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Seurakuntien virkojen täyttäminen onnistuu 

yleensä hyvin. Päteviä hakijoita on tarjolla.

Yhä useammin myös kantautuu uutisia 

ongelmista. Etenkin pienemmistä seurakunnista 

kerrotaan, että virkojen täyttämisessä on säännöl-

lisesti esiintynyt vaikeuksia. Joitakin pappisvirkoja 

ei ole saatu täytettyä useammankaan hakukierrok-

sen jälkeen.

Tällä hetkellä tilanne on vielä kohtuullisen sie-

dettävä, mutta lähivuosina pohjoisessa siirtyy eläk-

keelle paljon pappeja. Varsinkin kirkkoherrojen ryn-

täys eläkkeelle voi aiheuttaa syrjäisemmillä seuduil-

la virantäyttöongelmia.

Varautuminen kannattaa aloittaa ajoissa. Kyse ei 

ole pelkästään syrjäisten seurakuntien asiasta vaan 

vastuu on koko kirkolla. On keksittävä ja otetta-

va käyttöön uusia keinoja, joilla teologeja saadaan 

kiinnostumaan pohjoisista viroista.

Rekrytointiongelmat eivät ole pelkästään mei-

dän aikamme ilmiö. Houkuttimia on jouduttu käyt-

tämään tässä maassa ennenkin, mikä käy ilmi pro-

fessori Hannu Mustakallion Pohjoinen hiippakunta 

-historiateoksesta.

1800-luvulla suurruhtinaskunnassa pohjoisen syr-

jäisimmät kolkat näyttivät etelässä valmistuneiden 

pappien silmissä vielä etäisemmiltä kuin nykyään.

Siksi esivalta otti käyttöön monenlaisia kannus-

timia. Esimerkiksi Utsjoella ja Inarissa palveleville 

papeille myönnettiin tuomiokapitulin anomuksesta 

oikeus kaksinkertaisiin virkavuosiin. Päätös annet-

tiin keisarillisella käskykirjeellä vuonna 1861.

Tuolloin tunnettiin myös syrjäseutulisät. Niitä 

maksettiin papeille luonnontuotteina. Utsjoen kirk-

koherran palkkaukseen kuului puoli poroa jokaista 

tunturilappalaista kohden.

Näitä menneisyyden menetelmiä ei voi siirtää 

sellaisenaan nykypäivään, mutta niiden kannus-

tamana on hyvä miettiä, olisiko keinoja lisätä syr-

jäisimpien seurakuntien houkuttelevuutta meidän 

ajassamme.

Kaikista parasta markkinointia lienee se, että 

seurakuntain asiat on hoidettu hyvälle tolalle. Pin-

nallisten houkutuskeinojen keksiminen siinä vai-

heessa, kun virka julistetaan haettavaksi, on aivan 

liian myöhäistä.

Aatoksia

Vetoa pohjoiseen

Rauhaa!
Siitä jumalanpalveluksesta voisi nyky-
mittapuiden mukaan täysin perustel-
lusti sanoa, että se oli sekä tiedotuksel-
lisesti että ajankohdallisesti täysi flop-
pi. Kovin vaatimattomat olivat myös 
alkavan tapahtuman puitteet.

Oli vain pimeä yö ja hiipuva nuo-
tio. Sen ympärillä värjöttelivät rättivä-
syneet ja huomiota herättämättömät, 
mutta valvovat työmiehet, paimenet. 
Lähes koko muu kansa nukkui.

Luukkaan kertomuksessa on pal-
jon vavahduttavia elementtejä. Tilas-
tollisesti täysin katastrofaaliselle ylei-
sölle, parille alhaisimman kastin työ-
miehelle, järjestyi kenties ihmiskun-
nan historian vaikuttavin juhlajuma-
lanpalvelus.

”Teille on syntynyt vapahtaja!” tulee 
yksi enkeli aivan asioikseen ilmoitta-
maan maan hiljaisille yötyöläisille. Val-
tavan suuri, koko taivaan valaiseva en-
kelien joukko kajauttaa lyhyen mutta 
ytimekkään jouluvirren: ”Jumalan on 
kunnia korkeuksissa, maan päällä rau-
ha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

Vaikka paimenilla ei ilmeisesti-
kään ollut taitoa kirjoittaa kuule-
mansa virren sävelmää muistiin – ai-
nakaan se ei ole säilynyt jouluevanke-
liumin liitteenä – tuo sielujen harmo-
niaa ja rauhaa synnyttävä ja ylläpi-
tävä sanoma ja sointi painuivat heil-
le lähtemättömästi mieleen. Alkaen 
paimenista, laulun kaiku on sittem-
min kantautunut sielusta sieluun, lä-
pi sukupolvien, meidän päiviimme 
saakka. Paimenten todistama juma-
lanpalvelus ei siis ollut millään muo-
toa turha eikä epäonnistunut.

Muutamat sielujen laulun myöhem-
min tavoittamat runoilijat ja säveltäjät 
ovat saaneet taltioitua enkelien viestin 
virren muotoon niin, että vielä tänä 
päivänä meillä on mahdollisuus liittyä 

laulaen ensimmäisen jouluyön ylistys-
virteen. Esimerkkinä voisi mainita vir-
ren 30, ”Maa on niin kaunis”. 

Toisin kuin edellä mainitussa vir-
ressä, enkelien alkuperäisessä virres-
sä on vain yksi säkeistö. Säkeistön kes-
kimmäinen säe, ”maan päällä rauha 
ihmisillä”, on erityisesti mieltäni as-
karruttava. Missä se on totta tänään? 
Raamatussa sanoma rauhasta ei rajoi-
tu ainoastaan jouluun. Se läpäisee ko-
ko Raamatun. Minulle eräs läheisek-
si käynyt, rauhan ilmentymistä kuvaa-
va Raamatun kohta on toisessa Moo-
seksen kirjassa: kerrotaan Israelin kan-
san keskellä vallinneen niin täydellisen 
rauhan, ettei koiran kielikään värähtä-
nyt. Ihmeellistä.

Kuten elämässä yleensäkin, myös 
jouluevankeliumissa hetken kestävi-
en, voimaa antavien suurten näky-
jen ja tunnelmien jälkeen palautui-
vat olosuhteet vaatimattomiksi. En-
kelien sanoma jäi kuitenkin elämään. 
Paimenet lähtivät riemukkaasti mat-
kaan ja löysivät öljylampun hämä-
rästi valaisemasta tallista etsimänsä. 
Täytyi pysähtyä että näki.

Edelleen täytyy pysähtyä, jotta 
näkisi.

Juha SoraNta
Karjasillan seurakunnan kanttori

10.12.2009

Kristilliset järjestöt 
edelläkävijöitä
”Reilun kaupan toimijat ovat poliittisesti 
ja uskonnollisesti sitoutumattomia, mut-
ta joidenkin tuottajajärjestöjen syntyhis-
toriassa merkittävässä roolissa ovat olleet 
erilaiset kristilliset järjestöt, joilla on ollut 
lähetys- ja avustustoimintaa kehittyvissä 
maissa. Osa reiluista käsityöosuuskunnis-
ta sai alkunsa näiden avustustyötä tekevien 
järjestöjen tuella. Myös nykypäivänä kris-
tilliset toimijat ovat mukana reilua kaup-
paa edistämässä.”

Maailmankauppalehti 4/2009

Homot eivät pääse 
taivaaseen
”Hiljattain eläkkeelle jäänyt meksikolainen 
kardinaali Javier Lozano Barragan on suu-
tuttanut homoseksuaalien oikeuksia ajavat 
kansalaisjärjestöt julistamalla, että homot 
ja transseksuaalit eivät pääse taivaaseen. 

Kardinaali Barragan sanoo, että kukaan 

ei synny homoksi vaan ominaisuus on ta-
valla tai toisella henkilön oma päätös.

’Ehkä ihminen ei ole itse syyllinen ho-
moseksuaalisuuteensa, mutta homoseksu-
aalinen käyttäytyminen on synti ihmisen 
oman ruumiin kunniaa vastaan. On aivan 
varmaa, että he eivät pääse Taivasten valta-
kuntaan’, Barragan täräyttää.”

Pod.fi 3. joulukuuta 2009

Kun ei tunnu missään
”Kaikki eivät tunne – tai eivät uskalla tun-
tea. Jos on joutunut ja oppinut säilömään 
tunteitaan eikä ole saanut riittävästi keinoja 
selvittääkseen niitä, tunne tukahdutetaan 
ja torjutaan.

’Masennus latistaa tunteita. Ihmisellä 
voi olla myös koteloitunut trauma, jota ei 
ole käsitelty. Tällöin hänellä voi olla vah-
vat puolustusmekanismit ja torjunta päällä. 
Silti mieli ei ole koskaan levossa, sillä aina 
ihminen tuntee, mutta tunteet voivat olla 
piilossa monen kerroksen alla’, Paula Täh-
tinen selvittää.”

Diakonissa Paula Tähtinen, Vantaan Lauri 42/2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Kirkon diakoniarahaston 
avustushakemusmää-
rä on kasvussa. Vuoden 
2009 hakemusmäärä ylit-

tää 500 kappaleen rajan. Edel-
lisenä vuonna hakemuksia käsi-
teltiin 400. 

Hakemusten perusteella suu-
rin syy ihmisten taloudelliseen 
ahdinkoon on fyysinen sairaus.

Kirkon diakoniarahaston ta-
loudellinen apu on tarkoitettu 
niille, joiden hätä on suurin eikä 
muuta apua ole saatavissa.

apu on aineellista,  
henkistä ja hengellistä
Diakonian taloudellisessa avussa 
kyse on asiakkaan kokonaisval-
taisesta auttamisesta. Asiakkaita 
rohkaistaan omien talousasioi-
den hoitoon, kannustetaan kou-
lutukseen ja oman tukiverkoston 
rakentamiseen. 

– Diakoniatyössä käydään 
myös sielunhoidollisia keskuste-

Ennätysmäärä hakee 
taloudellista apua

luja, kertovat Kirkon diakoniara-
haston avustusvalmistelijat Jaa-
na Valtonen ja Titi Gävert. 

Seurakunnan diakoniatyönte-
kijä tekee päätöksen asiakkaansa 
anomuksen lähettämisestä dia-
koniarahastolle. 
Rahaston myön-
tämät avustuk-
set maksetaan 
seurakunnan 
diakoniatilin 
kautta. Käytän-
nössä avustus menee asiakkaan 
laskun maksamiseen. 

Keskimääräinen avustussum-
ma on 2 000–4 000 euroa. Tänä 
vuonna avustusten yhteissumma 
ylittää 800 000 euroa.

Sairaus  
laittaa hakemaan apua
Taloudelliseen ahdinkoon joutu-
neiden ongelmien alkusyistä suu-
rin on sairaus. Se näkyy neljäs-
osassa hakemuksia.

– Erityisesti fyysiset sairaudet 
korostuvat hakemuksissa. Taus-
talla voi olla pitkiä sairauslomia, 
työkyvyttömyyttä tai sairaus-
eläkkeelle pääsy voi viivästyä esi-
merkiksi vakuutusyhtiön ja työ-

terveyslääkä-
rin ristiriitais-
ten lausuntojen 
johdosta, luet-
telee Gävert. 

Seuraavina 
syinä taloudel-

lisen avun hakemiseen nousevat 
työttömyys (17 prosenttia), ta-
loudenhallinta (11 prosenttia) ja 
avioero (9 prosenttia). 

Irtisanomiset ja lomautukset 
ovat lisänneet taloudellista ah-
dinkoa, samoin pikavipit. Myös 
ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan hakemusruuhka näkyy. 

Kirkon diakoniarahaston vuo-
den 2009 tilaston mukaan kieltei-
sen päätöksen tulee samaan noin 
18 prosenttia hakemuksista. 

Syynä avun epäämiseen on 
yleensä se, että avustus ei sinäl-
lään ratkaise henkilön kokonais-
tilannetta. Asia voi myös kuulua 
selkeästi kunnan sosiaalitoimen 
velvollisuuksiin, kuten lapsiper-
heiden vuokrarästit, tai esimer-
kiksi velkajärjestelyn piiriin. 

Velat on  
maksettava itse
Diakoniarahasto ei maksa vel-
kojen lyhennyksiä, vaan tarkoi-
tuksena on, että avustettavan 
henkilön elämään ja rahankäyt-
töön saadaan aikaan muutos. 

– Vaikka ylivelkaantuneiden 
hakemuksia tulee entistä enem-
män, se ei kuitenkaan ole perus-
te avustukselle. Samoin ulosotol-
ta pelastuminen ei ole peruste 
avustuksen saantiin, ulosotto on 
yksi tapa hoitaa velkoja, kertoo 
Valtonen.

rauhaN terVehdyS

w w w.sxc . hu /  J o s  van Ga l e n

2. päivä joulukuuta pidetyssä Tui-
ran seurakuntaneuvoston koko-
uksessa jätettiin esitys, että seu-
rakuntaneuvosto tekee aloitteen 
seurakuntajaon muuttamiseksi 
siten, että Oulun neljä seurakun-
taa yhdistetään yhdeksi.

– Esityksen on allekirjoittanut 
yhdeksän seurakuntaneuvoston 
jäsentä 17:sta, joten sen takana 
on enemmistö seurakuntaneu-
voston jäsenistä, kertoo seura-
kuntaneuvoston varapuheenjoh-
taja Antero Aakko, yksi esityksen 
allekirjoittajista.

Kaikkien seurakuntaneuvos-
ton jäsenten mielipidettä ei ole 
tiedossa, joten todellista kan-

Tuiran seurakuntaneuvostolta aloite yhdestä seurakunnasta?
natusta ei voi arvioida. Esitys 
on jatkoa lokakuussa valmistu-
neelle selvitysmiesten loppura-
portille Oulun seurakuntara-
kenteesta. 

Selvitysmiehet ja seurakunta-
rakenneselvityksen ohjausryhmä 
päätyivät kannattamaan yhden 
yhdeksästä lähikirkosta koostu-
van seurakunnan mallia.

tammikuussa
päätöksiä
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 
marraskuussa pyytää seurakun-
taneuvostoilta lausunnot loppu-
raportista tammikuun 2010 lop-
puun mennessä. 

Samalla kirkkoneuvosto pai-
notti, että lausuntoja ei voi tulki-
ta seurakuntarakenteen muutta-
mista koskeviksi aloitteiksi. 

– Yllätyin siitä, sillä olin 
odottanut että seurakuntaneu-
vostot voisivat loppuraportin tu-
losta käsitellessään tehdä halu-
tessaan aloitteen. Mielestäni on 
oikea tapa, että samassa koko-
uksessa käsitellään niin loppu-
raportin tulos kuin suhtautumi-
nen valittavaan rakennemalliin, 
Aakko toteaa.

Aloitteen antamisesta pää-
tetään Tuiran seurakuntaneu-
voston seuraavassa kokouksessa 
20.1.2010.

”Jarruttelun 
makua”
Jarrutteluun ei Aakon mukaan 
ole tarvetta, eikä vetkuttelemi-
sella voiteta mitään. 

– Yhdeksän lähikirkon muo-
dostaman seurakunnan on tar-
koitus aloittaa vuoden 2012 alus-
ta. Ei tässä siis hirveästi aikaa ole.  

Selvitystyön virallisen aika-
taulun mukaan seurakuntien 
lausunnoilla täydennetyn selvi-
tystyön on määrä valmistua maa-
liskuun loppuun mennessä.

Aakko muistuttaa, että selvi-
tystyön alkaessa määriteltiin, että 
se saataisiin päätökseen nykyisten 
luottamushenkilöiden kaudella. 

– Jos ratkaisua seurakunnan 
rakennemallista ei saada aikaan 
ennen sitä, on oletettavaa, että 
ensi syksyn vaaleista tulee hel-
posti seurakuntarakennevaalit.

Aakon mukaan luottamushen-
kilöt tutustuvat selvitystyöryh-
män materiaaleihin tarkemmin, 
joutuessaan valitsemaan, kumpaa 
rakennemallia kannattavat. 

– Pelkästään lausunnon anta-
minen raportista ei vielä inspiroi 
siihen. Nyt on avoimen keskuste-
lun ja pohdinnan aika.

eLSI huttuNeN 
www.oulunseurakunnat.fi/ 
seurakuntarakenneselvitys

Toimeentulotuen 
hakijoille 
tuenilmaus 
seurakunnista

Oulun seurakuntayhtymän dia-
koniatyöntekijät ja diakonia-
työn johtokunnan jäsenet ovat 
jättäneet huolenilmaisunsa kau-
pungin päättäjille koskien toi-
meentulotuen asiakkaiden ti-
lannetta Oulussa. 

”Sosiaalityöllä ei ole riittävästi 
resursseja asiakastyöhön. Mo-

ni avuntarpeessa oleva tarvitsisi 
pitkäjänteistä perussosiaalityötä, 
jotta hänen tilanteensa parantuisi. 

Olemme nähneet asiakastyön 
puutteellisuuden johtavan yhä 
syveneviin ongelmiin, pysyväm-
pään sosiaaliturvan varassa elä-
miseen, epätasa-arvoon ja suku-
polvelta toiselle siirtyvään köy-
hyyteen. 

Olemme huolissamme julki-
suudessakin olleesta tiedosta toi-
meentulotukipäätösten viipymi-
sestä. Ongelmallista on myös se, 
että asiakkaat eivät aina ymmär-
rä, etteivät heidän hakemuksen-
sa automaattisesti mene sosiaa-
lityöntekijälle vaan etuuskäsitte-
lijälle. Kun hakemukset käsitel-
lään pääsääntöisesti kirjallises-
ti, asiakkaan mahdollisuus saada 
tukea, ohjausta ja neuvontaa jää 
rajalliseksi. 

Ongelmien taustalla on monia 
tekijöitä, joista pienimpiä eivät 
ole säästöpaineet ja sosiaalitoi-
men resurssien riittämättömyys 
suhteessa kasvaviin tarpeisiin. 

Heikentynyt tilanne ei johdu 
sosiaalityöntekijöistä. Kannam-
mekin huolta myös sosiaalityön-
tekijöiden jaksamisesta työssään. 

Mielestämme resursseja sosi-
aalityön tekemiseen, yhteiskun-
tamme heikoimpien tukemiseen 
ja ongelmien pitkäjänteiseen rat-
kaisemiseen on lisättävä. Halu-
amme rakentaa yhteiskuntaa, 
jossa mahdollisuudet ihmisar-
voiseen ja tasa-arvoiseen elämään 
toteutuvat kaikkien kohdalla. ”

Huolenilmaisun allekirjoittivat Oulun 
seurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja 

diakoniatyön johtoryhmän edustajat.

Ihminen kokee tulleensa 
taloudellisesti autetuksi, 
vaikkei raha liikkuisi.
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Kuusi merkittävää kristillistä 
mediataloa allekirjoitti keski-
viikkona 2. joulukuuta yhteis-
työsopimuksen. 

Uutistuotannon yhteistyö-
hön osallistuvat Uuden Tien, 
Elämään-lehden, Sanan, Ris-
tin Voiton ja Suomen Viikko-
lehden toimitukset sekä Radio 
Dei. Lisäksi Seurakuntalainen.
fi -verkkolehti on keskustellut 

Suomeen syntyi kristillinen uutismedia
yhteistyöstä uutisvälityksessä 
muun muassa Kirkon tiedotus-
keskuksen kanssa.

Suomessa ei ole aikaisemmin 
toteutettu näin laajaa julkaisuyh-
teistyötä kristillisten mediatalo-
jen välillä. 

Seurakuntalainen.fi -uutis-
median julkaisijana toimii kris-
tillisen median yhteistyöelimenä 
tunnettu Kristillinen Medialiit-

Kuvassa vasemmalta: Leevi Launonen (RV), Kai Kortelainen (Elämään), Merja Pitkänen (Suomen Viikkolehti), Hannu Nyman 
(Sana), Raimo Raukko (Kustannus Oy Uusi Tie), Sanna Myllärinen (Uusi Tie), Kirsi Rostamo (Radio Dei),  Thorleif Johansson 
(Kristillinen Medialiitto) ja Juha Vähäsarja (Perussanoma Oy). 

J e nn i i na  N u mm e la

to. Kustantajavastuun verkkome-
diasta kantavat Perussanoma Oy 
ja Kustannus Oy Uusi Tie.

Seurakuntalainen.fi -uutisme-
dian tavoitteena on uutisoida kir-
kollisen kentän tapahtumia ja il-
miöitä laajasti ja monipuolisesti. 
Lisäksi verkkomedia aikoo seu-
rata yhteiskunnallisia uutisaihei-
ta kristillisen arvomaailman nä-
kökulmasta. (RT)

Kirkkohallitus on päättänyt Kir-
kon tutkimuskeskuksen apura-
hojen jaosta vuodelle 2010. 

Suurimmat apurahat saivat 
Rope Kojonen ja Tomi Orava-
saari, 18 000 euroa. Kojosen tut-
kimus käsittelee uskonnon ja 
luonnontieteen keskinäistä suh-
detta ja Oravasaaren kirkon va-
paaehtoistyötä ja solidaarisuutta. 

Janne Helin sai 17 600 eu-
ron apurahan. Helinin seuran-
ta- ja haastattelututkimuksen ai-
he on Jokelan ja Kauhajoen kou-
lukeskuksien ampumissurmille 
altistuneiden oppilaiden uskon-
nollisuus ja sen merkitys trau-
masta selviytymisessä.

Ruotsinkielisen tutkijan apu-

Koulusurmatutkimus 
sai apurahan Kirkon 
tutkimuskeskukselta

rahan sai Sofia Sjö. Apurahan 
suuruus on 17 000 euroa. Tut-
kimuksen aihe on kirkko, usko 
ja tarkoitus modernissa pohjois-
maisessa elokuvassa.

Yhteensä määräaikaan men-
nessä Kirkon tutkimuskeskuk-
seen tuli 72 hakemusta. Kaikki-
aan myönnettyjen apurahojen 
yhteissumma on 270 058 euroa.

Stipendien painopistealueet 
vuosina 2010–2013 ovat hengel-
linen elämä, Raamatun käyttö ja 
tulkinta, kirkko ja suomalaisen 
yhteiskunnan uskonnollinen mo-
nimuotoistuminen, seurakunnal-
linen toiminta, talous ja hallinto 
sekä kirkko eriarvoistuvassa yh-
teiskunnassa ja maailmassa. (RT)

Oulun tuomiokirkossa järjestet-
tävät vihkihetket jatkuvat tam-
mikuussa. Ensi vuonna niitä jär-
jestetään joka kuukauden vii-
meisenä perjantaina. 

