 209 
8933.
Su 30.11. Joulumyyjäiset klo 15.00

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

28.11. pe at 6 p.m International Youth and Family Evening with majors 
Johnny and Eva Kleman. Music & a devational, board Games & snacks. 
Welcome! 30.11. su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00, klo 13.00 Kan-
natusryhmä. Tervetuloa ! 1.12. ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 
18.00 - tämän vuoden viimeiset! 2.12. ti Rukous- ja ylistysilta klo 18.00 
Tervetuloa!

To 27.11. klo 19 LÄHDE-ilta, kastejuhla, Risto 
Wotschke, God`s bell, rukouspalvelua, aihe: Ketä 
Jumala käyttää. Pe 28.11. klo 18.30 Varkki-ilta, Sini 

Niemelä. Su 30.11. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Toni Väyrynen, Kyllikki Mettovaa-
ra. Ti 2.12. klo 13 Päiväpiiri. Ke 3.12. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 4.12. 
klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Tuomo Kokko, Ilpo Kaisto, Gideon järjestöstä. 
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Jouluradio raikaa yötä päivää 
Viime vuonna jouluradio-

ta kuunteli yli neljännesmiljoona 
(278 923) kansalaista. Kuuntelijoi-
ta oli yli 186 maassa. 

Radio löytyy Oulussa taajuudel-
ta 88,8 Mhz. Kaapeliverkossa taa-
juus on 91,9 Mhz.

Jouluradio soi kellon ympäri ta-
paninpäivään asti myös osoitteessa 
www.jouluradio.fi.

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

S a t u L a p in lam p i

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 30.11. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, avus-
taa Ari-Pekka Metso. Urku-
ri Maija Tynkkynen, kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja Tuo-
miokirkkokuoro. Messus-
ta suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi.
Perheiden adventtikirkko 
su 30.11. klo 16 Oulun tuo-
miokirkossa. Toimittaa Tii-
na Kinnunen, avustaa Outi 
Metsikkö ja Kaija Siniluoto. 
Kanttorina Raimo Paaso.
Adventtivesper su 30.11. 
klo 18 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttori Raimo Paaso, urkuri 
Maija Tynkkynen ja Tuomio-
kirkkokuoro, johtaa Henna-
Mari Sivula.
Hiljaisuuden iltamessu ma 
1.12. klo 19 Heinätorin seura-
kuntatalossa. Lähde paasto-
najan matkalle jouluun. Voit 
pysähtyä arjen kiireiden kes-
kellä, hiljentyä Sanan äärel-
le ja ehtoollispöytään. Hil-
jaisuuden iltamessuja viete-
tään neljänä joulua edeltä-
vänä maanantaina. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 27.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, kanttorina 
Taina Voutilainen. 
Messu su 30.11. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustavat Lii-
sa Karkulehto, Marjo Heik-
kinen ja Mari Jääskeläinen, 
kanttorina Marjo Myllyoja, 
Cantio Laudis -kuoro. Karja-
sillan alueen kerhojen joulu-
kirkko. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 30.11. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Katja Ylita-
lo, kanttorina Ilkka Järviö, 
Kastellin kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit. 
Perhemessu su 30.11. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustavat Sirpa Kemp-
painen, Kati Naisniemi, Päivi 
Sutinen ja Hanna Partanen, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen, Pyhän Andreaan lapsi-
kuoro. Päiväkerholaiset mu-
kana. Lyhtytapahtuma. 
Perhemessu su 30.11. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Esa Nevala, Kati Parviainen, 
Heidi Viitakangas, Maria-Rit-
va Koivukangas ja Mari Jääs-
keläinen, kanttorina Riit-
ta Piippo, mukana lapsikuo-
ro ja päiväkerholaisia ja ilta-
päiväkerholaisia. Kirkkokah-
vit ja mehut, katsotaan kuvia 
kappelin toiminnasta. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.11. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Jonna Kalliokoski, kant-
torina Ilkka Järviö.
Perhemessu su 30.11. klo 
15 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Eveliina Korkea-
aho, kanttorina Taina Vouti-
lainen. 

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 30.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Adventtivesper su 30.11. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, kant-
toreina Riitta Piippo, Ilkka 
Järviö, Karjasillan ja Kastel-
lin kirkkokuorot.
Viikkomessu to 4.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Juha Soranta. 

Tuiran seurakunta
Messu su 30.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustavat Markus 
Mähönen ja Merja Oksman, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 30.11. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Päivi Jussila, saar-
na Ari Savuoja, kanttorina 
Tommi Hekkala. Lauluyhtye 
Komma. Yliopistoväen kirk-
kopyhä.
Perhemessu su 30.11. klo 
12 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa. Toimittaa Stiven Naatus, 
avustavat Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, Teija Kokko ja Tii-
na Huurre, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Sekakuo-
ro Tuike.
Messu su 30.11. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Pasi Kurikka ja Raili Toppi-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. Katja Kiviniemi, laulu. 
Torttukahvit.
Perhekirkko su 30.11. klo 12 
Rajakylän seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustavat Irma Ruo-
kamo ja Anna Paaso, kant-
torina Taru Ängeslevä. Suvi 
Kaikkonen, huilu. 
Iltamessu su 30.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 

Heikki Jämsä. Katja Kivinie-
mi, laulu.
Riemumessu su 30.11. klo 18 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Aki Lautamo, saar-
na Kimmo Kieksi, Riemumes-
su-yhtye. Iltapalatarjoilu.
Viikkomessu ke 3.12. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 
 
Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 30.11. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina San-
na Leppäniemi, avustaa Gab-
riel ja Aleksandra Leinonen, 
sekä lapsikuoro ja muskari-
ryhmä johtajana Anna Haan-
pää-Vesenterä.
Iltamessu su 30.11. klo 16 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen,  
saarna Ari Lukkarinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. 

YlIkIIMIngIn Alue
Perhemessu su 30.11. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. Lapsikuoro.
Armas Maasalon Adventti-
vesper su 30.11. klo 19 Ylikii-
mingin kirkossa. Puhe ja li-
turgia Olavi Isokoski, Ylikii-
mingin kirkkokuoro, johtaa 
Leo Rahko, urut Sanna Lep-
päniemi.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
30.11. klo 10. Toimittaa Mat-
ti Keskinen, kanttoreina 
Oamk:n kirkkomusiikinopis-
kelijoita. Kirkkokahvit ja rip-
pikouluinfo.

Haukipudas
Perhejumalanpalvelus 1. ad-
venttisunnuntaina 30.11. klo 

10 kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarna Pekka Sil-
jander, kanttorina Katri Nis-
kakangas. Seurakunnan Lap-
sikuoro. Kirkkokahvit sekä 
Helena Ukkolan, Paula Mar-
jamaan, Pekka Siljanderin ja 
Pirkko Heikkisen lähtöjuhla 
seurakuntakeskuksessa.
Adventtivesper su 30.11. 
klo 18 seurakuntakeskuk-
sessa. Toimittaa Maria Vähä-
kangas. Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä, urut Katri Niska-
kangas. 

Kempele
gospelmessu to 27.11. klo 19 
kirkossa.
1. adventtisunnuntain per-
hemessu 30.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa Timo Riihi-
mäki, kanttorina Marjo Ir-
jala. Mukana varhaisnuor-
ten kuoro ja mukulakuoro. 
Lastenohjaajien esitys. Uusi-
en työntekijöiden lapsityön-
ohjaaja Saija Kivelän ja las-
tenohjaaja Hanna Koskelan 
työhön siunaaminen. Kirk-
kokahvit.

Kiiminki
Perhemessu su 30.11 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Sa-
lonen, kanttorina Anna-Kai-
sa Pitkänen, avustajina Bir-
gitta Kontio, Teija Hanhela, 
poikakuoro. Kuljetuspyyn-
nöt virastoon 040 584 4406, 
puuro kaikille seurakunta-
keskuksessa.
kastemessu su 30.11. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Toimittaa Raimo Salonen, 
kanttorina Anna-Kaisa Pitkä-
nen, avustajina Birgitta Kon-
tio, Merja Pyykkönen, Jäälin 
koulun kuoro Juha Pöykön 
johdolla.

Liminka
Armas Maasalon Adventti-
vesper la 21.11. klo 21 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta ja kirkkolaulajat.
Perhekirkko su 30.11. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Mukana Täh-
det-kuoro.

Lumijoki
1. adventtisunnuntain mes-
su su 30.1. klo 10  kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen, kuoro avustaa. 
Kirkkokahvit seurakuntata-
lossa. 

Muhos
Perhekirkko su 30.11. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori Os-
si Kajava, lapsikuoro. Kesä II 
-rippikoululaiset osallistuvat 
perhekirkkoon.

Pudasjärvi
Messu su 30.11. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Saarna Pert-
tu Kyllönen, avustaa Oska-
ri Holmström, kanttori Juk-
ka Jaakkola. Omaishoitajien 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit ja 
Perttu Kyllösen lähtöjuhla.
Adventtivesper su 30.11. klo 
19 seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Oskari Holmström, 
kanttori Keijo Piirainen, Vox 
Margarita.

SARAkYlä
Hoosiannakirkko su 30.11. 
klo 10 kappelissa. Toimittaa 
Juha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
keStIlä
Messu su 30.11. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. Huomaa aika.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
30.11. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Unto Määttä. 

PulkkIlA
Adventtivesper su 30.11. klo 
19 kirkossa. Toimittaa Minna 
Rahko, lauluosuudet, ja Erk-
ki Piri, puhe, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä, Siikalatvan seu-
rakunnan kaikki kirkkokuo-
rot avustavat. 

PYHäntä
Messu su 30.11. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, saarna Sulo Kaut-
to, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, kuorot avustavat. Ro-
vasti Sulo Kauton eläkkeel-
lesiirtymisjuhla ja juhlalou-
nas seurakuntatalossa. 

RAntSIlA
Messu su 30.11. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Kirkkokuoro ja 
Katri Pistemaa, huilu. 
koulukirkko pe 5.12. klo 9.15 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttorina 
Arja Leinonen. 

Siikasalo
RuukkI
Adventtisunnuntain perhe-
kirkko su 30.11. klo 10 Paa-
volan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Haapala, saarna Leena 
Brockman. Seurakunnan uu-
det diakonissat Pirkko Ala-
männistö ja Lahja Rautiola 
siunataan tehtäviinsä. Kai-
ken kansan adventtijuhla 
Paavolan seurakuntatalolla.

SIIkAJokI 
Adventtisunnuntain perhe-
messu su 30.11. Siikajoen kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen. 

VIHAntI
Adventtisunnuntain per-
hemessu su 30.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Teemu Rii-
himäki, kanttori Asko Rau-
takoski.

Tyrnävä
Messu 1. adventtisunnuntai-
na 30.11. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Armas Maasalon Adventti-
vesper 1. adventtisunnun-
taina 30.11.  klo 19 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski, urkuri Tomi Heili-
mo, Tyrnävän kirkkokuoro.

teMMeS
Armas Maasalon säveltämä 
adventtivesper 1. advent-
tisunnuntaina 30.11. klo 16 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski, ur-
kuri Tomi Heilimo, Tyrnävän 
kirkkokuoro.
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Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

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

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

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

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

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

Piispantalon ovet 
avoinna kaikille

27.11.–4.12.2008enot oulussa 

Oulun ydinkeskustassa sijait-
sevassa Piispantalossa (Hal-
lituskatu 3) on luvassa oikea 
superviikonloppu. Lauan-

taina 29.11. sen sisäpihalla vietetään 
Tallikappelin jouluseimen avajaisia 
alkaen kello 18.30. Paikalle voi tulla 
suoraan tai kaupunginkirjastolla il-
takuudelta järjestettävästä tiernapoi-
kaesityksestä lähtevän, kuvainnollis-
ta Betlehemin tietä kulkevan kulku-
een mukana. 

