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Luonnolliselle henkilölle, joka osallistuu Suo-

men evankelis-luterilaisen kirkon Hailuodon 

seurakunnan, Lumijoen seurakunnan, Hauki-

putaan seurakunnan, Kempeleen seurakunnan, 

Kiimingin seurakunnan, Limingan seurakunnan, 

Muhoksen seurakunnan, Oulunsalon seurakun-

nan, Pudasjärven seurakunnan, Siikalatvan seu-

rakunnan, Tyrnävän seurakunnan, Oulun evan-

kelis-luterilaisen seurakuntayhtymän, Oulun tuo-

miokirkkoseurakunnan, Oulujoen seurakunnan, 

Karjasillan seurakunnan, Tuiran seurakunnan, 

Oulun merimieskirkon tai Oulun hiippakunnan 

tuomiokapitulin järjestämään tai näiden tilois-

sa seurakunnan konserniin kuuluvan yhteisön, 

herätysliikeyhdistyksen, lähetysjärjestön, rekis-

teröidyn tai rekisteröimättömän vapaaehtoistoi-

mijoiden yhdistyksen tai yhteenliittymän, har-

rastuskerhon, piirin, partion, eläkeläisjärjestön, 

elinkeinonharjoittajan, osuuskunnan, hyvänte-

keväisyysjärjestön, säätiön, opiskelijajärjestön, 

rekisteröidyn puolueen, esiintyvän taiteilijan tai 

taiteilijaryhmän, valtion, kunnan tai kuntayhty-

män, yksityisen koulun tai evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon kuulumattoman kristillisen yhdyskun-

nan järjestämään jumalanpalvelukseen, hartaus-

tilaisuuteen, rukoushetkeen, konserttiin, seuroi-

hin tai muuhun sellaiseen tilaisuuteen, joka luon-

teeltaan on kokonaan tai osittain uskonnollinen 

tai johon osallistuminen voi ilmaista tilaisuuteen 

osallistuvan henkilön vakaumusta tai uskonnol-

lista maailmankuvaa, saatetaan ilman, että hen-

kilö voi pätevästi vedota tietämättömyyteen-

sä, jos tilaisuus on järjestetty Rauhan Tervehdys 

-seurakuntalehden osoitteettoman jakelun levik-

kialueella, tällä kuulutuksella tiedoksi, että edel-

lä luetelluissa tilaisuuksissa voidaan erikseen tie-

dottamatta, kuuluttamatta tai lupaa kysymättä 

piirtää, ottaa valokuvia tai kuvata videokuvaa 

siten, että kuvattu tai piirretty aineisto voidaan 

määräämättömän ajan kuluttua erikseen asias-

ta tiedottamatta, kuuluttamatta tai lupaa kysy-

mättä levittää eri julkaisualustoilla joko sellaise-

naan tai muokattuna yleisön keskuuteen siten, 

että henkilö voi olla tunnistettavissa kuvatusta 

aineistoista.

Aatoksia

KUULUTUS

Pahaenteinen 
hiljaisuus
Tulemme varuillemme, jos vastuul-
lamme oleva lapsi on äkkiä hiljaa. 
Äsken leikki oli avointa, eikä lap-
sen tekemisten seuraaminen tuot-
tanut vaivaa. 

Hiljaisuus saattaa olla merkki 
siitä, että lapsi kokee tekevänsä jo-
takin kiellettyä tai vähintään ky-
seenalaista. Hän ehkä pelkää tu-
levansa nähdyksi ja häpeää, vaik-
ka samalla ottaa arvokkaan riskin 
kokeilla tavanomaisuuden sijaan jo-
takin uutta. 

Sama ilmiö toistuu aikuisena ta-
bujen kohdalla. Vaikean ja ristiriitai-
sen asian ympärillä hiljaisuus laaje-
nee. Hengitystä pidätellään. Leikin ja 
elämän äänet vaimenevat.

Oululaisessa kirkollisessa elä-
mässä vaalimme hiljaisesti monia 
arkaluontoisia aiheita. Pienistä ja 
seurakuntalaisten kannalta merki-
tyksettömistä asioista metelöidään 
helposti. 

Väännämme kättä siitä, minkälai-
silla hallinnollisilla rakenteilla elämä 
sujuisi parhaiten, mutta vaikenem-
me, kun joku kokee itseänsä syrjittä-
vän tai omantunnon vapauttaan lou-
kattavan. Kun emme osaa puuttua 
asioihin, puutumme niiden kuoriin. 
Kun emme osaa keskustella ristirii-
doista, riitelemme ja väistelemme.

Tiedämme myös, että naispap-
peuteen kriittisesti suhtautuvia seu-
rakuntalaisia ja työntekijöitä on pal-
jon. Torjumista tapahtuu käytännös-
sä, asenteissa tai vakaumuksessa. Kir-
kon sisällä ei keskustella tästä, vaan 
seurataan, mitä muut kirjoittavat asi-
asta. Puhumme järjestyksistä ja sään-
nöistä, mutta emme varsinaisesta asi-
asta.

Tiedämme myös, että niin kut-
suttuja aktiiviseurakuntalaisia on 
seurakuntien jäsenistä muutama 
prosentti, mutta samansuuruis-
ta veroa maksavia, vähemmän toi-
mintaan osallistuvia seurakunta-
laisia on yli 90 prosenttia. Kirkon 
resursseista kuitenkin suurin osa 
kohdistuu palveluihin ja toimin-
taan, joka tavoittaa tuon muuta-
man prosentin. 

Tiedämme myös, että kirkollises-
sa keskustelussa asema määrittää pu-
hevaltaa. Olemme hiljaisesti hyväk-
syneet järjestyksen, jossa mielipiteen 
oikeus mitataan henkilön asemalla 
tai kirkon virallisiin linjauksiin no-
jautuvalla puheella. 

Ja liian usein olemme mieluum-
min hiljaa ja katsomme epäkohdan 
edessä toisaalle kuin riskeeraam-
me mukavan tasapaksun vaelluk-
semme. 

Jähmetymme pelkoomme, kun 
pitäisi haastaa sovinnaiset tavat ja 
hiljaisesti hyväksyt tottumukset.

Kirkossa ei ole toistaiseksi pystyt-
ty todelliseen keskusteluun, joka voi-
si johtaa muutoksiin.

Rebekka NaatuS
Kirjoittaja on 

Oulun seurakuntayhtymän tiedottaja.

17.12.2009

Ruoka-avulla lisää 
nälkää
”Kun avustusjärjestöjen tuomaa ilmais-
ta viljaa oli enemmän tarjolla, torilla 
myytävän maissin hinta putosi ja lo-
pulta romahti. Somalian maanviljeli-
jöille seuraukset olivat tuhoisat. Afri-
can Rights -järjestön haastattelema vil-
jelijä laski, että maissikilon tuotanto-
kustannukset olisivat vajaa 2 000 sillin-
kiä, mutta paikallisella torilla maissin 
kilohinta oli vain 500 sillinkiä. Vilje-
lijän ei kannattanut ottaa riskiä ja ot-
taa esiin traktoriaan ja dieselillä toimi-
vaa kastelupumppua, kun maissin os-
tohinta oli monin verroin alhaisempi 
kuin tuotantokustannukset.

Somaliassa oli tuontiviljaa yhtäkkiä 
reilusti yli tarpeen. Viljaa jaettiin il-
maiseksi ja myytiin pilkkahintaan. So-
maliassa ei kannattanut tuottaa omaa 
ruokaa, vaikka olisi voinut. Maaseudun 
palkkatyöläiset joutuivat jäämään pa-
kolaisleireille, koska heille ei ollut töi-
tä tarjolla.

Näin ruoka-apu aiheutti ruoka-avun 
tarpeen.”

Peik Johansson
Kansan Uutisissa 49/2009

Oligarkiasta 
demokratiaan
”Vallan väärinkäytökset ovat mahdollisia 
siksi, että samat luottamushenkilöt hoi-
tavat luottamustehtäviä yhtäjaksoisesti 
vuosikymmeniä.

Demokratian turvaamiseksi olisi tar-
peellista rajoittaa seurakunnissa ja kun-
nissa luottamushenkilöiden toimikaudet 
kahteen.

Yhden vaalikauden poissaolon jälkeen 
voitaisiin henkilö valita uudelleen kor-
keintaan kahdeksi vaalikaudeksi. Luot-
tamusmiesten välikausi estäisi kytkökset 
ja koplien syntymisen.”

Kittilän entinen kunnanjohtaja Aarne Nikka
Lapin Kansassa 15. joulukuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Kirkkohallituksen kiistellyt 
ohjeet kuvaamisen 
rajoittamisesta kirkossa 
saavat tuen Lapin 
yliopiston oikeustieteen 
tohtorilta, professori Ahti 
Saarenpäältä. 

Kirkkohallitus on rajoitta-
nut kuvaamista kirkolli-
sissa tiloissa. Seurakuntiin 
marraskuussa annettujen 

ohjeiden mukaan kirkossa ei saa 
kuvata ketään ilman suostumus-
ta, koska uskonnollinen vakau-
mus on henkilötietolain mukaan 
arkaluonteinen henkilötieto. 

Kuvaamiseen liittyvät ohjeis-
tukset synnyttivät tuoreeltaan 
pienen vastalauseiden myrskyn 
muun muassa Oulun ja Espoon 
seurakuntayhtymissä. Seurakun-
nissa pelätään niiden vaikeutta-
van suosittujen verkkojumalan-
palveluksien lähettämistä.

Ohjeistukset noteerattiin 
myös sanomalehti Kalevassa, jos-
sa ne nimettiin tietosuojavauh-
koilun huipentumaksi. Kalevan 
mukaan kirkkohallituksen virka-
miehille kuuluisi palkinto ”viime 
aikojen pöllöimmästä virkamies-
päätöksestä”.

Koska henkilökohtaisen ku-
vausluvan saaminen on käytän-
nössä usein mahdotonta, kirk-
kohallitus ohjeistaa seurakuntia 
kuvaamaan jumalanpalveluksia 
ja kirkollisia toimituksia niin, et-
tä kuvassa näkyy vain kirkon etu-
osa ja esimerkiksi pappi.

Alkuviikosta kirkkohallitus 
kiirehti täsmentämään ohjeitaan 
tiedottamalla, ettei kuvaamiseen 
tarvitse pyytää erillistä suostu-
musta jokaiselta kirkolliseen ti-
laisuuteen osallistuvalta.

”kyse on 
 lain noudattamisesta” 
Tietosuojalautakunnan jäsen, 
Lapin yliopisto yksityisoikeuden 
professori OTT Ahti Saarenpää 
sanoo Rauhan Tervehdykselle pi-
tävänsä kirkkohallituksen ohjeis-
tuksia perusteltuina. Hän sanoo-
kin kummastelevansa seurakun-
tien kielteistä suhtautumista oh-
jeisiin ja hämmästelee myös Ka-
levan asennetta niihin. 

Saarenpää toivoo, että ohjeet 
luetaan tarkasti seurakunnissa ja 
niitä myös noudatetaan. 

– Jos kirkkohallituksen ohjeil-
le ei anneta merkitystä, olemme 
oudossa tilanteessa. Kyse on lain 
noudattamisesta. Hämmästelen, 
jos ohjeita vastaan käydään tais-
telemaan. 

– Tietenkin voidaan ajatella, 
että on kirkon oma asia, miten 
se palvelee jäseniään. Jos kirkos-
sa kuvataan, silloin jokainen va-
litsee itse, tuleeko sisälle. Itse toi-
voisin säilyttäväni yksityisyytee-

Oikeustieteilijä haluaisi säilyttää 
yksityisyyden kirkossa

ni kirkossa.

Ohjeiden pohjalla  
ihmisoikeudet
Saarenpää korostaa henkilötieto-
lain pohjautuvan ihmisoikeuk-
siin, ihmisten kunnioittamiseen. 
Hänen mukaansa vähimmäisvaa-
timuksena on, että kirkkoon tuli-
joille kerrotaan selkeästi, jos tapah-
tuma kuvataan tai äänitetään. 

– On eri asia harjoittaa uskon-
toa neljän seinän sisällä kuin hil-
jentyä tuhansien, ehkä miljoo-
nien ihmisten parissa. Ihmisillä 
on oikeus tietää, jos hänen henki-
lötietoansa käsitellään. Tämä on 
aivan yksiselitteistä. 

Saarenpää on tyytyväinen, et-
tä tiedottamisen tärkeys korostuu 
myös kirkkohallituksen paimen-
kirjeessä seurakunnille.

Saarenpää arvioi, että julkisil-
la paikoilla kuvaamiseen liittyvää 
lakia joudutaan tulevaisuudessa 
säätämään. Yksityisyyden suo-
jaaminen avoimessa yhteiskun-
nassa on vaikeaa. Täysin emme 
pysty siihen ehkä koskaan, hän 
sanoo.

Rinnastus rokotusjonojen 
kuvaamiseen perusteltu
Saarenpää on tyytyväinen, että 
esimerkiksi yksityisyyden suo-
jaaminen on huomioitu viime 
vuosina kiitettävästi esimerkik-
si apteekeissa. Henkilön tervey-
dentila on arkaluonteinen hen-
kilötieto, kuten uskonnollinen 
vakaumus.

Siksi Saarenpää ymmärtää Es-
poon seurakuntalehti Essen pää-
toimittajan Simo Revon häm-
mästelyn, miksi samaisen henki-
lötietolain tulkinta ei ole estänyt 
kuvaamasta riskiryhmien sikain-
fluenssarokotuksiin osallistuvia. 

– Näitä kahta asiaa voi mieles-
täni rinnastaa. Lähtökohtana ku-
vaamisessa tulee olla aina se, että 
ihmisen oikeutta yksityisyyteen 
tulee suojata, Saarenpää toteaa.

Kirkossa kuvaamiseen kiin-
nitti huomiota eduskunnan apu-
laisoikeusasiamiehenä toiminut 
Jukka Lindstedt jo 2007. Hän pe-
räsi silloin tietosuojavaltuutetul-
ta, rikkooko seurakunta henki-
lötietolakia välittäessään kirkon 
tiloista kuvaa ja ääntä laitosradi-
oon tai internettiin.

Kirkkohallituksesta koros-
tetaan, ettei ohjeistuksilla halu-
ta lopettaa seurakuntien suosit-
tuja palveluja internetissä. Hal-
lintopäällikkö Mikko Salmelan 
mukaan ei ole mahdotonta, että 
kirkkohallitus täydentäisi myö-
hemmin kuvaamiseen liittyviä 
ohjeita, jos niiden tulkitsemises-
sa ilmenee seurakunnissa epäsel-
vyyksiä.

Riitta HiRvONeN
Oulun seurakuntayhtymässä on mietitty muun muassa, pitääkö suositun virtuaalikirkon (www.virtuaalikirkko.fi) lähetys 
keskeyttää, jos joku kääntää yllättäen kasvonsa kameraa kohti. 

Jaan i  F ö h r
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Kiimingin seurakunnan kirkko-
valtuusto hyväksyi 10. joulukuu-
ta pitämässään kokouksessa ta-
lousarvion vuodelle 2010 ja toi-
minta- ja taloussuunnitelman 
vuosille 2010–2012. 

Seurakunnan tiedotus tapah-
tuu ensi vuonna viikoittain Ran-
tapohja-lehdessä ja noin kuukau-
den välein joka talouteen jaet-
tavalla seurakuntatiedotteella. 
Se sisältää aina tulevien viikko-
jen tapahtumat ja kertoo laajasti 
seurakunnan toiminnasta ja elä-
mästä. Ensimmäinen tiedote jae-
taan jo 14. tammikuuta. Tiedo-
tusta tehostetaan myös kotisivu-
jen uusimisella. 

Kiiminki lopettaa  
Rauhan Tervehdyksen tilaamisen

Talousarvio on rakennettu sen 
oletuksen pohjalta, että kirkollis-
veroja tulee noin 2,4 miljoonaa eli 
sama määrä kuin vuonna 2009. 
Isoja tapahtumia ovat elokuussa 
vietettävä kirkon 250-vuotisjuh-
la ja marraskuussa pidettävät seu-
rakuntavaalit. Talousarviossa on 
varauduttu kuluerinä myös kir-
kon ja kellotapulin ulkomaala-
ukseen. 

Seurakunnan kirpputori sen 
sijaan lakkaa huhtikuun lopussa. 

Ensi vuonna käyttöön otetaan 
uudelleen 50 euron suuruinen 
rippikoulun leirimaksu. Hauta-
paikat säilyvät ilmaisina, mutta 
haudan avaamis-, peittämis- ja 

Pohjoisuus on piispa Samuel 
Salmen etu arkkipiispanvaalis-
sa. Näin uskoo Salmen valitsija-
miesyhdistyksen asiamies, Ou-
lun tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen. Salmi on yksi seitsemäs-
tä ehdokkasta Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon seuraavak-
si arkkipiispaksi.

Salmi on ollut piispana Ou-
lun hiippakunnassa vuoden 
2001 alusta alkaen. Hän on ko-
toisin Muoniosta ja tuntee poh-
joisen olot.

Pikkaraisen mukaan Salmel-
la on toinenkin etu. Piispa tuntee 
myös Etelä-Suomea, sillä hänellä 
on pitkä työhistoria Turun ark-
kihiippakunnassa kirkkoherrana 
sekä tuomiokapitulissa dekaani-

Pohjoisuus on Salmen vahvuus
na ja asessorina. Lisäksi Salmi on 
istunut Helsingin Katajanokalla 
kirkkohallituksen täysistunnois-
sa piispan roolissa.

Salmen laaja pohjoisen ja ete-
län tuntemus on etu, jota muil-
la arkkipiispaehdokkailla ei ole.

– Pohjoisen tunteminen on-
kin ekstraa, Pikkarainen huo-
mauttaa. 

Ehdokas, jolla on näkökulma 
sekä Sallan syrjäkyliin että etelän 
rintamaihin, saattaa olla vahvoil-
la arkkipiispan vaalissa.

Pikkarainen uskoo, että ai-
noastaan piispoilla on mahdol-
lisuuksia vaaleissa. Muutkin eh-
dokkaat ovat hyviä, mutta heillä 
ei ole realistisia mahdollisuuksia 
tulla valituksi.

peruskunnostuskulut nousevat 
hieman. 

Leirikeskus Suvelan remon-
tointi on merkittävä investoin-
ti erityisesti lapsi- ja nuoriso-
työhön. Leirikeskuksen koko-
naiskustannusarvio on noin 1,8 
miljoonaa euroa. Talousarvio on 
kokonaisuudessaan noin 55 000 
euroa alijäämäinen.

Samassa kokouksessa kirkko-
valtuusto valitsi Kiimingin seu-
rakunnan kappalaisen virkaan 
vt. kappalainen Raimo Salo-
sen. Ääniä saivat myös Männis-
tön seurakuntapastori Outi Poh-
janen ja Iin kappalainen Pekka 
Soronen. (RT)

Äänioikeus arkkipiispan vaalis-
sa on Turun arkkihiippakunnan 
papeilla ja lehtoreilla sekä hiip-
pakuntavaltuuston ja seurakun-
tien maallikkovalitsijoilla. Lisäk-
si äänivaltaisia ovat hiippakun-
tien kirkolliskokoukseen valitut 
pappis- ja maallikkoedustajat se-
kä tuomiokapitulien jäsenet. 