Kevään ja kesän vihkihetki-
en päivät ovat 29.1., 26.2., 26.3. ja 
30.4. kello 17–20. Kesäkuukausi-
na päivät ovat 28.5., 25.6., 30.7., 
27.8. ja ajankohta kello 19–21. 

Vihkihetkessä parit voivat tul-
la vihittäviksi saapumisjärjestyk-
sessä ilman ennakkoilmoittau-
tumista. Ennen vihkimistä on 
kymmenen minuutin mittainen 
vihkikeskustelu papin kanssa. 

Vihkimisen jälkeen tarjolla on 
hääkakkua ja kahvit tuomiokir-
kon kryptassa. Todistajia ei tarvi-
ta, mutta halutessaan hääpari voi 

Vihkihetket tuomiokirkossa 
jatkuvat ensi vuonna

kutsua juhlaan omat läheisensä. 
Esteettömyystodistus on kui-

tenkin hankittava viikkoa en-
nen vihkipäivää, jotta varmiste-
taan, että parilla on oikeus men-
nä naimisiin. Esteiden tutkintaa 
on pyydettävä viimeistään viik-
koa ennen vihkimistä jomman-
kumman kotiseurakunnan kirk-
koherranvirastossa. 

Kirkollinen vihkiminen on-
nistuu, kun vähintään toinen vi-
hittävistä on rippikoulun käynyt 
evankelis-luterilaisen kirkon jä-
sen ja toinen kuuluu johonkin 
muuhun kristilliseen uskonto-
kuntaan. 

Lisää tietoa häistä ja vihki-il-
loista osoitteesta www.oulunseu-
rakunnat.fi/haat. (RT)

w w w.sxc . hu

Joulukuun ensimmäisellä vii-
kolla vietettiin valtakunnallista 
ja kansainvälistä vapaaehtoistoi-
minnan viikkoa. Oulun seudul-
la toimiva Vapaaehtoistoiminnan 
ja vertaistuen resurssikeskus Va-
res palkitsi samalla myös vuoden 
vapaaehtoistoimijoita.

Yksi palkituista oli Tyrnävän 
seurakunnan diakoniakylätoi-
mikunta -toiminta, jota kiiteltiin 
aktiivisesta toiminnasta ja seu-
dullisesta näkökulmasta. 

Diakoniatyön vapaaehtoistoi-
minnalla on Tyrnävällä pitkät pe-
rinteet ja seurakunnassa toimii 
kolme diakoniakylätoimikun-
taa: Murto-Ojakylä-Juurussuon, 
Suutarinkylä-Ylipään ja Tem-
meksen diakoniakylätoimikunta. 

Neljä muuta palkittua olivat 
Parasta Lapsille ry:n Pateniemen 
osaston iltaryhmätoiminta Raja-
kylän alueen lapsiperheille, poti-
lasjärjestö Mielenvireys ry:n ver-
taistukitoiminta, Pohjois-Poh-
janmaan näkövammaiset ry:n 
äänilehden lukijat ja ikääntyvil-
le suunnattua vertaistukitoimin-

Tyrnävän diakoniakylätoimikunnat  
palkittiin vapaaehtoistyöstä

taa tarjoava KunnonLähde -toi-
minta.

Vuoden vapaaehtoisen valin-
nasta on vastannut toimikunta, 
joka on esitysten pohjalta pääty-
nyt palkitsemaan viisi eri vapaa-
ehtoistoimintaa toteuttavaa tahoa. 

Toimikunta kiinnitti valin-
nassa huomiota erityisesti siihen, 
että palkitut edustavat mahdolli-

simman monipuolisesti ja laajas-
ti koko vapaaehtoiskenttää, aluet-
ta, erilaisia kohderyhmiä ja toi-
mijoita.

Tuoreimpien tilastojen mu-
kaan suomalaiset käyttävät va-
paaehtoistoimintaan sosiaali- ja 
terveysjärjestöissä keskimäärin 
11 tuntia kuukaudessa. Kun osal-
listujia on lähes miljoona, vapaa-
ehtoistyöhön käytetään 21 000 
henkilötyövuotta. 

Toimikunta toivoo, että pal-
kitseminen koetaan tunnustuk-
sena koko vapaaehtoistoiminnal-
le. Palkitseminen tuo näkyvyyt-
tä, tunnettavuutta ja jaksamis-
ta kentälle, jossa toimitaan yh-
teistyössä kaikkien toimijoiden 
kanssa. Se vahvistaa myös yhtei-
söllisyyden tunnetta, joka toimi-
kunnan mielestä parhaimmil-
laan näkyy juuri vapaaehtoistoi-
minnassa. 

rauhaN terVehdyS

Lue lisää vapaaehtoistoiminnas-
ta www.vareskeskus.fi.
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Maata  kiertelemässä

Uusi 
kasvo

Marja-Leena Tahkolalla oli 
unelma, tai pikemminkin kut-
sumus, joka ei jättänyt rauhaan. 
Kolmetoista vuotta terveyden-
hoitajana työskenneltyään hän 
tarttui viimein toimeen toteut-
taakseen jo lukioajoista saakka 
mielessä muhineen haaveen. 

– Kolme vuotta matkustin vii-
koittain Helsingin ja Oulun väliä. 
Kesät menivät tiiviisti opiskelles-
sa ja seurakuntaharjoittelussa, 
mutta se kannatti. 

– Sain pappisvihkimyksen vii-
me helmikuussa ja nyt teen työtä 
todellisessa unelma-ammatissa-
ni, Tahkola summaa viime vuo-
sien kiireistä ohjelmaansa.

Tahkolalle oma vakaumus ja 
toiminta omassa kotiseurakun-
nassa ovat aina olleet tärkeitä, li-
kipitäen itsestäänselvyyksiä. Tä-
män ovat tienneet myös perhe ja 
ystävät, joten teologian opiskelu 
ja pappishaaveet eivät tulleet lä-
hipiirille yllätyksenä.

– Ilman perheen tukea ei tämä 
ruljanssi olisi onnistunut, Tahko-
la kiittelee kotijoukkojaan.

Vaikka opiskelu oli rankkaa ja 
aikataulut tiukoilla, ei Tahkolan 
perhe kertaakaan edes keskustel-
lut Helsingin suuntaan muutta-
misesta.

– Miehelläni on täällä työ-
paikka ja muutenkin koko elä-
mämme on tiiviisti Ouluun juur-
tunutta. Eikä Etelä-Suomessa 
asuminen muutenkaan innosta. 
Ajattelin koko opiskeluajan, et-
tä mieluummin lähtisin valmis-
tuttuani papiksi pieneen pohjois-
suomalaiseen seurakuntaan kuin 
hektiseen Helsinkiin.

toivetyöhön 
sairaalapastoriksi
Eteen ei tullut muuttoa Oulun 
seudulta suuntaan jos toiseen-
kaan. Viime vuoden syyskuussa 
Tahkolalle avautui mahdollisuus 

Vihdoinkin unelma-ammatissa

vielä yhden ammattihaaveen to-
teuttamiseen.

– Aloitin silloin sairaalateolo-
gin sijaisena Oulun kaupungin 
mielenterveysyksiköissä sekä Tui-
rankartanon hoivakodissa.

Nyt, reilu vuosi myöhemmin, 
Tahkolan löytää samasta työstä. 
Sairaalateologin sijaisuus vain on 
vaihtunut sairaalapastorin vaki-
tuiseen virkaan. 

– Koko opiskeluajan olikin vä-
hän mielessä, että haluaisin juuri 
sairaalapastoriksi.

Mielenterveyspotilaiden ja 
vanhusten kanssa työskentele-
vänä sairaalapastorina Tahkola 
kuvailee työtään pitkäaikaiseksi 
rinnalla kulkemiseksi. Hänet voi 
kohdata esimerkiksi Oulun kau-
pungin mielenterveysyksiköissä, 
joissa hän muun muassa vetää 
erilaisia keskusteluryhmiä.

– Usein potilaat pyytävät kah-
denkeskistä juttutuokiota kes-

kusteluryhmän jälkeen. Myös 
hoitajat tarjoavat potilaille mah-
dollisuutta keskustella papin 
kanssa, hän kertoo.

Keskustelu sairaalapastorin ja 
psykologin kanssa eroaa eniten 
siinä, että papin kanssa potilaal-
la on mahdollisuus siunaukseen 
tai rukoukseen.

Eri psykiatrianosastojen ja 
hoivakodin lisäksi Marja-Leenan 
työpaikkoja ovat myös muutamat 
asumisyksiköt, päihdeklinikka ja 
avokuntoutuskeskus Kipinä. Po-
tilaiden sielunhoidon lisäksi työ-
päiviin kuuluvat kirkolliset toi-
mitukset jumalanpalveluksista 
ristiäisiin ja hautajaisiin. 

raskaita 
asioita päivittäin
Kuuden viikon välein Marja-Leena 
Tahkolalla on ohjelmassaan päi-
vystysviikko. Silloin Marja-Leena 
tapaa myös muiden yksiköiden ja 

Oulun yliopistollisen sairaalan po-
tilaita. 

Päivystysvuorossa oleva sielun-
hoitaja on tavoitettavissa 24 tuntia 
vuorokaudessa. Akuuteimmat ti-
lanteet, kuten kuoleman kohtaa-
minen, tulevat eteen pääasiassa sai-
raalassa ja vanhusten hoivakodeis-
sa. Yhteistyötä tehdään myös po-
liisin kanssa. 

– Raskaita asioita tulee vas-
taan päivittäin. Kokemukset 
terveydenhoitajan työstä autta-
vat niiden käsittelyssä, Marja-
Leena Tahkola pohtii ja jatkaa, 
että on iso asia, kun työpäivän 
päätteeksi saa rukoilla ja jättää 
asiat Jumalalle.

– Tärkeää on, että pysyy itse 
kunnossa ja tasapainossa. Omat 
harrastukset ja hengellisen elä-
män hoitaminen ovat äärimmäi-
sen tärkeitä.

aNNI JyrINkI

Ruokaa ja 
vaatteita jaossa 
sunnuntaina
Oulun adventtikirkolla Kar-
jasillalla järjestetään Iloinen 
Mieli -avustustapahtuma sun-
nuntaina 13.12. kello 12–15.

Avustustapahtumassa on 
tarjolla maksutta muun mu-
assa EU-ruokaa, vaatteita, ko-
dintekstiilejä, lämmin ateria, 
verenpaineen mittausta ja nis-
kahartiahierontaa.

Tilaisuus on tarkoitettu 
erityisesti työttömille, opis-
kelijoille, pienituloisille elä-
keläisille ja lapsiperheille. 

Avustustapahtuman jär-
jestää Avustuspalvelu ADA 
yhteistyössä Oulun adventti-
seurakunnan kanssa. 

Kempele 
saa oman 
joululaulunsa
Kempeleen kunta, seurakun-
ta ja Oulun seudun ammat-
tiopisto järjestävät ulkoilma-
joululaulutilaisuuden Piriläs-
sä 16.12. kello 18.

Tilaisuudessa lauletaan 
paikallisten kuorojen johdol-
la rakastetuimpia joululauluja 
ja viritetään mielet jouluno-
dotukseen. Mukana ovat Mu-
sarit, Kempeleen kansalais-
opiston sekakuoro sekä Kem-
peleen lukion kamarikuoro. 

Ohjelmassa on myös joului-
nen hartaushetki. Piparien ja 
glögin nautiskelun ohella jul-
kistetaan myös uusi, Kempe-
leen oma nimikkojoululaulu. 
Tapahtuman lopuksi joulutu-
let leimahtavat kohti taivaita. 

Tutkimuslaitos Media Tenor ar-
vostelee sveitsiläisiä tiedotusvä-
lineitä siitä, että ne esittivät is-
lamin kielteisessä valossa mi-
nareettikansanäänestyksen al-
la. Sveitsiläiset päättivät kan-
sanäänestyksessä 57,5 prosen-
tin kannatuksella kieltää mina-
reettien rakentamisen.

Mielipidetiedustelut ennusti-
vat, että lakiesitys hylättäisiin. 
Media Tenor väittää, että yllät-
tävä kieltopäätös syntyi tiedo-
tusvälineiden vaikutuksesta.

Tutkimuslaitoksen mukaan 

Lahkolaisten jätettävä 
omaisuus jälkeensä

Sveitsin TV yhdisti 
islamin terrorismiin

Kanadassa on käyty kiivasta kä-
denvääntöä kirkon omaisuudes-
ta ja kysytty, saavatko kirkosta er-
kaantuvat lahkoseurakunnat vie-
dä omaisuutta mennessään.

Tätä riitaa selvitellään par-
haillaan Kanadan anglikaanises-
sa kirkossa. Vuonna 2002 kirkos-
ta erkaantui neljä seurakuntaa 
papistoineen ja luottamushenki-
löineen, koska kirkko oli äänes-
tyspäätöksellä hyväksynyt samaa 
sukupuolta olevien parien siu-
naamisen. Lähtiessään seurakun-
nat hakivat oikeudelta päätöstä, 
että ne saisivat omistusoikeuden 
kiinteistöihin, joissa olivat toimi-
neet eropäätökseen saakka.

Brittiläisen Kolumbian pro-
vinssin tuomari Stephen Kelleher 
ei asettunut lahkolaisten puolel-
le. Hän päätti, että seurakunnal-
la ei ole oikeutta yksipuolisella il-
moituksella erota hiippakunnasta. 
Seurakunnan omaisuus jää hiip-
pakunnalle, elleivät sen hallitus ja 
piispa päätä myydä tai muulla ta-
valla hankkiutua siitä eroon. 

Eronneet seurakunnat harkit-
sevat valituksen tekemistä.

Ne eivät kuitenkaan jääneet ai-
van tyhjätaskuiksi, sillä ne saivat 
eräältä seurakuntalaiselta kahden 
miljoonan dollarin testamentin.

rNS

Sveitsin television iltauutisis-
sa islam yhdistettiin ennen kan-
sanäänestystä toistuvasti terro-
rismiin ja konflikteihin. Näin ta-
pahtui jopa vaaleja edeltävän päi-
vän pääuutisissa.

– Stereotyyppiset uutiset an-
toivat yleisölle hyvin rajoite-
tut mahdollisuudet muodos-
taa kuva 400 000 Sveitsissä asu-
van muslimin elämästä, sanoo 
Media Tenorin johtaja Roland 
Schatz.

eNI

A nn i  J y r i nk i

Kiiminki 
virtuaalikirkkoon, 
Kempele 
nettiradioon 
Kiimingin seurakunnan ju-
malanpalveluksia nähdään 
nyt myös virtuaalikirkossa. 
Jouluaattona kello 23 vietet-
tävää jouluyön messua pääsee 
seuramaan osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi. 

Jatkossa lähetystä ei ole jo-
ka viikko, mutta suurimpien 
juhlapyhien jumalanpalve-
lukset kuvataan. 

Kempeleen seurakunta 
puolestaan siirtyy nettiradio-
aikaan. Jumalanpalvelukset 
kuullaan suorana Pyhän Kol-
minaisuuden kirkosta sun-
nuntaisin kello 10 sekä mui-
na pyhä- ja juhlapäivinä net-
tiradion kautta. Linkki netti-
radioon löytyy seurakunnan 
kotisivuilta www.evl.fi/srk/
kempele.
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Auttava puhelin elämän 
eri tarpeisiin, ihmissuhdeongelmia, 

yksinäisyyttä, ahdinkoa

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

www.mm-line.com ✂

www.ohsrk.fi 

Pe 11.12. klo 19 Lift –ilta – JOULUJUHLA. 
La 12.12. klo 19 Breikki pikkujoulu yhdessä 
Vapaakirkon nuorten aikuisten kanssa. Su 13.12. 
klo 10.30 English Service, Christmas Special. 
Su 13.12. klo 16 Seurakunnan joulujuhla. Ke 
16.12. klo 19 Sana ja rukous (ehtoollinen), Jari 

Mykkänen, Päivi Niemi. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Joulukuun vierailijat:
Su 13.12. klo 16 Antti Lange
To 17.12. klo 18 Jean Roos

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Pe 11.12. klo 19 Nuortenilta.
Su 13.12. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Mikko Pöyhtäri.
Tervetuloa!

tiapu tarjoaa mm.

• kotisiivoukset 
• saunanpesut
•hoitopalvelut

•kotiapua

a siivousaikasi pian!

uomen kotiapu ja hoitopalvelut
puh. 050-5010055
www.kotiapu.fi

Nyt on aika  
lusiivouksien...Kotiapu tarjoaa mm.

• kotisiivoukset
• saunanpesut
• hoitopalvelua
• kotiapua

Varaa siivousaikasi pian!

Pohjois-Suomen kotiapu 
ja hoitopalvelut
Puh. 050 501 0055
www.kotiapu. 

Yllätä ystäväsi 

siivouspalvelu-

lahjakortilla!

Nyt on aika joulusiivouksien...

Su 13.12. EI OLE JUMALAN PALVELUSTA EIKÄ PYHÄKOULUA!

24. Tuomaanpäivän joululauluilta
Tuomiokirkossa ma 21.12. klo 19
Järj. Esko Jurvelinin lauluoppilaat ry

Ovelta saatavana myös Arkihuolesi kaikki heitä- 
ja Tuomaanpäivää sanoin ja sävelin – cd levyjä

Joulujuhla su 13.12. klo 14 Väinö 
Simojoki, Anna Lahtinen + nuo-
ret, Hilla ja Lumi. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 10.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, Risto 
Wotschke, God`s Bell, aihe: Jumalan äänen kuule-
minen. Pe 11.12. klo 18.30 Varkki-ilta. La 12.12. 

klo 10 Joulumyyjäiset. Su 13.12. klo 11 Joululaulukirkko & pyhäkoulu, Risto 
Wotschke, musiikki: Seppo Kolehmainen & Co. Ti 15.12. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 
Raamattupiiri. Ke 16.12. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuorten puurojuhla. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

JOULUMYYJÄISET
Lauantaina 12.12. klo 10

Oulun Vapaakirkossa
Kirkkokatu 34

Ostettavana:
– hernekeittoa, myös astioihin
– riisipuuroa ja soppaa
– leivonnaisia, käsitöitä ja arpoja
– kirjapiste avoinna

Tervetuloa!

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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 

• Su 13.12. klo 15.00 Ehtoolliskirkko
 Hannu Murhu
• Ti 15.12. klo 19.00 Sana & rukous
 Hannu Murhu
• Pe 18.12. klo 19.00 Yhteiskristillinen 
 rukousilta + nyyttikestit
• Su 20.12. klo 15.00 Seurakunnan 
 joulujuhla
• Ti 22.12. klo 19.00 Kauneimmat joulu-
 laulut + sana & rukous

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

Su 13.12. klo 15. SIIONIN JOULUVIRRET Keskustan seurakuntatalossa; 
Oulun seudun virsikuoro ja Oulun körttiopiskelijoiden kuoro, jousiyh-
tye, lausunta Leena Kokko, puhe Heikki Keränen. Tarjoilu alk. 14.30.
Opiskelijat: To 10.12. klo 19 seurat Juho Peltoniemellä os. Myllytie 6 A 
14.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 12.12. klo 18.00 Evankeliumin 
 Ilta, Valtiotiet.tri ANTTI LANGE, 
 ”Exodus ennen ja nyt” 
La 19.12. klo 18.00 Joulujuhla
 TERVETULOA! 

To 10.12. klo 18 Miestenilta
Su 13.12. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Pekka Tuominen.
To 17.12. klo 18 Raamattupiiri
Su 20.12. klo 18 Seurakunnan 
puurojuhla.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 
Toivotamme rauhallista joulua ja 
siunattua vuotta 2010

KODIKAS 
KOTITYÖPALVELU
Luotettavaa kotiapua ikäihmisille.
Siivous, asiointiapu, pyykkäys, jne.
puh. 040 185 5536 Haukipudas-
Oulunseutu

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!

Palveluja tarjotaan

J a k e L u h ä I r I ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

Stockmann 4. krs. Oulu p. 311 0471
av. ma-pe 10-18, la 10-15, su 12-15

��Ihanat pehmeät paketit 
lapsille koot 60-176 cm

w
w

w
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in.fi 

CATIMINI
KINDERIT
CLAIRE
MARC O´POLO
TOMMY HILFIGER

BURBERRY
TIMBERLAND
RUSKOVILLA
LACOSTE
ME TOO

DKNY 
ELLE 
GANT 
KENZO
LEGO 

NYT SUORALLA LENNOLLA
ROVANIEMELTÄ ISRAELIIN.
Varaa nyt paikkasi 6.3.–12.3.2010
lomalle Israeliin edullisesti.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
Puh. 040 961 6125

TILAISUUTEMME:
Su 13.12. JOULUJUHLA

Ohjelmassa näytelmä Suutarin Joulu
kahvi- ja puurotarjoilu

Ke 16.12. SANA JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

ILOINEN MIELI–AVUSTUSTAPAH-
TUMA 13.12. klo 13-15. Vähävaraisille 
maksuton ateria, EU-ruokaa, vaatetta 
ja palveluja. JOULUKONSERTTI JA 
YHTEISLAULUA 13.12. klo 18. OOP-
PERALAULAJA ANN-SOFI AILOVUO, 
pianisti Annika Mikkola ja Adventtiseu-
rakunnan yhtye. Vapaa pääsy.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi /

JOULUKANKAAT 
JA -NAUHAT

www.kangasvilla.fi 
Teitä palvelevat Aija ja Miia arkisin 

klo 9–18, lauant. klo 9–14

LANKOJA TARJOUSKORISTA
1,00 – 1,50 – 2,00€ / kerä
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Kristillisten järjestöjen 
avustustyötä voi 
tukea tililahjoituksin, 
soittamalla 
keräyspuhelimeen, 
lähettämällä tekstiviestin, 
tilaamalla soittoääneen 
tai hankkimalla eettisen 
lahjan. Lahjoittaa voi 
yksin, porukassa tai 
yrityksen nimissä.

Joululahjaksi parempi maailma

Sudanin kirkon 
rakennustyöhön
Suomen luterilaisen evankeliumiyhdis-
tyksen joulukeräyksen tuotto kohdistetaan 
Sudanin Juban kirkon ja työkeskuksen raken-
tamiseen.

Etelä-Sudanin voimakkaasti kasvavan pääkau-
pungin, Juban, evankelis-luterilainen seurakunta ko-
koontuu toistaiseksi vanhasta parakista kyhätyssä sei-
nättömässä rakennuksessa. Asiamukaiset tilat antaisivat 
uusia mahdollisuuksia evankeliumin leviämiselle.

Lahjoituksen voi tehdä tilille Sampo Pankki 800015-779195, 
viitenumero on 10078 89200 38081 02515

Vitalin 
perheelle 
Siperiaan
Lähetysyhdistys Kylvä-
jä välittää joulukeräyksen-
sä kautta tukea useisiin 
seurakunta- ja kirkkotyön 
kohteisiin. Vapaavalintai-
sen summan voi lahjoittaa 
Kylväjän tilille: Nooa Sääs-
töpankki 440500-121296. 
Maksuun liitetään kohteen 
viitenumero.