Viime vuoden adventiksi valmistu-
neen luonnollisen kokoiset joulusei-
men hahmot ovat paikalla Piispan-
talon sisäpihalla. Tallikappelissa vie-
tetään hartaus ja sen jälkeen seimellä 
tarjoillaan glögiä ja piparia. 

Koko Oulun hiippakunnan kes-
kuspaikkaan pääsee tutustumaan 
myös sunnuntaina, sillä ensimmäise-
nä adventtisunnuntaina 30.11. piispa 
Samuel Salmi kutsuu kaikkia lämpi-

mästi adventtivastaanotolle Piispan-
talolle kello 12.00–14.30. 

Piispa korostaa, että paikalle ovat 
tervetulleita kaikki. Paikalla onkin pe-
rinteisesti käynyt satoja vieraita, jotka 
näin pääsevät ihastelemaan kunnoste-
tun Piispantalon lukuisia saleja. Tun-
gosta riittää, mutta kärsivällisyys pal-
kitaan, sillä kahvipöydästä löytyy niin 
makeaa kuin suolaista herkkua ja oh-
jelmaakin on monenmoista. 

Vastaanotolla tervehdyksensä esit-
tävät prikaatinkenraali Jukka Haak-
siala, kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Kyösti Oikarinen sekä kirjai-
lija Siiri Magga-Miettinen. Musiikis-
ta vastaavat lauluyhtye Delicato Ro-
vaniemeltä, Ulla ja Mauri Miettunen, 
urkuri Maija Tynkkynen sekä sudani-
lainen lauluryhmä Hager Zawia.

ElSi huttuNEN

E l s i  H u t t u n e nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 28.11. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 29.11. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 29.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Saavu, valo sydänten -ru-
koushetki su 30.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta.  
Rukouslauluja, raamatun-
tekstejä, hiljaisuutta noin 45 
min. Klo 13.30 glögiä ja pipa-
reita. Järj. myös NNKY.
Päiväseurat ke 3.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 3.12. 
klo 18, Vanha Pappila, Sipi-
läsali. Ilkka Mäkinen.
Miesten piiri ke 3.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
ompeluseurat to 4.12. klo 
14, Intiön seurakuntakoti.  
Hartaudet: 
To 27.11. klo 14, Sara Wack-
lin -koti. Hanna-Maija Karja-
lainen, ehtoollinen.
To 27.11. ja 4.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. 27.11. Jyrki Vaara-
mo, 4.12. Ari-Pekka Metso.
Ke 3.12. klo 15, Senioritalo. 
Anna-Mari Heikkinen.
To 4.12. klo 14, Keskustan pal-
velukeskus. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiirit: 
To 27.11. ja 4.12. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. An-
na-Mari Heikkinen.  
To 27.11. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Mark. 6. Piirin ve-
täjä Jyrki Vaaramo.
Ti 2.12. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. Opettajille.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.12. klo 19, Karja-
sillan kirkko. 
Raamattuilta to 4.12. klo 
18–20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Petri Satomaa ja Mirjami 
Dutton.
Raamattupiirit: 
To 27.11. ja 4.12. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ma 1.12. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Liisa Karkulehto.
Ke 3.12. klo 11, Kastellin kirk-
ko. Luemme Jobin kirjaa. 
Ke 3.12. klo 18, Karjasillan 
kirkko.
To 4.12. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 27.11. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. To 27.11. ja 4.12. 
klo 18, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
27.11.ja 4.12. klo 15, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
keskustelu- ja raamattupii-
ri to 27.11. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla to 27.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 28.11. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Miestenpiiri ti 2.12. klo 18 
Tuiran kirkko. Petteri Tuu-
los alustaa anteeksi antami-
sesta.
Raamattupiirit:
To 27.11. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. To 27.11. klo 18, Raja-
kylän seurakuntakoti. Ti 2.12. 
klo 18, Niittyaron seurakun-
takoti. To 4.12. klo 12.30, Tui-
ran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä -ilta to 27.11. 
ja 4.12. klo 18.30, Huone-
suon seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
laulutuokio to 27.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Maija Tynkkysen säestyksel-
lä lauletaan adventin ja jou-
lunajan virsiä.
kauneimmat joulurunot, 
Hän tulee kuninkaamme la 
29.11. klo 13, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ks. ilmoitus.
konsertti ma 1.12. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Stefan 
Sacu, panhuilu ja Jari Ruo-
nala, kitara. Ohjelma 5 €.
Virsilauluilta ti 2.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Isänmaan virret ja adventti-
virret, Esko Laukkanen.
Joululaulujen ilta ti 2.12. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Järj. 
Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Pohjois-Pohjanmaan 
piiri ry. Ohjelma 10 €.

Karjasillan seurakunta
Joel Hallikaisen Joulu on 
-konsertti su 7.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Ohjelma 
10 € ovelta.
Saint-Saënsin jouluoratorio 
ma 15.12. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. Cantio Laudis 
-kuoro, laulusolistit, urut ja 
jousiorkesteri. Ohjelma 5 €. 
kirjavirtaa Pappilassa! ke 
17.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Kirjoina Sakari Topelius: 
Maamme kirja sekä I. K. In-
ha: Unelma maisemasta. 

Tuiran seurakunta
lauluyhtye komman Hiljai-
nen joululaulu  -konsertti 
su 30.11. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tunnelmallisia 
joululauluja pääasiassa suo-
malaisilta säveltäjiltä. Piae 
Cantiones -lauluja, perintei-
siä joululauluja sekä uudem-
pia sovituksia vanhoista suo-
sikeista. Ohjelma 5 €.

Oulujoen seurakunta
kauneimmat joululaulut su 
30.11. klo 13, Yli-Juuruksen 
talo Turkansaari. 
oulun Sotaveteraanikuo-
ron joulukonsertti su 30.11. 
klo 15, Oulujoen kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

YlIkIIMIngIn Alue
Armas Maasalon Adventti-
vesper su 30.11. klo 19, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, Ylikiimingin kirk-
kokuoro, johtaa Leo Rahko, 
urut Sanna Leppäniemi. 

Diakonia
Mielenterveyskuntoutujien 
kauneimmat joululaulut ma 
1.12. klo 15, Keskustan seura-
kuntatalo.

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 1.12. klo 13, 
Kastellin kirkko. Osallistum-
me joululaulutilaisuuteen 
Keskustan seurakuntatalon  
alasalissa klo 15, ei kokoon-
tumista Kastellissa.
kaukovainion diakoniapiiri 
ma 1.12. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. Vierailijana Lii-
sa Karkulehto.
Ystävänkamari ti 2.12. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Mukana Erja Järvi.
Diakoniapiiri ke 3.12. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 3.12. klo 18, Maikku-
lan kappeli.

Tuiran seurakunta
työttömien ateria ti 2.12. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Diakoniapiiri to 4.12. klo 13, 
Pateniemen kirkko. 
Juttutupa ti 2.12. klo 10–11,  
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Jouluaterialippuja klo 11–12.
Diakoniapiiri ti 2.12. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 27.11. klo 12, Anja ja Lauri 
Akkanen, Mikkolantie 2. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
keHItYSVAMMAISet
Perhepiiri to 27.11. klo 
12–13.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Kehitysvammais-
ten läheisille. Kuorosali.
Varttuneiden porinapiiri ti 
2.12. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten kohtaamispaikka. 
keskustelukerho ti 2.12. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-

kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 3.12. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. Avotöissä ole-
ville kehitysvammaisille.

kuuloVAMMAISet
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 28.11. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Aiheena aikuis-
sosiaalityö.
lähetyspiiri ma 1.12. klo 14, 

Kuurojen yhdistys. 
Ystäväilta to 4.12. klo 16, 
palvelukeskus Runola. 

näköVAMMAISet
Joululauluja ke 3.12. klo 
13–14.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Joululauluja ja 
torttukahvit. Järj. myös Poh-
jois-Pohjanmaan näkövam-
maiset ry.
näkövammaisten joulujuh-
la la 13.12. klo 13, Keskustan 
seurakuntatalo. Mukana Ari 
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Vesper on latinaa ja tarkoittaa iltaa tai iltatähteä. 
Kirkollisessa sanastossa vesper on vakiintunut tar-
koittamaan illan rukoushetkeä, iltarukousta. 

Adventtivesper on siis adventtina vietettävä il-
tajumalanpalvelus, jossa vuorottelevat seurakunta, 
kuoro, esilaulaja ja solistit sekä soittajat. Raamatun 
luku ja lyhyt puhe kuuluvat myös vesperiin.

Oulun tuomiokirkossa on adventtivesper en-
simmäisenä sunnuntaina 30.11. kello 18. Sen toi-
mittaa Jyrki Vaaramo. Kanttorina on Raimo Paa-
so ja urkurina Maija Tynkkynen. Lisäksi  mukana 
on Tuomiokirkkokuoro, jota johtaa Henna-Mari 
Sivula.

Karjasillan kirkon adventtivesper on samaan ai-
kaan. Sen toimittaa Jaakko Tuisku. Kanttorin teh-
tävää hoitava Riitta Piippo ja Ilkka Järviö. Kuo-
rojen osuudesta vastaavat Karjasillan ja Kastellin 
kirkkokuorot.

Armas Maasalon säveltämä Adventtivesper 
kuullaan sunnuntaina 30.11. kello 19 Ylikiimingin 
kirkossa. Liturgina toimii Olavi Isokoski. Musii-
kista huolehtivat Ylikiimingin kirkkokuoro, joh-
taa Leo Rahko, sekä Sanna Leppäniemi. Hän soit-
taa tilaisuudessa urkuja.

Adventtivesper

Sotaveteraanikuoron 
Joulukonsertti
su 30.11. klo15 Oulujoen kirkossa
Kuoroa johtaa Mihkel Koldits, urut Rauno Rän-
näli, solistit Tuomo Malmi ja Olavi Myllykangas. 
Puhe kirkkoherra Paavo Moilanen. 
Vapaa pääsy. 

27.11.–4.12.2008enot 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

Suutarla. Ynnin tiernapojat, 
riisipuuroa ja torttukahvit. 

PäIHDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 28.11. klo 13, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 1.12. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
2.12. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa. 
Laulutuokio to 27.11. klo 12, 
Maija Tynkkynen laulattaa.
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, la 
klo 12–15. Raamattutovi ”Isä 
meidän” pe 28.11. klo 12 Sii-
vessä, Pentti Kortesluoma.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to klo 14, Vanha 
Pappila, Sipiläsali. Raamattu-
tunti 27.11. Airi Huotari, 4.12. 
Juha Kyllönen.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 2.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Liisa Kingma, aihe 
joulunvietto vieraalla maal-
la. Pikkujoulutunnelmaa.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 1.12. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 1.12. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävänka-
mari. Ma 1.12. klo 18.30, Ou-
lujoen pappila. 

YlIkIIMIngIn Alue
Piispankamari pe ja ti klo 
11, Vanha pappila. Lähetyk-
sen hyväksi toimiva kahvila 
ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden joulupaja ti 2.12. 
klo 18, Intiön seurakuntako-
ti. Ks. erillinen ilmoitus. 
Pyhäkoulu su 30.11. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Perhekerhot: 
To 27.11. klo 10, Intiön seu-
rakuntakoti. Ke 3.12. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo.
To 4.12. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 29.11. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Aihe: koko per-
heen puurojuhla. Mukana 
Petri Satomaa.
Pyhäkoulut: 
To 27.11. ja 4.12. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille. Su 30.11. klo 
12, Maikkulan kappeli. 
Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä olevat: Su 30.11. klo 10, 
Kastellin kirkko ja Karjasillan 
kirkko. Su 30.11. klo 12, Kau-

kovainion kappeli. 
Perhekerhot:
Ma 1.12. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti, Sarasuontie 5. 
Ti 2.12. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 3.12. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli, Maikkulan kap-
peli, Karjasillan kirkko, Kas-
tellin kirkko. 
Ke 3.12. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan perhekahvi-
la to 4.12. klo 9.30, Pöllön-
kankaan kerhotilat. Kahvit-
telua, askartelua ja musi-
sointia.
Pyhäkoulut: 
Su 30.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 30.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 30.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 30.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen, suomen kielellä.
Perhekerhot: 
To 27.11. ja 4.12. klo 13, Py-
hän Luukkaan kappeli. Inter-
national Familyclub.
Ti 2.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 3.12. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti, Pate-
niemen kirkko, Rajakylän 
seurakuntakoti, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
english Playgroup – englan-
ninkielinen päiväkerho ma 
1.12. klo 12.30–14.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Keväällä 4 
v. täyttäville alle kouluikäisil-
le lapsille. Kerhomaksu 20 € 
/ vuosi. Ilm. viim. 27.11. Anu 
Mardenille p. 044 3161 718. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 30.11. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Sa-
maan aikaan Akkuna-tilai-
suuksien kanssa. 
Perhekerhot: 
Ke 3.12. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakot, Hin-
tan seurakuntatalo, Hönttä-
mäen seurakuntakoti, Huo-
nesuon seurakuntakoti, San-
ginsuun seurakuntakoti, Myl-
lyojan seurakuntatalo, Saare-
lan seurakuntakoti. 