Ensimmäistä kertaa äänestys-
oikeus on myös muiden hiippa-
kuntien hiippakuntavaltuusto-
jen jäsenillä. Silti Turun arkki-
hiippakunnassa on huomatta-
vasti enemmän äänioikeutettu-
ja kuin muissa hiippakunnissa, 
sillä niissä papit, lehtorit ja seu-
rakuntien maallikkojäsenet eivät 

Arkkihiippakunnalla  
eniten äänioikeutettuja

Pohjoisuudesta  
ase Salmea vastaan?
Voidaanko Salmen pohjoisuudes-
ta tehdä ase arkkipiispan vaalissa? 
Pikkaraisen mukaan se on mah-
dollista, mutta yritys on turha.

– Enää ei kysytä, mistä joku 
tulee, vaan mitä hän osaa.

Pikkaraisen mukaan jännitet-
tä pohjoisen ja etelän seurakun-
tien välillä ei ole olemassa. Vii-
me viikon kaplakka Kirkon tie-
dotuskeskuksen ja Salmen välillä 
ei Pikkaraisen mukaan selity ete-
län ja pohjoisen jännitteellä. 

Salmi syytti Kalevassa Kirkon 
tiedotuskeskuksen leimanneen 
hänet naispappeuden vastustajak-
si. Salmi viittasi syytöksellä pod.
fi -sivuilla julkaistuun kyselytut-
kimukseen, jossa hiippakunnan 
naispapeilta kysyttiin työvuoro-
jen järjestelystä. Eräs vastaaja us-
koi myös piispan tietävän, että työ-
vuoroja järjestellään.

Pohjoisesta  
vain yksi arkkipiispa
Pohjoisesta Suomesta on tullut 
ainoastaan yksi arkkipiispa, ker-
too eläkkeellä oleva hiippakunta-
dekaani Keijo Nissilä.

Arkkipiispa oli Gustaf Johans-
son, joka toimi kirkon ylimpänä 
paimenena vuosina 1899–1930. 
Johansson oli Oulun ja Kuopi-
on hiippakunnan piispa vuosi-
na 1884–1896. Oulun ja Kuopion 
hiippakunta olivat sama hiippa-
kunta aina vuoteen 1939, jolloin 
Kuopion hiippakunnan alue ero-
tettiin omaksi hiippakunnakseen. 

Pekka HeliN

saa äänestää samalla tavalla kuin 
Turun arkkihiippakunnassa.

Arkkipiispan valitsee kaikki-
aan 1 236 valitsijaa. Oulun hiip-
pakunnasta heitä tulee noin 40.

Arkkipiispan vaali toimite-
taan torstaina 18. helmikuuta 
2010 kello 13 arkkihiippakun-
nan lääninrovastien kokouksis-
sa ja muiden hiippakuntien tuo-
miokapituleissa pidettävissä ko-
kouksissa. Mikäli kukaan ehdok-
kaista ei saa ensimmäisellä vaali-
kierroksella yli puolta annetuista 
äänistä, toinen vaalikierros jär-
jestetään 11. maaliskuuta kello 
13. Uusi arkkipiispa aloittaa teh-
tävässään kesäkuussa. (RT)

A r k i s to :  Ma r k ku Ru o t t i n e n

Samuel Salmi aloitti Oulun hiippakunnan piispana vuonna 2001. Hän on ehdolla 
Suomen seuraavaksi arkkipiispaksi.
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Maata  kiertelemässä

Oulunsalon seurakunnan 
emäntä Birgitta Timonen 
haluaa joulun tuoksuvan 
hyvältä niissäkin 
kodeissa, joissa ei jakseta 
tänä jouluna leipoa.  

Oulunsalon seurakuntaan 
palkattiin oma emäntä, 
Birgitta Timonen, vii-
si vuotta sitten. Pian sen 

jälkeen seurakunnan diakonia-
työntekijöiden jakamat joulupa-
ketit saivat aivan uudenlaisen si-
sällön. Ne alkoivat tuoksua lap-
suuden joululle: kotipullalle ja it-
se leivotulle limpulle.

Birgitta Timonen on mietti-
nyt joulupakettien sisällön tar-
kasti. Hän on jättänyt suunnitel-
lusti perinteiset joululaatikot hie-
man raaoiksi, jotta koteihin tu-
lee niitä kypsytellessä jouluista 
tunnelmaa. Ammattilaisena Ti-
monen leipoisi joulutortut het-
kessä valmiiksi joulupaketteihin, 
mutta hän haluaa myös torttujen 
leipomisen tuovan koteihin jou-
lun tuntua. Siksi paketteihin su-
jautetaan paistovalmiita torttuja 
ja purkki luumutäytettä.

Diakoniatyöntekijät vieraile-
vat joulun alla perheissä, joissa 
vanhemmat eivät itse jaksa val-
mistella joulua. Timoselle on tär-
keää, että joulumuistamisista vä-
littyy heille viesti: ”Olemme aja-
telleet sinua”.

Oulunsalossa uskotaan, että 
itse leivottuun pullapitkoon on 
letitetty myös joulun kristillinen 
sanoma Jeesuksen syntymisestä.

Hyvä  
kyläyhteisö tukena
Birgitta Timonen muistaa mai-
nita moneen kertaan, ettei hän 

Pullapitkot ovat välittämistä

Birgitta Timonen iloitsee, että voi jouluna osoittaa välittämistä itse tehdyillä pullapitkoilla. 

loihdi joulupaketteja yksin. 
– Minulla on aivan loistavia 

kyläläisiä talkoolaisina. He tule-
vat pyydettäessä, vaikka aina sa-
non kieltäytymisenkin olevan lu-
vallista, Timonen kiittää oulun-
salolaisia.

Hän kertoo ilahtuneena, et-
tä seurakunta sai tänä vuonna jo 
toistamiseen yksityiseltä lahjoit-
tajalta sata kiloa vehnäjauhoja 
joululeipomisiin.

Timonen uskoo ihmisten tah-
toon tehdä hyvää.

– Auttajia löytyy, kun vain ih-
miset tietävät avun menevän tar-
peeseen. Silloin kaikki hyppäävät 
samaan rekeen. 

Diakoniatyön joulupakettien 
herkut eivät ole Timosen ainoi-
ta joululeivonnaisia. Hän laskee 
leipovansa tämän joulun alla hiu-
kan alle sata pitkoa.

– Se sujuu minulta. Letittä-
misen opin jo, kun laitoin omi-
en tyttöjeni hiuksia heidän olles-
sa pieniä, Timonen selittää käsi-
ensä näppäryyttä.

työyhteisö  
luottaa emäntäänsä
Birgitta Timosen torttuja, pullia, 
laatikoita ja puuroja on maisteltu 
seurakunnassa muun muassa eri 
työmuotojen joulujuhlissa. Seu-
rakunta muistaa jouluna myös 
entisiä työntekijöitään.

– Jouluviikkoina on oltava sä-
päkkänä, mutta tammikuussa 
sitten levätään, hän kuittaa työ-
kiireensä.

Timonen pitää työstään. Hän 
nauttii ja saa työhönsä vireyt-
tä siitä, että saa käyttää seura-
kunnassa omia taitojaan ja luo-
vuuttaan. 

– Keksimme keittiössä aina jo-
tain uutta, mutta eurojen on py-
syttävä siinäkin mielessä.

Seurakuntalaisille, jotka hau-
tausmaalla vierailleessaan uskal-
tautuvat pistäytymään seurakun-
tatalon keittiön ovella, Timonen 
saattaa keittää kahvit ja laittaa 
pari lämmintä pullaa myös kul-
kijoiden mukaan.

– Jotkut kurkkivat ovesta sisäl-
le, kun haistavat pullan tuoksun, 
emäntä iloitsee kohtaamisista.

Joulun pyhinä Timoselle ei-
vät enää juurikaan maistu make-
at jouluherkut. Silloin hän lait-
taa salaatteja ja kalkkuna voittaa 
kinkun.

Timoselle hyväkään ruoka ei 
kruunaa joulua, vaan läheisten 
yhdessä olo.

Riitta HiRvONeN

J aan i  F ö h r

Näytä 
joulutunnelmasi 
kuvana 
On aika lähettää joulupostit. 
Sähköisiä jouluterveisiä ja ku-
via voi lähettää Joulukirkko.fi 
-sivustolle julkaistavaksi. 

Tervehdyksen ja kuvan voi 
lähettää omalta tietokoneelta 
Joulukirkko.fi -sivujen kaut-
ta tai kuvaviestinä kännykäl-
lä. Kännykkäviesti lähetetään 
numeroon 173172. 

Viestin alkuun kirjoite-
taan sana JOULU ja sen pe-
rään oma vapaamuotoinen 
tervehdys. Viestin hinta 0,50 
euroa. Sivuston kautta lähete-
tyt viestit ja kuvat eivät mak-
sa mitään.

Kuvat julkaisee Joulukirk-
ko.fi -sivujen toimitus. Sivu-
ja ylläpitävät Espoon, Helsin-
gin, Oulun ja Vantaan seura-
kunnat.

Elisabeth 
Rehn palkittiin 
teoistaan
Kirkon Ulkomaanapu on 
myöntänyt Tekoja ihmisar-
von puolesta -palkinnon mi-
nisteri Elisabeth Rehnille 
elinikäisestä työstään ihmis-
arvon puolesta. 

Kirkon Ulkomaanapu 
myöntää vuosittain Tekoja 
ihmisarvon puolesta -pal-
kinnon henkilölle tai tahol-
le, joka on toiminut ansiok-
kaasti kehitysmaiden ihmis-
ten elinolojen, aseman tai 
oikeuksien edistämiseksi. 
Palkinnon saa teoista, jotka 
osaltaan tekevät maailmas-
ta oikeudenmukaisemman.

Elisabeth Rehn toimii tu-
levan vuoden ajan Kirkon Ul-
komaanavun Rauhan lähetti-
nä tuoden kokemuksensa se-
kä erityisasiantuntemuksensa 
yhteistyöhön niissä konflikti-
maissa, joissa Kirkon Ulko-
maanapu toimii ja joissa rau-
hantyölle on eniten tarvetta. 

Eläinten 
joulurauha 
alkaa 
lauantaina
Jo perinteeksi muodostunut 
eläinten joulurauha juliste-
taan jälleen lauantaina 19. 
joulukuuta kello 17. Julistus 
tapahtuu eläinten hautaus-
maalla Sanginsuussa Oulus-
sa. Joulurauhan julistaa pas-
tori Helena Paalanne. 

Tilaisuudessa on pipar-
kakku- ja glögitarjoilu. Lisä-
tietoja toiminnasta ja tapah-
tumista Oulun seudun eläin-
suojeluyhdistyksen sivuilta 
www.oulunesy.net.

Monien eri kristillisten uskonto-
kuntien johtajat ovat yhdistäneet 
voimansa vastustaakseen Ugan-
daan ehdotettua säädöstä, jon-
ka mukaan ”homoseksuaalisesta 
käyttäytymisestä” voitaisiin ran-
gaista kuolemalla.

Johtajien yksituumaisuus 
on merkittävää siksi, että mo-
net näistä uskontokunnista ovat 
keskenään erimielisiä itse ho-
moseksuaalisuuden hyväksyt-
tävyydestä.

– Kristillisen uskomme mu-
kaan kenen tahansa ihmisen koh-
teleminen väkivaltaisesti, ahdis-
telemalla tai epäoikeudenmu-
kaisesti, on Jeesuksen rakkauden 

Piispa heittää joululaulut roskiin Kristityt johtajat vastustavat 
yhdessä homolakiaEnglannin kirkon Croydonin 

piispa Nick Baines on nimittä-
nyt joukon maailman kaikkein 
suosituimpia joululauluja ”hö-
lynpölyksi”. Ne sisältävät hänen 
mielestään kiusallisia ja nolos-
tuttavia ilmaisuja. Toiset taas 
löyhkäävät ”viktoriaanisen ajan 
käytökselle”.
Baines sanoo, että joulun ympä-
rille on kasvanut ja kertynyt kai-
kenlaisia fantasioita, jotka saavat 
ihmiset luulemaan, että juhlas-
sa on kyse pelkästään satukerto-
muksesta.

Piispa on kirjoittanut aihees-
ta kirjan Why Wish You a Merry 
Christmas. Hän lainaa muun mu-
assa laulusta Tuo pienoinen Jee-
sus kohdan ”Kas, ääntely karjan 
jo unen pois vei, vaan pienoinen 

Jeesus hän itkekään ei.”
– Kuinka aikuinen voi laulaa 

tällaista nolostumatta, Baines 
kirjoittaa ja ihmettelee myös, 
miten vanhemmat laulavat lap-
silleen näitä lauluja aivan kuin 
niillä olisi jokin liittymä todel-
lisuuteen.

Britanniassa suositun laulun 
Käy tallin seimen luo piispa luo-
kittelee viktoriaaniseksi, koska 
siinä korostetaan kuuliaisuutta.

kaksoiskäskyn rikkomista. Sen 
mukaan jokaisen tulee rakastaa 
lähimmäistä kuin itseään, kan-
nanotossa lausutaan.

– Kristuksen seuraajina mei-
dän velvollisuutemme on ilmais-
ta syvä tyrmistyksemme Ugan-
da parlamentille tuodusta ehdo-
tuksesta.

Sen mukaan henkilöt, jotka on 
tuomittu sekaantumisesta homo-
seksuaalisiin akteihin, pitää tuo-
mita elinkautiseen vankeuteen. 
Ne, jotka on todettu syyllisik-
si ”törkeään homoseksuaalisuu-
teen”, pitää tuomita kuolemaan.

RNS
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

Herättäjän kirkkopyhä: Su 20.12. Herättäjänpäivä: klo 10 messu Taival-
kosken kirkossa, kirkkokahvit ja seurat seurakuntasalissa.
Herännäis- / Siioninvirsiseurat: La 26.12. klo 15. Herännäisseurat Cari-
tas-kodissa.

Ev.lut. Kansanlähetys
Nuorten uudenvuoden leiri 
Merijärvellä 30.12.–1.1. 

Leirimaksu 15 e. Ilm 28.12. 
Sinikalle 044 503 7080 sinikka.
harkonen@lumijoki.fi .

TILAISUUTEMME:
Su 20.12. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

La 26.12. klo 18.00 JUMALAN-
PALVELUS

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 20.12. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

Pe 18.12. klo 19 Lift –ilta. Su 20.12. klo 16 
Ystävän Paikan joulu. Ke 23.12. klo 19 Sana 
ja rukous, Ritva Himanka, Jouko Annala. 
TERVETULOA!

To 17.12. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Pe 
18.12. klo 18.30 Varkkien joulujuhla (10-14 –vuo-
tiaille). Su 20.12. klo 11 Seurakunnan joulujuhla, 

Sini Niemelä, näytelmä, lähetyslippaiden palautus, puurotarjoilu & kahvit. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

”Teille on tänä päivä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavi-
din kaupungissa.” Luuk. 2:11
19.12. klo 10.00  Joulujumalanpalvelus vieraileva puhuja Marko Aromaa
 lisäksi joulupuuro ja lastenpussi.
26.12. klo 10.00 Raamattutunti, jumalanpalvelus ja lastenkirkko 
 Ahavan perhe
Aamurukouspiiri arkipäivinä klo 10–11. Sydämellisesti tervetuloa!

08 530 3953

Pe 18.12. klo 19 Nuortenilta.
Su 20.12. klo 15 Joulujuhla. Ko-
lehti Injun lastenkodin lapsille.
Su 27.12. Ei seuroja. Tervetuloa!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 
10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, 
kortit ja adressit, koriste-esineet, taulut yms. 
     N e t t i k a u p p a m m e :  w w w . b i b l i a . f i  

Kutsu 
elämää 

muuttavaan 

jouluun!

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Tunnelmalliseen 
jouluun 

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41

Av. ark. 8-19, la– su 9-18

◆ upeat amaryllikset ◆ perinteiset joulutähdet
◆ jouluiset korit ja asetelmat  ◆ tuoksuvat hyasintit
◆ tulilatvat, joulukaktukset ym.ym.

Tervetuloa!

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§
• 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

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

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

SUU SIKAPUHTAAKSI!
Desinfi oit käsiäsi, miksi et 
hammasharjaasi, hammas-
proteesiasi, purentakiskoasi? 
Niissä muhii viruksia, sieniä, 
bakteereja aiheuttaen tuleh-
duksia.

Kysy apteekista:
– Hammasharjan desinfi oivaa 
poretablettia
– DENTURE (proteeseille) 
– JUNIOR (purentakiskoille, 
oikomislaitteille) desinfi oivaa 
poretablettia
Huolehdi itsestäsi nyt!

www.bonyf.fi 

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Lue ja 
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

jakelu-
HäiRiöt 

ilmoitetaan Postin 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Auttava puhelin elämän 
eri tarpeisiin, ihmissuhdeongelmia, 

yksinäisyyttä, ahdinkoa

SOITA 0600 12343
(1,95 e/min+pvm)

www.mm-line.com ✂
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Sisältöä elämään.www.kirjapaja.fi

Jukka Paarma
Ihmisen huuto
Kärsimyksestä, toivosta ja lähimmäisyydestä

Huuto on ihmisen sisintä. 
Se on joskus todella 

äänekäs, korvia särkevä tai 
epätoivoisina tekoina ilme-
nevä. Vielä useammin se on 
kuiskaus tai vain huokaus, 
useimmiten äänetön kipu 
ja tuska. Ihmisen huutoa 
ei kuitenkaan juuri kuule 
virkaroolissa. Sen kuulee selvimmin, kun asettuu 
toisen vierelle lähimmäisenä.” 
 Arkkipiispa Jukka Paarma tarttuu kirjassaan tee-
moihin, joiden takaa kuuluu ihmisen huuto. Hänen 
virkakautensa aikana suomalaista yhteiskuntaa 
ovat ravistelleet monet muutokset ja arvokysy-
mykset, ennen kaikkea yksityisen ihmisen hätä. 

” S uomalainen pyhimysmaailma on värikäs
mosaiikki vuosituhantisia tarinoita,

eurooppalaista kulttuuriperintöä ja koti-
maisia taideaarteita. Vuoden kristillinen kirja
2009. Keski-ajan tutkija, dosentti Tuomas
Heikkilä toimii professorina Helsingin yli-
opiston historian 
laitoksella. Histo-
rioitsija, fi l. toht. 
Liisa Suvikumpu 
on tunnettu 
kulttuurihisto-
riallisista kirjois-
taan ja historia-
teosten kuvituk-
sistaan.

L uontoharrastaja, kalastaja ja aktiivinen 
metsämies kulkee suomenpystykorva 

Filon kanssa metsissä ja kalassa, istuu nuo-
tiolla sekä kuuntelee ja kertoilee tarinoita 
pimenevissä eräihmisen illoissa. Seppo J. J.
Sirkan upea kuvitus täydentää teoksen 
jylhän
kauniiksi
kokonaisuu-
deksi. Wille 
Riekkinen
on Kuopion 
hiippakun-
nan piispa 
ja teologian 
tohtori.