Tuen voi osoittaa Siperias-
sa Ulan-Udesta Minusins-
kiin muuttaneelle Vitali 
Lutchagovin perheelle viit-
teellä 5334 0157.

Bangladeshin Dhakan 
kirjasto toimii kristittyjen 
kohtaamispaikkana. Kirjas-
ton kirjahankintoihin osoi-
tetun tuen viite on 300 7110.

Etiopian raamattukou-
lut valmistavat evankelis-
toja seurakuntien palveluk-
seen. Tuki raamattukou-
luille osoitetaan viitteellä 
2031 0149.

Keski-Gobin mongolie-
vankelista auttaa työllään 
alkoholisteja uuden elämän 
alkuun kristillisen toipu-
misohjelman kautta. Viite 
on 4031 0116.

Mongolipastorin teolo-
gista jatkokoulutusta voi 
tukea lahjoituksin viitteel-
lä 4031 0129. Samoin Etu-
Aasiassa siviilityönsä ohella 
paimenentehtäviä hoitavan 
pastorin lisäopiskelua voi 
tukea joulukeräyksen kaut-
ta, viitenumero on 34319.

Seurakunnan 
toimintaan 
Bulgariassa
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlä-
hetyksen joulukeräyksellä kerätään varoja pie-
nelle Peshteran seurakunnalle Bulgariassa. Seu-
rakuntalaiset kuuluvat syrjittyyn millet-kansanryh-
mään. 

Peshteran luterilaisen seurakunnan tavoitteena on ra-
kentaa pienryhmätila pyhäkoulun pitoa ja muuta toimintaa 
varten, keittiö ja ruokailutila, saniteettitilat sekä pastorille toi-
misto. Myös seurakunnan kirkkotila on remontin tarpeessa. 
Kansanlähetyksen lahjoitustilit ovat: Nordea 207018-28325, OP 
504319-23452, Sampo 800018-224132, viitteeksi numero 70001.

Apua Ugandan 
paluumuuttajille
Kirkon Ulkomaanavun adventtikeräyksel-
lä tuetaan paluumuuttajia Ugandassa, jossa 
maan armeijan ja kapinallisliikkeen väliset tais-
telut ovat ajaneet yli puolitoista miljoonaa ihmis-
tä evakkoleireille. Nyt tilanne on vihdoin rauhoittu-
nut, ja ugandalaiset voivat alkaa palata kotikyliinsä. Hei-
dän on kuitenkin aloitettava paluu normaalielämään tyhjästä. 

Paluumuuttajilta puuttuu työkaluja peltojen kuokkimiseen 
ja uuden kodin rakentamiseen. Lisäksi he tarvitsevat esimerkik-
si astioita veden kantamiseen. Adventtikeräyksen tuotolla tue-
taan myös vanhojen kaivojen kunnostamista ja uusien kaivo-
jen rakentamista. Keräyksen tilinumerot ovat Nordea 157230-
500504 ja Sampo 800018-223340; viestikohtaan merkintä ”Ad-
venttikeräys”. 

Toivoa Lähi-idän 
kristityille
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat koh-
dentaa joulukeräyksensä varat Lähi-idän vai-
notuille kristityille. Kampanjalla halutaan roh-
kaista kristittyjä sellaisissa maissa, joissa he eivät 
voi avoimesti harjoittaa uskontoaan.

Radion, television ja netin kautta välitetty rohkaisun 
sana ja raamattuopetus tuovat toivoa vaikeissa olosuhteissa 
elävälle kristitylle. Monen kristityn seurakuntayhteys on Lä-
hi-idässä median varassa. Joulukeräyksen kampanja-aika päät-
tyy 10.1.2010. Sanansaattajien työtä voi tukea lahjoitustilille 
506203-232018, viitteeksi 2222 14043.

Vuohia ja 
rauhankyyhkyjä 
lahjapaketissa
Kirkon ulkomaanavun Toisenlainen lah-
ja -palvelu tarjoaa eettisiä joululahjavaihto-
ehtoja. Tuttuja ovat aiemmilta vuosilta lehmät 
ja vuohet. Tämän joulun uutuutena on 20 euron 
arvoinen Rauhankyyhky. Lahjalla tuetaan yhteiskun-
nallisen vakauden rakentamista kriisialueilla ja autetaan 
ihmisiä konfliktien keskellä.

Toisenlaisia lahjoja toimitetaan Aasian, Afrikan ja Etelä-
Amerikan maihin, joissa Kirkon ulkomaanapu tekee kehi-
tysyhteistyötä. Lahjat on jaettu eri teemoihin, joita ovat ym-
päristö ja vesi, katastrofiapu, koulutus ja oikeudet sekä toi-
meentulo. Avustaa voi jo 5 eurollakin.

Toisenlaisen lahjan verkkokauppa on osoitteessa  
www.toisenlainenlahja.fi.

Lukutaitoa 
Nepalin naisille
Suomen Lähetysseuran Jouluke-
räys tukee tänä vuonna koulutusta 
muun muassa Nepalissa. Nepalissa pa-
rannetaan erityisesti lasten, naisten, kastit-
tomien, etnisten vähemmistöjen ja vammais-
ten koulutusmahdollisuuksia. 

Nepalilaisista alle puolet ja naisista vain kolman-
nes on lukutaitoisia. Lukutaito-ohjelmat ja koulutus li-
säävät tietoa terveydestä, hygieniasta, toimeentulosta sekä 
omista oikeuksista ja ympäristönsuojelusta. Hyvinvointia li-
säävät myös karjanhoidon opetus ja muut ammattikurssit. 

Joulukeräykseen voi osallistua soittamalla keräyspuhe-
limeen 0600 01515 (14,94 e + pvm), tai lähettämällä teksti-
viestin JOULU5 (5 euroa) tai JOULU10 (10 euroa) numeroon 
16160. Internetissä voi lahjoittaa osoitteessa www.mission.
fi@joulukerays. Pankissa lahjoitustilinumero on 800014-
161130, viestiksi ”JOULU09”.

Keräykseen voi osallistua myös tilaamalla joululaulun 
soittoääneksi omaan tai ystävän kännykkään. Tilausohjeet 
löytyvät Kauneimmat joululaulut -vihkosta ja netistä osoit-
teessa www.kauneimmatjoululaulut.fi.

Raamattukasetteja 
lukutaidottomille
Suomen Pipliaseuran Siunattu lahja -jou-
lukeräyksellä kerätään varoja Egyptissä tehtä-
vään raamattutyöhön. Erityinen tarve on auttaa 
Egyptin köyhiä kristittyjä hankkimaan oma Raa-
mattu. Kokonaan puuttuvan tai heikon lukutaidon ta-
kia monille kristityille vaihtoehtona on raamattukasetti. 

Egyptin suurimman kirkon, koptikirkon, vuosittaiset fes-
tivaalit kokoavat yhteen miljoonia kristittyjä eri puolilla maa-
ta. Egyptin Pipliaseura myy näillä juhlilla puhekielellä ääni-
tettyjä raamattukasetteja. Joulukeräyksen lahjoitusten tur-
vin raamattukasettien ja Raamattujen myyntihinta voidaan 
pitää alhaisena. 

Joulukeräykseen voi osallistua Internetin välityksel-
lä www.raamattulahja.fi. Pankissa lahjoitustili on Sampo 
800018-55783. Viestikenttään Joulu 6122. Suomen Pipliaseu-
ran keräykseen voi osallistua myös tekstiviestillä: 10E tai 20E 
PSLAHJA JOULU 6122 numeroon 16303.
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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

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

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

Ei lehteä 
mainoskielto-

talouksiin

Postin linjauksen 
perusteella 

Rauhan Tervehdystä ei 
jaeta talouksiin, joilla on 

mainoskielto. 

Mikäli haluatte lehden, 
poistakaa ei mainoksia 

-ilmoitus postilaatikosta tai 
tilatkaa lehti osoitteellisena. 

Tilauksen hinta on 
30 euroa / vuosi.

Mikäli haluatte 
keskustella asiasta, 
ottakaa yhteyttä 

Itellan asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 tai

 www.posti.fi/palaute.

A r k i s to :  J aan i  F ö h r
Kirkot kumauttelevat kellojaan 
ympäri maailmaa joulukuun 13. 
päivänä kello 15. 

Kirkkojen maailmanneuvos-
ton ideoimalla kampanjalla ha-
lutaan havahduttaa ihmiset huo-
maamaan ilmastonmuutoksen 
vaarat. Samaan aikaan Tanskan 
pääkaupungissa Kööpenhami-
nassa ovat meneillään YK:n il-
mastoneuvottelut.

Kellot antavat symbolisen il-
mastohälytyksen, sillä rumpu-
ja ja kelloja on käytetty muinai-
sista ajoista lähtien varoittamaan 
erilaisista uhkista. Kampanjakel-
lojen soidessa kirkoissa pidetään 
myös hartaustilaisuuksia. 

Oulun hiippakunta piispa Sa-
muel Salmen johdolla suosittelee 
osallistumista kampanjaan. 

– Tiedämme, että kolmas ad-
ventti on keskellä kirkkovuoden 
kiireisintä aikaa joulujuhlineen, 
konsertteineen ja Kauneimpi-
ne joululauluineen. Suosittelem-
me kuitenkin, että hiippakunnan 
seurakunnat ottaisivat huomioon 
vetoomuksen mahdollisuuksien-
sa mukaan, piispa toteaa. 

Muhoksella, oulussa ja  
Siikalatvalla kumajaa
Kirkonkellojen soitosta on tehty 
päätökset ainakin Muhoksella, 
Oulussa ja Siikalatvalla. Oulus-
sa soivat kaikkien kirkkojen se-
kä Pyhän Luukkaan ja Maikku-
lan kappelien kellot.

Symbolinen ilmastohälytys ete-
nee maailmalla aalloittain. Kussa-
kin maassa kellot ajoitetaan kaiku-
maan kello 15 paikallista aikaa.

Kellonsoittoaalto lähtee liik-
keelle Tyynenmeren Fidzi-saaril-
ta, jossa aurinko nousee ensim-
mäisenä. Siellä ilmastonmuutos 
on alkanut näkyä jo käytännössä.

– Nyt jo merenpinta on vaa-

Kirkonkelloja  
soitetaan ilmaston puolesta

rassa nousta Tyynellämerellä 
niin, että ihmiset joutuvat eh-
kä etsimään uuden kodin, sanoo 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
ilmastonmuutostyöryhmän jä-
sen, pastori Ilkka Sipiläinen.

Hänen mielestään valtioiden 
edustajilta vaadittaisiin pikaisia 
toimia, jotta päästöt saataisiin vä-
henemään ja ilmastonmuutosta 
hillittyä. Kirkkojen maailmaneu-
vosto on tehnyt ilmastoasioiden 
eteen työtä 1980-luvulta lähtien.

– Kirkkojen tehtävä on puo-
lustaa Jumalan luomaa elämää, 
Sipiläinen perustelee kirkkojen 

Oulunsalon seurakunnassa on avoinna

DIAKONIAN VIRKA

Oulunsalo on noin 8740 hengen vireä seurakunta Oulun 
kaupungin kupeessa. Seurakunnassa on kaksi diakonian virkaa 
ja yhteensä 22 virka- tai työsuhteessa olevaa työntekijää. Lisää 
tietoa Oulunsalon seurakunnasta löytyy osoitteesta www.
oulunsalonseurakunta.fi.

Viran tehtäviin kuuluu yleinen diakoniatyö sekä erityisinä 
painopistealueina perhetyö ja vapaaehtoistyö. Virkaan 
valittavalta edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
sekä oma-aloitteista, aktiivista ja itsenäistä työotetta.

Virkaan on kelpoinen on piispainkokouksen hyväksymän 
tutkinnon suorittanut diakoni tai diakonissa (Kirkon 
säädöskokoelma nro 101). Viran palkkaus kuuluu 
vaativuusryhmään 502. Virka on otettava vastaan niin pian 
kuin mahdollista valintapäätöksen saatua lainvoiman tai 
sopimuksen mukaan. Viranhaltijalla on 6 kk:n koeaika.

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista 
lääkärintodistus terveydentilastaan ja Rikosrekisterilain 6 §:n 
tarkoittama rikosrekisteriote. 

Kirjalliset hakemukset, jotka osoitetaan Oulunsalon 
seurakunnan kirkkoneuvostolle, toimitetaan osoitteeseen 
Oulunsalon seurakunta, Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo 
(kuoreen merkintä ”Diakonian virka”), ja niiden tulee olla 
perillä viimeistään 30.12.2009 klo 17. Hakemuksia ei palauteta. 
Halutessaan hakija voi nimetä 1–2 suosittelijaa, mikä tulkitaan 
luvaksi ottaa tarvittaessa yhteyttä heihin.

Valintaa valmisteleva työryhmä valitsee hakemusten perusteella 
haastateltavat ehdokkaat, joista 2–3 hakijaa lähetetään 
psykologiseen soveltuvuusarviointiin. Esitys valittavasta 
tehdään hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin 
perusteella.

Lisätietoja antavat diakoniatyöstä vastaava pappi, kappalainen 
Vesa Äärelä (puh. 044 745 3858) ja kirkkoherra Tapio 
Kortesluoma (044 745 3859).

Paikkoja avoinna

aktiivisuutta.
Suomessa seurakunnat voivat 

osallistua kampanjaan soittamal-
la kirkonkelloja omassa seura-
kunnassa sopivaksi katsotun ajan 
alkaen kello 15. Toinen vaihtoeh-
to on järjestää hartaus kello 15, 
jolloin kirkonkellot kutsuvat har-
tauteen ja soivat sen päätteeksi. 

Kellot voivat soida myös Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuu-
dessa tai keskellä hartautta, jos se 
katsotaan seurakunnassa ja kir-
kossa toimivaksi.

rauhaN terVehdyS
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Esi- ja alakouluikäisten Lasten-
kirkko.fi-sivustolla voi tutustua 
virtuaaliseen joulukalenteriin. 
Kalenterin jokaisen luukun ta-
kana on jokin peli tai video. 

Sivustolla on mahdollisuus 
tutustua kristinuskon ydinasi-
oihin ja liikkua oman hahmon 
kanssa kirkon eri tiloissa. Lapsi 
voi soittaa urkuja ja kirkonkel-
loja, sytyttää kynttilän, osallis-
tua rukoukseen, kuunnella las-
ten virsiä ja raamatunkerto-
muksia, pelata pelejä ja katsel-
la videoita. 

Joulukalenterin löytää Lasten-
kirkon pihalta. Pihan halki kul-
kevan puron toisella puolella on 
kesä ja toisella joulu. Joulukuus-

Lastenkirkossa alkoi ympärivuotinen joulu

Haukiputaan kirkon kamari-
kuorolla on ollut kiireinen vuo-
si. Helmi-maaliskuussa äänitetty 
levy Riemuisa joulun sanoma il-
mestyi lokakuussa.

– Viime vuonna tuli sellainen 
tunne, että nyt kannattaisi tehdä 
levy, olimme sellaisessa vedossa, 
muistelee kuoroa johtava kantto-
ri Hannu Niemelä. 

Syksyn aikana kuoro on jul-
kaissut myös omat sivunsa Inter-
netissä ja ensi viikolla käsillä ovat 
suositut Joulumusiikkia kyntti-
länvalossa -konsertit. Haukipu-
taan seurakuntakeskuksen lisäk-
si konsertti kuullaan myös Oulun 
tuomiokirkossa.

Kirjaimellisesti kynttilänva-
lossa pidettyjä konsertteja on kii-
telty hartaasta tunnelmasta. Jou-
luiset kappaleet vaihtelevat hie-

Joulumusiikkia kynttilänvalossa -konsertti nyt myös Ouluun

15. kerta tunnelmavalaistuksessa

ta klikkaamalla aukeaa jouluka-
lenteri. Joulupiha jää Lastenkirk-
koon ympärivuotisesti, joten jou-
lua voi virtuaalisesti viettää mil-
loin vain. 

kirkko 
menee verkkoon
Lastenkirkko-sivujen mainostus 
laajenee ensi vuonna. Kirkko-
hallitus lähettää mainoskortteja 
kaikkiin suomenkielisiin seura-
kuntiin jaettaviksi lasten ja per-
heiden tapahtumissa. 

Sivustoa halutaan tehdä tu-
tuksi, koska Lastenkirkko on pie-
nille lapsille ja pikkukoululaisille 
turvallinen paikka verkossa ko-
kea pyhää. Suomen evankelis-lu-

terilaisten seurakuntien toimin-
nan painopiste on ensi vuoden 
alusta lähtien pyhä.

Lastenkirkko.fi on osa Hen-
gellinen elämä verkossa -han-
ketta, jonka tavoitteena on, et-
tä kristityt löytäisivät paikkan-
sa verkossa. 

Lastenkirkkoa ovat olleet teke-
mässä Espoon, Helsingin, Oulun, 
Tampereen, Turun ja Kaarinan ja 
Vantaan seurakuntayhtymät se-
kä Seurakuntien Lapsityön Kes-
kus ry ja PTK - poikien ja tyttö-
jen keskus. 

Lastenkirkkolla on yli 15 000 
rekisteröitynyttä käyttäjää.

rauhaN terVehdyS

man, mutta runko on pysynyt 
vuosien varrella samana.

Vuonna 1995 harjoitusten 
päätteeksi laulettiin joululaulu-
ja, ja jo silloin kirkollisissa tie-
dotteissa ollut pieni maininta sai 
paikalle tulemaan kymmeniä ih-
misiä. 

– Siitä väkimäärä on vain kas-
vanut, kertoo Niemelä.

Viidentoista joulun alla hau-
kiputaalaiskuoro on kerännyt 
kahteen kotiseurakunnassa pi-
dettyyn konserttiin täydet salil-
liset väkeä. Vain kerran aiemmin 
Joulumusiikkia kynttilänvalossa 
on esitetty muualla, vuonna 2006 
Pyhän Andreaan kirkossa Oulun 
Kaakkurissa. 

Levyn ja juhlavuoden kun-
niaksi konsertti kuullaan tänä 
vuonna myös tuomiokirkossa, jo-

hon yleisöäkin mahtuu kotiseu-
rakunnan salia enemmän. 

– Toivon, että kaikki muut 
kuin puttaalaiset tulisivat tuo-
miokirkon konserttiin. Siten 
varmistaisimme sen, että kaikki 
mukaan haluavat mahtuvat istu-
maan Haukiputaan konsertissa, 
Niemelä perustelee. 

Sanaa ja
säveltä vuorotellen
Mallia Joulumusiikkia kyntti-
länvalossa -konserttiin on otet-
tu anglikaaniperinteen mukai-
sesta jouluvaelluksesta. Ilta ei pi-
dä sisällään pelkkää musiikkia, 
vaan sitä rytmittävät raamatun-
kappaleet. 

Aluksi kuoro astelee kirkkoon 
laulaen. Konsertin ensimmäinen 
kappale on Arkihuolesi kaikki hei-

tä, jota myös yleisö pääsee laula-
maan mukana. 

Seuraavaksi kuullaan katkel-
mia jouluprofetioista, ja niiden 
jälkeen kuoro esittää yhden tai 
kaksi sitä kommentoivaa laulua. 
Musiikin välissä kuullaan myös 
enkeli Gabrielin ilmestymises-
tä Marialle ja kaikille tuttu jou-
luevankeliumi neljässä osassa. 

Konsertin lopussa yleisö pää-
see laulamaan kuoron mukana 

virsisuosikkia, Maa on niin kau-
nis. 

Kaikille tuttujen joululaulujen 
lisäksi konserteissa kuullaan myös 
tuntemattomampia kappaleita. 

– Laulamme esimerkiksi Taas 
kaikki kauniit muistot -kappaleen 
Viljami Niittykosken säveltämä-
nä. Muistot ovat olennainen osa 
joulua ja haluamme ottaa ne mu-
kaan. Tonttulauluja illan aikana ei 
kuulla.

eLSI huttuNeN
Joulumusiikkia kynttilänvalossa 
keskiviikkona 16.12. kello 20 Ou-
lun tuomiokirkossa ja torstaina 
17.12. kello 20 Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa. Ohjelma 5 eu-
roa, levyn kanssa 20 euroa. Lue li-
sää kuorosta osoitteesta www.hau-
kiputaankamarikuoro.fi. 

Ni ina N ie m e lä

Muistot ovat 
olennainen osa joulua 
ja haluamme ottaa ne 
mukaan. Tonttulauluja 
illan aikana ei kuulla.

Hannu Niemelä 
kanttori

Jokaisen lastenkirkon sivuilla olevan joulukalenterin luukun takaa paljastuu peli tai 
video. Videoilla seikkailee muun muassa ihmismäisen näköinen Hertta Kirkonrotta.
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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 
Su 13.12. aluelähetys kello 
9.55–11.35 Kello 10 messu Tui-
ran kirkosta. Messun toimit-
taa Pasi Kurikka, häntä avus-
taa Harri Fagerholm ja kant-
torina on Katri Sippola. Kello 
11.25 radiopyhäkoulussa lap-
sityönohjaaja Marjaana Lassi 
kertoo tiernanäytelmän pie-
nestä Ibrahimista. Voit lähet-
tää jouluterveisiä ja musiikki-
toiveita sähköpostilla radio-
studio.oulu@evl.fitai Oulun 
seurakuntayhtymä, Viestintä-
palvelut, PL 122, 90101 Oulu.

Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimittaa 
Karjasillan seurakunnan pas-
tori Mikko Salmi. Mikolle voi 
lähettää kysymyksiä osoittees-
sa www.radiodei.fi.
Ke 16.12. Naisen allakka. 
Jaksaminen alkaa kodista, 
pastori Virpi Sillanpää-Posi-
on kolumni.
To 17.12. Idols-voittaja Koop 
Arponen kertoo suhteestaan 
jouluun ja sen hengelliseen sa-
nomaan.

radio Pooki 88,0 Mhz 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 13.12. kello 9.45 radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi kertoo tiernanäytel-
män pienestä Ibrahimista.
Su 13.12. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Tiina Kinnunen ja 
häntä avustaa Juha Sarkkinen. 
Urkurina on Maija Tynkky-
nen ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kuullaan uusinta-
na Etappi-ohjelma viime maa-
nantailta. Haastateltavana on 
Nivalan seurakunnan lähetys-
sihteeri Katja Tuunanen.
Ma 14.12. kello 17.05 Etap-
pi-ohjelman toimittaa Jukka 
Harvala Ylivieskasta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 13.12. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Tiina Kinnu-
nen ja häntä avustaa Juha 
Sarkkinen. Urkurina on Mai-
ja Tynkkynen ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.
Su 13.12. kello 15 Kauneimmat 
joululaulut Oulun tuomiokir-
kosta. Madetojan musiikkilu-
kion kuoro, johtaa Kari Kaar-
na, Maija Tynkkynen urut, 
juontaa Ari-Pekka Metso.
Su 13.12. lähtien Virtuaalikir-
kossa on nähtävissä piispa Sa-
muel Salmen joulutervehdys.