YlIkIIMIngIn Alue
Perhekerho to 4.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Tuiran seurakunta
Joulupajat:
Ma 1.12. klo 15, Tuiran kirkko 
ja ti 2.12. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Tarkemmat tie-
dot ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 29.11. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan voivat yli 13-vuoti-

aat nuoret tulla viettämään 
lauantai-iltaa. Tarjolla erilai-
sia pelejä, kahvia kera korp-
pujen sekä hyvää seuraa.
karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutus (6.) ke 26.11. 
tai 3.12. klo 17.30–19, Kau-
kovainion kappeli. 
nuorten jouluyllätysleiri 
12.–14.12. Paikka salainen. 
Jos olet rippikoulun käynyt 
ja valmis seikkailuihin, tule 
mukaan. Hinta 25 € / lurkki. 
Sitova ilm. viim. 30.11. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Mahd. peruutukset viim. pe 
5.12. tai joudut maksamaan 
järjestelymaksun 15 €. Lisät. 
Anssi p. 050 340 8982.
karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
isoskoulutusleiri (2.) 9.–11.1. 
Rokuan leirikeskus.  Lisät. 
Hannalta p.040 5747 147.

Karjasillan seurakunta
nuorten musiikkipiiri ke 
3.12. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Meri-toppilan yökahvila pe 
28.11. klo 20, Kuivaamoka-
tu 6. Yhdessäoloa, pelailua 

ja pientä purtavaa yläkoulu-
ikäisille.
Yökahvila Pöllö pe 28.11. klo 
20, Kuovitie 6. Yhdessäoloa, 
pelailua ja pientä purtavaa 
yläkouluikäisille.
Isoskoulutus (6.) ke 3.12. klo 
17, Koskelan seurakuntako-
ti. Aiheena 26.11. tai 3.12. on 
Mikä se ryhmä on? 
nuortenilta ke 3.12. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 28.11. ja 12.12. 
klo 19–23.50, Isokatu 11, Tuo-
miokirkon vieressä. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvi-
la. 28.11. esiintyy Samuel Lin-
dell, pianistina Tuomas Kes-
kitalo. Lisäksi lautapeli-il-
ta. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 2 €. www.oulunseu-
rakunnat.fi/crosscafe.
Riemumessu su 30.11. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
3 kohtaamista Plus -ilta pe 
5.12. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Housebandin, vie-
railevia puhujia ja teejatkot. 
www.oulunseurakunnat.
fi/3kohtaamista. 

Joulupaja

Maanantaina 1.12. klo 15  Tiistaina 2.12. klo 15
Tuiran kirkossa  Pyhän Luukkaan kappelissa

Sinä varhaisnuori, tule mukaan valmistautumaan jouluun 
yksin, yhdessä ystäväsi, vanhempasi tai jonkun muun 
kanssa. Pajassa askarrellaan jouluun liittyviä asioita, hil-
jennytään adventin äärelle sekä juodaan mehut ja syö-
dään piparit. Pajaan voit vain tulla, sinun ei tarvitse il-
moittautua ennakkoon tai maksaa osallistumisestasi mi-
tään. 

Perheiden joulupaja
 

Tiistaina 2.12. klo 18 
Intiön seurakuntakodissa 

Pajassa hiljennytään, lauletaan ja askarrellaan. Lisäksi 
pieni tarjoilu. Ei ennakoilmoittautumista, maksuton.

Jouluntuoksuinen ilta 

Tiistaina 2.12. klo 18 
Myllyojan seurakuntatalossa 

Tule mukaan valmistautumaan jouluun askartelemalla 
joulukortteja, paistamalla maukkaita, tuoksuvia piparei-
ta ja koristelemalla yksilöllisiä kynttilöitä. Joulupukki vie-
railee tilaisuudessa.

lyhtytapahtuma 

Sunnuntaina 30.11. klo 12–15 
Pyhän Andreaan kirkossa

Koko perheen tapahtuma. Perhemessun jälkeen lounas, 
askartelua, ongintaa, muskari, arpajaiset ja Andrea-aa-
silla ratsastamista.

A nn i  K innu n e n
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Oulun ev.-lut. seurakuntien soittokunnan 
ja Oulun konservatorion puhallinorkesterien

Madetojan salissa ke 3.12. klo 19

syys-
konsertti

Junioripuhallinorkesteri  Mika Kaijanen ja Marjaana Heikkinen
Nuorisopuhallinorkesteri II Sauli Orbinski ja Johanna Kiviharju
Nuorisopuhallinorkesteri I  Esa Lappi ja Kimmo Rantakeisu
Puhallinorkesteri Viventi  Jukka Myllys ja Markku Korhonen
Vapaa pääsy, ohjelma ovelta 5 e

www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumakalenteri

su 30.11. 
klo 13 Turkansaaressa
Yli-Juuruksen pirtissä.

Seuraavan kerran Kauneimpia 
joululauluja lauletaan sunnun-
taina 7.12. 

Kaikki tilaisuudet ilmoitetaan 
Rauhan Tervehdyksessä 4.12.

kappelive la 13.12. klo 
19–20.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Esiintyjänä Musta-
rastas.  Ilmainen. Lastenhoito 
tarvittaessa, ilmoita tarpees-
ta viim. 11.12. Nanna Helaa-
koskelle, p. 050 5750 826.

oPISkelIJAJäRJeStöt
evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 28.11. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kohti lopun aikoja, 
Ari Lukkarinen.
oPkon opiskelijailta la 
29.11. klo 19, Öbergin talo. 
Joosef - lellikistä kasvoi san-
kari, Mailis Janatuinen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 1.12. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Ari Savuoja, Pyhitys.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 3.12. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ilmestyskirja & maail-
manloppu, Ari Lukkarinen.
körttiopiskelijoiden seurat 
to 4.12. klo 19, Minna-Maija 
ja Tuomas Svärdillä, Kahveli-
tie 13 F 30, Toppilansaari. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 27.11. ja 4.12. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 27.11. ja 
4.12. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä Heinäpääs-
sä ma 1.12. 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 3.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 3.12. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerhot:
To 27.11. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. To 27.11. klo 
13, Kastellin kirkko. Ma 1.12. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. To 4.12. klo 13, Kastel-
lin kirkko. To 4.12. klo 13.30, 
Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Joulun odotusta laulaen ja 
runoja kuunnellen to 27.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Järj. myös Puolivälinkan-
kaan suuralueen yhteistyö-
ryhmä. Mukana pastori Mar-
kus Mähönen, kanttori Ulla 
Metsänheimo ja diakoni Päi-
vi Moilanen. Runoja lausuu 
Terttu Aakko. 
käsityökerho ti 2.12. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerhot: 
To 27.11. klo 12.45, Koske-
lan Palvelutalo. Ehtoollinen. 
Mukana Harri Fagerholm. To 
27.11. klo 13.30, Palokan pal-
velukeskus. To 27.11. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 
27.11. ja 4.12. klo 18, Hintan 
seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 1.12. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 

1.12. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot: 
To 27.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. To 27.11. klo 
13, Myllyojan seurakuntata-
lo. To 27.11. klo 14, Metsolan 
Hovi. Ma 1.12. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Ma 1.12. klo 
13, Saarelakoti, Takalahden-
tie 11. To 4.12. klo 10, Huo-
nesuon seurakuntakoti. To 
4.12. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. To 4.12. klo 14, 
Hoikantien palvelutalo. 

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 
2.12. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkon kellari. Tehdään pie-
niä kivitöitä sekä tiffanylasi 
esineitä.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 2.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Sinkkuilta pe 28.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Perheneuvoja Ilkka 
Kurjenmäki alustaa aiheesta 
Kun rakkaus loppuu!!!. Sink-
kuilta on aikuisten yksinelä-
jien kohtaamispaikka.
lapsiparkki la 29.11. klo 
12–15, Kastellin kirkon pap-
pilassa. Haluatko hetken 
omaa aikaa? Lapsiparkkiin 
voi tuoda lapsen leikkimään 
ja askartelemaan. Lapsipar-
kin hinta on 5 € / tunti, 9 € / 2 
tuntia ja 13 € / 3 tuntia. Ilmoi-
ta lapsesi viim. 26.11. sähkö-
postilla katja.ylitalo@evl.fi 
tai tekstiviestillä p. 040 831 
5932. Rahat menevät nuor-
ten avustusmatkaan Vienan 
Karjalaan. 
kastellin kirkon jouluka-
lenteri 30.11.–25.12. Kastel-
lin kirkko. Kop, Kop! Jou-
lu oveen kolkuttaa! Joulun 
suuri salaisuus avautuu vähi-
tellen silmien eteen. Kirkon 
ulkoilmoitustaululla on jou-
lukalenteri esillä ensimmäi-
sestä adventtisunnuntaista 
joulupäivään. Joka päivä on 
uusi luukku auki. 
kutsu adventtina kirkkoon  
Ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina 30.11. Lions Clubin 
miehet kuljettavat tuomio-
kirkkoseurakuntalaisia klo 10 
alkavaan messuun tuomio-
kirkkoon ja sen jälkeen Lion-
sien puolisoiden järjestämil-
le kirkkokahveille Keskustan 
seurakuntataloon. Jos olet 
kiinnostunut ja haluat kyy-
din autolla kotiovesi edestä, 
ilmoita nimesi ja osoitteesi 
puhelimitse tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoherran-
virastoon 08 3161 401. 
lyhtytapahtuma su 30.11. 
klo 12–15, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Piispan adventtivastaanot-
to su 30.11. klo 12–14.30, Piis-
pantalo. Ks. s.13.

Oulun ev.-lut. seurakun-
tien keskusrekisteri ja 
seurakuntayhtymän 
puhelinvaihde 
ovat suljettuina 
torstaina 4.12.2008.

kaatuneitten omaiset ma 
1.12. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Jouluntuoksuinen ilta ti 
2.12. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus.
Miesten keskusteluilta ti 
2.12. klo 18.30, Maikkulan 
kappeli. Kokoonnumme tak-
kahuoneessa. Aiheena mies 
parisuhteen hoitajana.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 4.12. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Ylistys- ja mui-
ta yhteislauluja, rukousta, sa-
naa ja todistuspuheenvuoro-
ja. Teetarjoilu illan päätteek-
si. Lastenhoito järjestetty. 
lucia-kulkue pe 12.12. klo 
18–19, Maikkula. Kulkue 
lähtee Maikkulanraitin kou-
lulta klo 18 viidesluokkalais-
ten johdolla kohti Maikkulan 
asukastupaa. 
Miesten adventtitapaami-
nen la 13.12. klo 8–21.30, 
Kainuun Opisto, Mieslahti. 
Mennään yhdessä miesten 
adventtitapaamiseen, lähtö 
Kirkkokatu 5:stä klo 8.00 ja 
paluu illalla noin 21.30. Opis-
to perii ruokailuista ja ohjel-
masta yhteensä 45 €. Ilm. ja 
lisät. viimeistään 4.12. Heikki 
Kaikkoselle p. 040 502 5010.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 30.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
International fellowship 
meeting Su 30.11. from 
15.30 to 17 at Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Refreshments 
are offered. English Service 
at 18 cancelled, Finnish Rie-
mumessu Service instead.
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.
english Playgroup - englan-
ninkielinen päiväkerho The 
English Playgroup meets on-
ce a week at Pyhän Luuk-
kaan kappeli on Mondays 
from 12.30 to 14.30. Children 
aged 4–6 are welcome to at-
tend. Children who turn 4 
before the end of June 2009 
are also welcome. In the 
playgroup we sing, play, ha-
ve a small devotion and do 
arts and crafts. The enroll-
ment fee is 20 € / full year. 
You can enroll by calling Anu 
Marden 044 3161 718 before 
27th November.