Markus Similä
Muistatko vielä sen 
virren

Kaunis lahja-
teos suosi-

tuimmista vir-
sistä. Teoksessa 
esitellään virsien 
tekijät, synty-
vaiheet sekä 
tilaisuudet ja
historianhetket, 
joihin ne liittyvät. 
Mukana on kym-
menen virttä ja kaksi rakastettua laulua
nuotteineen. Markus Similä
on tehnyt pitkän toimittajauran ja
esiintynyt tuhansissa radio- ja tv-
ohjelmissa.

Anna-Mari Kaskinen – Minna L. Immonen (kuvitus)
Sinisen hetken aikaan ajattelen sinua

P äivän käännyttyä illaksi samet-
tinen sinisyys kutsuu rauhoit-

tumaan. Hetken kauneudessa kie-
toutuvat toisiinsa kaipuu ja haikeus, 
toivo ja haaveet. Sininen hetki on 
täynnä lämpöä, jota riittää jaettavaksi

myös ystävälle. Anna-Mari Kaskinen on kirjailija, runoilija ja laulun-
tekijä, jonka kirjallinen tuotanto on noussut ilmiöksi. Minna L. 
Immonen tunnetaan muun muassa suosituista postikorteistaan.

”Kiitän kaikesta,
toivosta joka hehkuu
kuin hento valo
valkoisilla hangilla
sinisen hetken aikaan.”

VALOISAA
JA

RAUHALLISTA
JOULUA

Tuomas Heikkilä – Liisa Suvikumpu
Pyhimyksiä ja paanukattoja
Kulttuuriretkiä Suomen kirkkoihin

Wille Riekkinen
– Seppo J. J. Sirkka (kuvat)
Metsä kirkkoni olla saa

Riikka Juvonen
Enkeli, kultasiipi

P ienet onnenenkelit 
ovat kauniiden aja-

tusten keijukaisia. Niitä 
ei näe, mutta ne voi tun-
tea lämpönä lähellään
ja ilona, joka valtaa mie-
len. ”Jokainen uusi päivä 
on jännittävä lahja-
paketti”, enkelit sanovat 
ja hymyilevät aurinkoista 
hymyään. Enkeli kultasiipi 
on lämmin, turvalliseen 
yhdessäoloon kutsuva teos koko perheelle.
Riikka Juvonen on kirjailija ja kuvataiteilija, joka tunne-
taan lukuisista teoksistaan sekä aikuisille että lapsille.

Kiimingissä, yhdessä 
Suomen vähiten 
kaksikielisistä 
seurakunnista, toimii 
aktiivinen kielikerho 
Svenska klubben.

Kiimingin seurakunta päätti ot-
taa tänä syksynä kaiken hyödyn 
ja ilon irti toimistosihteeri Lisa 
Fridmanin ruotsin kielen taidos-
ta: suomenruotsalainen Fridman 
on opettanut työntekijöille ruot-
sia tunnin viikossa, torstaisin töi-
den jälkeen.

– Aloite lähti kirkkoherra Pau-
li Niemelältä, joka halusi paran-
taa omaa ruotsin kielen taitoaan. 
Ryhmään ilmoittautui kymme-
nen työntekijää, joista seitsemän 
on käynyt aktiivisesti, Lisa Frid-
man kertoo.

Ruotsia on opiskellut siis pe-
räti kolmasosa viraston työnte-
kijöistä. 

– Minusta on ollut mahtavaa 
nähdä eri ammattiryhmät muka-
na niin innostuneena ja positiivi-
sella asenteella, Fridman iloitsee.

Ruotsinopiskelijoissa on kirk-
koherran lisäksi kanttoreita, pap-
peja, diakonissoja sekä nuoriso- 
ja lapsityön ohjaajia. 13 kokoon-
tumiskerralla he ovat käyneet lä-
pi seurakunnan eri työaloja ja toi-
mituksia, lukeneet viikon tekstejä 
sekä laulaneet virsiä ruotsiksi. Jo-
ka tunnin lopussa on lausuttu Isä 

Ruotsia ihan vapaaehtoisesti
meidän ja Herran siunaus. Näillä 
näkymin ryhmäopiskelua on tar-
koitus jatkaa myös keväällä.

ei kotiläksyjä
Kiimingin kieliryhmässä ei ole ky-
se pakkoruotsista: Fridmanin peri-
aatteena on että kenellekään ei saa 
tulla stressiä. Tunneilla saa olla va-
paasti myös kuunteluoppilaana, jos 
haluaa.

– Puhun ruotsia, jotta osal-
listujat saisivat kielikylpyä. Vä-
lillä voin sanoa muutaman sa-
nan suomeksi, jos ruotsi menee 
yli. Olemme tehneet jonkin ver-
ran myös kielioppitehtäviä, mut-
ta läksyjä ei tule, Fridman kertoo.

Osallistujien kielitaito on hei-
dän omien sanojensa mukaan 
hyvin eritasoista, mutta kilpai-
lua ryhmässä ei harrasteta.

– Paritehtäviin ottaa mieluusti 
tasavahvuisen parin. Vältän eri-
tyisesti kirkkoherran pariksi jou-
tumista, hymyilee kanttori Mar-
ja Ainali.

Fridman on kerännyt koko 
kirkkoherranviraston käyttöön 
nettisanakirjan, jossa on tällä 
hetkellä vajaat 500 ruotsinkielis-
tä kirkollista sanaa.

– Kirkollinen sanasto on ko-
vin eksaktia. Itse tulin ryhmään, 
koska en haluaisi unohtaa kaik-
kea koulussa ja opiskellessa kart-
tunutta kielitaitoa, kertoo dia-
konissa Seija Lomma.

Puhumiskynnys ylittyy
Kaksi vuotta Oulussa asunut ja 
Kiimingissä työskennellyt Lisa 
Fridman on kotoisin Espoosta suo-
menruotsalaisesta perheestä; isän 
juuret ovat Vöyrissä Etelä-Pohjan-
maalla. Fridman oli aivan vähällä 
valmistua Åbo Akademista ruot-
sinopettajaksi.

– Kävi tämä tavallinen tarina, 
että tapasin miehen ja muutin Hel-
sinkiin. Nyt tekisi mieli suorittaa 
tutkinto loppuun, koska olen ty-
kännyt niin paljon tästä meidän 

kerhosta, Fridman naurahtaa.
Ehkä ryhmäläisten pienek-

si harmiksikin ruotsia ei Oulun 
seudulla paljon tarvitse. Kesällä 
vierailleet ruotsalaiset sukutut-
kijat olivat hyvin onnellisia, kun 
Fridman puhui ruotsia.

– Osalla ryhmäläisistämme 
on löytynyt joku yhteys ruotsin 
kieleen, esimerkiksi yhden sisko 
on norjalaisen kanssa naimisissa, 
ryhmää vetäjä Fridman valaisee.

Kirkkoherra Pauli Niemelä 
uskoo ruotsin opiskelusta olevan 

Syksyn viimeisellä kokoontumiskerralla ryhmä nautti glögiä ja leivonnaisia sekä lauloi kauneimpia joululauluja. Toisena 
vasemmalta Seija Lomma, keskellä Lisa Fridman, oikealla kirkkoherra Pauli Niemelä vieressään kanttori Marja Ainali.

M inna Pe l t o la

hyötyä varsinkin Oulun hiippa-
kunnan ja Luulajan hiippakun-
nan yhteistyössä.

– Moni suomalainen osaa lu-
kea ruotsia aika hyvin, mutta pu-
humisen kynnys on suurin ja sen 
murtuminen vie aikansa. Nyt 
tuntuu, että olen kynnystä vä-
hän ylittänyt. Jo muutaman sa-
nan heittäminen ruotsiksi tuntuu 
omassa työssä tärkeältä, Niemelä 
toteaa tyytyväisenä.

MiNNa PeltOla
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www.goisrael.com

Lähde mukaan ihmeelliselle matkalle Raamatun maahan. Käymme Raamattu matkaoppaanamme 
Jerusalemissa, Nasaretissa, Galileassa, Genesaretinjärvellä, Vuorisaarnan vuorella, Öljymäellä ja muilla 
kristinuskon historiaan kuuluvilla myyttisillä paikoilla. Järjestämme ryhmämatkoja, joilla et ainoastaan 
tutustu Raamatun maahan vaan saat myös tilaisuuden löytää itsesi ja rentoutua Israelin lämmössä 
ja auringossa.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.goisrael.com

Kulje kristinuskon jalanjäljissä
– tee matka pyhille paikoille Israeliin.

Edullisia tarjouksia Toiviomatkojen suorilla tilauslennoilla 
Helsingistä Tel Aviviin 14.2. 21.2. 28.2.

Tai ota yhteyttä matkatoimistoosi!

Alkaen € 695/vko

www.toiviomatkat.fi    Puh. (09) 5657170
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Karjasillan kirkossa
lauantaina 19.12.2009 klo 17.00

Joht. Tibor Garanvölgyi, ohjelma 10/5€

OULUN POLIISILAULAJIEN 
JOULUKONSERTTI

Mieskuoro Pohjan Laulu

Joulukonsertti
Oulun tuomiokirkossa 23.12.2009 klo 21.00

Johtaa Mihkel Koldits

Naiskuoro Merikosken Laulu
Johtaa Marita Pasanen

Urut Raimo Paaso

Liput 15€ alle 12–v. ilmaiseksi
Lippuja kuorolaisilta (Pohjan Laulu) 

sekä Stockmannilta

Tapahtumat

LC Oulujoki on lahjoittanut kol-
men tuhannen euron arvosta os-
tokortteja Oulujoen seurakun-
nan diakonian asiakkaille. 

Seurakunnan diakoniatyönte-
kijät jakavat kortit apua tarvitse-

Oulujoen leijonilta 3000 euroa diakonialle

Oulujoen leijonien edustajat Jouko Nikupeteri (vas) ja Martti Turkka lahjoittivat ostokortteja Oulujoen diakonian asiakkaille. 
Diakoniatyöntekijät Anna-Maija Sälkiö ja Anu Fedotoff ottivat avustuksen vastaan. 

ville vielä ennen tulevaa joulua. 
Avustukset on tarkoitettu erityi-
sesti perheille, joilla on taloudelli-
sia vaikeuksia. 

Myllyojan seurakuntatalol-
la keskiviikkona 9. joulukuuta 

pidetyssä luovutustilaisuudes-
sa diakoniatyöntekijä Anu Fedo-
toff totesi, että tämän avustuksen 
avulla voidaan monessa kodissa 
valmistella joulua hieman turval-
lisemmalla mielellä. 

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Joulukirkossa
”Maa on niin kaunis...” laulaa 
hartaasti kirkkokansa tapansa 
mukaan. Tunteeko tuota sei-
menlasta enää juuri kukaan? 
Kristallit välkkyvät, kynttilät 
loistavat, voiko ahdistusta tuo 
sanoma poistaa, moni täällä 
itseltään kysyy, virsiä laulaa, 
paikallaan pysyy.  

Palttoo päällä istutaan 
kaikki, joku yskii, kirkko kai-
kuu, urkujen pauhu korvissa 
raikuu. Pappi pöntöstä kan-
salle puhetta pitää toivoen, eh-
kä sanoma vielä joskus ihmis-
ten sisällä itää. Ei saanut Va-
pahtajamme majatalosta tilaa, 
syntymään meni talliin, aivan 
nykyajan malliin. Pappi pu-
hetta jatkaa, sielunmaisemis-
saan Betlehemiin matkaa.

Parvelta kuuluu kirkko-
kuoron laulu, uhrista muis-
tuttaa alttaritaulu, joku aja-
tuksiansa jo sanoiksi pukee, 
toinen pitkästyneenä virsikir-
jaa lukee. Vielä pappi muistut-
taa tuosta, ettei maallisen pe-
rässä ole syytä koko elämää 
juosta. Kannattaisi pysähtyä 
miettimään mikä on elämäs-
sä tärkeää.

Sattuu sana joihinkin niin, 
että silmä herahtaa kyyneliin, 
sielu etsii tilaisuutta saada elä-
mään suuntaa uutta.  Kaare-
vat seinät, valkea katto, kes-
kikäytävällä punainen mat-
to, kelpaa siitä kulkea kerran 
kanssa oikean Joulunherran. 
Paikallaan mies hermostuk-

sissaan kääntyy, taskuun käsi 
verkalleen vääntyy, suntio vir-
ren numeroita taulusta pois-
taa, pappi sakramenttia jäl-
leen toistaa.

Kirkon takapenkissä lähel-
lä ovea istuu mies, elämän lai-
tapuolta kulkenut kenties. Hä-
nellä hukassa on ollut tarkoi-
tus elämästä, pohtii löytyisi-
kö vastaus juhlasta tästä. Hän 
arkana katselee kirkkokansaa 
arvokasta, ensi kertaa kun on 
joulukirkossa vasta. 

Mietteissään hän virsikir-
jaa avaa, Jumalan rakkaudes-
ta ajatuksia tavaa. Kaikki tun-
tuu olevan aivan uutta, onhan 
hän jo kauan etsinyt tilaisuut-
ta Joulunherraa sydämestään 
kiittää, yhteen kätensä kiitok-
seen liittää. Ei uskalla yksin 
hän enempää kirjaa avata, te-
kee mieli jo pappia tavata, vas-
taus etsimiseen saada, eihän 
oppi tunnetusti ojaan kaada. 

Vielä hän kuulee jouluteks-
tistä, että syttyi kerran tai-
vaalle tähti, jota seuraamaan 
itämaan tietäjät lähti. Se joh-
datti viisaat talliin pieneen 
ja tiedämme heidän Herralle 
lahjoja vieneen. Ajatuksissaan 
mies kamelien selässä tekee 
matkaa, ehkä sittenkin olisi 
parempi jatkaa johdossa elä-
män kiintotähden ennen kuin 
tästä juhlasta pois lähden.  

Urut soivat, kirkkokansa 
Hoosiannaa laulaa, mies to-
dellisuuteen herää, suntio ko-

lehtia haavillaan kerää. Enke-
lit ensin paimenille… laulaa 
kirkkokuoro, ihmiset kulke-
vat ohitse, milloinka on mi-
nun vuoro, miettii mies sei-
saallaan kirkon seinään no-
jaten. Missä tapaan Joulun-
herran, joka ihmiseksi syntyi 
kerran? 

Herra olkoon teidän kans-
sanne laulaa kanttori, täyttää 
kirkon urkujen sointi, hel-
pottuu sielun pahoinvointi, 
menee sanoma Herrasta pe-
rille saakka, helpottaa kan-
nettu elämäntaakka. Ei hän-
tä sittenkään huomaa juuri 
kukaan, mutta oli hyvä kun 
joulukirkkoon pääsi mukaan. 
Pysähtyi kohdalle todellinen 
Joulunherra tuo, joka elä-
mänarvot uudeksi luo. Sei-
soo mies kirkon portailla yk-
sin Herransa kanssa käsityk-
sin, ihailee tähtitaivasta ku-
ten tietäjät kerran matkalla 
luokse Elämän Herran. 

kaRi MiettuNeN
Muhos

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

Postia
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Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.

fi/radio 

Palautteet:
radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi 
Joululauluja kellon ympäri 
osoitteessa www.jouludei.fi.
Su 20.12. aluelähetys kel-
lo 9.55–11.35. Kello 10 mes-
su Oulujoen kirkosta. Mes-
sun toimittaa Ilkka Mäkinen, 
häntä avustaa Riitta Kentala ja 
kanttorina on Lauri Nurkka-
la. Kello 11.25 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Marja Kuk-
konen puhuu aiheesta Herran 
syntymä on lähellä.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.ra-
diodei.fi.
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä ha-
luat – Mikko vastaa mitä halu-
aa. Ohjelman toimittaa pastori 
Mikko Salmi. Mikolle voi lä-
hettää kysymyksiä osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Ke 23.12. kello 15.40 Naisen 
allakka. Opettaja Saila Kuk-
kohovi-Jämsän kolumni.
Jouluaatto 24.12. kello 15.40 
Kasvun paikka. Sairaalapasto-
ri Juha Kyllönen kertoo sairaa-
lan joulusta. Häntä haastatte-
lee Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 20.12. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Mar-
ja Kukkonen puhuu aiheesta 
Herran syntymä on lähellä.
Su 20.12. kello 10 jumalanpal-
velus Nivalan kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kuul-
laan uusintana Etappi-ohjel-
ma viime maanantailta. Ohjel-
man toimittaa Jukka Harvala 
Ylivieskasta.
Ma 21.12. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa keskustellaan julk-
kiksena olemisesta, monikult-
tuurisuudesta ja joulunvietos-
ta. Vieraana on Idols-voittaja 
Koop Arponen, jonka tavoit-
ti konserttikiertueelta Oulussa 
Marja Blomster.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 20.12. kello 17 Kauneimmat 
joululaulut Oulun tuomiokir-
kosta. Tilaisuuden juontaa Tii-
na Kinnunen. Sofia Magdale-
na-yhtye laulaa, johtajana ja ur-
kurina Raimo Paaso. Virtuaa-
likirkon etusivulla on nähtävis-
sä piispa Samuel Salmen joulu-
tervehdys.

Eetterissä

Viime vuoden Suomen Idols-ki-
san voittaja Koop Arponen notee-
rattiin viime viikolla Englannissa. 

9. joulukuuta ilmestynyt britti-
lehti The Sun ylistää Koop Arpos-
ta, joka tekee ensi vuonna kiertu-
een toiseen kotimaahansa. Suo-
messa hän on ehdolla kahdessa eri 
Emma-kategoriassa; Vuoden de-
byyttialbumi sekä Vuoden tulokas 
-sarjoissa.

Koop Arposen ura lähti no-
peaan nousuun hänen voitettu-
aan Idols-kisan. Mitä julkisuus on 
tuonut tullessaan, ja millä mielel-
lä mies odottaa joulua? Miksi mies 
kutsuu itseään julkiseksi sekaro-
tuiseksi?

Sympaattisen laulajan ja 
lauluntekijän tavoitti Oulus-
sa Marja Blomster. Haastattelu 
kuullaan Pookissa maanantaina 
21.12. kello 17.05. Haastattelu 
kuullaan uusintana sunnuntai-
na 27.12. kello 11 jälkeen. (RT)

Koop Arponen Pookin haastattelussa

Jouluradio on vakiinnuttanut 
paikkansa monien ihmisten 
joulun ajan radiona. Tänä 
vuonna Jouluradiossa soivat 

joululaulut ympäri vuorokauden 
aina tapaninpäivään 26.12. asti. 

Yöaikaan puolestayöstä aamu-
kuuteen Jouluradiossa soi perin-
teinen klassinen musiikki. Joulu-
radiota voi kuunnella taajuudel-
la 88,8 MHz, kaapeliverkossa taa-
juudella 91,9 MHz ja internetis-
sä osoitteessa www.jouluradio.fi. 

internetissä musiikkia ja 
muisteloita
Myös Radio Dein ylläpitämä Jou-
ludei-nettiradio lähettää joulu-
lauluja kellon ympäri 31.12. asti. 
Kanava löytyy osoitteesta www.
jouludei.fi.