Eetterissä

Lucia-ryhmä Oulunsalon seurakunnan ja 4H:n järjestämässä tapahtumassa seurakunnan leirikeskuksessa Umpimähkässä. Jouluvaelluksessa oulunsalolaiset saivat kiertää 
erilaisilla rasteilla. Lucia-neitona Heidi Kaakinen, airueina Riikka Nikula ja Katri Toikka. Kitaraa soittaa nuorisotyönohjaaja Kirsi Järvelin.

A r k i s to :  Pe k ka H e l i n

Lucian päivää vietetään 13. 
joulukuuta. Vaikka päivä 
ei ole evankelis-luterilaisen 
perinteen mukaan kirkolli-

nen juhla, on päivän viettäminen 
muodostunut perinteeksi. Juhla 
periytyy katolisesta pyhimyska-
lenterista.

Suomessa Lucian päivää on 
vietetty pitkään erityisesti ruot-
sinkielisissä piireissä. Nykyisin 
päivää vietetään yhä useammin 
myös suomenkielisten keskuu-
dessa, erityisesti kouluissa ja päi-
väkodeissa.

Lukuisten 
legendojen neito
Osittain legendan, osittain pi-
meään vuodenaikaan sijoittuvan 
päivän vuoksi Lucia on nähty va-
lon tuojana. Lucian taustasta ker-
rotaan erilaisia tarinoita. 

Tiettävästi hänen kuolemansa 
ajoittuu Diocletianuksen vainoi-
hin vuoden 300 tienoilla. 

Yhden legendan mukaan sisi-
lialainen Lucia oli kristitty nei-
to, jonka hänen sulhasensa ka-
valsi roomalaisille. Luciaa yritet-
tiin pakottaa prostituoiduksi ja 
surmata polttamalla, mutta kuin 
ihmeen kautta kumpikaan ei on-
nistunut. Lopulta pyöveli surma-
si Lucian miekalla. 

Toisen legendan mukaan eräs 
nuori mies rakastui Lucian kau-
niisiin silmiin. Lucia ei kuiten-
kaan huolinut miestä, joka ei 
ollut kristitty, vaan lopulta re-
pi silmät päästään ja lähetti ne 
miehelle. 

Tarina kertoo, että mies jär-

Valon tuoja valkeassa
kyttyi ja kääntyi sen seuraukse-
na kristityksi. Sen vuoksi Luciaa 
pidetään sokeiden ja näkövam-
maisten pyhimyksenä. 

Suomessa  
jo 1330-luvulla
Sisiliassa Luciaa lienee palvottu 
pyhimyksenä jo 400-luvulla. Kes-
kiajalla Lucia-kultti levisi vähitel-
len Pohjoismaihin. 

Suomessa varhaisin maininta 
Lucian päivästä on 1330-luvulta. 
Suureksi juhlaksi päivä ei Suo-
messa muodostunut ja myös ni-
menä Lucia pysyi harvinaisena.

Luciaan liittyvä rikas kansan-
perinne, johon nykyinen juh-
linta pohjautuu, on muodostu-
nut Skandinaviassa vähitellen 
1600–1700-luvuilta alkaen. Mai-
nintoja on erityisesti Ruotsista. 

Osittain taustalla ovat olleet 
saksalaiset joulutavat, joita levi-
si runsaasti Pohjoismaihin juuri 
tuolloin. Luciassa on nähty yhte-
neväisyyttä saksalaiseen Kristus-
lapsen traditioon, jossa lapsi esi-
tettiin valkoisiin puettuna ja va-
loa tuoden, joskus kynttilä pään 
päällä. 

Ruotsin vallan aikana 13. jou-
lukuuta oli koulujen lukukauden 
päätöspäivä, joten Lucian juhlin-
ta levisi koulujen kautta. Esimer-
kiksi Porvoon lyseosta Lucian aa-
mujuhla mainitaan 1860-luvulla 
yleisenä tapana. 

Pidetty vieras  
vanhainkodeissa
Nykyinen Lucian päivä, jolloin 
Lucia-neidot eri kaupungeis-

sa kiertävät muun muassa päi-
vä- ja vanhustenkodeissa hyvän-
tekeväisyyskeräysten edustajina, 
on peräisin 1900-luvun alusta. 
Ensimmäinen Lucia-kilpailu ja 
-kulkue järjestettiin Tukholmas-
sa vuonna 1928 ja Helsingissä jo 
kaksi vuotta myöhemmin vuon-
na 1930. 

Lucia-neidon puvuksi on va-
kiintunut pitkä valkoinen mek-

ko, punainen vyö ja kyntti-
läkruunu. Usein neidon seura-
na on muita neitoja, jotka eroa-
vat Luciasta lähinnä vain sillä, et-
tä muilla neidoilla ei ole kyntti-
läkruunua, vaan heillä on kynt-
tilä kädessään.

tekStIt: 
Satu LaPINLaMPI

Oulussa Lucia-neito on pe-
rinteisesti valittu ruotsalaisen 
koulun oppilaiden joukosta. 
Tänä vuonna valinta on teh-
ty 29. kerran. Oulu-lehden lu-
kijat ovat valinneet neidon ää-
nestämällä häntä kolmen eh-
dokkaan joukosta.

Lucian kruunaus tapahtuu 
Rotuaarin lavalla 12. joulukuu-
ta kello 11. Lucian ensiesiin-
tyminen tapahtuu heti kruu-
najaisten jälkeen ruotsalaisen 
koulun joulujuhlassa Oulun 
tuomiokirkossa. Kirkossa vie-
tetään ruotsinkielistä Lucia-
jumalanpalvelusta kello 11.30. 
Jumalanpalveluksen toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, urku-
rina on Maija Tynkkynen. 

Koska Lucian päivä ei 
kuulu kirkkomme virallisiin 
juhlapyhiin, Lucian päivänä 
ei järjestetä jumalanpalve-
lusta ellei päivä satu olemaan 

sunnuntai. 
Tänä vuonna päivä osuu 

sunnuntaille, joten ainakin 
Tuiran seurakunnassa päi-
vä näkyy Pyhään Luukkaan 
kappelissa sunnuntaina 13.12. 
kello 10 vietettävässä messus-
sa. Messun yhteydessä on glö-
gitarjoilu Lucian päivän kun-
niaksi. Messun toimittaa Päi-
vi Jussila, joka pitää kuvasaar-
nan Jussi Jäälinojan maala-
uksesta. Häntä avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina on Tommi 
Hekkala. 

Jo muutamaa päivää ai-
emmin pääsee Lucia-kuoros-
ta nauttimaan Kiimingissä. 
Lasten kauneimpia joululau-
luja lauletaan Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa torstaina 
10. joulukuuta kello 18. Tilai-
suudessa on mukana Kiimin-
kijoen koulun Lucia-kuoro ja 
Jäälin koulun kuoro.

Lucian päivä Oulun seudulla
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Jumalani, tässä olen
Jumala huutaa Jeremian kirjassa hänet unohtaneille israelilaisille: ”Palatkaa takaisin, te 
luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne!” Nämä vastaavat hänelle: 
”…tulemme luoksesi, sillä sinä olet meidän Jumalamme! Valhetta ja petosta on kukku-
loilla, meluisaa menoa vuorilla.” (Jer. 3: 23–25)

Sanat on kirjoitettu yli kaksi tuhatta vuotta sitten ja niissä on runollisen juhlalli-
nen sävy. Silti kun katson ympärilleni, ne tuntuvat ajankohtaisilta ja suomalaiseen elä-
mään sopivilta.

Joulun lähestyessä ihmisten vauhti tuntuu kiihtyvän töissä ja vapaa-aikana. Samaa 
tahtia lisääntyvät myös stressi ja äreys. ”Meluisaa menoa vuorilla” tuntuu sopivan juuri 
tähän hetkeen. Juoksemme rahan ja tavaran perässä ja uskomme tyhjiin lupauksiin nii-
den tuomasta onnesta. Tämän vuoksi jopa sanat ”valhetta ja petosta on kukkuloilla” 
eivät tunnu liioittelulta. Ajelehdimme kaukana Jumalasta.

Pysähtykää, tekisi mieli huutaa. Onnettomat ihmiset, palatkaa takaisin Jumalan 
luo! Onni ei löydy materiasta, se löytyy Jumalasta ja se löytyy toisista ihmisistä. Tämän 
oivaltaminen vaatii pysähtymistä. Seisahtumista ja läsnäoloa juuri tässä hetkessä. Täl-
löin on mahdollista tuntea Jumalan läsnäolo ja tuntea myös olevansa itse läsnä omassa 
elämässään. Elämä ei enää kulje ohi.

Onni löytyy Jumalasta ja toisista ihmisistä. Rahaa ja tavaraa tärkeämpää on olla 
läsnä läheisten elämässä. Tämä näkyy kuuntelemisena, puhumisena, ymmärtämisenä 
ja välittämisenä jokaisena päivänä. Se on rakastamista.

Onni ei ole kulman takana, se on tässä ja nyt. Kun on läsnä omassa elämässään, on 
läsnä myös läheistensä elämässä. Jos haluat pysähtyä ja tuntea Jumalan läsnäolon, riit-
tää kun sanot: Jumalani, tässä olen.

PäIVI SaLMeSVuorI
Kirjoittaja toimii tutkijana ja opettajana 

Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksella.

3. adventtisunnuntai on aiheeltaan hyvin adventtimainen: Tehkää tie Kuninkaalle. Päi-
vän raamatullisena keskushenkilönä on Johannes Kastaja ja evankeliumiteksti liittyy 
häneen. Evankeliumikirjassa todetaan Johanneksesta: ”Hänen kehotuksensa katu-

mukseen ja parannukseen koskee myös meitä. Johannes viittaa Jumalan Karitsaan, joka kan-
taa koko maailman synnin. Saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa annettuun 
pelastukseen. Tämä on pääasia jouluun valmistautumisessa - joulupaastossa.”

Sen sijaan UT:n lukukappale on Paavalin kirjeestä korinttilaisille:
”Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan 

salaisuudet. Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen 
arvoiseksi. Mutta minulle on yhdentekevää, ryhdyttekö te tai jokin ihmisten tuomioistuin 
minua tutkimaan. En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. Minulla ei ole mitään tunnollani, 
mutta ei minua vielä sen perusteella ole todettu syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra. 
Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kät-
köt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta.”

Tämä teksti saa avaimensa Paavalin käyttämästä termistä palvelija. Antiikin aikana 
rikkaan miehen huoneenhaltija oli tavallisesti luotto-orja jolle isäntä oli uskonut talou-
denhoitajan tehtävän. Tämä isännän tärkein palvelija jakoi talossa työvuorot ja vastasi 
ruoka-annosten tasapuolisesta jakamisesta, siivouksen ja taloustöiden sujumisesta, jne.

Vaikka palvelija oli saanut herraltaan salaisuuksia ja oli toisten yläpuolella, ei hän ollut 
mitään ilman isäntänsä luottamusta. Vain isännän valtuuksin hän saattoi jatkaa tehtäväs-
sään. Siksi Paavalikaan ei tuomitse itseään, mutta hän pitää suorastaan jääräpäisesti kiin-
ni oikeudestaan julistaa evankeliumi muuttumattomana ja valvoa sen toteutumista seura-
kunnassa – onhan hän vastuussa tästä joukosta Jumalalleen aivan kuin huoneenhaltija ko-
ko talonsa järjestyksestä.

Pekka tuoMIkoSkI

Päivän psalmi Ps. 85:9–14 
Ensimmäinen lukukappale 
Jer. 3:21–25 
Toinen lukukappale 
1. Kor. 4:1–5 
Evankeliumi Matt. 11:2–10 

Herra Jeesus Kristus, 

epäilysten hetkinä me kyselemme: 

Oletko sinä maailman pelastaja? 

Anna meidän kuulla vastauksesi 

ja saada siitä voimaa ja rohkaisua. 

Anna epäilysten haihtua, 

vahvista uskoamme. 

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset 

Isän ja Pyhän Hengen kanssa  

aina ja ikuisesti.

w w w.sxc . hu
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Qumranin tekstejä pidetään yhtenä vii-
me vuosisadan huikeimmista arkeologi-
sista löydöistä. 

Kymmenkunta suurempaa käsikirjoi-
tuskääröä ja kymmeniätuhansia käsikir-
joituskatkelmia löydettiin vuosina 1947–
1956 yhdestätoista luolasta Kuolleenmeren 
luoteisrannalta. Käsikirjoitukset sisälsivät 
sekä heprealaisen Raamatun eli Vanhan 
testamentin tekstejä, että aiemmin tunte-
mattomia uskonnollisia tekstejä. 

Suurin osa käsikirjoituksista sijoittuu 
vuosien 200 eKr. ja 70 jKr. välille. Qumra-
nin tekstit muuttivat käsitykset ajan juuta-
laisuudesta. Ne antoivat myös uuden näkö-
kulman kristinuskoon.

kirjoittivatko essealaiset 
Qumranin tekstit?
Qumranin liike on nimitys sille sosiaaliselle 
ja uskonnolliselle liikkeelle, joka laati, kopi-
oi ja säilytti tekstit. Qumranissa on raunioi-
ta, joissa joidenkin tekstien kirjoittajien us-
kotaan asuneen. Nykytutkimus tosin väit-
tää, että liikkeeseen kuului useita yhteisöjä.

Qumranin tekstien kirjoittajat samais-
tetaan usein essealaisiin, joita pidettiin 

pitkään arvoituksellisena juutalaisena 
ryhmänä, jota ei mainita Uudessa testa-
mentissa. Essealaiset elivät korkeiden eet-
tisten arvojen ja moraalisten standardien 
mukaan. He tekivät ahkerasti työtä ja oli-
vat vaatimattomia ja hurskaita. Liikkee-
seen kuului myös naisia ja lapsia.

Essealaisten yhteisöt olivat jyrkän 
hierarkkisia. Jyrkästä hierarkkisuudesta 
kertovat myös Qumranin tekstit.

Essealaiset liittyivät yhteisönsä jäseniksi 
pitkän muodollisen prosessin kautta. Näin 
tekivät myös Qumranin liikkeen jäsenet. 
Muita yhtäläisyyksiä olivat kiinnostus puh-
taussäännöksiin, pyhien kirjoitusten opiske-
lu ja sapattisäännösten tarkka noudattami-
nen. Yhtäläisyyksien vuoksi useimmat tutki-
jat uskovat, että essealaiset ja Qumranin liike 
ovat yksi ja sama ryhmä.

kytkentä 
kristinuskoon lumosi
Kristityt tutkijat pitivät aluksi Qumranin 
löytöjä Vanhan ja Uuden testamentin vä-
lisenä puuttuvana lenkkinä. 

Tekstien löytyminen innosti lehdistöä, 
sillä se voisi kenties kaivaa esille hätkäh-

dyttäviä tosiasioita, jotka kumoaisivat kai-
ken entisen: mitä tekstit merkitsivät esi-
merkiksi Jeesuksen ja kristinuskon ym-
märtämiselle? 

Lehtimies Edmund Wilson kirjoit-
ti The New Yorker -lehdessä näkemykse-
nään, että kristinusko oli essealaisliikkeen 
suora jatko. 

Muutaman vuosikymmenen lehdistö 
suhtautui rauhallisesti, mutta sitten vyö-
ryivät esiin salaliittoteoriat. Väitettiin, että 
essealaisten pyhä hahmo, Vanhurskauden 
opettaja, ja Jeesuksen veli Jaakob olivat yk-
si ja sama henkilö. Paavali oli puolestaan 
Valheen mies, joka väärensi kristinuskon 
alkuperäisen opin. 

Erään teorian mukaan Vanhurskauden 
opettaja olikin Johannes Kastaja ja Jeesus 
Paha pappi. Mainittakoon, että Qumranin 
teksteistä ei ole löydetty yhtään viittausta 
Uuteen testamenttiin.

Salaliittoteorioiden mukaan katolinen 
kirkko vastusti jyrkästi joidenkin tekstien 
julkaisemista, sillä se olisi tuhoisaa kirkol-
le. Kun kaikki tekstit saatiin julkisuuteen, 
villien teorioiden terä oli katkennut, vaik-
ka silti aika ajoin nousee uusia ei-tieteelli-
siä teorioita julkisuuteen.

essealaisten 
oppi upposi kristittyihin
Essealaisten ajatukset todennäköisesti vai-
kuttivat joihinkin kristittyihin kirjailijoi-
hin ja heidän ajatteluunsa ajanlaskumme 
alussa. Ehkäpä jotkut Jeesuksen seuraajis-
ta tai keskustelukumppaneista olivat essea-
laisia tai heillä oli muuten yhteyksiä heihin. 

Esimerkiksi joillakin Johannes Kastajan 
opetuslapsilla on voinut olla essealaiskyt-
kös. Apostoli Paavalin on uskottu toisessa 
korinttolaiskirjeessä käyttävän erään Qum-
ranin tekstin sanamuotoja. Niin samanlai-
sia ja ei-paavalimaisia ilmaukset ovat.

kristityt ja essealaiset kylpivät
Johannes Kastajalla ja Qumranin liik-
keellä on useita yhteisiä piirteitä. Molem-
mat muun muassa yhdistävät hengellisen 
kääntymyksen konkreettisiin puhdistus-
kylpyihin. Johannes kastoi kääntymyk-
seen ja parannukseen, kun taas essealaiset 
harjoittivat säännöllisiä puhdistautumis-
kylpyjä, jotka puhdistivat epäpuhtaudesta 
ja johtivat pyhempään elämään. 

Johanneksen kaste näyttää olleen ainut-
kertainen kaste kääntymykseen, kun taas 
Qumranin liikkeen puhdistautumiset oli-
vat päivittäisiä.

Johannes Kastajan liikettä ja essealai-
sia yhdistivät myös lopun ajan uskomuk-
set ja pian alkavan messiaanisen ajan odo-
tus. Liike odotti kahta messiasta, papillista 
ja kuninkaallista.

Jotkut ovat väittäneet, että Johannes 
Kastaja kuului vähän aikaa essealaisiin, 
mutta olisi sittemmin etääntynyt liikkeestä. 
Väite ei ole saanut tutkijoiden hyväksyntää.

Qumranin liike 
muistutti kristinuskoa

omaisuus oli yhteistä
Monet tutkijat ovat pitäneet Luukkaan 
mainintaa jonkinlaisesta omaisuusyhtei-
söstä Jerusalemissa vääränä. Qumranin 
tekstit mainitsevat kuitenkin omaisuus-
yhteisöstä, mikä mahdollistaa sen, että sa-
manlainen omaisuusyhteisö olisi vallinnut 
tiettyjen Jeesukseen uskovien parissa. 

Qumranin Yhdyskuntasäännön mu-
kaan jäseniksi pyrkivät luovuttivat omai-
suutensa asteittain. Vuoden kuluttua jäse-
neksi liittymisestä tulokkaan varat ilmei-
sesti rekisteröitiin ja talletettiin seurakun-
nan varainhoitajan huostaan. Vasta kah-
den vuoden kuluttua seurakunta saattoi 
päättää varojen käytöstä.

Jälleen kerran voi nähdä yhtäläisyyden 
Qumranin ja kristinuskon välillä. Yksi 
Raamatun pelottavimmista tarinoista ker-
too Ananiaasta ja hänen vaimostaan Safi-
rasta. He myivät maatilansa, mutta pani-
vat osan kauppahinnasta syrjään. Ananias 
ja Safira saivat rangaistuksensa ja vaipui-
vat kuolleina maahan.

Raamatunkohdasta käy ilmi, että lah-
joitukset olivat vapaaehtoisia. Toisaalta oli 
kuitenkin välivaihe, jossa varat talletettiin, 
aivan kuten Qumranin teksteissä tehtiin. 
Essealaisten tapa käyttää yksittäisten jä-
senten varoja seurakunnan hyväksi oli to-
dennäköisesti vaikuttanut joihinkin Jeru-
salemin varhaiskristittyihin.
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Qumranin luolista löytyneet tekstit eivät 
ole satunnainen kokoelma roomalaisilta 
turvaan vietyjä tekstejä, vaan yhden us-
konnollisen liikkeen säilyttämä, kopioi-
ma ja laatima tekstikokoelma. Liike ei laa-
tinut kaikkia tekstejä itse. Joskus on kui-
tenkin vaikea päätellä, mitkä tekstit ovat 
liikkeen omia.

Qumranin tekstit on saatu kaikkien 
ulottuville vasta 2000-luvulla. Nykyisin 
tutkijat voivat vapaasti perehtyä 900 käsi-
kirjoituksen kokoelmaan. Monia tieteelli-
siä teorioita on pohdittava uudelleen, kun 
tutkijoiden ei tarvitse enää turvautua liian 
harvalukuisiin teksteihin.

Aarre saviastioissa -kirja tuo esiin uu-
sinta Qumran-tutkimusta. Tekstilöydöt 
ovat merkittäviä muun muassa heprealai-
sen Raamatun eli kristittyjen Vanhan testa-
mentin, Uuden testamentin, heprean kielen 

Tutkimustuloksia tarkastetaan 
uuden materiaalin vuoksi

ja ajan juutalaisuuden tutkimukselle.
Qumranin rauniot eivät enää ole läh-

tökohta Qumranin liikkeen ymmärtämi-
selle, vaan liike on nähtävä laajempana ja 
useammassa paikassa vaikuttaneena liik-
keenä. Myös liikkeen muotoutumisesta ja 
kehittymisestä esitetään uusia teorioita. 

Qumranin arkeologia elää murrosvai-
hetta, tosin kaikkea aineistoa ei ole vielä-
kään julkaistu. On esitetty, että rauniot ei-
vät välttämättä kuuluneet tiukan uskon-
nolliselle yhteisölle, ainakaan koko ole-
massaoloaikanaan.

Heprealaisen Raamatun kirjojen kopi-
ot osoittavat, että monista kirjoista oli use-
ampia versioita liikkeellä. Myöskään auk-
toritatiivisten kirjojen kokoelmaa ei ollut 
vielä lyöty lukkoon ja vakiintunutta Van-
haa testamenttia ei nykymerkityksessä siis 
ollut olemassa. 