Kastetut
tuomiokirkko: Aaron Sebas-
tian Geister, Iida Ilona Ale-
xandra Eskola, Fanni Jadessa 
Aleksandra Hanhela, Alvar 
Aarne Arvid Karjalainen.
karjasilta: Iida Elina Asikai-
nen, Aada Linnea Kustaa-
va Heikkinen, Minttu Annii-

na Itälahti, Aada Lotta Lin-
nea Karjalainen, Ella Julia 
Kauppi, Jaako Mikael Kettu-
kangas, Inka Aurora Kivioja, 
Veeti Emil Kristian Laakko-
nen, Annu Elli Amanda Mä-
kivierikko, Nella Sofia Rau-
tio, Santeri Matias Rautio, 
Aarni Elias Säkkinen.
tuira: Anni Eveliina Koskela, 
Enni Kristiina Arvola, Laura 
Emilia Janhunen, Hilla Inke-
ri Koskela, Urho Ilmari Kui-
valainen, Eva-Leena Tuulik-
ki Pirnes.
oulujoki: Emma Artiina Im-
monen, Elsa Annikki Kahe-
lin, Vihtori Eino Hermanni 
Koret, Aslak Marco Tapio Pa-
kanen, Tomas Juhani Tiirola.

Vihityt
tuira: Timo Juhani Korhonen 
ja Katri Johanna Loponen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Hulda Maria 
Häme, 85; Maija Liisa Pehko-
nen, 66; Tauno Johannes Ai-
rio, 82; Yrjö Häikiö, 90.
karjasilta: Arvo Anselm Paa-
vola, 84; Lahja Lyyli Tapanila 
s. Kokko, 84; Tuomo Juhani 
Mämmelä, 54; Tyyne Maria 
Miihkinen s. Ursinus, 91.
tuira: Eero Salomon Vierik-
ko, 61; Jouko Einar Eskelinen, 
71; Mirjam Elisabet Heikki-
nen s. Koivuranta, 84.
oulujoki: Eeva Signe Pekka-
la s. Jokikokko, 88; Kaisu Jo-
hanna Palosaari s. Kaskes, 71; 
Kerttu Maria Pekkala s. Mää-
tänniemi, 81.

Hän tulee 
Kuninkaamme

kauneimmat 
joulurunot

Lauantaina 29.11. klo 
13 Heinätorin 
seurakuntatalossa 

Runot Aili Heikkinen 
ja Oulun seudun lau-
sujat, säestys Kirsti 
Leino, puhe Jyrki Vaa-
ramo.

työttömien jouluateriat tuiran seurakunnassa

tiistaina 9.12. kello 12 
Rajakylän seurakuntakodilla
Ateriakortteja saa ti klo 12–13 työttömien aterian yhte-
ydessä sekä asukastuvalta.
Pyhän tuomaan kirkolla
Ateriakortteja saa ti 2.12. klo 11–12 Pyhän Tuomaan kir-
kolta ja Pyhän Luukkaan kappelista. 
koskelan seurakuntakodilla
Ateriakortteja saa Koskelan seurakuntakodilta ja Tuiran 
kirkolta ti 2.12. klo 11–12

keskiviikkona 10.12. kello 12
työttömien jouluateria Ytyä ry:llä 
Ateriakortteja saa Ytyä ry:ltä.

Lisätietoja diakoni Riku-Matti Järvi p. 040 5747 149

kastellin kirkon 
joulukalenteri 

30.11.–25.12. Kastellin kir-
kon ulkoilmoitustaululla. 
Joka päivä on uusi luuk-
ku auki. 

kirkkoon netissä! 

Ensimmäinen lähetys ad-
venttisunnuntaina 30.11. 
klo 10 Oulun tuomiokir-
kosta:
www.virtuaalikirkko.fi.

Myyjäiset
Tuiran kirkolla  

la 29.11. klo 11–13

Hernekeittoa ja  
riisipuuroa (omat astiat), 

porkkana- ja  
lanttulaatikkoa. 

Joululeivonnaisia:  
kakkuja, makeita ja  

suolaisia piirakoita ym.
 

Arpoja ja afrikkalaisia 
tavaroita.

Tuotto lastenlääkäri Leena 
Pasasen työn tukemiseen 

sairaalassa ja Aids-orpojen 
koulutukseen Ilembulassa 

Tansaniassa.

Tervetuloa - Karibu!
Ilembulan Ystävät ry ja 

Tuiran lähetyspiiri
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eurakunnissa tapahtuu 27.11.–4.12.2008

Pyhäkoulu su 30.11. klo 12.
eläkeliitto ti 2.12. klo 11 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 3.12. klo 13 Saa-
renkartanossa.
Saaren Sirkut ke 3.12. klo 15.
kaverikerho to 4.12. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
4.12. klo 14.30.
kirkkokuoro to 4.12. klo 
18.30.

Virittäydy joulunodotukseen 
konsertissa

Ti 2.12. klo 19 kirkossa esiintyvät Oulun Kon-
servatorion kirkkomusiikin opiskelijat Tuomo 
Nikkolan johdolla.

Rippikoulu alkaa

Rippikoululaiset ja van-
hemmat, kummit ja muu 
kotiväki kutsutaan su 
30.11. ensimmäisen adven-
tin sanajumalanpalveluk-
seen klo 10. 
Kirkkokahvit ja rippikou-
luinfo.

lähimmäis- ja ystäväpal-
velun joulukahvit 

To 4.12. klo 14 seurakun-
tasalissa. 

Tervetuloa entiset ja uu-
det vapaaehtoistoimin-
taan haluavat – entisiä ja 
uusia ystäviä tarvitaan!

Raamattupiiri to 27.11. klo 
18 kerhohuoneella.
kerhot: Ma klo 10–11.30 
päiväkerho 3A. Ti klo 
10–11.30 päiväkerho 3B 
ja klo 12.30–14.15 sisarus-
kerho, ryhmä A. Ke klo 
10–12 päiväkerho 5A ja klo 
12.45–14.45 päiväkerho 5B. 
To klo 10 perhekerho seura-
kuntatalolla, ja klo 10–11.45 
sisaruskerho ryhmä B . Pe 
klo 10–12 päiväkerho 4-vuo-
tiaille. Kokkikerho to klo 14.
koulun adventtikirkko pe 
28.11. klo 10 kirkossa. Kaikki 
tervetulleita!
Hartaushetki keskiviikkoi-
sin klo 14 Lumilyhdyssä ja to 
27.11. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
kirkkoneuvoston kokous 
to 27.11. klo 18 srk-talossa.
kirkkokuoro keskiviikkoisin 
klo 18.30 srk-talolla.
Päivähoidon joulujuhla 
torstaina 4.12. klo 18.30 kir-
kossa, joululauluja ja lasten 
esityksiä. Kaikki mukaan!

Diakonia: Ke 3.12. klo 18 
Naisten askarteluilta ker-
hohuoneella. Tehdään sie-
vä, hopeanvärinen puuenke-
li, materiaalimaksu 3 €. Ilm. 
Marjolle viimeistään ma 1.12. 
p. 045 638 1973. Marjolla on 
valmis enkeli nähtävillä, jos 
haluat nähdä etukäteen.
Rauhanyhdistys: Pe 28.11. 
klo 19 joulumyyjäiset ry:llä 
Kyösti Karjula. Su 30.11. klo 
12 pyhäkoulu I Rahkola II Ju-
ha Anttila III Pitkänen. Ti 
2.12. ei ole lasten joulujuhlaa 
erikseen. Ry:n yhteinen jou-
lujuhla on 14.12. klo 17 ry:llä. 
To 4.12. klo 19 varttuneiden-
kerhon joulujuhla Koivulalla.

Hoosianna-hym-
ni kajahtaa jälleen 
sadoissa kirkois-
sa ensimmäisenä 

adventtisunnuntaina 30. 
marraskuuta. Tänä vuon-
na on kulunut 150 vuotta 
siitä, kun koululaisten kuo-
ro esitti Suomessa julkisesti 
Hoosianna-hymnin.

Hoosianna on ruko-
us- ja tervehdyshuuto, joka 
tarkoittaa ”auta” tai ”pelas-
ta”. Kansanjoukot huusivat 
tätä tervehdystä Jeesuksen 
ratsastaessa palmusunnun-
taina Jerusalemiin. Tapah-
tumaa muistellaan advent-
tina, koska silloin alkaa 
Jeesuksen syntymäjuhlan 
odotus. Adventti tulee sa-
noista Adventus Domini eli 
Herran tuleminen.

tukholmasta 
turkuun
Hoosianna kantautui Suo-
meen Ruotsista. Hym-
nin sävelsi Ruotsin hoviin 
kutsuttu saksalainen Ge-
org Joseph Vogler vuonna 
1795. Tukholmasta meren 
yli Turkuun hymni kan-
tautui nopeasti, ja Turun 
musiikillinen seura esitti 
sen tiettävästi ensimmäi-
sen kerran vuonna 1807. 

Hoosianna julkaistiin 
vuonna 1890 koraalikirjas-
sa Kirkolle, koululle ja kodil-

kuolleet: Lauri Paavali (Paa-
vo) Seppänen, 75 ja Lauri 
Matias Grekelä, 73.
kastetut: Vilma Aleksandra 
Repo ja Miko Aleksi Holmi.

Hoosianna 
aloittaa joululaulujen ajan

le. Siitä lähtien se on ollut 
vankka osa suomalaisten 
juhlaperinnettä. Suomen 
kirkon virsikirjaan (vir-
si 1) Hoosianna pääsi kui-
tenkin vasta vuonna 1986, 
vaikka se on ollut pitkään 
yksi suosituimmista virsis-
tämme.

Käsinkirjoitettuna Hoo-
sianna oli Pohjalaisen osa-
kunnan laulukirjassa jo 
1820–30-luvuilla. Hym-
niä esittäessään ylioppilaat 
käyttivät apunaan koulu-
laisia. 

Koululaisten kuoro esitti 
Hoosianna-hymnin julki-
sesti Turussa vuonna 1858 
ruotsin kielellä. Monil-
la paikkakunnilla tuli sen 
jälkeen tavaksi, että kansa-
koululaiset lauloivat Hoo-
siannan ensimmäisenä ad-
venttina kirkossa. Richard 
Faltin sävelsi siihen juhla-
van alkusoiton.

adventtiaika 
alkaa
Ensimmäinen adventtisun-
nuntai aloittaa uuden kirk-
kovuoden. Käytäntö va-
kiintui jo keskiajan lopul-
la. Ensimmäisen adven-
tin paikka vaihtelee välillä 
27.11.–3.12. riippuen siitä, 
mille viikonpäivälle jou-
lu osuu. Ennen joulua tu-
lee olla neljä adventtisun-

nuntaita, jotka valmistavat 
jouluun.

Ensimmäinen adventti-
sunnuntai on suosituimpia 
kirkossakäyntipyhiä. Lap-
set osallistuvat innolla vir-
teen Nyt sytytämme kyntti-
län. Neljäntenä adventtina 
kirkossa loistaa neljä kynt-
tilää kertoen joulun ole-
van jo ovella. Myös mones-
sa kodissa on adventtikynt-
telikkö.