Jouluisiin aiheisiin pääsee pe-
rehtymään kirkon nettisivun 
www.evl.fi/joulu kautta. Siellä 
voi syventyä joulunajan hartai-
siin sanoihin ja säveliin, tutustua 
kootusti kirkon tapahtumatar-
jontaan, lukea kristillisistä jou-
luperinteistä ja antaa joululahjan 
kehitysmaihin. 

Samoin sivustolle pod.fi/aa-
munavaus on koottu jouluis-
ta materiaalia, ja sinne ilmestyy 
viikoittain ennen joulua julkkis-
ten joulumuisteloita.

jumalanpalveluksia 
radiossa
Oululaisia joulujumalanpalve-
luksia voi kuunnella Radio Dein 
aluelähetyksissä. Kaapelin kautta 
taajuus on 94,1 MHz. 

Viimeisen adventtisunnuntain 
messu radioidaan 20.12. kello 10 
Oulujoen kirkosta. Joulupäivän 
jumalanpalvelus lähetetään Tui-
ran kirkosta 25.12. kello 7 ja tapa-
ninpäivän jumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta 26.12. kello 
10. Sunnuntaina 27.12. kello 10 
tulee messu Oulujoen kirkosta.

Vuoden 2010 ensimmäinen ju-

Joulun sanoma näkyy ja kuuluu

malanpalvelus lähetetään uuden-
vuodenpäivänä 1.1. kello 10 Ou-
lun tuomiokirkosta. Sunnuntai-
na 3.1. kello 10 radioidaan mes-
su Tuiran kirkosta ja loppiaisen 
messu kuullaan 6.1. kello 10 Ou-
lujoen kirkosta.

Myös Yle Radio 1 (90,4 MHz) 
lähettää perjantaina 25.12. kel-
lo 7 joulupäivän messun Oulun 
tuomiokirkosta. Radio Pookin 
(88,0 MHz) kautta voi puolestaan 
kuunnella keskiviikkona 6.1. kel-
lo 10 loppiaisen jumalanpalveluk-
sen Oulun tuomiokirkosta. Pookin 
kaapelitaajuus on 89,5 MHz. 

Internetin kautta joulutunnel-
maan pääsee osoitteessa www.vir-
tuaalikirkko.fi. Kauneimmat jou-
lulaulut kaikuvat siellä Oulun tuo-
miokirkosta sunnuntaina 20.12. 
kello 17. 

Jouluyön messu puolestaan lä-
hetetään Kiimingin kirkosta ja sitä 
voi katsella ja kuunnella jouluaat-
tona 24.12. kello 23 alkaen. Joulu-
päivän messu tulee Oulun tuomio-
kirkosta 25.12. kello 10.

joulurauhan 
julistus
Jouluaattona näytetään ennen 
joulurauhan julistusta taltioin-
ti ekumeenisesta kirkkojuhlas-
ta Turun tuomiokirkossa. Kello 
11.05 alkavassa lähetyksessä nel-
jän kirkkokunnan johtajat veto-
avat yhdessä maailman rauhan 
puolesta. Tilaisuudessa huma-
nitaarisen viestin tuojana toimii 
ministeri Elisabeth Rehn.

Jouluaamuna 25. joulukuu-
ta vietetään tv-jumalanpalvelus-
ta Espoon tuomiokirkossa kello 
8. Tapaninpäivänä 26. joulukuu-
ta nähdään kello 10 ortodoksi-
nen liturgia Pyhän Nikolaoksen 
katedraalista Kuopiosta. 

Loppiaisena 6. tammikuuta lä-
hetetään jumalanpalvelus suorana 
Roihuvuoren kirkosta kello 10.

kirkon mediasäätiön  
tukemia tv-ohjelmia
Kirkon mediasäätiö tukee ja edis-
tää uskontoa sekä elämänkatso-
musta käsittelevien ohjelmien te-

kemistä, levittämistä ja esittämis-
tä valtakunnallisissa medioissa.

Tänä jouluna säätiö antoi tu-
kea muun muassa Heikki Ku-
janpään elokuvaan Joulukuusi-
varkaat (YLE TV1 maanantaina 
21.12. kello 21), Rauli Virtasen 
dokumenttiin Presidentti Ah-
tisaaren Nobel-vuosi (YLE TV1 
keskiviikkona 23.12. kello 21.05 ja 
torstaina 24.12. kello 12.10), Outi 
Rousun dokumenttiin Tiernapo-
jat – kuukausi kuninkaana (YLE 
Teema keskiviikkona 23.12. kel-
lo 21) ja Outi Rousun dokument-
tiin Tähdet (YLE TV1 torstaina 
24.12. kello 10.30) ohjelman uu-
sinta vuodelta 2008. 

Välipäivinä luvassa ovat kes-
kustelusarja Kymmenen uutta 
käskyä YLE TV1 maanantais-
ta 28.12. kello 18.30 lähtien jo-
ka ilta kymmenen päivän ajan ja 
Suvi Westin dokumentti Utsjo-
en diakonissa, YLE TV1 tiistaina 
29.12. kello 20. 

RauHaN teRveHDyS

w
w

w
.sxc.h

u / K
riss Szku

rlato
w

ski

R i s t o  Vau ras



11   Nro 42      17.12.2009

”Niin monien rukousten lapsi  
ei voi joutua hukkaan”
Me käymme joulun viettoon monin tavoin. Yksi jouluhengen tavoittamisen keinoista 
on käydä laulamassa kauneimpia joululauluja. Monen vuoden takaa on jäänyt mieleeni 
yksi tietty laulu, Carola Häggvistin sanoittama joululaulu Taivas sylissäni. Laulu kertoo 
Jeesus-lasta sylissään keinuttavasta Maria-äidistä, hänen tunteistaan ja peloistaan. Äiti 
tuudittaa lasta sylissään ja miettii: ”Olet toisten kaltainen? Lapsi lupauksien? Tuotko, 
lapseni, nyt toivon maailmaan? Olet aarre sydänten? Miten sinut suojelen? Helmassani 
kantaa itse taivastako saan?” Sanoista tulee mieleen Luukkaan evankeliumin maininta 
”Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä”. Tunte-
muksiaan pienestä vauvasta on kirjannut ylös myös Kaarina Helakisa runossaan Ilta-
laulu Riikalle: ”Sinä nukuit. Oli talo hiljainen. Löi kolmisin sydämemme. ’Tästä tulee 
kai hyvä ihminen’, me puhuttiin toisillemme.”

Johannes Kastajan syntymän yhteydessä kyseltiin: ”Mikähän tästä lapsesta tulee? 
Aina silloin tällöin on hyvä miettiä miten minusta tuli minä. Omalta osaltani voin 
sanoa, että syy, miksi minusta tuli minä on äitini, hänen pyyteettömän rakkautensa, 
luottamuksensa ja kärsivällisyytensä ansioista. Vaikka asumme kaukana toisistamme, 
olen aina äidinpoika. Olen ainoa lapsi, eikä minulla ole muita lähisukulaisia kuin äiti. 
Kun äitini kysyi mitä haluan joululahjaksi, sanoin ”haluan sinut jouluksi Ouluun”. Vie-
tämme joulun kuitenkin eri paikkakunnilla.

Olen aina ollut jouluihminen, pidän joulun tuoksuista, mauista, muistoista, yhdessä 
olemisesta – ja tekemisestä. Joulu on ollut suurta juhlaa. Iän myötä merkitys kuiten-
kin muuttuu, kuten Tuomas Kyngäs kirjoittaa joulurunossaan ”ei joulu muutu, vaan 
sen kokeminen”. Muutoksen huomaa joululauluja laulettaessa. Joulupuu on rakennettu 
-laulussa todetaan: ”Kiitos sulle, Jeesuksemme, kallis Vapahtajamme, kun sä tulit vie-
raaksemme, paras joululahjamme.” Miten kirkkaasti ja selkeästi siinä tuodaankaan 
esille Jumalan rakkaus meitä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja laulu jatkuu iloisesti ”Siunaa, 
Jeesus, joulumme”. Jumalan rakkaus synnyttää rakkautta lähimmäiseen. Jeesus opetti 
rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä. Rakkaus antaa voimia 
jaksaa eteenpäin, niin kuin äitini lohduttaa epätoivon hetkellä, ”kyllä me pärjätään!”

juHa väHäkaNgaS
Karjasillan pastori

4. adventtisunnuntai teemoittuu aiheella Herran syntymä on lähellä. Päivä omis-
tetaan Jeesus-lasta odottavalle Marialle. Evankeliumikirjassa todetaan kauniis-
ti: ”Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen. 

Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla val-
mis suuren sanoman vastaanottamiseen.”

Evankeliumitekstinä on Matteuksen evankeliumin alusta Joosefin uni, jossa enke-
li rohkaisee häntä epäilysten yli ottamaan Marian vaimokseen. Joosef noudattaa enke-
lin kehotusta.

UT:n lukukappale on lyhyt mutta joulun odotuksen kanssa linjassa oleva teksti: ”Iloit-
kaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien 
ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa 
aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan 
rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin 
että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.”

Filippiläiskirjeen loppupuolelle sijoittuva teksti on kristillisellä evankeliumilla revit-
televä. Uskovan ihmisen iloa ei tarvitse kätkeä: se saa heijastua hänestä oman itsen ul-
kopuolelle ja tuottaa valoa myös ympäristöönsä.

Filippiläiskirje on monella tapaa mielenkiintoinen kirje Paavalin kirjeiden joukos-
sa. Filippiläiset olivat Paavalin omien sanojen mukaan ”ainoa seurakunta, joka evanke-
liumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vas-
talahjaksi taloudellista tukea”. Tähän filippiläisillä oli mahdollisuus ja sen he tekivät hy-
västä sydämestä, lähettäen Paavalille rahalähetyksiä jo Tessalonikan aikana.

Apostolien teoissa kirjoitetaan Paavalin saapumisesta kaupunkiin: ”Sieltä jatkoimme 
matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Make-
doniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä.” Tähän sisältyi ns. vankilaepisodi.

Lopputoivotukseen sisältyvät kehotus iloitsemiseen on toivoa antava ja riemukas.

Pekka tuOMikOSki

Päivän psalmi Ps. 130: 5–8 
Ensimmäinen lukukappale 
Sef. 3:14–17 
Toinen lukukappale 
Fil. 4:4–7 
Evankeliumi Matt. 1:18–24 

Kiitos adventista ja joulunajasta.

Ole lähellämme, Jeesus,

ja auta meitä ottamaan vastaan joulu,

sinun juhlasi.

Aamen.

w w w.sxc . hu /  G e o r g e B o s e la
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Hyvää joulua,  
mutta kenelle?

Lähetän kortin Riitta ja Olavi Heinol-
le, sillä tiedän sen huumorin ilahdut-
tavan heitä. Kuvassa on kolme viisasta 
apinaa, jotka esiintyvät usein afrikka-
laisissa puuveistoksissa. Ne muistutta-
vat siitä, ettei pidä kuulla pahaa, puhua 
pahaa eikä nähdä pahaa.

Kortti yhdistää Suomen pakkaset ja af-
rikkalaiset apinat. Makonde-heimo, johon 
tutustuimme Afrikassa, tekee myös apina-
veistoksia myyntiin.

Riitta ja Olavi eivät pidä joulun kaupal-
lisuudesta, enkä itsekään pidä siitä. Se ei 
palvele joulun sanomaa. 

Koska Riitta ja Olavi eivät ole kaupallisen 
joulun ystäviä, kuten en minäkään, ajattelin lä- hettää muun 
kuin tavanomaisen joulupukkiaiheisen kortin. Mutta kortin 
tekstissä muistutan, että menemme Vapahtajan syntymäjuh-
lan kautta kohti valoa. Se on minulle valokuvaajana ja valoa 
työssä käyttävänä tärkeää.

Kai Tirkkonen 
Haukiputaalainen valokuvaaja

Terveiset  
Heinoille

Lähetän korttini vapaaehtoistyö-
tä Oulussa organisoivalle Vares-
hankkeelle ja sen projektipääl-
likkölle Suvimaria Saarenpäälle.

Suvimaria on karismaattinen 
ihminen. Hän on työstään innos-
tunut ja innostaa siten myös mui-
ta. Hänellä on myös kokemusta 
monelta elämänalueelta, kuten 
yritysmaailmasta.

Vares tarjoaa ihmisiä vapaaeh-
toistyöhön, myös Juuttiputiikille, 
jonka tavoitteena on edistää sosi-
aalista ja taloudellista tasa-arvoa 
maailmanlaajuisesti. 

Vares on tavoittanut myös yri-
tykset, jotka antavat  työntekijöil-
leen mahdollisuuden tehdä 
vapaaehtoistyöpäivän jos-
sakin hyödyllisessä hank-
keessa. 

Juuttiputiikissa on käy-
nyt esimerkiksi lukio-opis-
kelijoita vapaaehtoistyössä. 

Minä uskon, että vapaa-
ehtoistyö voi tuoda sisältöä 
monen ihmisen elämään. 

Kati Hjerp 
Oululaisen Maailmankauppa 
Juuttiputiikin toiminnanjohtaja

Kortti Vares-hankkeelle

Minun joulukorttini lähtee Pudasjärvelle, 100 vuotta viime vii-
kolla täyttäneelle isäni serkulle Hannes Vuormalle. Meidän 
perheemme halusi muistaa häntä kunnioitettavan korkean iän 
vuoksi, mutta myös siksi, että talvisodan alkamisesta on tänä 
vuonna kulunut 70 vuotta. Hannes Vuorma palveli isänmaata 
10 vuotta vaikeissa olosuhteissa.

Hannes on suvun vanhin ja varmaan valoisin jäsen. Hän ei 
enää vähästä säikähdä ja Hanneksesta välittyykin meille muille 
elämänkokemuksen tuomaa levollisuutta.

Olen itse puolivälissä Hanneksen ikää ja soisin myös omaan vanhuuteeni samanlaista valoisuut-
ta, jopa leikkisyyttä kuin häneltä löytyy. 

Tällä joulukortilla muistan ajatuksissani kaikkia sotiemme veteraaneja. Kiitos teille ja hyvää joulua!

Jorma Vuorma
Vuonna 2011 Lumijoella pidettävien suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja

Tervehdys Hannekselle

Eräällä internetin keskustelupalstalla pohditaan, ilahtuisiko neuvolan täti, 
jos pienten lasten äiti lähettäisi tutulle työntekijälle joulukortin kiitokseksi 
huolenpidosta.
Joulukortti olisi kenties odottamaton, mutta mieluinen yllätys.
Joulukortilla voi viestiä muistamisesta ja kertoa esimerkiksi sen, ettei toinen ole 
unohtunut, vaikka tapaamiset olisivatkin harvinaisia.
Lue kenelle muun muassa SM-Gospel-kilpailun muutama vuosi sitten voittaneet 
Lumina Polariksen jäsenet haluavat lähettää tänä vuonna joulukortin. 
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Minun joulukorttini lähtee Pudasjärvelle, 100 vuotta viime vii-
kolla täyttäneelle isäni serkulle Hannes Vuormalle. Meidän 
perheemme halusi muistaa häntä kunnioitettavan korkean iän 
vuoksi, mutta myös siksi, että talvisodan alkamisesta on tänä 
vuonna kulunut 70 vuotta. Hannes Vuorma palveli isänmaata 
10 vuotta vaikeissa olosuhteissa.

Hannes on suvun vanhin ja varmaan valoisin jäsen. Hän ei 
enää vähästä säikähdä ja Hanneksesta välittyykin meille muille 
elämänkokemuksen tuomaa levollisuutta.

Olen itse puolivälissä Hanneksen ikää ja soisin myös omaan vanhuuteeni samanlaista valoisuut-
ta, jopa leikkisyyttä kuin häneltä löytyy. 

Tällä joulukortilla muistan ajatuksissani kaikkia sotiemme veteraaneja. Kiitos teille ja hyvää joulua!

Jorma Vuorma
Vuonna 2011 Lumijoella pidettävien suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja

Haluan lähettää joulukortin Hiirosen hoivaosaston henkilökunnalle kiitokseksi siitä, että he eivät vain hoida äitiäni, 
vaan kohtaavat hänet arvokkaasti ja ystävällisesti kiireisessä työssään. Minusta se ei ole lainkaan itsestäänselvyys. Hoi-
taminen on heidän työtään, mutta kohtaaminen on ikään kuin heiltä ylimääräistä hyvää äitiäni kohtaan.

Vaikka vanhan ihmisen sanotaan tulevan uudelleen lapseksi, ei äiti ole lapsi vaan ihminen, jolla on pitkä elämä takanaan. 
Siksi minusta on hienoa, ettei hänelle puhuta hoivaosastolla kuin ymmärtämättömälle lapselle. 

Martta Wendelinin maalaama kuva kortissa on kaunis piirros välittämisestä. Minusta se sopii siksi joulutervehdyk-
seksi välittämisen ammattilaisille Hiiroseen. Kuva kertoo jälleen enemmän kuin tuhat sanaa. Toivon, että henkilökun-
ta jaksaisi tehdä työnsä samalla tavalla tästä eteenkinpäin. 

Minna-Maaria Sipilä
Minna-Maaria ja Juha Sipilä Säätiön hallituksen puheenjohtaja, 
Pohjoisen Akordirahaston neuvottelukunnan puheenjohtaja 

Joulukorttini on kiitos

Rock on!

Tervehdys Hannekselle

Gospelmusiikin ystävät ovat tukeneet toi-
mintaamme pian kymmenen vuoden ajan. 
Haluamme muistaa heitä, koska he muis-
tavat meitä. Toivomme ystäviltä apua myös 
siihen, että Oulun seudulle saataisiin jat-
kossa lisää harjoittelutiloja bändeille, sillä se 
varmasti lisäisi myös harrastajamääriä. 

Olisi mukava esiintyä enemmän lähialu-
eilla. Viimeksi olimme keikalla Kuusamossa 
ja se tuntui melkein kotikeikalta, sillä yleen-
sä keikkamatkat ovat vähintään 300 kilomet-
riä suuntaansa. 

Lumina Polaris
Oululainen kristillinen rockmetalliyhtye

Eräällä internetin keskustelupalstalla pohditaan, ilahtuisiko neuvolan täti, 
jos pienten lasten äiti lähettäisi tutulle työntekijälle joulukortin kiitokseksi 
huolenpidosta.
Joulukortti olisi kenties odottamaton, mutta mieluinen yllätys.
Joulukortilla voi viestiä muistamisesta ja kertoa esimerkiksi sen, ettei toinen ole 
unohtunut, vaikka tapaamiset olisivatkin harvinaisia.
Lue kenelle muun muassa SM-Gospel-kilpailun muutama vuosi sitten voittaneet 
Lumina Polariksen jäsenet haluavat lähettää tänä vuonna joulukortin. 