Qumranin liike tulee monin tavoin lä-
helle myöhempien kristittyjen itseymmär-
rystä. Liikkeen jäsenet ovat uusi liitto, va-
littu jäännös, temppeli jne.  

Qumranilaiset liittyivät monin tavoin 
aikansa apokalyptisiin traditioihin. He 
odottivat lopunajallista sotaa ja näkivät 
historian ennalta määrättyinä jaksoina. 

Tekstit on kirjoitettu pääosin hepreak-
si, osa arameaksi ja muutama kreikaksi. 
Ne voi lajitella kahteen luokkaan: ennes-
tään tunnetut tekstit, kuten raamatulliset 
tekstit, ja tekstit, joita ei ennen löytöä tun-
nettu. Niihin kuuluvat muun muassa lait, 
säännöt, Raamatun tekstien kommentaa-
rit, Raamatun tekstien mukaelmat, kalen-
terit, astrologiset tekstit, liturgiset tekstit 
ja rukoukset, psalmit ja hymnit, viisaus-
tekstit, lopunajalliset tekstit ja dokumen-
taariset tekstit.

Qumranin liike 
muistutti kristinuskoa

Valon ja pimeyden lapset
Johanneksen evankeliumi ja Qumranin 
tekstit muistuttavat toisiaan. Tämä koskee 
erityisesti valon ja pimeyden vastakohtaa 
sekä valon lasten ja pimeyden lasten välis-
tä taistelua.

Essealaisten Yhdyskuntasäännössä pu-
hutaan kahdesta hengestä ja kahdesta her-
ruudesta. Sotakäärössä kuvataan tarkkaan 
kuinka valon lasten ja pimeyden lasten vä-
linen taistelu etenee.

Johanneksen valokäsitteet ovat hyvin sa-
manlaisia. Oppi hengistä, meneillään olevat 
lopun ajan tapahtumat, salainen ilmestystie-
to ja pelastuksen tuovan veden elävä merki-
tys ovat myös yhteisiä piirteitä.

Ehkäpä essealaisia liittyi varhaiseen Jo-
hannes-liikkeeseen ja he antoivat sen teolo-
gialle pysyvän merkityksen. 

Qumranin ja varhaisen kristinuskon 
yhtäläisyyksistä ei pidä tehdä liian nopei-
ta johtopäätöksiä. Eroavuuksia on enem-
män kuin yhtäläisyyksiä. Yhtäläisyydet-
kin ilmeisesti johtuvat ilmeisesti siitä, että 
ajan vaikutteet olivat yhteisiä.

tekStIt: Pekka heLIN

Jutut perustuvat pohjoismaisten tutkijoiden 
tänä vuonna julkaistuun teokseen Aarre sa-
viastoissa: Qumranin tekstit avautuvat (Hel-
sinki: Kirjapaja, 2009). Suomeksi sen on toi-
mittanut teologian tohtori Jutta Jokiranta.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lucia-kyrka la 12.12. klo 
11.30 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja urkuri Maija Tynkky-
nen. Ruotsinkielinen.
Messu su 13.12. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Tii-
na Kinnunen ja avustaa Juha 
Sarkkinen. Urkuri Maija Tynk-
kynen ja kanttori Henna-Ma-
ri Sivula. Radio Pooki. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 10.12. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Nina Niemelä, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Messu su 13.12. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Messu su 13.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa 
Katja Ylitalo, kanttorina Sa-
ri Wallin.
Messu su 13.12. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustaa Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 13.12. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Asta Leinonen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 13.12. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Sari 
Wallin. 
Messu su 13.12. klo 14 Caritas-

kodissa. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Leo Rahko.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.12. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 17.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Katja Nauha.

Tuiran seurakunta
Messu su 13.12. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Katri Sip-
pola. Radiointi radio Dei.
Messu su 13.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Lucian päivän jou-
luglögitarjoilu.
Messu su 13.12. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Hannu Ojalehto, saar-
naa Markku Palosaari, avus-
taa Paula Kyllönen, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri. Seniorien 
laulupiiri. 
Messu su 13.12. klo 12 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Iltamessu su 13.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttoreina Lauri-
Kalle Kallunki ja harjoittelija 
Hannele Räsänen. Suvi Kaik-
konen, huilu.
Hiljaisuuden messu ma 
14.12. klo 19 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Ulla Säilä, lauluryhmä Reso-
nanssi. 
Perhekerhojen adventtikirk-
ko ke 16.12. klo 10 Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Kir-

si Merenheimo-Mäenpää, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 16.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 13.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 

YLIkIIMInkI
Messu su 13.12. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 13.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Lauluryhmä. Ilmoittautumi-
nen kirkkokyytiin pe klo 9–11 
p. 5472 636. 
Lasten joulukirkko ke 16.12. 
klo 18 kirkossa. Eeva Merta-
niemi, kanttorina Else Piilo-
nen. Mehu- ja piparitarjoilu 
kirkkopihassa.

Kempele
3. adventtisunnuntain per-
hemessu su 13.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Timo Juntunen, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
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nen. Draamakerholaiset. Var-
haisnuorisotyön kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
13.12.klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.
Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo Jäälin seurakun-
takodissa. Toimittaa Raimo 
Salonen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Lasten joulukirkot to 
17.12 klo 9 ja 10 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Lasten joulukirkko pe 
18.12 klo 9 ja 10 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.

Liminka
Messu su 13.12. klo 10 kirkossa. 
Saarnaa Ilkka Tornberg, avus-
taa Aino Pieskä, kanttori Mika 
Kotkaranta.
Gospelmessu la 12.12. klo 18  
kirkossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen. Nuorten soitin- ja 
lauluyhtye.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 13.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 13.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Tuomo Kangas. 
Kirkkokahvit.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalvelus 
su 13.12. klo 10 seurakun-
takodissa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, avustaa Jaak-
ko Sääskilahti, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Liisa ja Jou-
ko Berghäll vierailevat seu-
rakunnassa.

Siikalatva
kESTILÄ
Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä. 
Lasten joulukirkko ti 15.12. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. 

PIIPPOLA
Ponnariväen joulukirkko pe 
11.12. klo 13 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Veijo Kinnunen. Joulu-
kahvit seurakuntakodissa.
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. 
koululaisten ja lasten joulu-
kirkko ke 16.12. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä.

PULkkILA
Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo 12 Pulkkilan kir-

kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.
Lukiolaisten ja yläkoululais-
ten joulukirkko ma 14.12. 
klo 9.15 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä.
Alakoululaisten joulukirk-
ko ma 14.12. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Un-
to Määttä. 

PYHÄnTÄ
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa kirkkokuoro. 
koululaisten joulukirkko la 
19.12. klo 8.30 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Lapsikuoro avustaa.

RAnTSILA
kauneimmat joululaulut la 
12.12. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Heikki Karppinen, Arja Lei-
nonen sekä lapsikuoro Stellat. 
Sanajumalanpalvelus su 
13.12. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen. 
Palleroiden joulukirkko ma 
14.12. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Arja Leinonen. Eskari-
laiset avustavat. 

Tyrnävä
Messu su 13.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
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10.–17.12.2009enot oulussa 

Lähestyvään joulutunnelmaan 
pääsee sukeltamaan maanantai-
na 14. joulukuuta Vedä taas jou-
luhenkeä! -runoillassa. Tapahtu-

ma alkaa kello 18 Kastellin kirkossa. 
Ilta tarjoaa kuulijoille jouluisia runo-
ja ja säveliä. 

Tilaisuudessa kuullaan enimmäk-
seen suomalaisia runoja. Mukana on 
sekä uudempia että vanhempia teoksia 
alkaen Topeliuksen kaltaisista klassi-
koista aina Oulu-opiston runoryhmä-
läisten tekemiin joulurunoihin. 

– Ilta on täynnä mielenkiintoista 
ja ihanaa joulurunoutta, runoiltoja ja 
muita kulttuurivetoisia tapahtumia 
järjestävä Karjasillan seurakuntapas-
tori Juha Vähäkangas kuvailee.

Jouluisia runoja lausuvat Eeva Hol-
ma, Eeva-Kaarina Sarastamo, Hilja 

Alasuvanto, Soili Hämäläinen, Tert-
tu Välikangas, Pirkko Böhm-Sallamo, 
Maija Karppinen ja Juha Vähäkangas. 
Musiikista vastaavat Kastellin kirkko-
kuoro ja kanttori Ilkka Järviö.

Tapahtuman otsikko kuvaa sitä, et-
tä illassa on mahdollisuus hengähtää 
joulurunojen ja joululaulujen äärellä. 

– Ajatuksena on, että joulu ei vält-
tämättä tulekaan kiirehtimällä. Joulu 
voi tulla myös rauhassa ja levossa, Vä-
häkangas pohtii.

Joulurunoilta järjestetään nyt 
toista kertaa. Ideat erilaisiin runota-
pahtumiin ovat lähtöisin Vähäkan-
kaalta, joka on ollut järjestämässä 
suosittuja runoiltoja jo useamman 
vuoden ajan.

rauhaN terVehdyS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
10.12. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Hartaus to 10.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Ompeluseurat to 10.12. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana elää pe 11.12. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 12.12. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 12.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
13.12. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Ekonomi Tom-
mi Yritys puhuu rohkaisun 
voimasta. Mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen rukouspalve-
luun. Tilaisuudessa voi jät-
tää myös kirjallisia esirukous-
pyyntöjä.
Opettajien raamattupiiri 
ma 14.12. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Hartaus ke 16.12. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Tiina Kin-
nunen.
keskiviikkoseurat ke 16.12. 
klo 18, Vanha pappila. Lau-
luseurat.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 16.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Rukous-
ta, hiljaisuutta, raamatun-
tekstejä, rukouslauluja. Järj. 
myös Sinapinsiemen ry ja 
Oulun NNKY.
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.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
16.12. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 10.12. ja 
17.12. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Raamattupiiri to 17.12. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 10.12. ja klo 
12.30, Tuiran kirkko. Joulu-
kahvit, kauden päätös.
Messutyöpaja to 10.12. klo 
17, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Valmistetaan Päivi Jussilan 
kanssa seuraavan sunnun-
tain messua ja kuvasaarnaa 
Jussi Jäälinojan maalauksen 
pohjalta. Lisätietoja Päiviltä 
p. 050 340 8992.
Raamattupiiri ti 15.12. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti.
Pateniemen raamattupii-
ri ke 16.12. klo 18, Patenie-
men kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Siionin jouluvirret su 13.12. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. Oulun seudun virsi-

kuoro ja Oulun körttiopis-
kelijoiden kuoro, puhe Heik-
ki Keränen. Torttukahvit klo 
14.30.
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Madetojan musiik-
kilukion kuoro, johtaa Ka-
ri Kaarna, Maija Tynkkynen 
urut, juontaa Ari-Pekka Met-
so. www.virtuaalikirkko.fi.
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Madetojan mu-
siikkilukion kuoro, johtaa 
Kari Kaarna, Maija Tynkky-
nen urut, juontaa Anna-Ma-
ri Heikkinen.
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. 

Karjasillan seurakunta
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Kimmo Kieksi, Juha So-
ranta, Cantio Laudis -kuo-
ro ja Oulun Työväen Soitto-
kunta.
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 17, Kastellin kirk-
ko. Juha Vähäkangas, Sari 
Wallin.
konsertti su 13.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Ks. kon-
sertti-ilmoitus.
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 19, Maikkulan kap-
peli. Esa Nevala, Riitta Piip-
po, Kappelin laulu.
kuorojen joulukonsertti su 
13.12. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Ks. konsertti-il-
moitus.
Vedä taas jouluhenkeä – 
jouluisia runoja kaikelle 
kansalle ma 14.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Runokvarkki ti 15.12. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Anna-Mari Kaski-
sen lyriikkaa.
kauneimmat joululaulut ti 
15.12. klo 13.30, Tahkokan-
kaan palvelukeskus. Elina 
Hyvönen, Taina Voutilainen
Teuvo Pakkalan koulun jou-
lukonsertti 15.12. klo 18 Kar-
jasillan kirkossa. Vapaa pääsy.
käy, seimen lapsonen, jou-
luvieraaksen -konsertti ti 
15.12. klo 19, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ks. konsertti-ilmoitus.
kirjavirtaa pappilassa ke 
16.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Syyskauden viimeiset kir-
jat Mauri Kunnaksen Joulu-
pukki ja J. R. R. Tolkienin Ho-
bitti eli sinne ja takaisin. 
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.
Musiikillinen ilta joulua odo-
tellessa to 10.12. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. Kolme 
kuoroa esittää joulun odotuk-
seen ja jouluun liittyvää mu-
siikkia. Ks. konsertti-ilmoitus.
Lauluyhtye Vox Auroran 
joulukonsertti la 12.12. klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. konsertti-ilmoitus.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 13.12. klo 14, Tui-
ran kirkko. Raakel Pöyhtäri 
ja Pyhä Tuomaan tyttökuo-
ro Amable.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 13.12. klo 16, Py-
hän Luukkaan kappeli. Tril-
lin muskariryhmä, Ulla Met-
sänheimo.
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 18, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tommi Hekkala.
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 22, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Sekakuoro Tui-
ke, kuoronjohtaja Lauri-Kal-
le Kallunki.
Herukan ja Rajakylän mu-
siikkiluokkien joulukon-
sertti ma 14.12. ja 15.12. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. konsertti-ilmoitus.
kauneimmat joululaulut 
to 17.12. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Tommi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen laulun joulukon-
sertti pe 11.12. klo 20, Oulu-
joen kirkko. 
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Mukana Anna-
Maija Sälkiö ja Ilkka Mäki-
nen, jouluiset piparikahvit 
ja -mehut. Musiikissa avus-
tavat Fanny Ervasti, sello ja 
Aino Ervasti, viulu.
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 15, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Kahvitarjoilu.
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 18, Oulujoen 
kirkko. Mukana Merikos-
ken laulu.
kauneimmat joululaulut 
ma 14.12. klo 18, Huone-
suon seurakuntakoti. Muka-
na Ulla-Maija Ruotsalainen 
ja Ilkka Mäkinen. Yksinlau-
lua Katja Kiviniemi. Joului-
nen tarjoilu.
kauneimmat joululaulut ti 
15.12. klo 15, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Kahvitarjoilu. 
kauneimmat joululaulut ke 
16.12. klo 18, Pikkaralan koulu. 

YLIkIIMInkI
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 17, Ylikiimingin 
kirkko. Oulujoen lapsikuoro, 
Ylikiimingin puhaltajat. 
kauneimmat joululaulut su 
13.12. klo 19, Ylikiimingin kirk-
ko. Ylikiimingin kirkkokuoro, 
Ylikiimingin puhaltajat.
konsertti to 17.12. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Ks. kon-
sertti-ilmoitus. 

Diakonia
Mielenterveyskuntoutujien 
joulujuhla ma 14.12. klo 15, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Lauletaan joululauluja. Tar-
jolla joulupuuroa ja kahvit.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 p. 
08 5313 519 tai käymällä Myl-
lyojan seurakuntatalossa. 
Työttömien jouluateria to 
17.12. klo 12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Jouluaterialle pää-
see kutsua vastaan, kutsun 
saa oman alueen diakonia-
työntekijän vastaanotolta 
16.11.–15.12.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
nuortenilta pe 11.12. klo 18–
20, Öbergin talo, Pysäkki. 

Tahkokankaan kauneim-
mat joululaulut ti 15.12. klo 
13.30, Tahkokankaan palve-
lukeskus, juhlasali. 
keskustelukerho ti 15.12. 
klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
kehitysvammaisten joulu-
juhla la 19.12. klo 13, Tahko-
kankaan palvelukeskus, juh-
lasali. 

kUULOVAMMAISET
kuurojen joulujuhla la 
12.12. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo, iso juhlasali. 
Sisäänkäynti Asemakadun 
puolelta.

nÄköVAMMAISET
näkövammaisten joulujuh-
la la 12.12. klo 13–15, Kes-
kustan seurakuntatalo. Jou-
lulauluja Keniasta ja Kongos-
ta, afrikkalainen lauluryhmä 
Maranatha esiintyy, joulu-
hartaus pastori Árpád Ko-
vács. Tontut tarjoilevat riisi-
puuroa ja torttukahvit. 

PÄIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 11.12. klo 13, Öbergin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 14.12. klo 14.30, Öber-

gin talo. 
Miesten saunailta ke 16.12. 
klo 16, Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila.  
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. P. 044 
316 1720. 
Lähetystovi pe 11.12. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Aatoksia adventista, mu-
kana Ulla Mäkinen.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 10.12. klo 
14, Vanha pappila, Sipiläsa-
li. Joulujuhla.

Oulujoen seurakunta
YLIkIIMInkI
Jouluateria lähetykselle 
pe 11.12. klo 18, Saini ja Su-
lo Marttila. Jouluateria 10 €. 

H
eli P

u
kki

Jouluhenkeä 
runoista ja sävelistä
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10.–17.12.2009enot oulussa 

Koskelan joulutalossa 
pääsee joulutunnelmaan
Perinteinen Koskelan joulutalo -tapahtuma järjes-
tetään lauantaina 12. joulukuuta kello 10–15 Kos-
kelan seurakuntakodissa. Joulutalossa on myyjäi-
set, musiikkia ja ohjelmaa myös lapsille. 

Tarjolla on joulupuuroa yhden euron hintaan se-
kä torttukahvit kahdella eurolla. Kello 12 pidetään 
hartaus Lauri Kujalan johdolla. 

Aiempina vuosina joulutalossa on käynyt pal-
jon väkeä. 

– Tämä on ollut suosittu tapahtuma ja kävijöitä 
löytyy lapsiperheistä eläkeläisiin, diakoniatyönteki-
jä Paula Kyllönen kuvailee. 

Tänäkin vuonna paikalle odotetaan vierailijoita 
edellisvuosien malliin.

Koskelan joulutalon myyjäisistä voi ostaa lei-
vonnaisia ja Lämmitä lähimmäistä -ryhmän teke-
miä käsitöitä. Talon yläkerrasta löytyy satunurk-
kaus, jossa lapset voivat kuunnella satuja. Luvassa 
on myös askartelua, ongintaa, arvontoja, ja aitas-
sa voi käydä tutustumassa jouluseimeen. Jouluista 
musiikkia ja yhteislaulua säestävät Pertti Haipola 
haitarillaan ja Paula Kyllönen pianolla.

rauhaN terVehdyS

Arpajaiset, joihin voi tuoda 
arvottavaa. Ei jaeta erikseen 
pikkujoululahjoja.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 10.12. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä huoltajan 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä. Hartau-
den jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä hetkellä.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 13.12. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Lopuksi lapset menevät siu-
nattaviksi kirkkoon.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen aika-
na. Lopuksi lapset menevät 
kirkkoon.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Lap-
set ovat liian pieniä teke-
mään valintoja yksin. He tar-
vitsevat vanhempien huo-
lenpitoa ja ohjausta toimin-
noissaan. Pyhäkoulussa lap-
si saa eväitä koko elämään-
sä varten.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana. Lopuksi lapset me-
nevät kirkkoon siunattaviksi.
Perhekerho ke 16.12. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Luukkaan perhekerho to 
10.12. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lisätietoja saat 
Stiven Naatukselta p. 050 
3104 990.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 10.12. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. Kan-
sainvälisyys.
Pyhäkoulu la 12.12. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. Pyhäkoulussa tu-
tustutaan lapsen tajuisesti 
Raamatun kertomuksiin ja 
laulellaan sekä lopuksi as-
kartelu tai muu toimintahet-
ki. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isojen ja pienten pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen yhtey-
dessä. Lisätietoja Aila Valta-
vaaralta p. 040 5747 109.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. Li-
sätietoja Aila Valtavaaralta 
p. 040 5747 109.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 13.12. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Vauva-aamu ma 14.12. klo 
10–12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Maalataan joulukortte-

ja, maalaamiseen soveltuva 
vaatetus päälle. Vauva-aa-
mut ovat suunnattu perheen 
ensimmäiselle, alle vuoden 
ikäiselle vauvalle ja hänen 
vanhemmalleen. Aamun ai-
kana hassutellaan, lorutel-
laan, lauletaan, hiljennytään 
ja tutustutaan maailmaan eri 
aistien 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. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 13.12. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

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

Nuoret

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
10.12. klo 17, Tuiran kirkko. 
Meri-Toppilan yökahvila pe 
11.12. klo 20–23, Meritoppi-
lan monipalvelukeskus. Meri-
Toppilan Yökahvila on ylä-as-
teikäisille nuorille tarkoitet-
tu perjantai-illan viettopaik-
ka. Kahvila on päihteetön ja 
siellä on tarjolla jotain pientä 
naposteltavaa. 
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 11.12. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Yökahvila Pöllö on ylä-as-
teikäisille nuorille tarkoitet-
tu perjantai-illan viettopaik-
ka. Kahvila on päihteetön ja 
siellä on tarjolla jotain pien-
tä naposteltavaa. Lisätietoja 
Anssi Putilalta 050 340 8982 
tai anssi.putila@evl.fi.

Nuoret aikuiset 
Joulufestumit pe 11.12. klo 
20, Keskustan seurakuntata-
lo. Musiikki CRB. Ks. erililnen 
ilmoitus.
Takkailta ti 15.12. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

OPISkELIJAJÄRJESTöT
körttiopiskelijoiden seurat 
to 10.12. klo 19. Juho Pelto-
niemellä osoitteessa Mylly-
tie 6 A 14.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 16.12. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 16.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho ma 14.12. 
klo 13, Sara Wacklin -koti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. Kes-
kustellaan, lauletaan, juo-
daan kahvit. Kerhon alussa 

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

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten joulujuhla su 
13.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Messun jäl-
keen joulupuuro ja jouluista 
ohjelmaa. Linja-autoreitit ja 
aikataulu: Auto 1: 11.10 Män-
tykoti, 11.15 Tuiran palvelu-
keskus, 11.25 Tuiran kirkko, 
11.30 Alppilan pysäkki, Kaar-
natie, 11.35 Hiidentien pää-
tepysäkki, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Auto 2: 10.50 Kos-
kelan palvelukeskus, Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, 11.00 Rajakylän seurakun-
takoti, 11.10 Palokan palve-
lukeskus, 11.20 Pateniemen 
kirkko, 11.30 Kuivasjärvi, 
Karjakentän pysäkki, Kaito-
väylä, Yliopistonkatu, 11.40 
Pyhän Luukkaan pysäkki, Py-
hän Tuomaan kirkko. Paluu-
kuljetus lähtee klo 15. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 17.12. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Kerhossa on tä-
nään adventtiajan ehtoollis-
hartaus. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 14, Metsolan hovi. 
Eläkeläisten kerho to 17.12. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

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

Tuiran seurakunta
kivikerho ja tiffanykerho 
ti 15.12. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 15.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
kastellin kirkon jouluka-
lenteri 28.11.–25.12. Kastel-
lin kirkko. Kastellin kirkon il-
moitustaululla Töllintien var-
ressa. 
naisten ilta to 10.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurojen joulujuhla to 
10.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 
Sinkkujen joulujuhla pe 
11.12. klo 18.30–20.30, Kes-
kustan seurakuntatalo. Jou-
luista ohjelmaa ja tarjoilua. 
Joulumyyjäiset la 12.12. klo 
10–14, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Joulumyyjäiset la 12.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappe-
li. Ks. erillinen ilmoitus.
koskelan joulutalo -tapah-
tuma la 12.12. klo 10–15, 
Koskelan seurakuntakoti. Ks.  
juttu s. 17. 
kaikenikäisten joulujuhla 
su 13.12. klo 14, Heinätorin 
seurakuntatalo ja Intiön seu-
rakuntakoti. Ks. erillinen il-
moitus.
naisten ilta ma 14.12. klo 
18–20, Öbergin talo. Jou-
luista yhdessäoloa, mahdol-

lisuus saunomiseen.
Yhteinen joulujuhla ke 
16.12. klo 18, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 
Vapaaehtoisten joulujuh-
la ke 16.12. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
kaikenikäisten puurojuh-
la to 17.12. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Ks. erillinen il-
moitus.