Kirkon liturginen väri on 
adventin alkaessa valkoi-
nen, mutta muuttuu violet-
tiin, katumuksen väriin. Se 
viittaa adventtina alkavaan 
pieneen paastoon. Varsinai-
sen paastoamisen tilalle on 
noussut omastaan antami-
nen lukuisten adventtikerä-
ysten kautta.

Kauneimmat joululaulut 
-yhteislaulutilaisuudet ovat 
suosiossa adventin aikana. 
Ne ovat joulun esiviettoa, 
osoitus siitä, miten joulun 
harrasta tunnelmaa halu-
taan kokea koko joulukuun 
ajan. Tuttujen joululaulujen 
laulaminen on kuin paluuta 
turvalliseen lapsenuskoon, 
jotakin, mikä liittää suku-
polvet toisiinsa.

Lisää tietoa ensimmäisenä 
adventtisunnuntaina järjes-
tettävistä tapahtumista seu-
rakuntien omilla palstoilla.
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eläkeläisten musiikkipiiri to 
27.11. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
urkuvartti ke 3.12. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Elias Nie-

melä.
Seurakuntakerho ma 1.12. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 3.12. klo 13 Kellon 
srk-kodissa, Vierailija Oulun 
seudun dementiayhdistyk-
sestä sekä to 4.12. klo 13 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Kuljetusta tarvitsevat soitta-
kaa, p. 5472 636 pe klo 9-11.
Juttukahvila to 4.12. klo 12 
Martinniemen srk-kodis-
sa. Vieraana Maarit Lampela 
Oulun seudun dementiayh-
distyksestä. Kuljetusta tarvit-
sevat soittakaa, p. 5472 636 
pe klo 9-11.
Haukiputaan kirkon kama-
rikuoro ottaa uusia basso-
laulajia. Ota yhteys kuoron-
johtajaan hannu.niemela@
evl.fi, p. 040 5471 660.
Martinniemeläisten puu-
roilta to 11.12. klo 17 Martin-
niemen srk-kodissa, vieraana 
kunnanjohtaja Jarmo Ron-
kainen. Lapsille askartelua.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-

tuluokka pe 28.11. klo 18.30 
Parkkisella, Elotie 9, jou-
lumyyjäiset la 29.11. klo 11 
ry:llä, pyhäkoulut su 30.11. 
klo 12 Holmalla, Turvakon-

kuja 22, Äijälällä Leipomon-
mutka 2 ja Karannalla, Kei-
jontie 6, seurat su 30.11. klo 
16 hoivaosastolla ja klo 17 
ry:llä, kello: aikuisten jou-

lujuhla la 29.11. klo 18 ry:llä, 
ilm. Teijalle p. 040 5738 766, 
seurat su 30.11. klo 17 ry:llä, 
Jouko Lämsä, Pauli Pasa-
nen, Jokikylä: päiväkerho to 
27.11. klo 17.30-19 ry:llä, raa-
mattuluokka pe 28.11. klo 
17.30 ry:llä, joululaulu-/jul-
kaisuilta pe 28.11. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 30.11. 
klo 12 Asemakylä e. Erkki-
Pekka Rehu, Asemakylä p. 
Tommi Myllyneva, Keskiky-
lä Jussi Rehu, Vänttilänperä 
Reima Niemelä, Taipaleenky-
lä Kari Vengasaho, seurat su 
30.11. klo 14 ry:llä, Olavi Iko-
nen, Timo Karsikas.
kastettu: Aatu Julius Myl-
lyneva, Saara Sinella Vilmi, 
Aleksi Oskari Autio, Matias 
Antero Saarela, Louna Inke-
ri Kiviahde, Martti Ilmari Ti-
monen, Miina Eerika Alaraa-
sakka.
kuolleet: Kalle Johannes 
Alakiuttu, 80; Anja Kristiina 
Haapalehto, 59; Helli Rauha 
Lindgren, 56.

Adventtivesper
 

Su 30.11. klo 18 srk-keskuksessa. 
Liturgia ja puhe Maria Vähäkangas. Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Hannu Niemelä, urut Katri Niskakan-
gas. Kolehti Vienan-Karjalan joulukeräykseen.

kirkkovaltuuston kokous

Keskiviikkona 10.12. klo 18 
Wirkkulassa. 

Kokouksen asialuettelo 
on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustau-
lulla. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
15.12.2008–15.1.2009. Kirk-
koherranvirasto on avoin-
na ma pe klo 10–14 ja to 
10–17. 

Perhekerhot, varhaisnuor-
ten kuorot ja kerhot, aamu-
kahvila ja Veikon valinta 
normaalisti.

Aamurukous keskiviikkona 
klo 7 kirkossa. 
naisten piiri to 27.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Miesten piiri Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Mukulakuoron jouluinen 
kauden päätös to 27.11. 
Partiolaisten lupauksenan-
to su 30.11. klo 17 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ti 2.12. klo 12 Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa. Ad-
ventin ajan virsiä. Seurakun-
tapiiri to 4.12. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Aiheena it-
senäisyys.
Seurakunnan vapaaehtois-
ten jouluruokailu ti 2.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
kirkkokuoro ke 3.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 3.12. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
terveyskeskushartaus to 
4.12. klo 13.
Pyhäkoulunopettajien kou-
lutuspäivä to 4.12. klo 17 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. Kassitarjous joulu-
kuun ajan 3 € / kassi. Ilonpi-
sara on auki 11.12. saakka.
kokoamme joulupaketit ul-
komaalaisille merimiehille 
ja -naisille. Voit tuoda 12.12. 
mennessä lähetyssihteerille 

lahjoituksen esim. saippua, 
hammasharja, -tahna, sham-
poo, pieni pyyhe tai tyynylii-
na, sukat tms.
nuoret: Peli-ilta ke klo 
16.30–18 Kempelehallilla. 
Gospelmessu to 27.11. klo 19 
kirkossa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Joulumyy-
jäiset ry:llä la 29.11 alkaen 
ruokailulla klo 11. Pyhäkou-
lut: su 30.11. klo 12 Kokko-
kangas: Kukkola, Porttilyh-
dynkuja 10. Keskusta-Olli-
la: Kujala, Katintie 7. Santa-
mäki: Eskola, Niittyrannantie 
186. Paituri: Hintsala, Roini-
lantie 8. Seurat su 30.11. klo 
16 ry:llä.
Murron ry: Joulumyyjäiset la 
29.11. klo 11 ry:llä, klo 18 ilta-
ohjelma. Seurat su 30.11. klo 
16 ry:llä.
kastetut: Tommi Joonas Ke-
ränen, Iida Elisabet Pakanen, 
Ellen Olivia Siltala, Ada-Sofia 
Aleksandra Juntunen.

1. adventtisunnuntain perhemessu

30.11. klo 10 kirkossa 

Mukana varhaisnuorten kuoro ja mukulakuo-
ro. Lastenohjaajien esitys. Uusien työntekijöi-
den lapsityönohjaaja Saija Kivelän ja lastenoh-
jaaja Hanna Koskelan työhön siunaaminen. Kirk-
kokahvit.

Vesa-Matti loirin & Ma-
detojan musiikkilukion 
tyttökuoron konsertti pe 
5.12. klo 19 kirkossa.
Lippujen ennakkomyyn-
ti Kapteenin kirjakauppa 
Zeppelin. Ohjelma 25 €.

kantaattikuoron harjoitus 
la 29.11. klo 11 seurakunta-
keskuksessa.
Diakoniapiiri ma 1.12. klo 
12.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
eläkeläisten seurakuntaker-

ho ti 2.12. klo 13 Montin-sa-
lissa.
eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 2.12 klo 13 Alakylän 
nuorisoseurantalo.
Diakoniamyyjäiset ma 1.12. 
klo 13–16.30 Kolamäen ker-

hohuoneessa, Kivitiellä.
Joulumyyjäiset pe 5.12. klo 
9–17 (tai niin kauan kuin ta-
varaa riittää) S-market Ahdin 
aulassa lähetystyön hyväksi. 
Käsitöitä, leivonnaisia, laati-
koita ja arpajaiset.
Joulumyyjäistalkoot to 4.12. 
klo 8 alkaen seurakuntakes-
kuksen keittiössä.
Rukoushetki ma 1.12 klo 18 
Montin-salissa. Sinä kiimin-
kiläinen kristitty, tule kuule-
maan terveisiä Turun Kristus-
päivältä, rukoilemaan, kyse-
lemään ja ideoimaan yhdes-
sä sitä mihin Jumala on mei-
dät kristityt kutsunut.
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. 
nuoret: Kiimingin seurakun-
nassa on haettavana 1.12. 

kiimingin kirkkovaltuusto kokoontuu 

Kokous on keskiviikkona 3.12. klo 18 Jäälin seurakuntakodilla.

Kokouksessa käsitellään
– talousarvio vuodelle 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010–2011,  
– kirkkomaan laajennusosan käyttösuunnitelma, 
– vuoden 2008 talousarvion muuttosuunnitelma Jäälin seurakuntakodin aidan osalta, 
– maanvaihto kunnan ja seurakunnan välillä sekä 
– keskustellaan seurakunnan tiedottamisesta. 

Tervetuloa seuraamaan kokousta!

mennessä opintoavustukset 
kirkonvirkaan tai kristillisis-
sä oppilaitoksissa opiskelevil-
le. Hakemuksessa tulee nä-
kyä, missä opiskelee, tutkin-
tonimike, opiskelukustan-
nukset sekä hakijan yhteys-
tiedot. Hakemukset os. Kii-
mingin seurakunta / Aulikki 
Rinta-Säntti, PL 5, 90901 Kii-
minki. Lisätietoja Aulikilta p. 
040 7431904.
Perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 

Jäälin seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin seurakuntako-
dissa.
kirkkovaltuuston kokous 
3.12. klo 18 Jäälin seurakun-
takodissa.
Rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat 28.11. klo 19 kyläpiireit-
täin. Seurat 30.11. klo 17 
ry:llä.

kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 30.11. klo 15 Mon-
tin-salissa.
kastettu: Carita Jasmin Uu-
sitalo, Vilho Aku Iisakki Pi-
ri, Siiri Annika Keränen, Rai-
mo Samppa Olavi Hirvasnie-
mi, Kalle Joonatan Salme-
la, Jerry Oskari Tuomaanpoi-
ka Inkala, Onni Eemil Mika-
el Määttä.
kuollut: Aino Marja Haipus, 
82; Lempi Sofia Vahtola, 97.