Mar kus  Ha l l i n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 20.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Urkuri 
Henna-Mari Sivula ja kantto-
ri Raimo Paaso. Ynnin Pojat.  
Viittomakielinen messu su 
20.12. klo 12 Piispantalon tal-
likappelissa.
Messu su 20.12. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttori Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 17.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Katja Nauha.
Messu su 20.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Okkola, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Sa-
ri Wallin. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 10 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 20.12. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Liisa Karkulehto, kant-
torina Juha Soranta, Tervas-
canto-kuoro. 

Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Sari 
Wallin.
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Esa Neva-
la, kanttorina Riitta Piippo.
Kaupunginsairaalan joulu-
kirkko su 20.12. klo 13 Oulun 
kaupunginsairaalassa, Kivi-
harjuntie 5. Toimittavat Ju-
ha Tahkokorpi ja Juha Kyllö-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä, yksinlaulu Timo Pikkarai-
nen. Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 20.12. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 20.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Psalmikvartetti. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 20.12. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Lauri Kujala, avus-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 20.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Kat-
ri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Messu su 20.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Radio Dei.

YliKiiMinKi
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 10 Ylikiimingin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.
Koulun joulukirkko ti 22.12. 
klo 8.45 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Päivähoidon joulukirkko 
pe 18.12. klo 10 kirkossa.
Messu ja peruskorjatun 
kirkon käyttöön siunaa-
minen su 20.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
urkurina Else Piilonen, Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro. Piispa Samuel Salmi toi-
mittaa Haukiputaan perus-
korjatun kirkon siunaamisen.

Jaan
i Fö
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Kempele
4. adventtisunnuntain 
messu su 20.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, avustaa Pekka Rehumä-
ki, kanttorina Tomi Heilimo. 

Kiiminki
Messu su 20.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Marja Ainali, avus-
taa Riina Moilanen.
Messu su 20.12. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttori-
na Marja Ainali, avustaa Riina 
Moilanen.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 12 Heinijärven met-
sästysmajalla, Kiiskilänkylän-
tie. Toimittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Messu su 20.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen, ehtoollinen jae-
taan myös Lumilyhdyssä.

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

Oulunsalo
Messu su 20.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalve-
lus seurakuntakodissa su 
20.12. klo 10. Toimittaa Os-
kari Holmström, avustaa Ju-
ha Kukkurainen, kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
KESTilÄ
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
PiiPPOlA
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

PUlKKilA
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä. 

PYHÄnTÄ
Koululaisten joulukirkko la 
19.12. klo 8.30 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Lapsikuoro avustaa.
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RAnTSilA
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Unto Määttä. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus su 
20.12. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Heikki Lu-
miaho.
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17.–23.12.2009enot Oulussa 

Perheen pienimpien malttama-
tonta joulunodotusta voi hel-
pottaa monin eri niksein. Ai-
kuiset muistavat varmasti 

omasta lapsuudestaan, kuinka heidän 
vanhempansa keksivät jälkikasvulleen 
monenlaista tekemistä, jotta aika ku-
luisi nopeammin. 

Kun vanhemmilta loppuivat ideat, 
tekivät lapset itse suunnitelmia erilai-
sista tekemisistä. Toisinaan he laativat 
jopa tarkkoja listoja siitä, minä päivä-
nä menisivät luistelemaan ja minä päi-
vänä tekisivät tonttukoristeita. Silti ai-
ka tuntui lapsista kuluvan loputtoman 
hitaasti. Eikä tilanne ole muuttunut, 
edelleen joulun odotusta kestää lasten 
mielestä aivan liian kauan ja aika ku-
luu aivan liian hitaasti.

Kaupungin monet toimijat yhdis-
täneet voimansa, jotta joulunodotus 
sujuisi mahdollisimman mukavasti. 
He tarjoavat koko perheelle mukavaa, 
joulutunnelmaista tekemistä. Lauan-
taina 19. joulukuuta kello 15–18 voivat 
vanhemmat suunnata lapsineen Hu-
pisaarille joulupolulle. Joulupolku al-
kaa Ainolan leikkipuistosta ja sinne se 

myös päättyy.
Ulkotulet ja lyhdyt johdattelevat 

hämärässä illassa polkua eteenpäin 
toimintapisteeltä toiselle. Polun var-
rella on joululauluja tasatunnein eli 
kello 15, 16 ja 17. Tiernapoikaesityksis-
tä pääsee nauttimaan puolen aikaan, 
eli kello 15.30, 16.30 ja 17.30. Perintei-
sen tavan mukaan Knihti kiertää esi-
tyksen loppuvaiheessa hattu kourassa 
pyytämässä lanttia tai tähteen kyntti-
länpätkää. Sitä varten kannattaa vara-
ta muutama kolikko taskun pohjalle.

Lisäksi joulupolulta löytyy tonttu-
leikkejä, eläinten joulu, jouluseimi se-
kä glögiä ja pipareita. Tilaisuus on mak-
suton.

Tapahtumaa järjestämässä on 
suuri joukko paikallisia toimijoita: 
Oulujoen seurakunta, Madekosken 
tiernapojat, Oulun Luonnonsuoje-
luyhdistys, Oulun Voimisteluseura, 
partiolippukunta Kelopojat, kau-
pungin päivähoidosta Ainolan Ala-
kööki sekä Timosenkosken luonto-
koulu.

Satu laPiNlaMPi

Perheiden joulupolku helpottaa 
malttamatonta mieltä

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 17.12. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Tiina Kin-
nunen.
Raamattupiiri to 17.12. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 17.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Hartaus pe 18.12. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Ari-Pekka 
Metso.
Sunnuntaiseurat su 20.12. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 17.12. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
Raamattupiiri to 17.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 18.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 18.12. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Tuomaanpäivän joululau-
luilta ma 21.12. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Järjestää Esko 
Jurvelinin lauluoppilaat ry.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kauneimmat joululaulut to 
17.12. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. Pohjankartanon ylä-
asteen kuoro, johtaa Mal-
la Kaarlela, Maija Tynkky-
nen urut, juontaa Juha Sark-
kinen. 
Christmas Carols pe 18.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Kauneimmat joululaulut 
englanniksi. Mukana Saras-
tuskuoro, sudanilainen kuo-
ro, Árpád Kovács, Päivi Jussi-
la, Raimo Paaso ja Taina Vou-
tilainen. Oulun NNKY tarjo-
aa glögiä ja pipareita tuo-
miokirkon eteisessä ennen 
tilaisuutta.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 15, Oulun tuo-
miokirkko. Sofia Magdalena 
-yhtye, johtajana ja urkurina 
Raimo Paaso, juontaa Jyrki 
Vaaramo.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Sofia Magdalena 
-yhtye, johtajana ja urkuri-
na Raimo Paaso, juontaa Tii-
na Kinnunen. www.virtuaa-
likirkko.fi.
Joulumusiikkia su 20.12. 
klo 20, Oulun tuomiokirk-
ko. Henna-Mari Sivula lau-
lu ja Raimo Paaso urut. Va-
paa pääsy. 
Virsilauluilta ti 22.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jouluvirsiä ja -lauluja, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Oulun poliisilaulajien jou-
lukonsertti la 19.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kuoroa 
johtaa Tibor Garanvölgyi, 
mukana Jaakko Tuisku ja Sa-

ri Wallin.
Terveydenhuoltoväen kau-
neimmat joululaulut su 
20.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Sanna Okkola, Liisa Suor-
sa ja terveydenhuoltovä-
ki, Taina Voutilainen, Oulun 
Kamarikuoro johtajana Kari 
Kaarna.
Kauneimmat joululaulut su 
20.12. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Petri Satomaa, 
Sari Wallin, Pyhän Andreaan 
lapsikuoro.
Kauneimmat joululaulut su 
20.12. klo 22, Karjasillan kirk-
ko. Liisa Karkulehto, Juha So-
ranta, Karjasillan kirkkokuo-
ro ja Pohjankartanon kuoro, 
johtaa Malla Kaarlela.
Mikko Alatalon suosituim-
mat joululaulut ma 21.12. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Ohjelmamaksu 10 €, josta 2 
€ Kirkon Ulkomaanavulle.

Tuiran seurakunta
Jussi Jäälinojan näyttely 
Maalauksia Kuivasjärven 
rantamilta 29.11.–20.12. Py-
hän Luukkaan kappeli. Näyt-
telyyn koottuja maisema-
maalauksia ei ole tehty mis-
tään tietystä paikasta, vaan 
työt ovat syntyneet muistu-
mina, aistimuksina ja koke-
muksina Kuivasjärven ympä-
ristöstä. Maalarille järvi ele-
menttinä keventää ja luo ti-
laa maalaukseen. Näyttely on 
avoinna tilaisuuksien aikana.
Kauneimmat joululaulut 
to 17.12. klo 18, Patenie-
men kirkko. Mukana Tom-
mi Hekkala ja Riitta Louhe-
lainen. Kolehti lähetystyö-
hön oman seurakunnan ni-
mikkotyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta.
Joululauluilta to 17.12. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Kuunnellaan ja lauletaan 
perinteisiä ja myös uudem-
pia joululauluja. Musiikis-
ta vastaavat Oulun normaa-
likoulun lukion oppilaat ja 
opettajat Paula Westerlun-
din johdolla. Mukana myös 
pastori Lauri Kujala.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 16, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Mukana Lau-
ri-Kalle Kallunki, laululyh-
tye Vox Aurora, juonto Juha 
Valppu. Kolehti lähetystyö-
hön oman seurakunnan ni-
mikkotyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta.
lasten kauneimmat joulu-
laulut su 20.12. klo 16, Pa-
teniemen kirkko. Mukana 
kanttori Katri Sippola, juon-
to Juha Tahkokorpi. Kolehti 
lähetystyöhön oman seura-
kunnan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 18, Tuiran kirk-
ko. Mukana Raakel Pöyhtä-
ri, Oulun Laulu, juonto Lau-
ri Kujala. Kolehti lähetystyö-
hön oman seurakunnan ni-
mikkotyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta.
Kauneimmat joululaulut su 
20.12. klo 20, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Mukana Raa-
kel Pöyhtäri, lauluyhtye Rii-
mut, juonto Hannu Ojaleh-
to. Kolehti lähetystyöhön 
oman seurakunnan nimik-
kotyölle Suomen Lähetys-

seuran kautta.
Kauneimmat joululaulut 
Villa Hannalassa ma 21.12. 
klo 18, Villa Hannala, Kah-
velitie 2. 
Mä seimes ääreen seisah-
dun – hartaita joulun säve-
liä ma 21.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Heikki 
Mustakallio, baritoni ja Saa-
ra Karhumaa, urut ja piano. 
Vapaa pääsy.

Oulujoen seurakunta
YliKiiMinKi
Konsertti to 17.12. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Yli-
kiimingin puhaltajat joh-
taa Tuomo Rahko Ylikiimin-
gin kirkkokuoro, johtaa Leo 
Rahko, Tapio Jurvakainen, 
laulu, Hannu Pasanen, laulu. 
Kolmen kuoron konsert-
ti su 20.12. klo 19, Ylikiimin-
gin kirkko. Konsertissa esiin-
tyvät Kamarikuoro Aiolos, 
johtaa Elina Könönen, Cas-
siopeia, johtaa Sanna Tör-
mälä, Gaudiate, johtaa Lau-
ri Nurkkala.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, seuraa-
va kerta 11.1. p. 08 3161 405 
keskustelua, kotikäyntiä tai 
taloudellisen tuen hakemis-
ta varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus  maa-
nantaisin klo 9–11, seuraava 
kerta 11.1. p. 08 5313 219 tai 
Karjasillan diakoniatoimis-
tolta, Nokelantie 39. 
Juttutupa työikäisille elä-
keläisille ja työttömille ma 
21.12. klo 13, Pyhän Andre-
aan kirkko.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11, seuraava kerta 11.1. p. 
08 5313 519 tai käymällä Myl-
lyojan seurakuntatalossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHiTYSVAMMAiSET
Kehitysvammaisten jou-
lujuhla Tahkokankaalla la 
19.12. klo 13, Tahkokankaan 
palvelukeskus, juhlasali.

KUUlOVAMMAiSET
Viittomakielinen messu su 
20.12. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli. 

PÄiHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 18.12. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja pe 18.12. klo 10–14. 
Seuraavan kerran avoinna 
ma 11.1. klo 10–14. Puodista 
käytettyjä astioita, liinavaat-
teita, koruja, kirjoja sekä pa-
jan tuotteita, tarjolla myös 
kahvia yms. Pajassa tehdään 
käsitöitä. P. 044 316 1720. 

Oulujoen seurakunta
YliKiiMinKi
Piispankamarin lähetyspuo-
ti maanantaisin ja perjantai-
sin klo 11–14 alkaen 18.1. en-
tisessä kunnantalossa. Lähe-
tyksen hyväksi oleva puoti, 
josta voi löytää vaikka uudet 
villasukat yms. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 18.12. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109
Pyhäkoulu su 20.12. klo 10, 

Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isojen ja pienten pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen yhtey-
dessä. Lisätietoja Aila Valta-
vaaralta p. 040 5747 109.
Vauva-aamut kerran kuu-
kaudessa maanantaisin klo 
10–12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Vauva-aamut on suun-
nattu perheen ensimmäisel-
le, alle vuoden ikäiselle vau-
valle ja hänen vanhemmal-
leen. Aamun aikana hassu-
tellaan, lorutellaan, laule-
taan, hiljennytään ja tutus-
tutaan maailmaan eri ais-
tien kautta. Aamun päät-
teeksi tarjotaan piltit ja kah-
vit, jonka vuoksi aamuihin il-
moittaudutaan edellisen vii-
kon torstaihin klo 15 men-
nessä Teija Kokolle p. 050 
5347 477. Ryhmään otetaan 

10 vauvaa ja vanhempaa / 
kerta. Toimimme eri tee-
moin seuraavasti: 18.1. vau-
vahierontaa terveydenhoi-
taja Hilkka-Liisa Heikkisen 
opastamana, 22.2. ihmette-
lemme maailman väriloistoa, 
15.3. vauvajumppa, 12.4. so-
semaalausta ja 10.5. luonto-
retki. Vauva-aamuissa muka-
na lastenohjaajat Teija Kok-
ko p. 050 5347 477 teija.kok-
ko@evl.fi ja Anu Marden p. 
044 3161 718 anu.marden@
evl.fi. 

Oulujoen seurakunta
Joulua ootellessa – perhei-
den joulupolku Hupisaaril-
la la 19.12. klo 15. Tunnelmal-
linen joulun perinteitä sisäl-
tävä maksuton tapahtuma.
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17.–23.12.2009enot Oulussa 

Heikki Mustakallion ja Saara Karhu-
maan Nyt seimellesi seisahdan – har-
taita joulun säveliä -konsertti kuullaan 
Linnanmaalla Pyhän Luukkaan kappe-
lissa maanantaina 21. joulukuuta kello 
19. Konserttiin on vapaa pääsy.

Konsertissa ohjelmassa on suomalai-
sia jouluisia yksinlauluja, Bachin urku-
koraaleja sekä tietysti Adolphe Adamin 
1800-luvulla säveltämä Oi Jouluyö. 

Oi jouluyö on suomennettu vuonna 
1952 ja on siitä saakka ollut kiinteä osa 
suomalaisten jouluperinnettä.

Kenties tunnetuin versio kappalees-
ta on vuodelta 1959, jolloin ruotsalainen 
Jussi Björling levytti sen O helga natt -ni-
mellä. Björlingin levytystä soitettiin Ylen 
radiossa 1970-luvulla aina jouluaaton 
vaihtuessa joulupäiväksi. Myöhemmin 
perinteeksi muodostui Raimo Lintunie-
men ja Jaakko Salonojan juontaman Jou-
luhaloo-puhelintoivekonsertin päättymi-
nen tähän lauluun.

Oi jouluyö -teoksen ovat levyttäneet 
Jussi Björlingin lisäksi ainakin Antti 
Tuisku, Tapani Kansa ja Kilpi-yhtyeen 
Taage Laiho.

Heikki Mustakallio ja Saara Karhu-
maa valitsivat kappaleen konserttinsa 
ohjelmistoon, sillä kappaleen esittämi-
nen on ollut Mustakallion haaveena jo 
pitkään.

– Konsertissa esitettäviin lauluihin 
on joulun sanoma runoiltu syvemmin 
kuin yleensä pystyy sanoin ilmaise-
maan, Heikki Mustakallio perustelee 
konsertin musiikkivalintoja.

Hänen mielestään Pyhän Luukkaan 
kappelin akustiikka on omiaan tällai-
seen konserttiin. 

– Tunnettu gospelmuusikko Jukka 
Leppilampi kuulemma aikoinaan hyö-
dynsi Pyhän Luukkaan kappelin käy-
tävällä olevaa erikoisen kaikuisaa koh-
taa konsertissaan. Saa nähdä teemme-
kö samoin. 

Heikki Mustakallio toteaa, että on 
suuri kunnia saada nuorena ihmise-
nä esittää lauluja, joita jo monet ennen 
häntä ovat laulaneet.

Mustakallio on opiskellut klassista 
laulua vuodesta 2006 Joensuun konser-
vatoriossa opettajinaan Rauno Kelta-
nen ja Anneli Hynninen. Syksyllä 2009 
hän aloitti musiikkikasvatuksen opin-
not Oulun yliopistossa.

Saara Karhumaa on opiskellut urku-
jensoittoa Oulun konservatoriossa vuo-
desta 2006 opettajinaan Dora Petery ja 
Miklos Spanyi. Syksyllä 2009 hän aloitti 
kirkkomusiikin opinnot Sibelius-Akate-
miassa Helsingissä.

Satu laPiNlaMPi

29.11.– 26.12. 

Joululaulut soivat Oulun alueella 
taajuudella 88,8 MHz  

kaapelikanavalla 91,9 MHz
netissä www.jouluradio.fi

Hämärtyvässä illassa ulko-
tulet ja lyhdyt johdattele-
vat polkua eteenpäin toi-
minnasta toiseen. Polun var-
rella on joululauluja klo 15, 
klo 16 ja klo 17, tiernapoika-
esityksiä klo 15.30, klo 16.30 
ja klo 17.30, tonttuleikke-
jä, eläinten joulu, joulusei-
mi sekä glögiä ja pipareita. 
Tiernapoikaesitykseen liit-
tyy perinteinen lakkikeräys. 
Joulupolku alkaa ja päättyy 
Ainolan puistoon. Tapahtu-
man järjestävät myös Ma-
dekosken tiernapojat, Ou-
lun Luonnonsuojeluyhdis-
tys ry, Oulun Voimisteluseu-
ra ry, Partiolippukunta Kelo-
pojat ry, Päivähoito / Aino-
lan Alakööki ja Timosenkos-
ken luontokoulu.

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

Nuoret aikuiset 
Yliopistoväen jouluhartaus 
ma 21.12. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jouluhartau-
dessa lauletaan joulun virsiä 
ja lauluja sekä kuullaan jou-
lumusiikkia. Puheen pitää 
ortodoksikirkkoherra Rai-
mo Kiiskinen ja hartaudessa 
avustavat Yhteisten seura-
kuntapalvelujen vt. johtaja 
Ari Savuoja sekä vs. yliopis-
topastori Antti Leskelä. Mu-
siikista vastaa kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. Hartauden 
päätteeksi juodaan tuoksu-
vat joulutorttukahvit. Tilai-
suus on kaikille avoin.