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

International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you 
a parent staying at home 
looking after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents to 
get together. There is no en-
rollment or fee. More info 
Anu Marden 044 3161 718.
Lucia-kyrka la 12.12. klo 
11.30, Oulun tuomiokirkko. 
Liturg Anna-Mari Heikkinen 
och organist Maija Tynkky-
nen.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 13.12. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.12. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.

Joulufestumit 

perjantaina 11.12. klo 
20 Keskustan seura-
kuntatalossa 

Me käymme joulun 
viettohon CRB:n tah-
dissa. Paula Hiltunen 
haastaa ottamaan lo-
kaalin, globaalin as-
keleen ja seuraamaan 
tähteä: Mahdollisuus il-
moittautua Lähetysseu-
ran esikoulutuskurssille. 
Hartaudesta vastaa Ilk-
ka Mäkinen. 

Jatkot Vanhassa pap-
pilassa, jossa luvassa 
mm. Mikko Pohjolan 
trubaduurikeikka, Ee-
tu Kuokkasen stand up 
-komiikkaa, jouluinen 
kinkkubingo sekä taat-
tu, mutta ei tavallinen 
joulutarjoilu. 

Joulukalenteri
28.11.–25.12. 

Kastellin kirkon ilmoi-
tustaululla Töllintien 
varressa

Joka päivä uusi kuva, 
joka päivä uusi akkuna 
jouluun avautuu. Mi-
täs tänään sieltä pal-
jastuu? 

29.11.– 26.12. 

Joululaulut soivat Oulun alueella 
taajuudella 88,8 MHz  

kaapelikanavalla 91,9 MHz
netissä www.jouluradio.fi
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konsertteja joulun odotukseen

Musiikillinen ilta joulua odotellessa 

torstaina 10.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Pyhän Tuomaan lapsikuoro ja Kiimingin seurakunnan 
poikakuoro, johtajanaan kanttori Ulla Metsänhei-
mo sekä Sekakuoro Tuike, johtajanaan kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki. Solistina tenori Tero Ylönen, huilis-
tina Silja Niemelä sekä pianistina Raakel Pöyhtäri. Va-
paa pääsy.

Oulujoen Laulun joulukonsertti 

perjantaina 11.12. klo 20 Oulujoen kirkossa 

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Lauluyhtye Vox Auroran joulukonsertti 

lauantaina 12.12. klo 15 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Vox Aurora: Outi Aine-Junttila, sopraano, Silja Sevon-
kari, mezzosopraano, Tomi Pohjasniemi, tenori ja Niko 
Mäenalanen, basso ja harmonikka. Ohjelmassa kvar-
tetti-, duetto- ja yksinlaulua sekä harmonikan soit-
toa. Vapaa pääsy.

Tervas-kuoron konsertti 

sunnuntaina 13.12. klo 18 Karjasillan kirkossa 

Uusi oululainen sekakuoro Tervas esiintyy johtajanaan 
Ilkka Eskelinen. Ohjelmassa kansainvälisiä joululaulu-
ja. Vapaa pääsy.

kuorojen joulukonsertti 

sunnuntaina 13.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa

Körttiopiskelijoiden kuoro, Kiimingin kiurut ja laulu-
yhtye ASPC.

Herukan ja Rajakylän 
musiikkiluokkien joulukonsertti 

maanantaina 14.12. ja tiistaina 15.12. klo 18 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Estradille nousevat illan aikana alueen liki 200 musiikki-
luokkalaista. Pienimmät ovat yhdeksänvuotiaita, isoim-
mat 15-vuotiaita. Oppilaat esiintyvät kuorojen ja orkes-
tereiden voimin. Konsertin jälkeen musiikkiluokan leipo-
mat torttukahvit. Tuotto luokkien leirikoulurahastoihin.

Teuvo Pakkalan koulun joulukonsertti 

tiistaina 15.12. klo 18 Karjasillan kirkossa. Vapaa pääsy.

käy, seimen lapsonen, jouluvieraaksen 
-konsertti 

tiistaina 15.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa 

Cantio Laudis -kuoroa johtaa Olli Heikkilä. Juha So-
ranta, urut ja Mikael Säily, sello. Vapaa pääsy. Ohjel-
ma 5 €.

konsertti 

torstaina 17.12. klo 19 Ylikiimingin kirkossa 

Ylikiimingin puhaltajat johtaa Tuomo Rahko Ylikiimin-
gin kirkkokuoro, johtaa Leo Rahko Tapio Jurvakainen, 
laulu Hannu Pasanen, laulu.

Joulukonsertti 

torstaina 17.12. klo 19 Oulujoen pappilassa

Esiintyjinä Oamk:n kasvatit Maija Lauri, sopraano, He-
li Nissinen baritonitorvi ja Liisa Ylipahkala, piano. Joulu-
musiikkia sekä Suomesta että  ulkomailta.

Mikko Alatalon suosituimmat joululaulut

maanantaina 21.12. klo 18 Karjasillan kirkossa 

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

Joulujuhlia
Sinkkujen joulujuhla 

perjantaina 11.12. klo 18.30 
Keskustan seurakuntatalossa 

Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien kohtaamispaikka.

Kuurojen joulujuhla 

lauantaina 12.12. klo 13 Keskustan seurakuntatalon 
juhlasalissa. Sisäänkäynti Asemakadun puolelta.

Eläkeläisten joulujuhla 
sunnuntaina 13.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa
Messun jälkeen joulupuuro ja jouluista ohjelmaa. 
Linja-autoreitit s. 16 Seniorit, Tuiran seurakunta. 

Kaikenikäisten joulujuhla 
sunnuntaina 13.12. klo 14 Heinätorin seurakunta-

talossa ja Intiön seurakuntakodissa 
Kaikenikäisten ohjelmallinen joulujuhla, puuro- ja 

kahvitarjoilu. 

Mielenterveyskuntoutujien joulujuhla 
ma 14.12. klo 15, Keskustan seurakuntatalo. 

Lauletaan joululauluja. Tarjolla joulupuuroa ja kahvit.

Yhteinen joulujuhla 
keskiviikkona 16.12. klo 18 

Ylikiimingin seurakuntatalossa

Vapaaehtoisten joulujuhla 
keskiviikkona 16.12. klo 18.30 Tuiran kirkossa 

Ohjelmallinen puurojuhla Tuiran seurakunnan vapaa-
ehtoisille vastuunkantajille. Osallistutaan myös klo 

20 alkavaan viikkomessuun.

Kaikenikäisten puurojuhla 

torstaina 17.12. klo 18 Maikkulan kappelissa 
Lauletaan joululauluja ja yhdytään joulun odotuk-
seen. Maikkulan kappelin kerhot ja piirit esittävät 

ohjelmaa. Riisipuuro- ja glögitarjoilu. 
Tonttulakki mukaan. 

Kehitysvammaisten joulujuhla 
lauantaina 19.12. klo 13 

Tahkokankaan palvelukeskuksen juhlasalissa 

Näkövammaisten joulujuhla 

lauantaina 12.12. klo 13–15 
Keskustan seurakuntatalossa 

Joululauluja Keniasta ja Kongosta, afrikkalainen laulu-
ryhmä Maranatha esiintyy, jouluhartaus pastori Árpád 
Kovács. Tontut tarjoilevat riisipuuroa ja torttukahvit. 

Joulumyy jäiset 
lauantaina 12.12. 

klo 10–14 Ylikiimingin seurakuntatalossa 

Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä ja muuta kivaa pu-
kinkonttiin. 

klo 10–13 kaukovaini-
on kappelissa 

Tarjolla mm. leivonnai-
sia, laatikoita ja käsi-
töitä. Lahjoituksia ote-
taan vastaan klo 9 alka-
en. Myyjäisten tuotto 
ohjataan lähetystyön 
tukemiseen.

Joulua ootellessa
perheiden joulupolku Hupisaarilla

lauantaina 19.12. klo 15–18

Tunnelmallinen joulutapahtuma perheille.

Hämärtyvässä illassa ulkotulet ja lyhdyt johdattelevat 
polkua eteenpäin toiminnasta toiseen. Joulupolku al-
kaa ja päättyy Ainolan leikkipuistoon.

Polun varrella voi
- leikkiä tonttuleikkejä,
- kuunnella perinteistä tiernapoikaesitystä,
- laulella teltassa tulen loimutessa joululauluja, 
- lämmitellä kamiinateltassa ja hörppiä glögiä (oma  
 muki mukaan),
- tutustua eläinten jouluun,
- rauhoittua seimen ääreen.

- joululaulut  klo 15, 16 ja 17
- tiernapoikaesityksiä klo 15.30, 16.30, 17.30 
 (perinteinen lakkikeräys)

Järj. Madekosken tiernapojat, Oulujoen seurakunta, Oulun 
Luonnonsuojeluyhdistys, Oulun Voimisteluseura, Kelopojat, 
Päivähoito / Ainolan Alakööki ja Timosenkosken luontokoulu.

Piispan vieraisilla
Sunnuntaini 29. marraskuuta käynnistyi hieman vä-
syneesti: olin nukkunut pommiin, ja ystäväni soitto 
herätti minut niin, että ehdin tuomiokirkkoon ennen 
saarnan loppua. Edellisenä päivänä oli jo sovittu, et-
tä sunnuntain ohjelmaan kuuluu jumalanpalvelus ja 
piispa Samuel Salmen adventtivastaanotto.

En ollut koskaan ennen käynyt piispan vastaan-
otolla. Tämä johtunee siitä, että olen melko tuore 
oululainen eikä Joensuussa tai Järvenpäässä asus-
ta piispaa. 

Ilmassa oli suuren juhlan tuntua, kun kävelim-
me hitaasti ylös piispantalon portaita. Käteltyäm-
me piispan puolisoineen pälyilimme ympärillem-
me. Tupa oli täynnä. Näkyi pappeja, muita aikuisia 
sekä jonkin verran lapsia ja nuoria. 

Istuimme ystävieni kanssa ikkunan ääreen ja 
hups – huomasimme olevamme aitiopaikalla pu-
hujiin nähden ja tietysti hyvin näkysällä. 

Pöydän antimissa riitti nautiskeltavaa. Eikä 
kahviakaan tarvinnut itse kaataa. Kakku mais-
tui eikä minnekään ollut kiire. Juhla syntyy pie-
nistä asioista.

Piispan vieraana ollessa tuntui kuin olisi ollut 
linnan juhlissa – tosin siellä tuskin on yhtä hyviä 
puheita. Heikki Magga puhui mielenkiintoisesti 
juuristaan ja turvasta Jumalassa. Piispan terve-
tulotoivotus loi juhlatunnelman ja Samuli Onne-
lan johdantosanat Oulun hiippakunnan historia-
teokseen eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Ystäväni kanssa totesimme lopuksi, että kyllä-
hän me papinpojat tällaisilla kekkereillä viihdym-
me. Mutta viihtyi piispan luona moni muukin. Eh-
käpä syytä juhlaan olisi useamminkin. On nimit-
täin paljon huonompiakin syitä juhlia kuin aasilla 
ratsastanut Messias.

heIkkI MuStakaLLIo

Minttu Luomala, Johanna Rissanen ja Heikki Mustakallio 
viihtyivät piispan adventtivastaanotolla.
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klo 18, Tuiran kirkko. Oulun 
Laulu -kuoro.
klo 18, Kastellin kirkko. 
Terveydenhuoltoväen kauneim-
mat joululaulut. Oulun kamari-
kuoro, johtaa Kari Kaarna.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro.
klo 20, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lauluyhtye Riimut.
klo 22, Karjasillan kirkko. Kar-
jasillan kirkkokuoro ja Pohjan-
kartanon kuoro, johtaa Malla 
Kaarlela.

ma 21.12. 
klo 18, Villa Hannala.

la 26.12. 
klo 16, Pyhän Tuomaan kirkko. 

ke 6.1. 
klo 16, Koskelan seurakuntakoti.
klo 19, Koskelan seurakuntakoti.

su 13.12. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Fanny Ervasti, sello ja Aino Ervas-
ti, viulu. Kahvitarjoilu.
klo 14, Tuiran kirkko. Pyhän 
Tuomaan tyttökuoro Amable.
klo 15, Sanginsuun seurakunta-
koti. Kahvitarjoilu.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Madetojan musiikkilukion kuoro, 
johtaa Kari Kaarna.
klo 15, Karjasillan kirkko. Cantio 
Laudis -kuoro ja Oulun Työväen 
Soittokunta.
klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Trillin muskariryhmä.
klo 17, Ylikiimingin kirkko. Ou-
lujoen lapsikuoro ja Ylikiimingin 
puhaltajat.  
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Madetojan musiikkilukion kuoro, 
johtaa Kari Kaarna.
klo 17, Kastellin kirkko. 
klo 18, Rajakylän seurakuntakoti.
klo 18, Oulujoen kirkko. Meri-
kosken laulu -kuoro. 
klo 19, Maikkulan kappeli. Kap-
pelin laulu -lauluryhmä.
klo 19, Ylikiimingin kirkko. Yli-
kiimingin kirkkokuoro ja Ylikii-
mingin puhaltajat.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike.

ma 14.12. 
klo 18, Huonesuon seurakunta-
koti. Yksinlaulua Katja Kiviniemi. 
Jouluinen tarjoilu.

ti 15.12. 
klo 13.30, Tahkokankaan palvelu-
keskus. 
klo 15, Myllyojan seurakuntatalo. 
Kahvitarjoilu.

ke 16.12. 
klo 18, Pikkaralan koulu.

to 17.12. 
klo 13, Oulun tuomiokirkko. 
Pohjankartanon yläasteen kuoro, 
johtaa Malla Kaarlela. 
klo 18, Pateniemen kirkko. 

pe 18.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko.  
Christmas Carols - Kauneimmat 
joululaulut englanniksi. Sarastus-
kuoro ja sudanilainen kuoro. Jou-
luinen tarjoilu ennen tilaisuutta 
tuomiokirkon eteisessä.

su 20.12. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko.  
Sofia Magdalena -yhtye.
klo 16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vox Aurora -lauluyhtye.
klo 16, Pateniemen kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut.
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Sofia Magdalena -yhtye.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

www.virtuaalikirkko.fi
13.12. klo 15 ja 20.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut Oulun tuomiokirkosta.

10.–17.12.2009enot oulussa 

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

Kastetut
Tuomiokirkko: Mimmi Stii-
na Kangosjärvi, Atte Oskari 
Könni, Isla Tuulevi Määttä, 
Isla Olivia Pöyskö.
karjasilta: Hilla Helene Alek-
sandra Eklund, Topias Eemil 
Heiskanen, Aada Sofia Isa-
bella Henttunen, Jatta Maa-
rit Ireene Hepokangas, Otso 
Urho Aleksander Kokkonen, 
Matilda Anna Inkeri Mikko-
la, Lumi Adalmina Eleonora 
Nikula, Aale Juhani Pietiläi-
nen, Kia Anna Kristiina Po-
ropudas, Milja Juulia Ruo-
nala, Rasmus Eemeli Sarajär-
vi, Niilo Ukko Sakari Suvilaak-
so, Aapo Eemil Vähäsöyrinki.
Tuira: Tiitus Santeri Heikki-
lä, Janiel Tani Aadolf Heik-
kinen, Atte Kalevi Honka-
la, Aada Emilia Huhtamella, 
Ajatar Amalia Myy Paakkari, 
Jimi Julius Tarkkonen, Kristi-
na Taika Maaria Tervo, Nee-
la Maria Tofferi, Luukas Joo-
natan Österberg.
Oulujoki: Aamu-Ilona Wil-
ma-Vadelma Kokko, Daniel 
Alfred Mäkelä, Nea Janina 
Alexandra Savolainen, Vili 
Jesper Soukkamäki, Kaarle 
Ilmari Taivalantti, Onni Au-
kusti Viljamaa, Josefiina Emi-
lia Vähäkangas.

Vihityt
Tuomiokirkko: Toni Pette-
ri Tauriainen ja Reeta Marja 
Sofia Hurskainen.
karjasilta: Kari Pekka Kuos-
manen ja Seija Anneli Män-

tyranta, Jarkko Matias Kerä-
nen ja Sara Eveliina Korteso-
ja, Harri Samuli Karvonen ja 
Veera Maria Asikainen, Aki 
Johannes Niinimäki ja Han-
na-Maria Vattula. 
Tuira: Anssi Tuukka Kale-
vi Korhonen ja Soila Maa-
ret Lappalainen, Janne Pet-
ri Ilmari Virranmäki ja Pia Jo-
hanna Rintala.
Oulujoki: Henri Olavi Kok-
konen ja Saara Mirjami Väy-
rynen.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Virve Anna 
Liisa Alapukki s. Karvinen 
87, Reino Olavi Juntunen 83, 
(Heikki) Johan Henrikki Kor-
honen 86, Heikki Ilmari Ohe-
noja 86.
Tuira: Seppo Kalevi Aho-
nen 58, Jenny Eriika Hon-
kanen 91, Paavo Jauhiainen 
70, Martti Kari Mikael Jun-
tunen 60, Elsa Laina Kaarre 
73, Toivo Antero Lehtola 59, 
Maria Kyllikki Mustakangas 
s. Frantsila 87, Hannu Kalevi 
Pirskanen 44, Lempi Elisabet 
Virtanen s. Savolainen 83.
karjasilta: Anna Maria Iso-
aho s. Vepsä 84, Sirkka-Lii-
sa Kaikkonen s. Salonen 87, 
Eino Andreas Mustonen 89, 
Hilkka Elisabeth Pietilä s. 
Väyrynen 85, Helmi Aino So-
fia Piippo 82, Hellin Pauliina 
Rajamäki s. Junttila 89.
Oulujoki: Aarne Johannes 
Antti Jaara 74, Olavi Johan-
nes Juhani Jauhiainen 79.

Elämän polku

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisen tuen hakemista varten

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

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus maanantaina 
14.12. Ensimmäiset ajanvarukset ensi vuonna maanan-
taina 11.1. Rauhallista adventin aikaa
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Tulkaa kaikki nyt laulamaan
Pe 11.12. klo 20 Isonniemen leirikeskuksen kotakirkossa, Helena Ylimaula, Pek-
ka Manninen.
Su 13.12. klo 17 kirkossa, Helena Ylimaula, kanttorina Else Piilonen, seurakun-
nan lapsikuoro ja klo 19, Jaakko Kaltakari, kanttorina Hannu Niemelä, puhallin-
orkesteri Viventi.
Ma 14.12. klo 19 Kellon seurakuntakodissa, Jari Flink, Eeva Pouke, kanttorina Han-
nu Niemelä, Perjantaikuoro, johtaa Pentti Tiri. Kellon Marttojen järjestämä kah-
vitarjoilu ennen tilaisuutta.
Ti 15.12. klo 19 Martinniemen srk-kodissa, Jari Flink, kanttorina Else Piilonen, Hau-
kiputaan Mieskuoro, johtaa Simo Säilänne.
Su 20.12. klo 17 kirkossa, Sami Puolitaival, kanttorina Else Piilonen, Kiiminkijo-
en opiston Seniorikuoro, johtaa Heli Haapaniemi, tilaisuudessa tulkkaus viitto-
makielelle.
Su 20.12. klo 19 kirkossa, Martti Heinonen, kanttorina Hannu Niemelä, naiskuo-
ro Viihdepiikkarit.
Kaikissa tilaisuuksissa on runsaasti yhteislaulua. Kolehti kannetaan oman seura-
kunnan nimikkolähettien työn tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. 
Myytävänä Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron joulu-cd Riemuisa joulun sano-
ma. Jokaisesta Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudessa myydystä levystä menee 
2 euroa lähetystyölle.

Yhteystiedot

Virasto 387 172 
kirkkoherra 045 2369 094 
diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
talouspäällikkö 045 630 6082
kerhohuone 387 512

Virasto avoinna 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin kello 9–14 

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

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.12.2009

kirkkokuoro to 10.12. klo 
18.30.
Martta-ilta pe 11.12. klo 18 
srk-salissa.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 12.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 13.12. klo 14.30 Mä-
kikankaalla, Vesanpolku 5. 
Olavi Koivukangas.
Eläkeliiton puurojuhla ti 
15.12. klo 13 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 16.12. klo 10 
Saarenkartanossa.
kerhojen ja päivähoidon 
pikkujoulukirkko to 17.12. 
klo 10 kirkolla.
Saarenkartanon joulu-
hartaus to 17.12. klo 14.30.
kirkkokuoro to 17.12. klo 
18.30.
kutsumme yksinasuvat yh-
teiseen juhlaan ja joulupöy-
tään kirkolle pe 18.12. klo 13 
srk-saliin.

kYLÄJOULUkALEnTERI

To 10.12.  kylätalon ikkuna
  Entinen pääkauppa Seo-huoltoasemaa 
  vastapäätä, Hailuoto-seura.

Pe 11.12.  Alakoulun kuvataidenäyttely 
  kirjastossa klo 14–20. Luovontie 61.

La 12.12.  Hyvän Tuulen Mylly
  Myllytie, Ojakylä. 
  Iltapäivällä sytytetään tulet,
  ota makkaraa mukaan.

Su 13.12.  Luovon Puikkari.
  Marjaniemi. Joulukahvit klo 11–15.
  kirkko, kauneimmat joululaulut klo 19.