Sävellyskonserttisarja 

Kiimingin seurakunta-
keskuksessa
Su 30.11. klo 18 

Tuomo Nikkolan juhla-
kantaatti kuorolle, so-
listeille ja uruille, kah-
vitarjoilu, kolehti oman 
seurakunnan diakonia-
työlle.

w w w.sxc . hu /  J a s o n M o r r i s o n
w w w.sxc . hu /  C inz ia  N i co l i n i

Diakonia- ja lähetystyön 
Adventtimyyjäiset 

Lauantaina 29.11. klo 
10–12 Kellon seurakunta-
kodissa 

Myytävänä lanttu- ja 
porkkanalaatikoita, lei-
vonnaisia, riisipuuroa ja 
soppaa omiin astioihin, 
käsitöitä, arpoja ym. 
Kahviossa voit pientä 
maksua vastaan syödä 
puuroannoksen tai juoda 
pullakahvit.

w w w.sxc . hu /  Yuce l  Te l l i c i
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Adventtivesper su 30.11. klo 
19 seurakuntakodissa, Oskari 
Holmström, Keijo Piirainen, 
Vox Margarita.
lähetystalkooilta ma 1.12. 
klo 18.30 Lakarin koulun kä-
sityötalon yläkerrassa.
kirpputori ke 3.12. klo 10–13 
talkootuvassa.
omaishoitajien ja hoidetta-
vien puurojuhla ma 1.12. klo 
11 seurakuntakodissa.
Ystävän kammari ti 2.12. klo 
11.30–13.30 seurakuntako-
din isossa kahviossa. Lottia 

vieraina.
kuorot: to 27.11. ja 4.12. klo 
16.30 nuorisokuoro, klo 17 
lapsikuoro, 18.45 Sarakylän 
kappelikuoro, klo 18 kirkko-
kuoro (4.12. kirkossa) ja ke 
3.12. klo 18 Vox Margarita.
nuoret: Iltakahvila Rönö pe 
28.11. klo 18–22 seurakunta-
kodissa.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
siivouksissa, lasten hoidossa 
ym. kodin tehtävissä. Hinta 5 
€ / tunti / apulainen. Varauk-
set Tiinalta 040 571 4636.
Pyhäkoulu su 30.11. klo 13 
Lakkarissa. 
 Perhekerho to 27.11., ma 
1.12. ja to 4.12. klo 10–13 seu-
rakuntakodissa sekä ke 3.12. 
klo 10–13 Petäjärinteen kylä-
talossa, puurojuhla.
Päiväkerhojen ja perheker-
hojen vanhempainilta to 
27.11. klo 18.45 seurakunta-
kodissa, jouluista askartelua.
Satumuskari to 4.12. klo 

16–17 Sarakylän koululla.
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: Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 30.12. 
klo 17, V. Juntunen, T. Luok-
kanen). Sarakylässä raamat-
tuluokka pe 28.11. klo 19 Ii-
vari Jurmulla ja lauluseu-
rat su 30.11. klo 19 Arto Nur-
melalla. Joulujuhla ja seurat 
su 7.12. klo 16 Hirvaskosken 
ry:llä, P. Ihme.
kastettu: Maiju Anna Sofia 
Nyman, Petra Katriina Riekki, 
Satu Milja Helinä Tervonen.
Avioliittoon vihitty: Esa Ju-
hani Kolehmainen ja Carita 
Alexandra Hämäläinen.
Haudattu: Kalle Kokko, 73; 
Sinikka Orvokki Pakkanen, 
45.

tarvitaanko tiernapoikia 
esiintymään?

Tilaa matkaryhmältä mak-
sullinen tiernapoikaesitys 
pikkujouluihin ym. illan-
viettoihin. Esitykset viikos-
ta 48 eteenpäin. 

Varaukset: Tiina Inkeroi-
nen 040 571 4636 tiina.in-
keroinen@evl.fi.

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

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

eurakunnissa tapahtuu 27.11.–4.12.2008

kuorot: Tähde to 27.11. klo 
16 srk-talolla. Kirkkolaulajat 
ke 3.12. klo 18 srk-talolla.
Adventtivesper la 29.11. klo 
21  kirkossa. Tornberg, Kot-
karanta ja kirkkolaulajat.
lasten adventtikirkot pe 

28.11. klo 9 ja 10 kirkossa.
Pyhäkoulua ei ole 30.11. 
perhekirkon vuoksi.
niittypirtin kerho ma 1.12. 
klo 13 Palvelutalolla. Mu-
kana Sinikka. Kahvitarjoilu. 
Mistä saan iloa? Voit ottaa 

mukaan esineen, jossa on 
hyviä muistoja.
Seurakuntakerho ke 3.12. 
klo 12  srk-talolla eläkeläisil-
le. Ohjelmasta vastaa Leena 
Leppäluoto.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 

Lauantaina 29.11. klo 10–15 seurakuntata-
lon pihapiirissä Vanhassa Limingassa 

Ohjelma: 
Klo 10 avaus, lääninrovasti Ilkka Tornberg
Lucia-kuvaelma
Klo 11 joulupukki saapuu
Klo 12.30 Varjoteatteri: Mäyräkoira Väyry-
nen ja Joulun Tähti
Lapsikuoro Tähdet seurakuntatalossa
Klo 13 Joulukimara – runoa ja musiikkia
Klo 13.30  Varjoteatteri: Mäyräkoira Väyry-
nen ja Joulun Tähti 
Klo 14 Tiernapojat
Klo 14.30 Arvonnat
Klo 21 Armas Maasalon Adventtivesper kir-

kossa. Ilkka Tornberg, Mika Kotkaranta ja 
kirkkolaulajat.
Myyntikojuja, Valon Polku, Joulupirtti, po-
niajelua, puuro-ja kahvimyynti, yms yms. 
Tapahtuman järjestää Limingan kunta, Li-
mingan seurakunta ja LC Liminka-Lakeus.

3.12. klo 18.30 Lähetysvintil-
lä. Nyyttärit.
Vapaaehtoistyön tukihenki-
löilta to 4.12. klo 18.30 dia-
koniatoimistossa adventin 
merkeissä. Lisätietoja 044 
7521 226.
nuoret: Nuortenilta to 27.11. 
klo 18–20 Kotikololla, erityi-
sesti kutsutaan talviryhmä 
2:n rippikoululaisia. Nuor-
ten lähetysvintti ti 2.12. klo 
17–18.30 lähetysvintillä, tu-
tustumassa talviryhmä 1. 
Nuorten pikkujoulut to 4.12. 
klo 18 alkaen Kotikololla. Tu-
lossa Isosleiri 12.–14.12. Il-
moittaudu viimeistään 4.12. 
Katrille 044 7521 236.
Perhekerhot: Ti 2.12. klo 
9.30–11 Kotikololla. Mukana 
Heli Hietala 4H:sta, jouluas-
kartelua. Ke 3.12. klo 9.30–11 
Vanamossa. Mukana Miimu-
li-lastenvaatteet Anne Seidi-
ja ja Heli Hietala 4H:sta, jou-
luaskartelua. Perhekerhojen 
yhteinen joulujuhla ke 17.12. 
Vanamossa. Linja-autovara-

uksen ja tarjottavan vuoksi il-
moittautumiset ja tiedustelut 
Helenalta viimeistään 11.12. 
mennessä 044 7521 230.
Partio: Pe 28.11. Make päi-
vystää Partiotoimistossa klo 
14–16. Partiohuivikankaat ja 
merkit myynnissä, hinta 6 eu-
roa. Seikkailija- ja tarpojakor-
tit sekä sudenpentukirjat saa-
puneet. Johtajat voivat lunas-
taa partiotoimistosta. Kor-
tit 1 euro / kpl, kirja 3 euroa 
/ kpl. Lupausharjoitukset Li-
mingan kirkossa klo 16.30 it-
senäisyyspäivänä lupauk-
senantaville, lipunkantajil-
le, airueille ja kunniavartioil-
le. Ommeltu partiohuivi mu-
kaan. Vanhoille partiolaisille 
myydään partiohuivikankaita 
tammikuussa. La 29.11. Wan-
hanajanjoulu-tapahtumas-
sa seurakuntatalon ympäris-
tössä sudenpennut avustavat 
lyhtyjen laitossa alueelle. Sa-
moajilla ja Vaeltajilla glögi-
teltta. Myymme myös partio-
laisten adventtikalentereita. 

Su 30.11. kirkkopalvelussa vj-
oppilaat. Ke 3.12. Telkkien ja 
Lumikoiden kokous Kotikolol-
la klo 16–17. Make vetää. Pe 
5.12. Make päivystää partio-
toimistossa klo 15–17. La 6.12. 
Itsenäisyyspäivä.  Info jaossa 
Kotikolon eteisessä ja ryhmi-
en johtajilla. Koko lippukun-
ta osallistuu itsenäisyyspäi-
vän lupauksenantotilaisuu-
teen. Su 7.12. kirkkopalvelus-
sa Telkät. Uudet jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan partio-
toimintaan. Tiedustelut: Par-
tiotoimisto / Kotikolo / Mark-
ku Korhonen, markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044 7521223.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 28.11. klo 
18.30. Aikuisten jouluate-
ria la 29.11. klo 18 ry:llä. Py-
häkoulut su 30.11. klo 11.30. 
Varttuneiden kerho ti 2.12. 
klo 12 ry:llä.
kastettu: Iikka Elias Hahl, 
Elina Roosa-Maria Puusaari, 
Niko Mikael Sillanpää, Tuo-
mas Samuli Tiitto.

kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 28.11. klo 10.15 kap-
pelissa, Simo Pekka Pekkala. 
Miesten piiri pe 28.11. klo 18 
Koortilassa. 
naistenilta ma 1.12. klo 
18.30 Koortilassa. Jouluiset 
nyyttikestit.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 2.12. klo 12 rukoushuo-

neella, Simo Pekka Pekkala. 
Aiheena adventinajan tapah-
tumat ja itsenäisyyspäivä.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
2.12. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Jouni Heikkinen.
lähetysilta ti 2.12. klo 18 Irja 
Pirttikoskella, Asematie 7, lä-
hetyssihteeri Anja Hämäläi-
nen, Jouni Heikkinen.
Iltahartaus ti 2.12. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 3.12. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Simo Pekka Pekkala ja Os-
si Kajava laulattavat advent-
tiajan lauluja. 
Hartaus ke 3.12. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 3.12. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Herättäjän seurat ke 3.12. 
klo 19 Koortilassa. Lauletaan 
Siionin jouluvirsiä, muka-
na Veikko Kärnä, Jouni Heik-
kinen.
Aamuhartaus to 4.12. klo 
9.15 Päiväkeskuksessa, Simo 

Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
4.12. klo 14 Vire-kodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Isänmaallinen joulukon-
sertti to 4.12. klo 19 kirkos-
sa, esiintyjinä oopperalaula-
ja Hannu Niemelä ja Muhok-
sen seurakunnan kamarikuo-
ro, puhe Simo Pekka Pekka-
la. Konserttiin järjestetään 
kirkkokyyti, ilmoittautumiset 
2.12. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 533 1284.
Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelukseen la 6.12. klo 10 
ja sen jälkeen pidettävään 
juhlaan järjestetään myös 
kyyti, ilmoittautumiset 4.12. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 533 1284. 
työttömien jouluruokai-
lu ti 16.12. klo 12 seurakun-
tatalossa. Ilmoittautuminen 
10.12. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284.
kuorot: ke 2.12. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harj. srk-talossa. 

lähetyslounas 

1. adventtisunnuntaina 
30.11. klo 13–15
seurakuntatalossa

Lounas sisältää: alkukeit-
to, lohikiusaus, salaatit, 
leivät, juomat, marjajää-
dyke, kahvi. Aterian hin-
ta 8 € / aikuinen,  4 € / 
4–15-vuotias. Arvontaa.

Tervetuloa yhdessä ruo-
kailemaan!

lapset ja perheet: perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. Perhekirkko su 
30.11. klo 12.
nuoret: päivystys nuori-
sotoimistolla pe 28.11. klo 
15–17 p. 533 1201. Yökahvi-
la la 29.11. klo 19.30–23.30 
Nuokkarilla. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisille 
su 30.11. klo 12–13 srk-talon 
nuortentilassa. Nuortenil-
ta ke 3.12. klo 17–18.30 Päi-
värinteen srk-salissa. Kou-
lupastoripäivystys yläas-
teella ja lukiolla to 4.12. klo 
10.40–12.15. 
Rippikoulut: kesä II-rippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 28.11. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa, oppitunnit la 
29.11. klo 10–14 srk-talossa ja 
perhekirkko su 30.11. klo 12. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-

sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 2.12. klo 12, Simo Pekka 
Pekkala. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
la 29.11. klo 11 joulumyyjäi-
set ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokka-iltakylä Laitasaares-
sa, Kati ja Sauli Parviaisella, 
Käärmeläntie 152. Su 30.11. 
klo 12 pyhäkouluna 1. ad-
venttisunnuntain perhekirk-
ko. Klo 17 radioseurat ry:llä 
(Radio Pooki). Ma 1.12. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. www.mu-
hoksenrauhanyhdistys.fi. 
laitasaaren rauhanyhdis-

tys: pe 28.11. klo 18.30 raa-
mattuluokka ry:llä. La 29.11. 
klo 11 joulumyyjäiset ry:llä. 
Klo 19 isojen raamattuluok-
ka ja iltakylä S. Parviaisella, 
Käärmeläntie. Su 30.11. klo 
12 perhekirkko Muhoksen 
kirkossa. Klo 17 seurat ja lau-
lutuokio ry:llä. 
kastettu: Alina Inkeri Kerä-
nen.
kuollut: Jorma Ilmari Paak-
kola, 68; Eero Pentti Seppä-
nen, 74.