Seniorit

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 17.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 17.12. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Kerhossa on tä-
nään adventtiajan ehtoollis-
hartaus. 
Eläkeläisten kerho ti 22.12. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Kauneimmat joululaulut ja 
jouluista ohjelmaa. Muka-
na diakoniatyöntekijä Paula 
Kyllönen ja pastori Pasi Ku-
rikka.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 17.12. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Hiljaisuuden retriitti 15.–
17.1. Rokuan leirikeskus. Ret-
riitin teemana on Kalliosta 
kumpusi vettä. Retriitin oh-
jaavat Ulla Säilä ja Marjuk-
ka Hamari. Kuljetukset omin 
kyydein. Retriitin hinta on 50 
€. Ilmoittautumiset 7.1.2010 
mennessä ma-pe klo 9–16 p. 
08 3161 340 tai internetissä 
www.oulunseurakunnat.fi. 

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kaatuneitten omaiset ma 
21.12. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Muut menot
Kastellin kirkon jouluka-
lenteri 28.11.–25.12. Kastel-
lin kirkko. Kastellin kirkon il-
moitustaululla Töllintien var-
ressa.
Kaikenikäisten puurojuh-
la to 17.12. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Lauletaan jou-
lulauluja ja yhdytään jou-
lun odotukseen. Maikkulan 
kappelin kerhot ja piirit esit-
tävät ohjelmaa. Riisipuuro- 
ja glögitarjoilu. Tonttulakki 
mukaan. 

Tarvitsetko apua pie-
nissä kodin korjausas-
kareissa? Ripa löysäl-
lä, sarana vinkuu, tau-
lu kaipaa seinälle… 

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 040 502 
50 101. Huom! Emme suo-
rita muuttoja.

Joulu-juhlia
Kaikenikäisten puurojuhla 

torstaina 17.12. klo 18 Maikkulan kappelissa 

Lauletaan joululauluja ja yhdytään joulun odotukseen. 
Maikkulan kappelin kerhot ja piirit esittävät ohjelmaa. 

Riisipuuro- ja glögitarjoilu. Tonttulakki mukaan. 

Kehitysvammaisten joulujuhla 
lauantaina 19.12. 

klo 13 Tahkokankaan palvelukeskuksen juhlasalissa 

Kaikille avoin joulujuhla 

ti 22.12.2009 klo 18.30 
Oulun Kumppanuuskeskuksessa, Isokatu 47

Ohjelmassa joulukertomus, musiikkia, pastori Anna-
Mari Heikkisen puhe ja joulupuurotarjoilu. Jokaiselle 

lahja. Tilaisuuden järjestää Toivon Tuojat ry.

Yliopistoväen jouluhartaus 
maanantaina 21.12. klo 10 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa 

Jouluhartaudessa lauletaan joulun virsiä ja lauluja 
sekä kuullaan joulumusiikkia. Puheen pitää ortodok-
sikirkkoherra Raimo Kiiskinen ja hartaudessa avus-
tavat Yhteisten seurakuntapalvelujen vt. johtaja Ari 
Savuoja sekä vs. yliopistopastori Antti Leskelä. Musii-
kista vastaa kanttori Lauri-Kalle Kallunki. 

Hartauden päätteeksi juodaan tuoksuvat joulutort-
tukahvit. 

Tilaisuus on kaikille avoin.

Oulun kaupungin-
sairaalan  

joulukirkko 

sunnuntaina 20.12. 
klo 13 Oulun kaupun-
ginsairaalassa, Kivi-
harjuntie 5.

Jumalanpalveluksen 
toimittavat Juha Tah-
kokorpi ja Juha Kyllö-
nen, kanttorina Heik-
ki Jämsä, yksinlaulu 
Timo Pikkarainen. 

Kirkkokahvit. 

Keskiviikkoseurat 
keskiviikkoisin klo 18 
Vanhan pappilan  
Sipiläsalissa

Puhujat:
13.1. Pekka Rehumäki
20.1. Aaro Leipälä
27.1. Esko Visuri 

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/kansainvalinen.
Christmas Carols pe 18.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirk-
ko. Kauneimmat joululaulut 
englanniksi. Mukana Saras-
tuskuoro, sudanilainen kuo-
ro, Árpád Kovács, Päivi Jus-
sila, Raimo Paaso ja Taina 
Voutilainen. Oulun NNKY 
tarjoaa glögiä ja pipareita 
tuomiokirkon eteisessä en-
nen tilaisuutta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 20.12. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.

Joulukalenteri
28.11.–25.12. 

Kastellin kirkon ilmoi-
tustaululla Töllintien 
varressa

Joka päivä uusi kuva, 
joka päivä uusi akkuna 
jouluun avautuu. Mitäs 
tänään sieltä paljastuu? 

Muutoksia Tuiran 
seurakunnan 

jumalanpalveluksiin

20.12. ei ole jumalanpal-
velusta Pateniemen kir-
kossa eikä iltamessua Tui-
ran kirkossa.
23.12. ei ole viikkomes-
sua Tuiran kirkossa.

Oi jouluyö ja muita hartaita joulusäveliä 
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Kalliosta kumpusi vettä
Hiljaisuuden retriitti

15.–17.1. Rokuan leirikeskuksessa. 

Retriitin teemana on Kalliosta kumpusi vettä. Retriitin 
ohjaavat Ulla Säilä ja Marjukka Hamari. 

Kuljetukset omin kyydein. Retriitin hinta on 50 €. 

Ilmoittautumiset 7.1.2010 mennessä ma-pe klo 9–16 p. 
08 3161 340 tai internetissä www.oulunseurakunnat.fi. 

Hintan seurakuntatalossa juhlittiin bil-
jardipöydän avajaisia sekä isosten pikku-
joulua. Pöydän käyttöönoton jälkeen, sii-
nä pelattiin biljardia ahkerasti. 

Haastattelimme isosta sekä biljardi-
huoneen tekijöitä.

Kyselin Heidi Saikkoselta, 15, mitä 
mieltä hän on uusista tiloista: 

– Tämä uudistus on hyvin kätevä. 
Hyvä kun tuli uusi biljardipöytä, koska 
kaikki tykkäävät pelata biljardia. Uusi ti-
la on myös käytännöllinen ja todella hie-
no, Heidi iloitsee.

Heidi on käynyt muutamia kertoja 
Hintan seurakuntatalolla. Hän suositte-
lee kaikkia nuoria tulemaan mukaan tu-
tustumaan uusiin tiloihin, sillä siellä on 
hauskaa ja tapaa kavereita sekä saa uusia 
tuttavuuksia.

– On paljon tekemistä ja voi tehdä 
kaikkea kivaa, esimerkiksi pelata, laulaa, 
soittaa tai vain hengailla.

Haastattelin yhtä biljardihuoneen te-
kijöistä, Minna Suorsaa, 19.

– Meiltä pyydettiin, että biljardihuo-

ne maalattaisiin, että tulisi hieman väriä 
tähän kellarihuoneistoon. Niin siitä tuli-
si nuorten näköinen.

Minna ja muut biljardihuoneen te-
kijät päättivät tehdä kuvan Oulun rau-
tatieaseman junasta ja raiteista.

– Maalausprosessi on vielä kesken, 
mutta se valmistuu tällä viikolla, Min-
na kertoo.

Mukana maalausta tekemässä ovat ol-
leet Eveliina Oksanen, Mikael Oksanen, 
Ville Valtonen, Saara Ollikainen, Ensio 
Suonperä, Johannes Suonperä ja Minna 
Suorsa.

Nuoret pitävät paljon uudesta tilasta, 
se tulee varmasti olemaan nuorten suo-
siossa.

Isoset jatkoivat pelailua, soittelua, jut-
telemista ja syömistä aina kello yhdek-
sään saakka, kunnes Avarit päättyivät.

ellaNOORa käRkkäiNeN
Kirjoittaja ja kuvaaja ovat 15-vuotiaita 

Oulujoen seurakunnan nuoria.

Ve e ra  A la hu h t a

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisen tuen hakemista varten
alkaen 11. tammikuuta 2010

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
Tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
Oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Opas Oulun tuomiokirkossa 

arkipäivisin 7.–23.12. klo 11–16. 

Jouluseimi nähtävillä loppiaiseen saakka.

Vauva-aamut

Vauva-aamua vietetään kerran kuukaudessa maanan-
taisin klo 10–12 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Aamut on suunnattu perheen ensimmäiselle alle vuo-
den ikäiselle vauvalle ja hänen vanhemmalleen. Hassu-
tellaan, lorutellaan, lauletaan, hiljennytään ja tutustu-
taan maailmaan eri aistien kautta. 

Toimimme eri teemoin seuraavasti: 
18.1. vauvahierontaa 
22.2. ihmettelemme maailman väriloistoa 
15.3. vauvajumppa 
12.4. sosemaalausta 
10.5. luontoretki. 

Aamun päätteeksi tarjotaan piltit ja kahvit, jonka 
vuoksi aamuihin ilmoittaudutaan edellisen viikon tors-
taihin klo 15 mennessä Teija Kokolle p. 050 5347 477. 
Ryhmään otetaan 10 vauvaa ja vanhempaa / kerta.  

Hintan seurakuntatalon  
kellarin uudistumisen juhla
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17.–23.12.2009enot Oulussa 

Kastetut
Tuomiokirkko: Iiro Jaakko 
Gabriel Matinolli, Noora Ka-
roliina Roivainen, Stella Ma-
ria Simonson.
Karjasilta: Emilie Seline Er-
vasti, Sofiina Lyytia Tellervo 
Holappa, Tomi Niilo Oliver 
Holappa, Lenni Tapio Keski-
talo, Tiia Ariella Kivioja, Kas-
per Julius Koskinen, Pieta 
Papu Elina Kotila, Kauri Ul-
jas Kukkola, Orvo Kullervo 
Lahti, Niilo Verneri Marttila, 
Lilja Aurora Pylkkänen, Heta 
Minttu Maria Pätsi, Enya Ali-
na Riekki, Oskari Eetu Mati-
as Rytkönen.
Tuira: Alina Elviira Ervas-
ti, Viivi-Sofia Peppiina Har-
tikainen, Saimi Inkeri Hur-
me, Eeli Ilmari Mikael Iko-
nen, Helmi Justiina Järvi-
nen, Arttu Kalevi Kynkään-
niemi, Jussi-Pekka Johannes 
Laurila, Riikka Sofia Lepistö, 
Paavo Arvo Ilmari Niemikor-
pi, Valtteri Henrik Ohenoja, 
Roosa Eila Annikki Orre, Py-
ry Aslek Samuel Posio, Vil-
jami Johannes Ristolainen, 
Neela Lumia Rouvinen, Jele-
na Kristiina Seppänen, Juu-
so Arvid Tokola, Jannika Ro-
sa Maaria Ventola, Minea 
Anneli Virta.
Oulujoki: Jenni Heleena 
Holmi, Vili Eemeli Javanai-
nen, Roope Santeri Jurva-
kainen, Neea Emilia Karja-
lainen, Eeda Josefiina Kii-

ala, Emilia Inkeri Kiiski, Aa-
ro Samuel Laukkanen, Vee-
ra Helena Nikurautio, Jenny 
Anniina Pohjasniemi, Jeremi 
Luka Salonen, Moona Ame-
lie Väisänen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Pasi Olavi 
Kalliopohja ja Anna Helena 
Lempinen.
karjasilta: Ilpo Kalevi Ryö-
nänkoski ja Leena Johanna 
Meriläinen, Kari Olavi Haa-
taja ja Sari Kaarina Juvani, 
Juha Kalevi Koskivirta ja Lii-
sa Annikki Hekkala, Jarkko 
Petteri Sarkkinen ja Eija In-
keri Tenhunen, Jarmo Juha-
ni Manninen ja Susanna In-
keri Saha, Aaro Onni Paavali 
Huttunen ja Niina Marianne 
Väyrynen, Jani Juhani Kipi-
nä ja Anne Mari Saarela, Jan-
ne Ensio Kohonen ja Sanna 
Maarit Martikainen.
Tuira: Kari Herman Antero 
Väyrynen ja Sari Irene Olli-
la, Janne Mikael Räisänen 
ja Janna Marika Kumpula, 
Jaakko Aleksi Tauriainen ja 
Tiina Eeva Mirjami Pekka-
la, Juha Erkki Kautto ja El-
sa Maria Ellala, Jeremy John 
Gales ja Jenni Helena Top-
pala.
Oulujoki: Esko Juhani Pa-
sanen ja Eeva-Kaisa Heino-
la, Jarno Petteri Redsven 
ja Noora Karoliina Peltola, 
Antti Matias Kokkoniemi ja 

Elämän polku
Miia-Maria Pahkala, Lauri-
Kalle Tapani Hekkala ja An-
na Elina Lohi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Hilkka Liisa 
Kauppi 77, Maria Siviä Kil-
ponen s. Kauttio 72, Sylvi 
Maria Myllykangas s. Lassi-
la 90, Elvi Marjatta Nurkka-
la s. Lyyra 84.
Karjasilta: Niilo Kalliopus-
ka 89, Kirsti Eliina Moilanen 
s. Hänninen 83, Matti Yler-
mi Pulli 74, Erkki Olavi Sal-
mela 67, Väinö Emil Veijo-
la 87.
Tuira: Aino Johanna Järve-
lä s. Repola 96, Lempi Ka-
tariina Kynsilehto s. Väänä-
nen 92, Matti Poutanen 91, 
Terho Jaakko Antero Tiai-
nen 71, Aili Elsa Timonen s. 
Miekkasaari 98.
Oulujoki: Rauno Olavi Isola 
48, Aulis Anttoni Perälä 68, 
Joni Aleksi Saari 2 kk.

Konsertti 
torstaina 17.12. klo 19 
Ylikiimingin kirkossa 

Ylikiimingin puhaltajat, johtaa Tuomo 
Rahko, Ylikiimingin kirkkokuoro, joh-
taa Leo Rahko, Tapio Jurvakainen, lau-
lu ja Hannu Pasanen, laulu.

Joulukonsertti 
torstaina 17.12. klo 19 
Oulujoen pappilassa

Esiintyjinä Oamk:n kasvatit Maija Lauri, 
sopraano, Heli Nissinen baritonitorvi ja 
Liisa Ylipahkala, piano. Joulumusiikkia 
sekä Suomesta että  ulkomailta.

Joululauluilta 

torstaina 17.12. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Perinteisiä ja myös uudempia joululau-
luja. Musiikista vastaavat Oulun nor-
maalikoulun lukion oppilaat ja opetta-
jat Paula Westerlundin johdolla. Muka-
na myös pastori Lauri Kujala.

Oulun poliisilaulajien 
joulukonsertti 

lauantaina 19.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa 

Kuoroa johtaa Tibor Garanvölgyi, mu-
kana Jaakko Tuisku ja Sari Wallin.

Musiikkia joulun odotukseen

Kolmen kuoron konsertti 
sunnuntaina 20.12. klo 19 
Ylikiimingin kirkossa 

Kamarikuoro Aiolos, johtaa Elina Könö-
nen, Cassiopeia, johtaa Sanna Törmälä. 
Gaudiate, johtaa Lauri Nurkkala.

Joulumusiikkia 

sunnuntaina 20.12. klo 20 
Oulun tuomiokirkossa

Henna-Mari Sivula laulu ja Raimo Paaso 
urut. Vapaa pääsy.

Mikko Alatalon 
suosituimmat joululaulut

maanantaina 21.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa 

Ohjelmamaksu 10 €, josta 2 €  Kirkon 
Ulkomaan-avulle.

Mä seimes ääreen seisahdun – 
hartaita joulun säveliä 

maanantaina 21.12. klo 19 Pyhän 
Luukkaan kappelissa 

Heikki Mustakallio, baritoni ja Saara 
Karhumaa, urut ja piano. Vapaa pääsy.

Tuomaanpäivän joululauluilta 
maanantaina 21.12. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa 

Järjestää Esko Jurvelinin lauluoppilaat ry.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 3161 401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Neuvonta ja vaihde p. (08) 3161 300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Salmisentie 300, Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Vaarakyläntie 208, Taivalkoski
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo
Kirkkokatu 5
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Yhteystiedot

virasto 387 172 
kirkkoherra 045 2369 094 
Diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
talouspäällikkö 045 630 6082
kerhohuone 387 512

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

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 17.–23.12.2009

Saarenkartanon joulu-
hartaus to 17.12. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 17.12. klo 
18.30.
Yksinasuvien joulujuhla 
ja jouluateria pe 18.12. klo 
13 seurakuntasalissa.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 14.30 Saaren-
kartanossa.
Kuollut: Lauri Aleksanteri 
Juola, 89.

Kirkkoherranvirasto, Luovontie 52
Virastopäivystys maanantaisin klo 
9.30–12. Muina aikoina palvelu mo-
biilivaihteen kautta numerosta 08 
8100 565. Virkatodistukset ja suku-
selvitykset Oulun keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

Työntekijöiden numerot:

kirkkoherra 040 7430 371
kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Kyläjoulukalenteri

To 17.12.  Yläkoulun kotitalousluokan ikkuna 
 Luovontie 63 kotitalousryhmät

Pe 18.12. Saarenkartano ja terveysasema
 Kaunakaupungintie 1.

la 19.12. nuorisotila luukku
 Luovontie 139.

Su 20.12. Joulukonsertti kirkossa klo 20 ja 
 nuorisoseuran talolla jouluvalaistus
  Luovontie 280

Ma 21.12. Taivaanpankon huvimaja
 Vanhanpappilantie 23. 
 Tarjolla kompiaisia ja kahvia.

Ti 22.12.  Mustaleton ranta klo 14–18. 
 Metsäautotieltä ulkotuliopastus perille.

Ke 23.12. Hailuodon kunnantalo
 Luovontie 176.

To 24.12. Jouluseimi 
 Vanhan kirkon raunioilla hautausmaalla.

Kerhot: Päiväkerholaiset 
viettävät pikkujouluja vii-
kolla 51 kerhoittain. Mu-
kaan essu ja tonttulakki. 
Kerhot aloittavat toimin-
tansa vuonna 2010 viikol-
la 2. 
Perhe- ja kokkikerhot 
ovat päättyneet tältä vuo-
delta.
Koulun joulujuhla la 
19.12. kirkossa. Soihtukul-
kue lähtee koululta kirkkoa 
kohti klo 9. Joulujuhla kir-
kossa alkaa klo 9.30.
Keskipäiväkerho jatkuu 
vuonna 2010 viikolla 3.
Diakonia: Lämpimät kii-
tokset kaikista villasukis-
ta, lapasista, nutuista, joita 

olen saanut.Siunattua jou-
lua kaikille, toivottaa Marjo.
Partio: Pajose 10 suunnit-
teluseminaari partiojohtajil-
le ja aikuisille johtajille pide-
tään pe 8.1.–10.1. klo 18–21 
Kotikololla, aiheena kevät-
kauden suunnittelu. Partio-
toiminta käynnistyy ma 11.1. 
Kiitos kuluneesta vuodesta. 
Rauhaisaa joulua ja Siunaus-
ta tulevalle vuodelle.
nuorten uudenvuoden 
leiri Merijärvellä ke 30.12. 
klo 18 – pe 1.1. klo 11. Tar-
koitettu 7-luokkalaisille ja 
siitä ylöspäin. Hauskanpi-
toa, lättyjä, raketteja, raa-
miksia, musiikkia yms. Mu-
kaan makuupussi, makuu-

alusta, saunakamppeet, 
omat raketit ja suojalasit. 
Lähtö Kotikokilta klo 16.30. 
Leirimaksu 15 euroa. Ilm. 
28.12. Sinikalle 044 5037 
080 sinikka.harkonen@lu-
mijoki.fi.
Rauhanyhdistys: Seurat 
su 20.12 klo 16 Lumilyhdys-
sä.
Kastetut: Emma Julia Mer-
taniemi, Anniina Hanna 
Marjatta Keski-Korpi.
Kuolleet: Meeri Hannele 
Sallinen s. Kukkohovi 50, Yr-
jö Kauno Paavola 80.