Ma 14.12.  kirkonmäen metsikkö. 
  Yläkoulun tarinatulet-ryhmä

Ti 15.12.  Alakoulun piha-alue
  Luovontie 61. 3.–4.-luokkalaiset.

ke 16.12. Alakoulun ikkuna.
  Luovontie 61. 5.–6.-luokkalaiset.

To 17.12.  Yläkoulun kotitalousluokan ikkuna.
  Luovontie 63. Kotitalousryhmät

kauneimmat 
joululaulut 
Hailuodon kirkossa sun-
nuntaina 13.12 klo 19. 
Torttukahvit lähetys-
työn hyväksi klo 18.30.

kirkkoherranvirasto, Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen kautta nume-
rosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun keskusre-
kisteristä p. 08 3161 300.

kerhot: Päiväkerho 3-vuoti-
aille maanantaisin klo 10 ja 
kokkikerho klo 12.45 kerho-
huoneella. Päiväkerho 4-v. A 
tiistaisin klo 10 ja sisarusryh-
mä A klo 13 kerhohuoneella. 
Päiväkerho 4-v. B keskiviik-

koisin klo 12.30 kerhohuo-
neella. Sisarusryhmä B tors-
taisin klo 10 ja perhekerho 
klo 10 srk-talolla. Huom. per-
hekerholaiset 10.12. tonttu-
lakki mukaan kerhoon. Päi-
väkerho 5-v. perjantaisin klo 

10 ja kokkikerho B klo 12.30 
kerhohuoneella. Perheker-
ho- ja kokkikerhokausi päät-
tyy viikolla 50. Muut kerhot 
viettävät pikkujoulujaan vii-
kolla 51. 
Matalakynnys su 13.12. klo 
16 Korsuhovilla.
Lapsikuoro maanantaisin 
klo 16–16.45 srk-talolla. 
kirkkovaltuusto ja joulu-
ateria ti 15.12. klo 18 srk-ta-
lossa. 
keskipäivän kerho: Vuo-
den viimeinen kerho ke 
16.12. klo 12. Matt 1:18–24.
kauneimmat joululaulut 
ke 16.12. klo 14.30 Lumilyh-
dyssä.
kirkkokuoro keskiviikkoi-
sin klo 18.30.
Rauhanyhdistys: Joulujuh-
la su 13.12. klo 17 ry:llä. Sisar-
piiri ma 14.12. klo 19 ry:llä. 
Ompeluseurat  ke 16.12. klo 
19 Takkulalla.

Perhekerhojen puuro-
juhlat to 10.12. klo 10 Kel-
lon srk-kodissa (huom. ai-
ka) ja Vakkurilassa sekä Jo-
kelassa pe 11.12. klo 10. Per-
hekerhojen syyskausi päät-
tyy puurojuhliin. Kevätkau-
si jatkuu viikolla 2.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 10.12. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Kaikki 
laulun ja muun musiikin ys-
tävät ovat tervetulleita.
Porinailta mielenterveys-
kuntoutujille to 10.12. klo 
18 Vakkurilassa. 
Vanhemman väen joulu-
juhla su 13.12. alkaen klo 10 
messulla kirkossa, jonka jäl-
keen ohjelmallinen puuro-
juhla srk-keskuksessa. Juh-
laan on mahdollisuus saa-
da ilmainen kuljetus soitta-
malla diakoniatoimistoon 
pe klo 9–11 p. 5472 636.
Lasten joulukirkko ke 
16.12. klo 18 kirkossa, Eeva 
Mertaniemi, kanttorina El-
se Piilonen, tilaisuuden jäl-
keen mehu- ja piparitarjoi-
lu kirkkopihassa.
Raamattupiiri ke 16.12. 
klo 18 srk-keskuksen moni-
toimisalissa (Luuk.12).
Haukiputaan kirkon ka-
marikuoron Joulumu-
siikkia kynttilän valos-
sa to 17.12. klo 20 srk-kes-
kuksessa. Solisteina Henna-
Mari Sivula ja Jorma Kärnä, 
urut Lauri-Kalle Kallunki, 
johtaa Hannu Niemelä. Oh-
jelma 20 euroa, sis. joulu-

cd:n, pelkkä ohjelma 5 eu-
roa. Puoli tuntia ennen ti-
laisuutta ovelta. Seurakun-
ta järjestää ilmaisen lasten-
hoidon samassa pihapiirissä 
olevaan Vakkurilaan. Hoi-
toon tulevat lapset tulee il-
moittaa viim. ti 15.12. han-
nu.niemela@evl.fi tai teksti-
viestillä p. 040 5471 660.
Haukiputaan kirkon ka-
marikuoron joulucd-le-
vy Riemuisa joulun sa-
noma on myynnissä kirkko-
herranvirastossa, Haukipu-
taan Pentikillä, Kukkakaup-
pa Kissankellossa, sekä Ou-
lussa Musiikki-Kullaksella ja 
Kirjakauppa Bibliassa. Levyä 
saa myös kuorolaisilta. CD:n 
hinta on 20 euroa.
Vähävaraisten jouluate-
ria ti 22.12 klo 12–14 srk-
keskuksen isossa salissa. 
Ateria alkaa jouluhartau-
della. Ilm. 15.12. mennes-
sä itsepalvelukirpputorin 
kassalle tai p. 341 007. Järj. 
Haukiputaan seurakunta ja 

työnhakijat ry.
Vapaaehtoistyötä kaksi 
tuntia kahdesti kuukau-
dessa? Etsimme ikäihmis-
ten kanssa viihtyviä lähim-
mäisiä vapaaehtoistyöhön, 
esim. juttu- tai ulkoiluseu-
raksi. Tiedustelut Johanna 
Kerolalta, p. 045 1393 993 
tai johanna.kerola@evl.fi. 
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
11.12. klo 18.30 ry:llä, joulu-
juhla su 13.12. klo 15 ry:llä. 
kello: raamattuluokka pe 
11.12. klo 17.30 Siiralla, Tak-
kurannantie 199, joulujuhla 
su 13.12. klo 15 Kellon srk-
kodissa. Jokikylä: sisarpii-
rin joulujuhla to 10.12. klo 
18.30 ry:llä, raamattuluok-
ka isot ja pienet pe 11.12. 
klo 17.30 ry:llä, joulumyy-
jäiset la 12.12. ry:llä, ruokai-
lu klo 12, myyjäiset klo 13, 
ohjelmallinen joululauluil-
ta la 12.12. klo 19 ry:llä, ilta-
pala, nuorten joululauluilta 
la 12.12. klo 18.30 ry:llä, yh-
teispyhäkoulu su 13.12. klo 
12 ry:llä, seurat 13.12. klo 16 
ry:llä.
kuolleet: Kerttu Maria 
Häyrynen 83.
Avioliittoon kuulutettu: 
Rauno Antero Parviainen ja 
Jenni Helena Räinä.
kastettu: Ilmari Oliver Sar-
vanko, Oona Adalmiina 
Seppänen, Oona Emilia Au-
tio, Meeri Sofia Oksanen, 
Jesse Aukusti Kadenius.

nuorten syyskauden 
päättäjäiset pe 11.12.
Gospel-messu klo 18-19 
kirkossa. Nuorten pik-
kujouluilta Vakkurilassa 
heti messun jälkeen klo 
22 saakka. Luvassa kil-
pailuja, pelejä, jouluis-
ta tarjottavaa ja rentoa 
olemista! Tervetuloa se-
kä uudet että vanhat 
nuoret!

Yksinasuvien joulu-
juhla ja jouluateria

Kutsumme yksinasu-
vat yhteiseen juhlaan 
ja joulupöytään kirkol-
le pe 18.12. klo 13 srk-
saliin. 

A ar o Ku k ko h ov i

w w w.sxc . hu
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Pyhäkoulunopettaja saa pestin
Pyhäkoulutyö on perinteistä seurakunnan kasvatus-
työtä. Tähän toimintaan tarvitsemme vapaaehtoisia 
pyhäkoulunopettajia eri puolille pitäjää. Jos olet kiin-
nostunut asiasta ja tahdot antaa vaikka pienenkin pa-
noksen lasten ja perheitten hyväksi, niin ota yhteys 
seurakunnan lapsityön toimistoon, p. 040–7431 901.
Kiimingin seurakunnassa pyhäkoulut kokoontuvat sun-
nuntaisin klo 12 Kirkkopirtillä sekä Jäälin seurakunta-
kodilla sunnuntaisin klo 12.45. Pääsääntöisesti pyhä-
kouluja ei ole silloin, kun on perhemessu.

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.12.2009

Jouluseimi joulun ajan 
Zeppelinin kappelissa. 
Seimen on tehnyt Matti 
Lahtinen. 
naisten raamattupiiri to 
10.12. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 

Lähetystyön joulumyy-
jäisten leivontatalkoot 
pe 11.12. klo 9 kirkonkylän 
srk-talon keittiössä. Ote-
taan vastaan lahjoituksia 
srk-talossa la 12.12. klo 10 
mennessä ennen myyjäis-

ten alkua.
Joulujuhla pe 11.12. klo 13 
terveyskeskuksen vuode-
osastolla. Mukana diakoni-
an vapaaehtoiset.
Askeleet pe 11.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Rauhanyhdistyksen jou-
lulauluilta pe 11.12. klo 19 
kirkossa.
Pietun pianokoulun jou-
lukonsertti ma 14.12. klo 
18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Perhekerhoissa puuro-
juhla viikolla 50, perheker-
hot jäävät joulutauolle.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Omaishoitajien ja läheis-
ten puurojuhla ti 15.12. klo 
12–15 Haukiputaalla. Tak-
si hakee kirkonkylän seura-
kuntakodilta klo 12, Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sesta klo 12.15, ja Honkasen 
monitoimitalolta klo 12.20. 

Joulumyyjäiset 
La 12.12. klo 11–13 kir-
konkylän srk-talolla. 
Torttukahvit, joulupuu-
ro ja soppa. Joululeivon-
naisia ja käsitöitä. Ar-
vonta. Tänä vuonna em-
me myy laatikoita. Tuot-
to lähetystyölle.

kirkkoherranvirasto
avoinna ti 15.12. klo 9–11.

Ota yhteys, jos tarvitset kyy-
din kotoa asti 040 7790 368.
kirkkokuoro ke 16.12. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Seurakuntapiiriä ei ole 
17.12. Piirin toiminta alkaa 
kevätkaudella 21.1.2010. 
kirkkovaltuuston kokous 
to 17.12. klo 18 keskustan 
srk-talon kokoushuoneessa. 
Pöytäkirja nähtävillä 21.12.–
20.1. klo 9–15 kirkkoherran-
virastossa ja www.evl.fi/srk/
kempele/hallinto.htm.
Tunnelmallisia joululau-
luja, Rantaveikot ja Ranta-
vuokot esiintyvät to 17.12. 
klo 19 kirkossa. Ohjelma 5 €.
kirpputori Ilonpisara ti, to 
klo 14–17 ja la klo 10–13. Vii-
meinen aukiolo ennen joulua 
on la 12.12.
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta ma, ke, 
pe klo 10–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot 
normaalisti. Varhaisnuorten 
joulujuhla to 17.12. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
nuoret: Nuorten joulujuh-
la to 10.12. klo 19 kirkossa. 
Vanhojen ilta pe 11.12. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro ti klo 16.30–18 
Kempelehallilla. Zeppelinin 
päivystys pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 

Lasten joulukirkot
ke 16.12. klo 9 ja klo 10 
kirkossa. 
To 17.12. klo 9 ja klo 10 
Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Pe 18.12. klo 9.30 van-
hassa pappilassa.  

Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Joululauluilta pe 11.12. 
klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Päiväkerhon 
adventtitapahtuma la 12.12. 
klo 12 ry:llä. Joulujuhla su 
13.12 klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 13.12. klo 14 
ry:llä.
kastetut: Eveliina Anna Eli-
na Karjalainen, Emma Maria 
Eliisa Kiljo, Rebekka Emilia 
Lauhikari, Aleksi Matti Ju-
hani Mäkinen, Sara Emmi 

Hartaus ke 16.12. klo 13 
Pihlajarannassa. Kotirin-
teen ja Pihlajarannan asuk-
kaiden jouluhartaus, Raimo 
Salonen, Jaana Kontio. 
Hartaus to 17.12. klo 14 Vi-
rekodissa, Pauli Niemelä, 
Jarkko Metsänheimo.
Hartaus to 17.12. klo 14 Jää-
lin kotirannassa, viikkomes-
su Raimo Salonen.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 12 
Montin-salissa.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 

12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
Lasten kauneimmat jou-
lulaulut to 10.12. klo 18 
seurakuntakeskuksessa, 
Miia Seppänen.  Kiiminki-
joen koulun Lucia-kuoro ja 
Jäälin koulun kuoro.  
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 17 Jäälin seu-
rakuntakodissa, Raimo Salo-
nen, Marja Ainali.
kauneimmat joululau-
lut su 13.12. klo 19 kirkos-

sa, Arja Rajala, Jarkko Met-
sänheimo.
Jumalanpalvelussuunnit-
telu ke 16.12. klo 17 viras-
ton neuvotteluhuoneessa.  
Suunnitellaan messua, joka 
pidetään su 27.12. 
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 13.12. klo 18 
Montin-salissa.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
(Kk) 0400 775 164 tai Seija 
Lomma (Kk) 040 5793 247 
ja Jaana Kontio (Jääli) 040 
5793 248. 
Eläkeläisten joulujuhla to 
10.12. klo 13 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Juhlan 
järjestää Kiimingin eläkejär-
jestöt, Veteraanit, Kaatu-
neitten omaiset ja Kiimin-
gin seurakunta.
kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 10.12. klo 
14 Montin-salissa. 
kehitysvammaisten kirk-
kohetki pe 11.12. klo 9.30 
Kiimingin kirkossa. Joulu-
puuro ja jouluaskartelua 
seurakuntakeskuksessa.
Joulumyyjäiset to 17.12. 
klo 17–19.30 Jäälin seura-
kuntakodissa. Myytävänä 
jouluiset laatikot, leivon-
naiset, käsitöitä, arpajaiset 
ja kahvio.
Lähetys: Kiimingin ja Hau-
kiputaan seurakuntien yh-
teinen diakonia- ja lähetys-
väen adventti-ilta pe 11.12. 
Haukiputaan Isoniemen lei-

Kiimingin seurakunnan poikakuorolaiset esiintyvät yhdessä isien kanssa ke 16.12. 
klo 18 joulukonsertissa seurakuntakeskuksessa. Mukana konsertissa ovat myös Kirkko-
kuoro, Vanamot ja tenori Matti Laurila. Kuoroa johtaa Ulla Metsänheimo.

rikeskuksessa. Lähtö yhteis-
kuljetuksella Jäälin seura-
kuntakodilta klo 14.45.
kirpputori Lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17. Poik-
keuksena ke 23.12. avoin-
na klo 9–15 ja suljettuna 
24.12.2009–6.1.2010.
kirkkovaltuusto to 10.12.
klo 17.30 Jäälin seurakunta-
kodissa.
nuorisotyö: Nuorisokahvi-
la pe 11.12. klo 22 asti  Jää-
lin seurakuntakodissa.
Lasten joulukirkot to 
17.12. klo 9 ja 10 Jäälin seu-
rakuntakodissa, Miia Seppä-
nen, Anne Schönberg, Mer-

ja Pyykkönen, Kaija Luukko-
nen, Oili Kajava, Teija Han-
hela, Jarkko Metsänheimo.
Lasten joulukirkot pe 
18.12. klo 9 ja 10 kirkos-
sa, Miia Seppänen, Anne 
Schönberg, Merja Pyykkö-
nen, Kaija Luukkonen, Oili 
Kajava, Teija Hanhela, Jark-
ko Metsänheimo
Viimeiset päiväkerhot 
ennen joulua kokoontuvat 
viikolla 50. Toiminta jatkuu 
tammikuussa viikolla 2.
Perhetyö: Esikkoryhmä 
jatkuu viikolla 3. Kirkkopir-
tin perhekerhon ja -kahvi-
lan joulujuhla to 10.12. klo 

9.30–11.30. Jäälin perheker-
hon ja -kahvilan joulujuhla 
pe 11.12. klo 9.30–11.30. Toi-
minta jatkuu viikolla 3.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
13.12. klo 17 ry:llä.
kastetut:  Silja Ilona Käsmä, 
Luukas Jaakko Alfred Mäke-
lä, Aida Olivia Pitkälä, Janne 
Yrjö Mikael Niemelä, Anna 
Reetta Linnea Koistinen, Ma-
tias Mauno Olavi Koistinen.
Vihitty: Tomi Petteri Käs-
mä ja Salla Maria  Vasala, Il-
po Olavi Kyllönen ja Hanna-
Leena Korkala.
kuolleet: Markku Ensio 
Kalliosaari 65. 

Sofia Koskinen.
Vihityt: Juha Antero Ollikai-
nen ja Anna-Kaarina Isola.
kuollut: Sirkka Liisa Lehto-
nen s. Hjerppe 76.
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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

Tähdet to 10.12. klo 16–17 
srk-talolla.
Rantakylän kauneimmat 
joululaulut pe 11.12. klo 19  
kappelilla. Anna-Maari Ruo-
tanen.
kauneimmat joululau-
lut su 13.12. klo 19 kirkossa. 
Vaskiyhtye avustaa.
Päivähoidon ja päiväko-
tien joulukirkko ma 14.12. 
klo 9.30 kirkossa. Anna-
Maari Ruotanen.
kauneimmat joululaulut 
ke 16.12. klo 13 palveluko-
dilla.
Musiikkiopiston joulu-
konsertti to 17.12. klo 18 
kirkossa.
Tupoksen päivähoidon ja 
päiväkotien joulukirkot 

Työttömien jouluruokai-
lu to 10.12. klo 12 seurakun-
tatalossa. 
Hartaus to 10.12. klo 13 
Mikevan palvelukodeissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja kauneimmat 
joululaulut to 10.12. klo 
14 Vire-kodissa, Pekka Kyl-
lönen.
Hartaus pe 11.12. klo 13 
päiväkeskuksessa, Simo 
Pekka Pekkala.
Joulujuhla pe 11.12. klo 13 
Muhoksen palvelukodissa, 
Pekka Kyllönen.
Pyhäkoulu su 13.12. klo 
11.30 srk-talon alakerrassa 
kaikenikäisille lapsille.
Lasten kauneimmat jou-
lulaulut su 13.12.klo 14 kir-
kossa, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava, lapsikuoro.
kauneimmat joululau-
lut su 13.12. klo 19 kirkos-
sa, Jouni Heikkinen, Ossi 
Kajava, nuorten lauluryh-
mä Anne-Mari Pylkkösen 
johdolla.
Sanginjoen kerhon jou-
lujuhla ti 15.12. klo 12 Tai-
mi Lohelalla, Leena Leskelä, 
Pekka Kyllönen.
kauneimmat joululaulut 
ti 15.12. klo 13.30 palvelu-
asunnoilla ja klo 14.30 tk-
sairaalan b-osastolla, Simo 
Pekka Pekkala.
kauneimmat joululaulut 
ti 15.12. klo 19 Kylmälänky-
län kappelissa, Jouni Heikki-
nen, Anne-Mari Pylkkönen, 
laulu, säestäjänä Anna-Kai-

Löydetty kaulakoru vanhanajan joulutapahtumasta

Noudettavissa kirkkoherranvirastosta tuntomerkkejä 
vastaan.

kAUnEIMMAT JOULULAULUT LIMInGASSA

Pe 11.12. klo 19 Rantakylän kappelilla

Su 13.12. klo19 Kirkossa

La 26.12. klo15 Tupoksen Vanamossa

Tervetuloa laulamaan!

sa Varjonen.
kauneimmat joululaulut 
ti 15.12. klo 19 Laitasaaren 
rukoushuoneella, Simo Pek-
ka Pekkala, Ossi Kajava.
kauneimmat joululaulut 
ke 16.12. klo 14 Koivu- ja Täh-
ti-kodeissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 16.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kauneimmat joululaulut 
to 17.12. klo 13.30 Jokirin-
teen palvelukodeissa, Ossi 
Kajava, päiväkuoro.
Joulukonsertti to 17.12. 
klo 19 kirkossa, sopraano 
Anna-Mari Jurvelin, tenori 
Esko Jurvelin, pianisti Outi 
Nissi, urut Ossi Kajava. Oh-
jelma 10 €, ennakkomyynti 
kirjastokahvilasta.
Diakoniatyön avustusasi-
akkaat joulunajan avustus-
asioissa ottakaa yhteyttä vii-
meistään to 17.12. Puhelin-
päivystysajat ti klo 14–15 ja 
to klo 9–10 p. 5332 862. 
kuorot: Kirkkokuoron har-
joitukset ja jouluateria 16.12. 
klo 18.30 Vanhassa Tyllissä. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Pyhäkoulu kaiken-
ikäisille lapsille su 13.12. 
klo 11.30 srk-talon alaker-
rassa. Lasten kauneimmat 
joululaulut su 13.12. klo 

14 kirkossa. Päivä- ja per-
hekerhojen joulujuhlat vii-
kolla 51 Koortilassa. Kaikil-
le avoin vanhan ajan jou-
lujuhla to 17.12. klo 18–20 
Koortilassa.
nuoret: Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 11.12. klo 15–
17 p. 5331 201. Raamattupii-
ri nuorille ja rippikoululaisil-
le su 13.12. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. Vanhan ajan 
joulujuhla varhaisnuorille 
ke 16.12. klo 18 Koortilassa, 
myös isoskoulutettavat osal-
listuvat juhlaan. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Kauneimmat 
joululaulut ti 15.12. klo 19.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Aikuisten joulujuhla la 
12.12. klo 19 ry:llä. Seurat ja 
joululaulutuokio su 13.12. 
klo 14 ry:llä. Lauluseuraker-
ho ti 15.12. klo 13 ry:llä.
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Päiväkerho la 12.12. 
klo 11 (kenraaliharjoitus) 
ry:llä. Joulujuhla Su 13.12. 
klo 16 ry:llä.
kastettu: Roope Herman-
ni Myllyaho, Eetu Sakari Is-
termaa, Akseli Samuel Tör-
mänen, Luukas Benjamin 
Juutinen, Leevi Hermanni 
Keränen.
Vihitty: Antti Oskari Leppä-
nen ja Anna Elli Annikki Pek-
karinen.
kuollut: Markku Juhani 
Säisä 39.