Hoosiannaa laulaen tervehdimme Jeesus-
ta kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, 
että hän on tullut ja vapauttanut meidät 
yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa.

Omaishoitajien ja heidän läheistensä kirk-
kopyhä 30.11. seurakuntakodilla klo 10.

Omaishoitajien ja hoidettavien yhteinen 
puurojuhla ma 1.12. klo 11–13 seurakunta-
kodissa.

Diakoniatyön 
adventtimyyjäiset 

torstaina 4.12. klo 16–17.30 
seurakuntatalossa.
Myytävänä leivonnaisia, 
käsitöitä, askarteluja, ar-
poja ym. 
Mukana myös partio, Villa-
vakka ja PeLa. 

Wanhan Ajan Joulu 
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Piippolan ja Pulkkilan 
5-vuotiaiden yhteiset syn-
tymäpäiväjuhlat ke 3.12. klo 
18 Pulkkilan srk-talossa.

keStIlä
Seurakunnan ohjelmaa pe 
28.11. klo 13 Pihlajistossa.
Seurat su 30.11. klo 19 ry:llä, 
Olli-Pekka Telkki.
kirkkokuoro ma 1.12. klo 19, 
huom. päivä.
Ystävänkammari ke 3.12. klo 
12 srk-kodissa, ohjelmana 
peruskoululaisten esittämä-
nä sota-ajan elämää.
kerhot: Perhekerho to 27.11. 
klo 11, päiväkerho ma klo 
10, Aarrearkku-kerho to klo 
15.30, Salaisuuksien kaivos to 
klo 17.30. Seurakuntakerho 
pe 28.11. klo 10 srk-kodissa.

PIIPPolA
Veteraaniväen joulujuhla 
ma 1.12. klo 11 srk-kodissa.
kehitysvammaisten kerho 
ma 1.12. klo 12.15 Vanamo-
kodissa.

Hartaus ma 1.12. klo 13.30 
Työkeskus Ponnarissa.
kirkkokuoro ma klo 14.30 
srk-kodissa. 
kerhot: Seurakuntakerho ti 
2.11. klo 12 Väinölässä. Per-
hekerho pe klo 10 ja varhais-
nuorten kerho to klo 16.30 
srk-kodissa.

PulkkIlA
Joulumyyjäiset la 29.11. klo 
14–15 ry:llä. Laatikoita, jou-
luleivonnaisia. Arvontaa. 
Torttukahvitarjoilu. 
Ystävyysseura to 4.12. klo 13 
vanhustentalolla.
kerhot: Seurakuntakerho ke 
3.12. klo 12, perhekerho ma 
klo 10 ja päiväkerho pe klo 
13 srk-talossa. 

PYHäntä
kirkkokuorolaiset to 27.11. 
klo 18.30 lähtö Pulkkilaan 
srk-talolta. 
Pyhännän vanhustentalo-
yhdistys ry:n syyskokous pe 
28.11. klo 13 Ukonojan ker-
hohuoneella. Sääntöjen 8 § 
määräämät asiat.
Järjestömyyjäiset la 29.11. 
klo 9–13 srk-talossa. Puuro, 
soppa ja torttukahvit 4 €. Ar-
pajaiset. Myyntipöytien vara-
us Ennalta 0207 109 874. Jär-
jestöt ja koululaiset maksut-
tomia. Paikkakuntalaiset 10 
€, ulkopuoliset 15 € /pöytä. 
Seurat la 29.11. klo 19 Evelii-
na ja Jukka Kiviojalla. 
Sulo kauton eläkkeellesiir-
tymisjuhla ja juhlalounas su 
30.11. messun jälkeen srk-ta-
lossa. Vapaaeht. ruokamaksu 
kappelin diakoniarahastolle. 
Mll:n perhekahvila ma 1.12. 
klo 11 kerhohuoneessa. 
Jouluinen diakoniapiiri ti 
2.12. klo 18 Maaralan kyläta-
lolla. lukupiirit ma klo 9 srk-

kohti Joulun tunnelmaa 
-konsertti
Ti 2.12. klo 19 
Piippolan kirkossa
Stefan Stanciu, panhuilu
Jari Ruonala, kitara

talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneella.
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17, 
kirkkokuoro klo 18 ja nuori-
sokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lossa. kerhot: Perhekerho to 
4.12. klo 11, päiväkerho ti klo 
10, Salaisuuksien kaivos  ke 
klo 15 kerhohuoneessa.
kuulutettu: Kimmo Pette-
ri Huusko ja Anna-Reetta Ju-
lia Kamula.

RAntSIlA
eläkeliitto ti 2.12. klo 11 srk-
talossa.
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 13 Rauhalassa. 
Joulumyyjäiset pe 28.11. klo 
18 ry:llä. Joululeivonnaisia, 
käsitöitä, joulupukki, arvon-
taa, mm. lastenpöytäkalusto.
Joulunavausmarkkinat la 
29.11. liikuntahallilla. Avaus 
klo 10, kunnanjohtaja ja kap-
palainen. Tiernatytöt ja lap-
sikuorolaiset. Myyntipöydät 
lähetystyöllä ja lapsikuorolla. 

Arvontaa. Lapsikuorolaiset 
myyvät Kuljen iloiten -levyä. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11, lapsikuoro Stellat ke 
klo 15 srk-talossa, to klo 13.30 
Mankilan koululla ja pe 28.11. 
klo 13 Hovin koululla. 
kerhot: Perhekerho Palle-
rot ma klo 10. Tyttökerho to 

27.11. klo 16. Isot Nuput pe 
28.11. klo 13.30. Joulukuus-
sa ei ole päivä- eikä varhais-
nuortenkerhoja.
kastettu: Petra Maria Tuo-
mela.
kuollut: Vappu Elisabet Au-
tio s. Pussila, 84.

Saammeko tulla laulamaan? 
Pyynnöt Rantsilan tiernatytöille kanttori Arja Leinonen 
0208 109 732.

Siikasalo 

tyrnävä 

www.siikasalo.fi

www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

RuukkI
Halutessasi tavata diakonia-
työntekijän ota yhteys Pirkko 
Alamännistöön p. 050 5945 
740 tai Lahja Rautiolaan p. 
050 4694 774. Diakoniatyön-
tekijän vastaanotto ke klo 
10–12 Ruukin srk-talossa. 
Perhekerho ti klo 9.30–11.30 
Paavolan srk-talolla. Ke klo 
9.30–11.30 Ruukin srk-talol-

la ja to klo 9.30–11.30 Revon-
lahden srk-talolla. 
Sukkapiiri to 27.11. klo 13 
Ruukin srk-talolla. Kudotaan 
sukkia ja muuta lämmintä. 
lapsikuoro to 27.11. ja to 
4.12. klo 15 Ruukin srk-talolla 
ja ti 2.12. klo 16 Paavolan srk-
talolla. Yrjö Nissinen. 
Peli-ilta to 27.11. klo 18–20 
Ruukin srk-talolla 12–19-vuo-
tiaille. kaakaokerho to 27.11. 
ja 4.12. klo 12.30 Revonlah-
den srk-talolla 1.–2.-luokka-
laisille. tyttökerho ti 2.12. 
klo 17.30 Ruukin srk-talolla 
2.–4.-luokkien tytöille.
kaiken kansan adventtijuh-
la su 30.11. klo 11 Paavolan 
srk-talolla.
Ikäihmisten ja seurakunnan 
laulupiiri ti 2.12. klo 13 Re-
vonlahden srk-talolla. 
Aikuisten päiväpiiri ke 3.12. 
klo 12 Ruukin srk-talolla.
Aikuisten kehitysvammais-
ten keskusteluilta ke 3.12. 
klo 17.30–19 Paavolan srk-ta-
lolla.

kirkkokuoron yhteishar-
joitus ke 3.12. klo 19 Ruukin 
srk-talolla.
nuortenilta to 4.12. klo 18 
Ruukin srk-talolla, illan jäl-
keen avoimet ovat klo 21 asti.
Rauhanyhdistykset: Pe 28.11. 
klo 18 ompeluseurat Revon-
lahdella, klo 19 ompeluseurat 
ja julkaisuilta Ruukissa, klo 
19 ompeluseurat Luohualla, 
klo 19 julkaisuilta Paavolassa 
ry:llä. La 29.11. klo 19 seurat 
Luohuan ry:llä Yrjö Pirnes. Su 
30.11. klo 13 ja 18 seurat Re-
vonlahden ry:llä, Pekka Ter-
vo ja Heikki Saarela. Ti 2.12. 

Adventtisunnuntain 
perhekirkko 

Su 30.11. klo 10 Paavolan 
kirkossa. Pirkko Alamän-
nistö ja Lahja Rautiola siu-
nataan tehtäviinsä. Kirkon 
jälkeen kaiken kansan ad-
venttijuhla Paavolan srk-
talolla. Joulupuurosta va-
paaehtoinen maksu. Linja-
auto: Siikajoki kirkko 8.25, 
Siikajoki Sale 8.30, Revon-
lahti SEO 8.50, pohjois-
puolta Ruukkiin, Ruukki 
Tervatupa 9.05, Pekkalan-
tietä Paavolaan. Paluukyy-
ti adventtijuhlan jälkeen.

klo 13 aikuistenkerho Aune ja 
Tauno Heikkilällä.
kastettu: Viljo Aukusti Iso-
pahkala ja Benjamin Julius 
Kinnunen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jukka Olavi Mehtälä ja Kirsti 
Irene Tokola.
kuollut: Lempi Johanna 
Virkberg e. Seluska, 85; Jor-
ma Kalervo Ojala, 66.

SIIkAJokI
Perhekerho torstaisin klo 
10–12.30 srk-talolla.  
Adventtimessut su 30.11. klo 
11–14 Siikajoenkylän seura-
kuntatalolla. Pöytävaraukset 
to 27.11. klo 12 mennessä p. 
044 343 8148. Pöytien jako la 
29.11. klo 16.
Vanhusten päiväpiiri ma 
1.12. klo 13 Puistolassa.
Virsihetki ti 2.12. klo 13 Puis-
tolassa. Yrjö Nissinen.
Varkkari-ilta ti 2.12. klo 18 
srk-talolla 3.–6.-luokkalaisille.
lapsikuoro ke 3.12. klo 15 
srk-talolla.

Rauhanyhdistys: Pe 28.11. 
klo 19.30 raamattuluokka Ti-
mo Jaakolalla. La 29.11. klo 13 
joulumyyjäiset ry:llä. Su 30.11. 
klo 12 pyhäkoulut Kari Haika-
ralla ja Jouko Pietarilalla. Ma 
1.12. sisarkerhon pikkujou-
lu Victoriinassa. Lähtö ry:ltä 
klo 17.45. Ke 3.12. klo 18.30 
ompeluseurat ja to 4.12. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä.
kastettu: Aaron Ossian Hai-
kara.

VIHAntI
Perhekerho tiistaisin klo 
10–11.30 sinisellä talolla.
Diakonia-lähetyspiiri to 
27.1. klo 12 Lumimetsän kou-
lun kerhohuoneessa.
Hartaus pe 28.11. klo 12 van-
hainkodilla.
Yksinlaulajien perinteinen 
joulukonsertti su 30.11. klo 
15 srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 2.12. klo 
13 srk-talolla.
Diakonia-lähetyspiiri ke 
3.12. klo 12 Alpuan meijerin 

pirtissä.
kirkkokuoron yhteishar-
joitus ke 3.12. klo 19 Ruukin 
srk-talolla.
Reserviläisten kuoron harj. 
to 4.12. klo 18 srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Pe 28.11. 
klo 18 joulumyyjäiset kirkon-
kylän ry:llä. La 29.11 klo 11 
joulumyyjäiset ja klo 13 seu-
rat Alpuan ry:llä, Mikko Han-
hineva.