Kauneimmat 
joululaulut

su 20.12. klo 18 kirkossa. 
Kerätään kolehti Suo-
men Lähetysseuralle.

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin 
kello 9–14 

Kauneimmat Joululau-
lut su 20.12. klo 17 kirkos-
sa, Sami Puolitaival, kantto-
rina Else Piilonen, Kiiminki-
joen opiston Seniorikuoro, 
johtaa Heli Haapaniemi (ti-
laisuudessa tulkkaus viitto-
makielelle) ja klo 19, Martti 
Heinonen, kanttorina Han-
nu Niemelä, Naiskuoro Viih-
depiikkarit.
Päivähoidon joulukirkko 
pe 18.12. klo 10 kirkossa.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoin-
na to 17.12. klo 10–12.

Yhteiskristillinen ru-
kousilta pe 18.12. klo 19 
Helluntaiseurakunnan ru-
koushuoneella Kellossa. 
Nyyttikestit.
Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoron joulucd-le-
vy Riemuisa joulun sa-
noma on myynnissä kirk-
koherranvirastossa, Hauki-
putaan Pentikillä, Kukka-
kauppa Kissankellossa, sekä 
Oulussa Musiikki-Kullaksel-
la ja Kirjakauppa Bibliassa. 
Levyä saa myös kuorolaisil-
ta. CD:n hinta on 20 euroa.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: seurat su 20.12. klo 

Piispa Samuel Salmi siunaa Haukiputaan peruskorjatun kirkon käyttöön su 20.12. klo 10 alkavassa messussa. Mes-
sun toimittaa Eeva Mertaniemi, saarna Jaakko Kaltakari, kanttorina Hannu Niemelä, urkurina Else Piilonen, Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuoro. Joulupuuro, kirkkokahvit ja pyhän juhla seurakuntakeskuksessa.

to 17.12. klo 20 srk-keskuksessa. Solisteina Hen-
na-Mari Sivula ja Jorma Kärnä, urut Lauri-Kalle 
Kallunki, sello Anna Miettunen, johtaa Hannu 
Niemelä, raamatunluku Tytti Isohookana-Asun-
maa. Ohjelma 20 euroa (sis. joulu-cd:n), pelkkä 
ohjelma 5 euroa. Puoli tuntia ennen tilaisuut-
ta ovelta.

Joulukonsertti 
Su 20.12. klo 20 kirkossa

Hiljennymme joululau-
lujen äärellä joulun sa-
nomaan. 

Joululauluja kuullaan 
sooloina, duettoina ja 
laulukvartetin esittä-
mänä. 

Hailuoto-kvartetis-
sa laulavat Sonja ja Kari 
Blomster, Marko Eronen, 
Árpád Kovács ja Kaisa-
marja Stöckell. Pianisti-
na ja urkurina on Kaisa 
Alasaarela.

w w w. hau k i p u t aankamar i ku o r o . f i

17 ry:llä, seurat su 27.12. klo 
16 hoivaosastolla ja klo 18 
srk-keskuksessa, loppiais-
seurat ke 6.1. klo 12 ja 17 

ry:llä. Jokikylä: joulujuhla 
su 20.12. klo 14 ry:llä, seurat 
su 27.12. klo 16 ry:llä.
Kuolleet: Elsa Elviira Pirtti-

kangas 81.
Kastettu: Anni Emilia Haa-
taja, Anna Katariina Ovas-
ka, Julius Juhani Mikael 

Koski, Lumia Milga Heleena 
Myllylä, Melissa Camilla Isa-
bella Räinä, Jenni Amanda 
Koskenkangas.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
Joulumusiikkia kynttilän valossa

w
w
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 17.–23.12.2009

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ma-ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, to 
klo 9–17, pe 18.12. klo 
9–11.

Jouluseimi Zeppelinin kap-
pelissa joulun ajan. Seimen 
on tehnyt Matti Lahtinen. 
Kappelin ovet ovat avoinna 
kauppakeskuksen aukioloai-
kana. Kauneimmat joululau-
lut to 17.12. klo 18 Zeppeli-

nin keskustorilla. Mukana lu-
kion kamarikuoro.
lasten joulukirkko pe 
18.12. klo 9.30 Vanhassa 
pappilassa. 
Askeleet pe 18.12. klo 18 
kirkossa.
Pyhäkoulu su 20.12. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa 4. adventtisunnuntain 
messussa saarnan aikana.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 15 Kokkokan-

Kauneimmat joululau-
lut su 20.12. klo 17 kirkos-
sa, Miia Seppänen, Marja 
Ainali. 
Kauneimmat joululau-
lut su 20.12. klo 19 kirkos-
sa, Pauli Niemelä, Jarkko 
Metsänheimo, Juuli Kaup-
pila, sello.
Hartaus ke 16.12. klo 13 
Pihlajarannassa Kotirinteen 
ja Pihlajarannan asukkai-
den yhteinen jouluhartaus, 
Salonen Raimo, Kontio Jaa-
na, Marja Ainali.
Hartaus to 17.12. klo 14 Vi-
rekodissa, Pauli Niemelä, 
Jarkko Metsänheimo. 
Viikkomessu to 17.12. klo 
14 Jäälin kotirannassa, Rai-
mo Salonen. 
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
(Kk) 0400 775 164 tai Seija 
Lomma (Kk) 040 579 3247 
ja Jaana Kontio (Jääli) 040 
579 3248. 
Kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 17.12. klo 
14 Montin-salissa.
Joulumyyjäiset to 17.12. 
klo 17–19.30 Jäälin srk-ko-
dissa. Myytävänä joului-
sia laatikoita, leivonnai-
sia, käsitöitä. Arpajaiset ja 
kahvio.
Kirpputori lähetyspisa-
ra avoinna ma-pe klo 9–17. 
Poikkeuksena ke 23.12. 
avoinna klo 9–15 ja suljet-
tuna 24.12.–6.1.

nuorisotyö: 
Iltakirkko pe 18.12. klo 18 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten joulukirkot Jäälin 
seurakuntakodissa to 17.12. 
klo 9 ja 10, Miia Seppänen, 

kaan srk-keskuksessa ja klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Kirpputori ilonpisara on 
jäänyt joulutauolle. Avoinna 
jälleen 14.1. alkaen.
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta ma, ke, 
pe klo 10–14, Ollakantie 14. 
Viimeinen kokoontuminen 
ennen joulua 18.12. Toiminta 
käynnistyy ensi vuonna 4.1.
Aamukahvila on jäänyt 
joulutauolle. Toiminta jat-
kuu 11.1.
Varhaisnuorten joulujuh-
la to 17.12. klo 18 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa. Varhaisnuorten kerhot 
jäävät joulutauolle.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.

Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.12 klo 16 ry:llä.
Kastetut: Miika Juhani 
Hintsala, Peetu Miko Mati-
as Pekkala.
Vihityt: Teemu Topi Tuppu-
rainen ja Susanna Leena Ka-
tariina Tiirola. Lauri Kalervo 
Parkkinen ja Vieno Annikki 
Mähönen.

Anne Schönberg, Merja 
Pyykkönen, Kaija Luukko-
nen, Oili Kajava, Teija Han-
hela, Jarkko Metsänheimo.
lasten joulukirkot kir-
kossa pe 18.12. klo 9 ja 

A r k i s to :  J aan i  F ö h r

10, Miia Seppänen, Anne 
Schönberg, Merja Pyykkö-
nen, Kaija Luukkonen, Oili 
Kajava, Teija Hanhela, Jark-
ko Metsänheimo. Toimin-
ta jatkuu tammikuussa vii-

kolla 2.
Perhetyö: 
Esikkoryhmä jatkuu viikol-
la 3.
Kastetut: Frida Maija Es-
meralda Pantsar, Eliel Pert-

tu Juhani Ervasti, Jasmin Jo-
anna Tuulia Polojärvi.
Kuolleet: Anne Maarit 
Jääskeläinen 45, Lempi Ma-
ria Kukkola 93. 

Katsohan taivasta
yön tummuvan

ja
loistoa 

tähtien sen,

huomaatko tähtösen
kirkkahimman,

joka luokse
ihmehen vie.

Katsohan lapsosta
oljilla seimen

ja
herkkyyttä

lapsosen sen,
huomaatko ihmehen 

rakkahimman,
joka lahjoista
suurin nyt lie.

Sanna Karjalainen
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Tunnelmalliset joululaulut ti 22.12. klo 19 
Muhoksen kirkossa 

Rantaveikot ja Rantavuokot 
 

Säestäjä ja sovitukset:    Juontaja: 
Niilo Kiviniemi    Jorma Jylhä 
 
Järjestää:
Rantalakeuden Eläkkeensaajat   Tervetuloa! 
Muhoksen seurakunta    Ohjelma 5 € 

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

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Kirkkoherranvirasto

Pappilantie 6
91900 Liminka

ma, ti, to ja pe 9–15
ke 9–14 ja 16–18

08 5621 200
044 7521 220

fax 08 5621 235

Kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot auki to 
17.12. klo 12 saakka.
Musiikkiopiston joulu-
konsertti to 17.12. klo 18 
kirkossa.
Tupoksen päivähoidon ja 
päiväkotien joulukirkot 
pe 18.12. klo 9 ja klo 10 Va-
namossa. Anna-Maari Ruo-
tanen.

Kauneimmat joululaulut 
to 17.12. klo 13.30 Jokirin-
teen palvelukodeissa, Simo 
Pekka Pekkala, Ossi Kajava, 
päiväkuoro.
Arkihuolesi kaikki heitä – 
joulukonsertti to 17.12. klo 
19 kirkossa, sopraano An-
na-Maria Jurvelin, tenori Es-
ko Jurvelin, pianisti Outi Nis-
si, urut Ossi Kajava. Ohjelma 
10 €, ennakkomyynti kirjas-
tokahvilasta, ohjelmia myös 
ovelta.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 13 tk-sairaalas-
sa, Ossi Kajava ja päiväkuoro.
Kauneimmat joululau-
lut su 20.12. klo 16 kirkos-

sa, Pekka Kyllönen, Ossi Ka-
java, kirkkokuoro.
Päivärinteen kauneim-
mat joululaulut su 20.12. 
klo 16 Laitasaaren ry:llä.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 21 kirkossa, Si-
mo Pekka Pekkala, kantto-
rina Marjo Irjala, Outi Nis-
si, piano, Tuomo Rahko, pa-
suuna.
Tunnelmalliset joululau-
lut ti 22.12. klo 18 kirkossa, 
Kempeleen Rantaveikot ja 
Rantavuokot.
Joulun valoa – aatonaa-
ton tunnelmamusiikkia 
ke 23.12. klo 20 kirkossa.
Joulukirkkoon pe 25.12. 

Perhepyhäkoulu su 20.12. 
klo 15 Vanamon Olkkaris-
sa. Teema: Jeesuksen synty-
mä. Perhepyhäkoulussa hil-
jennytään, leikitään ja lau-
letaan.
Hartaus ke 23.12. klo 13.15 
vuodeosastolla.
Päivä-ja perhekerhot jää-
vät joulutauolle, kerhot al-
kavat ensi vuonna viikolla 2 
eli 11.1.
Tulossa: To 24.12. aatto-
kirkko klo 13 Vanamossa, 
aattohartaus klo 15 Ranta-
kylän kappelilla, aattokirk-
ko klo 16 kirkossa, jouluyön 
messu klo 23 kirkossa. Pe 
25.12. klo 7 joulukirkko. La 
26.12. klo 12 messu Pitojen 
Helmessä. Klo 15 kauneim-
mat joululaulut Vanamos-
sa. Su 27.12. klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkossa.
Englanninkielinen Raa-
mattupiiri aloittaa ke 
13.1. klo 19 lähetysvintil-
lä. Ilmoittautumiset pastori 
Kimmo Helomaalle viimeis-
tään 23.12. Ilmoittautumi-
nen tarvitaan Raamatun ti-
lauksia varten (hinta n. 20 
euroa). Rohkeasti mukaan. 
Tankeroenglannilla pärjää 

vallan hyvin.
Partio: Make päivystää pe 
18.12. klo 15–17 partiotoi-
mistossa. Partiopiirin jou-
luhartaus partiojohtajille 
ja aikuisille johtajille klo 
19 Oulujoen kirkossa. Ko-
koonnumme klo 18 Kotiko-
lolle. Ykköspartioasu. Kar-
hut su 20.12. kirkkopalve-
lussa.  Joululomalla ei ole 
partiotoimintaa. Pajose 
10 suunnitteluseminaari 
partiojohtajille ja aikuisil-
le johtajille pe 8.1. klo 18–
21 Kotikololla. Aiheena 
kevätkauden suunnittelu. 
Partiotoiminta käynnistyy 
ma 11.1. Kiitos kuluneesta 
vuodesta. Rauhaisaa Jou-
lua ja Siunausta tulevalle 
vuodelle.
Rauhanyhdistys: Joulu-
juhla su 20.12. klo 18 Limin-
gan kirkossa.
Kastettu: Sampsa Onni 
Oskari Kallio, Matias Pieti-
Eelis Ilmari Kauranen, Os-
kari Veikka Matias Kuvaja, 
Ville Aleksi Mällinen, Nik-
las Edvart Nyberg, Sonja 
Inkeri Petäjäsuvanto, Tuuk-
ka Veikka Valtteri Poikela, 
Hilla-Maria Tuulia Romo.

Cross stitch 
Pe 18.12. klo 18 Vanamossa. 
Puhujana Jean Roos. Opetusta, musiikkia ja esiruko-
usta. Lapsille Raamatun opetusta, askartelua ja muu-
ta ohjelmaa / Pekka Siitonen.

Limingan kirkossa
pe 18.12.2009 klo 19.00

RAIMO NIEMIKORPI tenori
HENRIK AHOLA baritoni 

JUHO LESONEN poikasopraano
ANJA GARANVÖLGYI mezzosopraano 

ANN-SOFIE AILOVUO sopraano 
MARKKU AHOLA bassobaritoni

TIINA NIKANDER huilu

SÄESTYS Timo Ustjugov,  urut
Nävid Mikkonen,  piano

                      
                       

Vapaa pääsy, ohjelma 5e
JÄRJESTÄJÄ: Limingan seudun yksinlaulajat

    Limingan seudun musiikkiopisto

      

Aapon päivän joulukonsertti
P E R I N T E I N E N

 

Joulun Valoa – aatonaaton 
tunnelmamusiikkia

Anne-Mari Ranta-Pylkkönen, 
laulu Ossi Kajava, urut  ja laulu 

Johanna Kiviharju, huilu    
Antti Kauppila,  viulu 

Maria Ranta, viulu     
Juho Nissi, sello  
Ohjelmassa  jouluisaa tunnelmamusiikkia sekä

laulaen että soittaen

mm. Bachin Wachet auf, ruft uns die Stimme,

Robat Arwynin Benedictus sekä

joululauluja kauniisti sovitettuina. 

      Lämpimästi Tervetuloa 

 

 

 

 

  

  AVOIN JOULUJUHLA 

                               17.12. klo 18 – 20 KOORTILASSA 

Löydämme Marian, Joosefin ja heidän aasinsa 

kanssa joulun salaisuuden… 

       Tiernapojat esiintyvät! 

Tarjoillaan glögiä ja pipareita! 

 

                                             TERVETULOA! 

 

   

klo 7  kirkkokyyditys. Ilm. 
viim. ti 22.12. kirkkoherran-
virastoon p. 533 1284.
Diakoniatoimistossa ei 
vastaanottoa viikolla 53.
Kuorot: Kuorot mukana 
joulunajan eri tilaisuuksis-
sa, kuoroharjoitukset jatku-
vat 13.1. 
lapset, nuoret ja per-
heet: Kaikille avoin jou-
lujuhla to 17.12. klo 18–20 
Koortilassa.
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pienten raamattuluokan 
(4.–6.-lk) pikkujoulu pe 18.12. 
klo 19 Koortilassa. Isojen raa-
mattuluokan (7.–8.-lk) pikku-
joulu–iltakylä la 19.12. klo 19 
Laitasaaressa. Nuorten pik-
kujoulu klo 19 Vanhassa Tyl-
lissä. Joulujuhla su 20.12. klo 
14 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 7.–8.-
lk ja pikkujoulu la 19.12. klo 
19 Laitasaaressa. Kauneim-
mat joululaulut su 20.12. klo 
16 ry:llä.
Kastettu: Joona Andreas 
Pitkänen, Aksel Sebastian 
Parviainen, Matias Jimi Ola-
vi Tihinen.
Vihitty: Risto Kristian Simon-
taival ja Miia-Maria Paaso.
Kuollut: Reija Liisa Saari-
nen s. Leino 57, Maija Annik-
ki Suonvieri 58, Hanna Kris-
tiina Lohela s. Härkönen 92. 

Rantaveikot ja Rantavuokot
 Säestäjä ja sovitukset: Juontaja:
 Niilo Kiviniemi  Jorma Jylhä

 Järjestää:
 Rantalakeuden Eläkkeensaajat Tervetuloa!
 Muhoksen seurakunta Ohjelma 5 €
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PYHÄKOULULAISTEN JOULUJUHLA 
su 20.12. klo 12 seurakuntatalolla 
 
Joulupuuro ja kahvit sekä mehut 
Lapsille joulupussit 
 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 17.–23.12.2009

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17, pe 10–13

Hartaus ke 23.12. klo 13.30 
Salonkartanossa, Tapio Kor-
tesluoma.
Aattohartaus to 24.12. 

klo 14 kirkossa, Vesa Ää-
relä, kanttorina Taru Pisto, 
avustaa huilisti Johanna Ki-
viharju.
Aattohartaus to 24.12. klo 
16 kirkossa, Vesa Äärelä, 
kanttorina Taru Pisto. Avus-
taa OwlaSala-kvartetti.
Jouluyön messu to 24.12. 
klo 23 kirkossa, Vesa Äärelä, 
Outi Äärelä, Taru Pisto ja lau-
luryhmä.
Kirkonkylän ry: Miesten ne-
liö pe 18.12. klo 17.30 Pappi-
lassa, jouluruokailu. Radioin-
tiseurat su 20.12. klo 17 ry:llä, 
Leevi Koskelo, Pekka Kinnu-
nen. Seurat la 26.12. klo 16 
ry:llä, Ilpo Sippola, Matti 
Lääkkö. Seurat su 27.12. klo 
16 ry:llä, Vesa Jokitalo, Jor-

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    

Seuraa tähteä 
jOuluvaelluS

Umpimähkässä 19.12. klo 16–19

Koko perheen jouluinen polku (sisällä ja ulkona), jos-
sa voit mm. hiljentyä joulun sanoman äärellä, tehdä 
pienen joulumuiston, nauttia riisipuurotarjoilusta ja 
tunnelmoida ulkotulien loisteessa tähtikirkkaan tai-
vaan alla.

Polku kierretään omaan tahtiin eli voit tulla silloin, 
kun sinulle sopii ja olla sen aikaa kuin haluat. Tapah-
tuma on ilmainen. Järj. lapsi- ja nuorisotyö.

NUORTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
  REPUSSA PE 18.12. KLO 18–21 

  ” Näin sydämeeni joulun teen…” 

Kauneimmat joululaulut siivittävät 
  nuorisotyön syyskauden päättäjäisiä. 

Tervetuloa! 

             

       

PYHÄKOULULAISTEN 
JOULUJUHLA

Su 20.12. klo 12 
seurakuntatalolla

Joulupuuro ja kahvit 
sekä mehut.

Lapsille joulupussit.

Weljien joulukonsertti

Pe 18.12. klo 19
– puhe Pertti Lahtinen

Perinteinen joulunajan sävelhartaus

Su 20.12. klo 20
– puhe Pekka Kinnunen
– lapsi- ja naiskuoro + soitinyhtye

to 24.12. klo 14 aattohartaus: 
 Vesa Äärelä, Taru Pisto
 huilisti Johanna Kiviharju

to 24.12. klo 16 aattohartaus: 
 Vesa Äärelä, Taru Pisto, 
 OwlaSala-kvartetti

to 24.12. klo 23 jouluyön messu: 
 Vesa Äärelä, Outi Äärelä, 
 Taru Pisto ja lauluryhmä Uusi Ääni.

JOUlUnAiKA OUlUnSAlOn KiRKOSSA

Hartaudet

Pe 25.12. klo 8 joulupäivän 
sanajumalanpalvelus:
 Vesa Äärelä, Taru Pisto, viulisti ja 
 urkuri Saara Karhumaa

la 26.12. klo 10 tapaninpäivän 
sanajumalanpalvelus: 
 Minna Salmi, Tuomo Kangas

Su 27.12. klo 10 messu: 
 Minna Salmi, Tuomo Kangas

ma Vuorma. Seurat to 31.12. 
klo 19 ry:llä, Jari Kupsala, Erk-
ki Alasaarela. Seurat pe 1.1. 
klo 16 ry:llä, Samuli Kortenie-
mi, Erkki Tuovinen. Seurat su 
3.1. klo 16 ry:llä, Pekka Kin-
nunen, Timo Määttä.
Kastetut: Eelis Ukko Iivari 
Luokkanen, Herman Tapa-
ni Viitala, Luka Nikolai Hau-
kipuro.
Vihityt: Jaakko Albin Illikai-
nen Karjasillan srk:sta ja An-
na-Riina Emilia Tahkola.

Kirkkoherranvirasto 
ja toimistot kiinni 
pe 18.12. 

Matkalla adventista jouluun

Lapsityö toteuttaa seurakuntakodissa su 20.12. klo 15 tapahtuman Matkalla adven-
tista jouluun. Tapahtumassa lauletaan kauneimpia joululauluja ja hämmästellään yh-
dessä paimenten kanssa enkeleiden ilmoittamaa ilosanomaa – Lapsi on syntynyt, Poi-
ka on annettu. Lopuksi kahvi- ja mehutarjoilu.

Lapsia, jotka haluavat olla paimenina tai enkeleinä pyydetään saapumaan päiväker-
hotiloihin jo 14.40. 

Pudasjärven kirkossa sataa sävelten 
siivillä enkelilunta sunnuntaina 20.12. 
klo 19. Pudasjärven seurakunnan nais-
kuoro Vox Margaritan laulamana. Jou-
lukonsertin ohjelmisto on yhdistelmä 
perinteisiä joululauluja uusien suoma-
laisten joululaulujen rinnalla.  

Konsertin nimikappaleen Enkelilun-
ta sanat on kirjoittanut Pirkko Aro-
la ja sen on säveltänyt Kari Jantunen. 
Viimeisten vuosikymmenten joululau-
lusta konsertin ohjelmistoon on valit-
tu Pekka Simojoen, Petri Laaksosen ja 
Lasse Heikkilän lauluja: Tulkoon joulu, 
Huurteinen metsä ja luminen maa se-
kä Murra valta pimeyden kertovat jou-
lun sanomaa tämän ajan sävelin. 

Perinteisiä joululauluja edustavat 

Piae Cantiones -sävelmä Psallat scho-
larum concio ja  Elin Krankin Jouluru-
kous. Kautta maailman on vuosisatoja 
julistanut joulun riemua G. F. Händelin 
Riemuita saa! Vox Margarita -kuorol-
le perinteisesti konsertin päättää slee-
sialainen sävelmä Maa on niin kaunis. 

Vox Margarita -kuoro on laulanut vuo-
desta 2003 alkaen ja se avustaa säännöl-
lisesti Pudasjärven seurakunnan eri tilai-
suuksissa. Vuonna 2006 kuoro konser-
toi Virossa Järva-Peetrin eri seurakunnis-
sa. Kuoroa on sen perustamisesta lähtien 
johtanut kanttori Keijo Piirainen.

Konserttiin on vapaa pääsy. Yhteises-
ti laulettavan virren aikana kootaan ko-
lehti evankelisluterilaiselle Lähetysyhdis-
tys Kylväjälle.

Enkelilunta

Matkalla adventista jou-
luun, lasten joululaulut ja 
joulukirkko su 20.12. klo 15 
seurakuntakodissa. Kahvit ja 
mehut.
Vox Margarita -kuoron  
joulukonsertti su 20.12. klo 
19 kirkossa.

Kuorot: Lapsikuoro to 17.12. 
klo 16.30, nuorisokuoro to 
17.12. klo 16.30, kirkkokuo-
ro to 17.12. klo 18.
Päiväkerhot, perheker-

hot ja lapsiparkki käyn-
nistyvät viikolla 2, alkaen 
ti 12.1.
Kauneimmat joululaulut  
pe 18.12. klo 19 ja ma 21.12. 
klo 19 kirkossa. Kansalais-
opiston puhallinorkesteri 
mukana 21.12.
Rauhanyhdistykset: Jou-
lujuhlaseurat su 20.12. klo 
19 Sarakylän koululla. Joulu-
lauluilta su 20.12. klo 17 Ku-
renalan ry:llä.

Kastettu: Jasmiina Rosa Ma-
ria Vääräniemi, Elena Matil-
da Luokkanen, Jenna Eerika 

Marianne Vähäkuopus.
Haudattu: Väinö Vilho Al-
lan Virrankari 86, Tuomas 

Erkki Hiltula 80, Aili Elsa Ti-
monen 98, Anna Marjatta Ti-
monen 54.
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Kirkkovaltuuston kokous 
to 17.12. klo 18 Pyhännän srk-
talossa.

KESTILÄ
Koulun kauneimmat jou-
lulaulut pe 18.12. klo 9 kir-
kossa, Reijo Tuomola, kantto-

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Hartaus to 17.12. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutussai-
raalassa.
Koulujen jouluhartaus pe 
18.12. klo 9.15 Tyrnävän kir-
kossa.
Hartaus pe 18.12. klo 13.30 
Lepolassa.
Koulun jouluhartaus la 
19.12. klo 9.15 Tyrnävän kir-
kossa.
lasten kauneimmat jou-
lulaulut la 19.12. klo 15 Tyr-

Jouluaattona 24.12.

aattohartaus klo 14 
Tyrnävän kirkossa 
Leila Ikonen ja Pentti Korkiakoski.

aattohartaus klo 15 
Temmeksen kirkossa 
Leila Ikonen ja Pentti Korkiakoski.

jouluyön messu klo 22 
Tyrnävän kirkossa 
Leila Ikonen ja Pentti Korkiakoski.

Jouluaamu 25.12.

Sanajumalanpalvelus klo 7 
Tyrnävän kirkossa 
Timo Liikanen ja Pentti Korkiakoski. 
Kirkkokuoro

Sanajumalanpalvelus klo 7 
Temmeksen kirkossa
Leila Ikonen ja Heikki Lumiaho.

rina Veijo Kinnunen. 
Kauneimmat joululaulut 
la 19.12. klo 19 kirkossa, Rei-
jo Tuomola, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kirkkokuoro. 
Joulujuhla su 20.12. klo 13 
ry:llä, lopuksi seurat. 
Jouluaaton hartaus to 

24.12. klo 15 Pihlajistossa, 
Reijo Tuomola, Unto Määt-
tä, kirkkokuoro.

PIIPPOLA
Piippolan rauhanyhdis-
tyksen joulujuhlat su 20.12. 
klo 15 srk-kodissa. 
Kastettu: Oliver Anton Oja-
koski.
Kuollut: Aino Elisabet Laitila 
s. Aho 93, Risto Heino Nurk-
kala 64. 

JOUlUn TUnnElMAA -KOnSERTTi

Su 20.12. klo 19 Pyhännän kirkossa
Raimo Laukka, laulu
Mika Jaakola, urut ja piano
Perttu Kyllönen, hartaus

F o to Ma g i s t e r

PULKKILA
Jouluhartaus to 17.12. klo 
7.30 kirkossa, Erkki Piri ja Arja 
Leinonen. Glögitarjoilu.
Raamattuluokka ja nuor-
tenilta pe 18.12. klo 19 ry:llä. 
Kauneimmat joululaulut 
la 19.12. klo 19 kirkossa, Heik-
ki Karppinen, Unto Määttä ja 
kirkkokuoro.
Joulujuhla su 20.12. klo 13 
ry:llä. 
Ehtoollishartaus su 20.12. 
klo 14.30 vuodeosastolla, 

Heikki Karppinen. 
Vornan joulukirkko su 
20.12. klo 17 Pirkko Jarvalla, 
Niementie 116, Vorna. 
Kastettu: Patrik Samuel 
Toppila.

PYHÄNTÄ
Hartaus su 20.12. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 20.12. klo 16 ry:llä. 
Ehtoollishartaus ke 23.12. 
klo 13.30 Nestorissa. 

RANTSILA
Gananderin koulun jou-
lujuhla pe 18.12. klo 23 kir-
kossa. 
Joulurauhan julistus ma 
21.12. klo 20 Kurunnevalla, 
Erkki Piri. 
Jouluhartaus to 24.12. klo 
13.30 ryhmäkodissa ja klo 14 
vuodeosastolla, Heikki Karp-
pinen ja Arja Leinonen. 
Kastettu: Sofianna Seliina 
Saarijärvi.
Kuollut: Leo Juhani Piste-
maa 69.

kauneimmat joululaulut 

Pe 18.12. klo 18 Haurukylän koululla.

Su 20.12. klo 19 Murron koululla.

Ma 21.12. klo 18 Kolmikannassa 
Airi ja Heikki Anttilalla, Kylmäläntie 69.

lasten kauneimmat joululaulut

la 19.12. klo 15 Tyrnävän kirkossa. 

w w w.sxc . hu /  B i l l y  A l e xan d e r

nävän kirkossa.
Kauneimmat joululaulut 
su 20.12. klo 19 Murron kou-
lulla.
Kauneimmat joululaulut 
ma 21.12. klo 18 Kolmikan-
nassa Airi ja Heikki Anttilal-
la, Kylmäläntie 69.

TEMMES:
Puurojuhla to 17.12. klo 18 
Temmeksen koululla. 
Kauneimmat joululaulut 

pe 18.12. klo 18 Haurukylän 
koululla.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Joululauluilta to 17.12. 
klo 19 ry:llä. Joulujuhla su 
20.12. klo 13 Tyrnävän kir-
kossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 20.12. klo 16 ry:llä.
Kuollut: Toini Gustava Haja-
nen s. Pirkola 95.

Tapaninpäivä 26.12.

Sanajumalanpalvelus klo 10 
Tyrnävän kirkossa
Timo Liikanen ja Heikki Lumiaho.

joulun tapahtumat
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Leena Louhivaara: 
Saa katsoa. 

Lurra Editions 2009.

Kirja rohkeista 
naisista

Helsinkiläisen valokuvaaja 
Leena Louhivaaran kir-
ja Saa katsoa kertoo syö-
vän ilmenemisestä kah-

dentoista naisen ja yhden miehen 
elämässä. Kuvattavilta on poistet-
tu rinta tai tehty korjausleikkaus 
rintasyövän takia. Louhivaaran 
kuvaama mies sairastaa eturau-
hassyöpää.

Kirjan henkilöiden kertomuk-
set syövästä ovat tuttuja oululai-
selle Helinä Louhelalle. Hän toi-
mii Pohjois-Pohjanmaan syöpä-
yhdistyksessä rintasyöpäpotilai-
den vertaistukihenkilönä ja saat-
tohoidon tukihenkilönä.

– Kun aloin lukea kirjaa, sela-
sin ensin kuvat, sanoo Louhela. 
Kuviin lähteneet naiset ovat hä-
nen mielestään erittäin rohkeita.

Kirjaa selatessa omakin saira-
us tuli lähelle. Louhelalla todet-
tiin rintasyöpä yhdeksän vuotta 
sitten.

Saako katsoa?
Louhivaaran lähtökohtana kirjan 
tekemiselle oli halu rikkoa rinta-
syöpään liittyvää häpeää. Hän 
kertoo esipuheessaan katsoneen-
sa ujosti tyhjää paikkaa kuvatta-
vansa poistetun rinnan tilalla. 

Jos katsominen on vaikeaa, 
voi olla myös vaikea olla katsot-
tavana. Valokuuvaja Louhivaara 

raudesta huolimatta, ja se nä-
kyy Louhelan mielestä kirjas-
sa esiintyvien henkilöiden pe-
riksi antamattomuutena. Epä-
röivän elämän tilalle tuli mo-
nella rohkeus.

– Suuri osa syövän sairastu-
neista haluaa elää tässä ja nyt ei-
kä ”sitten kun”, Louhela sanoo. 

kertoo häpeän tunteesta ja koko 
sairaudesta vaikenemisesta – jo-
pa saunan lauteilla sukulaisnais-
ten kesken. Rinnan poisto ei ole 
helppo asia.

Louhela tietää sen, koska hä-
nen rintansa jouduttiin poista-
maan. Hän on ollut sinut asian 
kanssa alusta asti eikä ole esimer-
kiksi läheisten kanssa saunoes-
saan peitellyt tapahtunutta.

Louhivaara kertoo mietti-
neensä, onko hänestä tähän 
kuvausprojektiin. Louhela 
puolestaan jäi kirjan luettu-
aan miettimään, minkä vai-
kutuksen kuvaaminen on teh-
nyt valokuvaajaan. Onko rin-
tasyöpää sairastavien kuvaa-
minen muuttanut häntä joten-
kin? Sitä kirja ei kerro, mutta 
Louhela arvelee projektin teh-
neen häneen varmasti vaiku-
tuksen.

Louhela jäi pohtimaan 
myös, miksi mies oli kirjassa 
– ja mitä ”saa katsoa” eturau-
hassyöpää sairastavan miehen 
osalta tarkoitti.

Henkisesti vahvempana
Louhela huomasi kirjan teks-
teissä kaikilta nousevan esiin 
henkisen vahvistumisen, 
vaikka fyysisesti ruumis oli 
haavoittunut. Toivo elää sai-

Louhelan elämään syöpä ei tuo-
nut mullistavia muutoksia, mut-
ta aina olemassa olleelle auttamis-
halulle löytyi kanava syöpäyhdis-
tyksen tukihenkilötoiminnasta. 
Sen kautta hän on tavannut uusia 
ihmisiä ja ystäviä.

Louhelan elämään tulivat 
sairastumisen jälkeen myös 

A nn i  K innu n e n

kiireettömyys, rauha ja sees-
teisyys. Oravanpyörässä ei tee 
enää mieli olla mukana.

– Vakavasti sairastuneel-
le aika on arvokasta. Aika on 
arvokkain asia, jonka toiselle 
voi antaa.

Päivi MäkiNeN

Helinä Louhelalle rintasyöpään ja sen sairastamiseen liittyvät tunteet ja tilanteet ovat tuttuja. 

Lukunurkka

Heli Slunga: 
Varjomadonna. Runoja. 
Minerva 2009.

Näin kysyy Heli Slunga uudessa runo-
kirjassaan Varjomadonna. Esikoisruno-
kirja Jumala ei soita enää tänne ilmestyi 
2008. Tässä uudessa runokirjassa vasta-
taan kysymykseen näin: ”Raa’asta ka-
lasta ja munanvalkuaisista, lumivalosta, 
television huminasta, tammanmaidos-
ta, sähkövirrasta uivista kuvista.” Uudet 
runot kertovat taisteluista, sisäisen vah-
vuuden kehittymistä, uhmasta, sisusta, 
peräänantamattomasta tavasta kestää 
kaikki mikä eteen heitetään.

Runokirjan hämäävä otsikko ja taka-
kannen hento esittely eivät täsmää sisäl-
lön ja lukukokemuksen suhteen, runo-

Mistä on pienet tytöt tehty?
kirja piirtää näkyviin tiiviin ja vahvan 
selviytymistarinan. Lyriikka on käsin 
kosketeltavan terävää kuvausta ihmis-
elämän kulumisista, kuten eräässä ru-
nossa todetaan: ”Puristan nyrkkiä tas-
kussa, olen tehnyt niin aina.” 

Miten taistelijoiden käy tässä kaoot-
tisessa kylmässä maailmassa? Mikä on-
kaan heidän kohtalonsa? Heli Slunga 
kirjoittaa: ”Vain tämä on selvää: ru-
noutta ei saa tuhlata savukkeensytytti-
miin, siitä on tehtävä puukko.”

Uusi runokirja sisältää monipuolista 
ja iskevää lyriikkaa, tekijällä on silmää 
ja taitoa kuvata näkemiään ja kokemi-

aan asioita niiden ansaitsemalla värik-
kyydellä ja suorasanaisuudella. Hänellä 
on myös kykyä loihtia erilaisia tunnel-
mia, kielikuvia, mielialamaisemia, toi-
veunia: ”Tyhjien asemasalien aaveet vil-
kuttavat helisevissä ikkunoissa hattupäi-
set herrat ja päättömät naiset katson hei-
tä lasiin piirretyn sydämen lävitse, kor-
vissa kasvavan naurun, pienen hellyyden 
siemenen.” Uudessa runokirjassa tulevat 
hienosti esille uusiutumisen taito, tuntei-
densiirto ja voimaantuminen ristiriitaa 
aiheuttaneiden asioiden selättämisistä.

juHa väHäkaNgaS