Vapaaehtoistyöntekijöi-
den jouluretki 
To 4.12. Lähtö Vihannin 
kirkon parkkipaikalta klo 
11.45, Paavolan srk-talol-
ta klo 12, Ruukin srk-talol-
ta klo 12.15, Tervatuvalta 
klo 12.20 ja Revonlahden 
srk-talolta klo 12.30. Ohjel-
massa kahvit Tiina-Elinassa, 
käynti Käsityöläismyymäläs-
sä ja ohjelmallinen ruokailu 
Pattijoen Veteraanimajalla. 
Tervetuloe! Matka on ilmai-
nen. Ilm. viim. 28.11. p. 050 
469 4774.

Joulu, loisteesi luo
JoulukonSeRttI
Siikajoen kirkossa
su 7.12. klo 18
Esiintyjät Taina Isokoski-
Fält, Kirsti Kahila-Utunen, 
Sulevi Leinonen, Vuokko 
Pelkonen, Erkki Vanhata-
lo, Eero Vähäsarja. Säestys 
Jonna Ypyä. Ohjelma 4 €, 
tuotto Sotaveteraaneille.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri torstaina 27.11. 
klo 10.30 Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus perjantaina 28.11. 
klo 13.30 Kotolassa.
Seurakuntakerho tiistaina 
2.12. klo 12.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Hartaus torstaina 4.12. klo 
13.15 Limingan sairaalassa ja 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
kirkkovaltuuston kokous 
torstaina 4.12. klo 19 Tyrnä-
vän srk-talolla. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla aukioloaikana. 
Kirkkovaltuuston kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja muu-
toksenhakuohjeineen on 
nähtävänä kirkkoherranvi-
rastossa 8.12.2008–6.1.2009.
nuoret: Nuortenilta perjan-
taina 28.11. klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla.
temmes: Seurakuntailta 
torstaina 27.11. klo 18.30 Siiri 
Hongalla, Kestiläntie 54.

Diakonian, lähetyksen ja kehitysvammaistuen 
joulumyyjäiset 

Lauantaina 29.11. klo 10 Temmeksen seurakuntata-
lolla. Myytävänä mm. leivonnaisia ja arpoja. Lahjoi-
tuksia otetaan vastaan.

tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauantaina 29.11. klo 11 jou-
lumyyjäiset ry:llä. Sunnuntai-
na 30.11. seurat klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauantaina 29.11. klo 11 jou-

lumyyjäiset ja klo 18 iltaoh-
jelma ry:llä. Sunnuntaina 
30.11. klo 16 seurat ry:llä.
kastettu: Kiira Maria Kontio-
kari, Riku Hannes Rekinen, 
Aapo Juhani Tauriainen, Sen-
ja Tuulia Ylimäki.

Armas Maasalon säveltä-
mä adventtivesper 1. ad-
venttisunnuntaina 30.11. 
klo 16 Temmeksen kirkos-
sa ja klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Liturgia ja puhe Ti-
mo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski, urku-
ri Tomi Heilimo, Tyrnävän 
kirkkokuoro.

R
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1. kivi

Uteliaisuus on ihmisille luontaista, 
jopa suotavaa. Vain elämälle uteli-
aat ihmiset jaksavat päivästä toi-
seen, uteliaana sen suhteen, mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. 

Uteliaisuus saa ottamaan sel-
vää, oppimaan, kehittämään uut-
ta ja kokemaan onnistumisen tun-
teita. Uteliaisuus suuntautuu ulos-
päin, kohti toisia ihmisiä ja yhtei-
söä. Utelias on kiinnostunut toi-
sista ihmisistä ja kuuntelee heitä. 
Hän on mutkaton, kuten yksi seit-
semästä kääpiöstä.

Uteliaisuus voi tunkea myös lii-
an syvälle, niin että sen sihisee kie-
len päällä. Uteliaasta voi tulla urk-
kija, joka saa mielihyvää siitä, että 

tietää asioita, joita hänen ei pitäi-
si tietää. 

Mitkä lienevät urkkijan motii-
vit? Haluaako hän tietää asioita 
pelkästään tietämisen ilosta, kir-
joittaakseen ne pieneen mustaan 
muistikirjaan, laatiakseen syvälli-
siä henkilökuvia tuntemistaan ih-
misistä vai kartoittaakseen filoso-
fisesti ihmiselon vaiheita? Tuskin 
mitään näistä. Urkkijalle tieto on 
valtaa ja oma itsetunto paisuu sii-
tä, että tietää.

Aivan liian usealla urkkijalla 
tietojen kaivelemisen innon taka-
na on kademieli, katkeruus tai juo-
nittelu. Samalla tavalla kuin leh-
tikioskeista riistetään käsistä il-

tapäivälehtien numerot, joissa on 
kokonainen liite kansalaisten ve-
rotietoja (ah, tätä yhteiskunnan 
demokraattista avoimuutta!), niin 
samalla tavalla kahvikupposen ää-
ressä vaihdetaan raportteja yhtei-
sistä tuttavista.

Elämän huippuhetkiä liiallisen 
uteliaisuuden riivaamalle ovat ne, 
kun hän pääsee heittämään kuuli-
jakunnalle todellisen herkkuluun, 
jossa riittää järsittävää moneksi 
päiväksi. Parempaa kuin salattu-
jen elämien ja kauniiden ja rohkei-
den katsominen putkeen onkin se, 
että tietää jostakusta toisesta asioi-
ta, joita hän ei tiedä sinun tietävän. 
Olipa se sitten salarakas, kännissä 

töppäily, ulosotossa olevat laskut, 
lisääntymisongelmat, masennus-
kaudet, uhkaava työttömyys tai 
lapsen kouluongelmat. 

Urkkija käyttäytyy ystävälli-
sesti, esittää viattoman uteliain 
silmin kysymyksiä, joilla sivutaan 
asiaa, ja katsoo, kuinka toinen rea-
goi. Naruista vedellen urkkija mie-
listelee, nyökyttelee päätään ja on 
kuuntelevinaan ja uskovinaan. 
Vaikka tietää paremmin. 

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

Urkkija vaanii pinnan alla

Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon juma-
lanpalveluselämää ryt-
mittää kirkkovuosi, jos-

sa seurataan Jeesuksen elämän 
vaiheita syntymästä kuolemaan 
sekä ylösnousemukseen. Kirk-
kovuosi jaetaan tavallisesti jou-
lu-, pääsiäis- ja helluntaipiirei-
hin ja se alkaa ensimmäisestä 
adventista päättyen tuomiosun-
nuntaihin. 

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

Kirkkovuoden pyhien aihei-
ta ilmaistaan käyttämällä vä-
rejä, joita kutsutaan liturgisiksi 

Adventin aika on odotuksen ai-
kaa. Odotamme joulua, Vapah-
tajamme syntymäjuhlaa. Jokai-
sena sunnuntaina sytytämme 
yhden kynttilän lisää. Jokaisella 
niistä on oma merkityksensä: toi-
vo, rauha, rakkaus ja ilo. 

1. kynttilä: Toivo ja odotus 
viriää. Täydelliseen pimeyteen 
syttyi ensiksi pieni valo, toi-
von kipinä. Jotakin äärimmäi-
sen hyvää on edessäpäin. Me 
käymme sitä kohti toiveikkain 
ajatuksin. Toivo saa liikettä la-
maantuneisiin jäseniin. Kes-
keytynyt matkanteko saa uut-
ta puhtia – valon määrä kasvaa 
odotuksen kestäessä. 

väreiksi. Suomen evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa niistä käy-
tetään viittä: vihreää, valkois-
ta, violettia/sinistä, punaista ja 
mustaa. 

Selvimmin liturgiset värit nä-
kyvät seurakuntalaisille kirkko-
tekstiileissä: jumalanpalvelus-
vaatteissa eli papin käyttämässä 
stolassa ja messukasukassa, eh-
toollisliturgiaan käytetyissä teks-
tiileissä kuten ehtoollismaljan 
peittämiseen käytettävässä kalk-
kiliinassa sekä alttarin ja saarnas-
tuolin koristeluissa. 

Liturginen väri vaihdetaan py-
hän aattona kello 18 ja sitä käyte-
tään yleensä koko seuraavan vii-
kon ajan. On myös olemassa niin 
sanottuja pistepyhiä, joiden li-
turginen väri rajoittuu kyseiseen 
päivään. Näitä pistepyhiä ovat 
esimerkiksi 1. adventtisunnuntai 
ja itsenäisyyspäivä. 

Valkoinen 
kuvaa iloa 
Valkoista käytetään muun muas-
sa 1. adventtisunnuntaina, jou-
lujakson ja pääsiäisjakson aika-

na sekä kolminaisuuden päivänä, 
kirkastussunnuntaina, kynttilän-
päivänä ja mikkelinpäivänä. Kir-
kollisten pyhien lisäksi valkoista 
on tapana käyttää kastejuhlissa 
sekä toisinaan myös hautaan siu-
naamisissa.

Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa valkoinen on kirkkauden, 
ilon ja riemun väri. Se kuvaa myös 
puhtautta ja iankaikkista autuutta. 
Se on Jumalan, Kristuksen ja tai-
vaan enkelien symboli. Valkoisen 
rinnalla voidaan käyttää myös kul-
lan ja hopean värejä.

Valkoiseen liitetään myös 
paljon muita merkityksiä. So-
dassa valkoisella lipulla ilmoi-
tetaan halukkuus aselepoon tai 
antautumiseen. Hindut ja budd-
halaiset pitävät valkoista suru-
värinä ja myös antiikin Roo-
massa keisarin kuoltua valkoi-
nen oli surun väri. Thaimaas-
sa valkoista elefanttia pidetään 
pyhänä eläimenä ja valkoinen 
kyyhky symboloi rauhaa maa-
ilmanlaajuisesti. 

Maarit itkoNEN

Sytytämme kynttilän
2. kynttilä: Maailma kaipaa 

rauhaa. Sotia, vihamielisyyttä, 
sortoa jopa kidutusta on mones-
sa maailman kolkassa. Sytyttä-
essämme kynttilän rukoilemme 
rauha maailmaan, rukoilemme 
väkivallan loppumista. Adventti-
kynttilänä rauha tarkoittaa edel-
lisen lisäksi sisäistä rauhaa ja rau-
hoittumista, kun valmistaudum-
me joulun viettoon. Se voisi mer-
kitä myös aselevon tekemistä per-
heenjäsenten ja ystävien kesken. 
Lopetetaan riidat ja haukkumi-
set ja tehdään sovinto. 

3. kynttilä: Rakkautta maail-
maan. Rakkautta ja rakastavaa 
mielenlaatua meidän sopii osoit-

taa omaa pientä elinpiiriä laa-
jemmalle. Rakkaus, johon kynt-
tilä viittaa liittyy erityisesti Ju-
malan uhrautuvaan rakkauteen. 
Se alkaa siitä, että Jumalan Poi-
ka syntyy ihmiseksi maailmaan. 
Siihen rakkauteen meitä advent-
ti valmistaa.

4. kynttilä: Ilon kynttilä. Joulu 
on jo lähellä. Enkelien viesti vas-
tasyntyneestä Vapahtajasta kertoi 
suuresta ilosta. Jumala haluaa joh-
dattaa meidät iloon. Tämä ilo syn-
tyy Jumalan tuntemisesta. Mitä lä-
heisemmin tunnemme Jumalan, 
sitä suuremmaksi ilomme käy. 

Juha VähäkaNgaS

Kirkkovuoden 
värit

1. osa
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