    KAUNEIMMAT JOULULAULUT –TILAISUUKSIA 
 

MUHOKSEN KIRKKO 

SU 13.12.  KLO 14.00    LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

SU 13.12.  KLO 19.00     KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

SU 20.12.  KLO 16.00    KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

SU 20.12.  KLO 21.00    KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
 

LAITASAAREN RUKOUSHUONE 

TI 15.12.  KLO 19.00    KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

KYLMÄLÄNKYLÄN KAPPELI 

TI 15.12.  KLO 19.00    KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

PÄIVÄRINNE  RAUHANYHDISTYKSEN TOIMITALO 

SU 20.12.  KLO 16.00    KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

Vanamossa pe 18.12. klo 9 
ja klo 10. Anna-Maari Ruo-
tanen.
Aaponpäivän konsert-
ti pe 18.12. klo 19 kirkos-
sa. Järjestää Limingan seu-
dun yksinlaulajat ja Limin-

gan seudun musiikkiopisto.
nuoriso: Nuorten toiminta 
jatkuu ensi vuoden puolel-
la. Kiitos kaikille kulunees-
ta vuodesta ja siunattua 
joulunaikaa. Katri vuosilo-
malla 18.12.–10.1. Kirsi va-

pailla ja Tansanian matkal-
la 18.12.–20.1.
Lähetys: Kiitos kaikille 
Wanhanajan jouluun eri ta-
voin osallistuneille. Lähetys-
vintin pikkujoulu ma 14.12. 
klo 12 vintillä. Sen jälkeen 
jäämme joululomalle, pa-
laamme 11.1.2010. Siunat-
tua joulunodotusta.
Perhekerhot ti 15.12. klo 
9.30–11 joulujuhla seurakun-
tatalolla. Ke 16.12 klo 9.30–
11 joulujuhla Vanamossa.
Partio: Make päivystää 
pe 11.12. klo 15–17 partio-
toimistossa. Huuhkajat su 
13.12. kirkkopalvelussa. 
Joulu-operaatio ti 15.12. 
klo 18–20 partiokämpäl-
lä seikkailijoille ja tarpojil-
le. Omat kyydit. Varusteik-
si säähän sopiva ulkoiluasu 
ja -jalkineet, lämmintä yl-
le ja alle, istuinalusta, otsa-
lamppu, muki, 2 euron lah-
ja, makkaraa ja juotavaa. 
Johtajien joulu ke 16.12. klo 
18–20 (pj:t ja aikuiset johta-
jat) Liisanlinnassa Korhosel-
la Alatemmeksellä (Lännen-
tie 84 A). Ilmoittaudu teks-
tiviestillä Makelle viimeis-
tään 14.12. Make päivystää  
pe 18.12. klo 15–17 partio-
toimistossa. Partiopiirin jou-

luhartaus partiojohtajille ja 
aikuisille johtajille klo 19 
Oulujoen kirkossa. Kokoon-
numme klo 18 Kotikololle.  
Ykköspartioasu. Karhut su 
20.12. kirkkopalvelussa. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 11.12. 
klo 18.30 ry:llä ja nuorte-

nilta klo 18.30 Päivi ja Pek-
ka Kajulalla. Raamattuluok-
ka (5.–6.) la 12.12. klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 13.12. 
klo 11.30 ja seurat klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla sekä seurat klo 17 ja 
18.30 ry:llä.
kastettu: Iina Ellen Ilmari-
nen, Unna Emilia Marketta 
Toppi.
Vihitty:  Pasi Allan Räisänen 
ja Jaana Hannele Hentilä.
kuollut: Vilma Eufemia Lo-
himies e. Riuttaniemi 93, 
Aune Elina Mäki 84.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 10.–17.12.2009

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

ke 14–17, pe 10–13

kirpputori ke 16.12. klo 10–
13 talkootuvassa. 
kuorot: Nuorisokuoro to 10. 
ja 17.12. klo 16.30. Kirkkokuo-
ro to 10. ja 17.12. klo 18. Vox 
Margarita ke 16.12. klo 17.30. 
Sarakylän kappelikuoro to 
10.12. klo 18.45. Eläkeläisten 
musiikkipiirin joulujuhla ke 
16.12. klo 13.
kuulovammaisten kerhon 
joulupuuro ke 16.12. klo 11. 
seurakuntakodissa.
nuoret: Vuoden viimeinen 
nuorten iltakahvila Rönö pe 
11.12. klo 17.30–22 seurakun-
tatalolla. Aloitamme illan 
Rönön yläkerrassa jouluisel-

 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
OULUNSALON KIRKOSSA 
 
 

Su 13.12. klo 16,  
mukana gospel-ryhmä.  
  

Su 13.12. klo 18 
  

Ke 16.12. klo 18,  
mukana lapsikuoro. 
  

Kaikissa tilaisuuksissa  
kerätään kolehti Suomen 
Lähetysseuran työlle. 

JOULUMYYJÄISET 
Su 13.12. klo 17-20  

srk-talolla 
Torttukahvit, laatikoita, 
leivonnaisia ja käsitöitä, 

arvonta.  
Tuotto lähetystyölle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lasten joulukirkot 
ke 16.12. 
klo 9, 10 ja 11 
 
 

Viimeisen kirkon jälkeen  
kahvit seurakuntatalolla. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    

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.

rytmiä ja riimiä vauvalle ja vanhemmalle 

– Vauvan tulee olla 3 kk–1 v.
– Ryhmään otetaan 8 vauva-vanhempi paria
– Ryhmässä vietetään toimintahetki, joka koostuu 
 lauluista, loruista, rytmistä ja liikkeestä. Lisäksi 
 kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia.
– Ryhmä aloittaa ke 13.1.2010 klo 12–13.30 Vattukujalla.

 Ilmoittautuminen: Heidi Lampela 044 7453 871.

kyläkamarin väki kiittää 
menneestä vuodesta ja 
toivottaa kaikille hyvää 
joulua ja siunattua uut-
ta vuotta.

KyläKamari joulutauolla 
9.12.–11.1.2010.

la ohjelmalla, josta rippikou-
lulaiset saavat muu käynti 
-merkinnän. Ohjelmatuokio 
kestää noin tunnin, jonka jäl-
keen siirrymme alakertaan il-
takahvilan puolelle.
Perhekerho to 10.12. klo 10–
13 seurakuntakodissa, perhe-
kerhojen yhteinen puurojuh-
la ma 14.12. klo 10–12 seura-
kuntakodissa, Petäjärinteen 
kylätalon perhekerhon puu-
rojuhla ke 16.12. klo 10–13.
Muskari to 10.12. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Rauhanyhdistykset: Jou-
lujuhlaseurat Kurenalan su 

kauneimmat joululaulut 

Pe 11.12. klo 19 Paukkerin kylätalossa 

Su 13.12. klo 14 Livon koululla 

Su 13.12. klo 13 Puhoksella Möykkälässä 

Su 13.12. klo 19 seurakuntakodissa 

Su 13.12. klo 19 Sarakylän kappelissa

Pe 18.12. klo 19 kirkossa  

Ma 21.12. klo 19 kirkossa

Diakoniatyön 
päivystysajat 
joulukuussa

ma 7.12. klo 9–11

ma 14.12. klo 9–11

ti 15.12. klo 9–11

ke 15.12. klo 9–11

to 17.12. klo 9–11

ma 21.12. klo 9–11

ti 22.12.klo 9–11

ke 23.12. klo 9–11

Lisätietoja 
diakoniatyöntekijä 
Henna Savilammelta 
p. 0400 866 480.

koko kylän joulujuhla to 
10.12. klo 12 srk-talolla. 
kirkkovaltuuston ko-
kous to 10.12. klo 19 toimi-
talolla. Joulupuuro alkaen 
klo 18.30.
kehitysvammaisten Tu-
ki ry:n sääntömääräinen 
syyskokous la 12.12. klo 
12.30 toimintakeskuksessa 
Vehnäkujalla. 
Joulumyyjäiset su 13.12. 
klo 17–20 srk-talolla lähetys-
työn hyväksi. Käsitöitä, jou-
luleivonnaisia ja -laatikoita, 
arvontaa. 
Hartaus ke 16.12. klo 13.30, 
Salonkartanossa, Taru Pisto 
ja Ip-kerholaiset.
Työttömien jouluruokai-
lu to 17.12. klo 11 seurakun-
tatalolla, ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon vii-
miestään 11.12. p. 08 5142 
700.
Hartaus to 17.12. klo 11.30 
Teppolassa, Taru Pisto.
Salonpään ry: Joululauluil-
ta 11.12. klo 20 kirkossa.

Lasten joulujuhla klo 14 
ry:llä, Aarno Sassi.
kirkonkylän ry: Myyjäis-
tavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu pe 11.12. klo 17, 
myyjäiset klo 18.30 ry:llä, 
joululauluilta klo 20 kir-
kossa, Tuomo Kangas. Rip-
pikoulun käyneiden nuor-
ten joulujuhla la 12.12. klo 
19 Umpimähkässä, seu-
rat klo 11.30 Teppolassa. 

Joulujuhla su 13.12. klo 14 
ry:llä, Markku Seppänen.  
kastetut:  Jani Kari-Mat-
ti Liimatainen, Feelis Paavo 

Matias Pelkonen.
Vihityt: Henrik August 
Saarni ja Minna Kaisa Luok-
kanen.

13.12. klo 16 ry:llä, seurat su 
13.12. klo 16 Hirvaskosken 
ry:llä, Seppo Leppänen. Jon-
gun rauhanyhdistyksen jou-
lujuhlaseurat la 12.12. klo 19 
Paukkerinharjun koululla. 
Joulumyyjäiset ja seurat pe 
11.12. klo 19 Sarakylän kou-
lulla.
kirkkoherranvirasto ja 
toimistot kiinni pe 18.12. 
kastettu: Emilia Sara Teresa 
Herukka.
kuollut: Tauno Timoniemi  
80, Eetu Viljami Illikainen 72, 
Janne Pihlaja 72.

w w w.sxc . hu /  G & A S c h o l i e r s
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MLL:n perhekahvila ti 
15.12. klo 10 kerhotilassa. 
koululaisten joulukirkko 
la 19.12. klo 8.30 kirkossa. 
kirkkokonsertti su 20.12. 
klo 19 kirkossa. Raimo Lauk-
ka, laulu. Mika Jaakola, urut 
ja piano.
Vihitty: Torsti Eemeli Holap-
pa ja Satu Johanna Halonen.

RANTSILA
Pikku nuput to 10.12. klo 10 

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

kirkonkellot soivat su 
13.12. klo 15 ilmastonsuoje-
lun puolesta.
Joulurauhan julistus 
metsäneläimille ti 15.12. 
klo 18 Ahokylän Erän met-
sästysmajalla Pyhännällä. 
Järjestää Piippolan riistan-
hoitopiiri ja Siikalatvan seu-
rakunta.
kirkkovaltuuston kokous 
to 17.12. klo 18 Pyhännän 
seurakuntatalolla.

KESTILÄ
Varhaisnuortenkerho to 
10.12. klo 15.15 kerhokodissa.
Joulumyyjäiset pe 11.12. 
klo 8–10 vanhalla srk-talolla.
Seurakuntakerho pe 11.12. 
klo 10 srk-kodissa. Kerholais-
ten omaa ohjelmaa. 
Joululauluilta la 12.12. klo 
19 ry:llä. 
Lasten joulukirkko ti 
15.12. klo 10 kirkossa. 
nuortenilta ti 15.12. klo 17 
kerhokodissa. 
kirkkokuoro ti 15.12. klo 
19 srk-kodissa.

Perhepäivähoitajien jou-
luhartaus pe 11.12. klo 9.30 
Tyrnävän seurakuntatalon 
kerhohuoneessa.
Joulukirkko pe 11.12. klo 
10 Murron koululla.
Hartaus pe 11.12. klo 
10.30 Sotainvalidien pal-
velutalolla.
Päivähoidon joulukirkko 
ke 16.12. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa.
Hartaus to 17.12. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutus-
sairaalassa.
nuoret: Nuortenilta pe 
11.12. klo 18 Tyrnävän seura-

kuollut: Matti Johannes 
Kontti 74, Veijo Juhani Tiik-
kaja 57.

PIIPPOLA
Ponnariväen joulukirkko 
pe 11.12. klo 13 Piippolan 
kirkossa. Joulukahvit srk-
kodissa.
Vaarintalon kerho ma 
14.12. klo 12.30 Vaarintalolla. 
koululaisten ja lasten 
joulukirkko ke 16.12. klo 
10 Piippolan kirkossa. 
kuollut: Jyrki Matti Huttu-
nen 51.

PULKKILA
Päiväkerho to 10.12. klo 
10 ja varhaisnuortenkerho 
to 10.12. klo 16 kerhohuo-
neessa. 
Veteraanien ja seurakun-
takerhon yhteinen ad-
venttijuhla pe 11.12. klo 12 
srk-talossa. 
Raamattuluokka pe 11.12. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat su 13.12. klo 13 ry:llä, 
Teuvo Aho ja Mauno Mus-

tapää.  
koululaisten joulukirkot 
ma 14.12. klo 9.15 lukiolai-
set ja yläkoululaiset ja klo 10 
alakoululaiset.
kirkkokuoro ma 14.12. klo 
13.30 srk-talossa.
Jouluhartaus to 17.12. klo 
7.30 Pulkkilan kirkossa, Erk-
ki Piri ja Arja Leinonen. 
kuollut: Eila Emilia Junno s. 
Rainevaara 88.

PYHÄNTÄ
Pappilanrannan piha-
suunnitelma nähtävillä 
seurakuntasalin eteisessä. 
Suunnitelmasta voi esittää 
palautetta ja antaa omia 
ehdotuksia suunnitteluryh-
mälle 31.12.2009 asti. 
Diakoniakylätoimikun-
tien järjestämä joulujuh-
la kaikille kerholaisille to 
10.12. klo 11 srk-talossa. 
nuortenilta to 10.12. klo 18 
kerhotilassa. 
Lapsikuoro to 10.12. klo 
16.30, kirkkokuoro to 10.12. 
klo 18 ja nuorisokuoro pe 
11.12. klo 17.30 srk-talossa. 
Pyhännän Vanhustenta-
loyhdistys ry:n sääntö-
määräinen syyskokous 
pe 11.12. klo 14 Takojantie 
3 kerhohuoneella. Käsitel-
lään sääntöjen 8 § määrää-
mät asiat.
kiuruveden naislaulajien 
joulukonsertti pe 11.12. klo 
19 kirkossa. 
Joulujuhla su 13.12. klo 14 
ry:llä. 

La 12.12. klo 19 rantsilan kirkossa 
Heikki Karppinen, Arja Leinonen ja 
lapsikuoro Stellat.

Su 13.12. klo 19 Piippolan kirkossa 
Erkki Piri ja Unto Määttä. 

Su 13.12. klo 19 Pyhännän kirkossa
Perttu Kyllönen, Veijo Kinnunen ja 
kirkkokuoro. 

Ma 14.12. klo 19 kairanmaatalossa 
Leskelässä
Reijo Tuomola ja Unto Määttä.

ke 16.12. klo 19 Shellin baarissa 
Piippolassa 
Erkki Piri ja Unto Määttä.

ke 16.12. klo 19 Mankilan 
rukoushuoneella rantsilassa 
Hannu Lauriala, Arja Leinonen ja 
Mankilan koululaiset. 

La 19.12. klo 19 kestilän kirkossa 
Reijo Tuomola ja Veijo Kinnunen ja 
kirkkokuoro. 

La 19.12. klo 19 Pulkkilan kirkossa 
Heikki Karppinen ja Unto Määttä. 

kauneimmat joululaulut 

Su 13.12. klo 17 Temmeksen kirkossa ja 
klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Ma 14.12. klo 19 Suutarinkylällä 
Liisa ja Vilho Saarelalla, vanhalla puolella, 
Kylmäläntie 101.

ti 15.12. klo 18 Kärsämänkylän koululla.

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. 

kauneimmat joululaulut

kiuruveden naislaulajien joulukonsertti 
pe 11.12. klo 19 Pyhännän kirkossa. 

kirkkokonsertti 
su 20.12.2 klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Raimo Laukka, laulu. Mika Jaakola, urut ja piano.

Musiikkiopiston joulukonsertti 
ti 15.12. klo 19 Rantsilan srk-talossa. 

koNSertIt

Nuppulassa.  
Diakoniatyön ja A-killan 
yhteinen joulujuhla to 
10.12. klo 13 srk-talossa. 
Projektikuoro to 10.12. klo 
19 srk-talossa. 
Joulujuhla su 13.12. klo 13 
ry:llä. 
Lasten joulukirkko ma 
14.12. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. 
Eläkeliiton joulujuhla ti 
15.12. klo 11 srk-talossa. 

Musiikkiopiston joulu-
konsertti ti 15.12. klo 19 
srk-talossa. 
Joululaulutilaisuus ke 
16.12. klo 19 Mankilan Ru-
koushuoneella, mukana 
Mankilan koululaiset. Har-
taus rovasti Hannu Lau-
riala.
Gananderin koulun jou-
lujuhla pe 18.12. klo 23 
Rantsilan kirkossa. 

kuntatalolla.

TEMMES
Hartaus pe 11.12. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa.
koulun joulukirkko ke 
16.12. klo 12 Temmeksen kir-
kossa.
Hartaus to 17.12. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 17 Temmeksen 
kirkossa.
Puurojuhla to 17.12. klo 18 
Temmeksen koululla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 10.12. klo 19 

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

Heli ja Jari Ervastilla, Pyörtä-
nö 2. Seurat su 13.12. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 13.12. klo 14 
ry:llä.
kastettu: Minja Hannele Jo-
ensuu, Sofia Eerika Aleksan-
dra Kurola, Valte Onni Alvar 
Lepistö.
Avioliittoon vihitty: Olli-
Pekka Marin ja Suvi Paulii-
na Karppinen.
kuollut: Kaino Johannes 
Pelkonen 91.

Päivähoidon joulu.

w w w.sxc . hu /  Q u e n t in  H o u yo u x



24    Nro 41      10.12.2009

Lukunurkka

Pirkko Jurvelin:
Raamatun ajan keittokirja. 
Art House 2009.

Joulun alla monet meistä käyttävät ta-
vallista enemmän aikaa ja vaivaa ruu-
anlaittoon ja leipomiseen. Joulunpy-
hinä voi jäädä jo ylimääräistä aikaa 
lahjakirjojen tai muiden lukematto-
mien kirjojen – tai vaikkapa keitto-
kirjojen – kiireettömään selailuun. 

Pirkko Jurvelin on koonnut Raa-
matun ajan keittokirjaan Pyhän maan 
reseptejä sekä ruoka-aineiden että 
ruuanvalmistuksen kulttuurihistori-
aa kauniiksi ja mielenkiintoiseksi ko-
konaisuudeksi. Kirja avaa Raamatun 
historiaa uudesta näkökulmasta ja va-
laisee lukijalle monia Raamatusta tut-
tuja asioita. Mitä manna mahtoi oi-
keasti olla? Miten Raamatun aikaan 
valmistettiin ja käytettiin viiniä?

Yhdessä luvussa raotetaan raama-
tullista ruokavaliota muoti-ilmiö-
nä – sellainen siitä on tullut lähinnä 
Pohjois-Amerikassa viimeisten nel-
jänkymmenen vuoden aikana. Täs-

Mannaa ja muita Raamatun herkkuja

Metropoliitta Panteleimon: 
Tapahtui jouluaattona. 
Kirjapaja 2009.

Wille Riekkinen: 
Metsä kirkkoni olla saa. 
Kirjapaja 2009.

Oulun metropoliitan tuorein romaa-
ni on kuvaus pienen kylän pienistä ja 
suurista tapahtumista eräänä joulu-
aattona. Paljon mahtuu menemistä ja 
tekemistä yhteen päivään! Joulu on 
valon, uuden elämän ja rauhan päi-
vä. Sitä se on myös tämän kylän muu-
tamille ihmisille.

Tapahtumien keskipisteessä on 
nuori tyttö, joka on lähtenyt Ruotsis-
ta ottovanhempiensa luota etsimään 
biologista äitiään. Kirjeitse tapahtu-
nut etsintä ei ole tuottanut riittävää 
vastausta. Epävarmuus ja pelko äidin 
ja hänen nykyisen perheensä reakti-
oista vaihtuvat iloksi, yhteyden ja uu-
den elämän löytymiseksi.

Metropoliitta Panteleimonin teks-
tissä on kertomuksen kotikunnas-
sa luontevasti esillä niin luterilainen 
kuin ortodoksinenkin kirkko. Ne 
kuuluvat kylän maisemaan ja ihmis-
ten elämään. 

Luterilainen pappi saa tavalliselta 
kirkkomummolta selkeän ja turvalli-
sen rohkaisun ja neuvon joulun saar-
naongelmaansa: ”Puhukaa vain sii-
tä vanhasta asiasta, Jeesuksen synty-
mästä Vapahtajana tänne maailmaan, 
taivaan rakkaudesta. Se puhe kestää.” 

Kylän uskonnolliseen vähemmis-
töön kuuluva ortodoksirouva ei saa 
mieheltään aivan täyttä uskonnon-

Kuopion piispa Wille Riekkinen on 
sujuvasanainen savolainen niin pu-
huessaan kuin kirjoittaessaankin. 

Metsä kirkkoni olla saa -teokses-
saan hän ylistää Jumalan suuren-
moista luontoa niin metsästäjän, 
marjastajan, sienestäjän, kalastajan 
kuin vain huvikseen luonnossa kul-
kevan näkökulmasta. Luontokirkko-
teemat välittyvät raikkaalla ja tuo-
reella tavalla teoksen sivuilta. Teks-
ti asettuu leppoisalla tavalla vuoro-
puheluun lukijan kanssa. Riekkinen 
tuo kirjassaan esiin elämän rikkau-
den sekä toivon, jota luomakunta ai-
na kantaa. Siihen sisältyy myös vas-
tuullisuus varjella luontoa.

Riekkinen liittää luontotematiikan 
vahvasti Raamattuun. Hän ei huido 
raamatunlauseita sinne tänne, vaan 
avaa niiden kautta luonnon myyttistä 
olemusta näinkin: ”Mielenkiintoinen 
yksityiskohta sisältyy paratiisikerto-
muksen sanoihin: ’Ja Herra Jumala 
teki Aadamille ja hänen vaimolleen 
nahasta vaatteet ja puki heidät nii-
hin.’ (1. Moos. 3:21) Tämäkin ker-
too Jumalan huolenpidosta langen-
nutta ihmistä kohtaan. Jaetta on to-
sin joskus käytetty leikkimielellä jopa 
metsästyksen teologisten perusteiden 
osana. Antaessaan nahkavaatteet Ju-
malan täytyi olla ensimmäinen met-

vapautta, kun jälkimmäisen mieles-
tä ”uskontoa sopii pitää vähemmällä 
huitomisella”. Ortodoksipiispan ro-
maanissa ei uskonasioilla melskata, 
mutta niistä ei myöskään vaieta.

Jouluaatto on rauhallisesti etene-
vä, jossain määrin naivistinen kuvaus 
maalaisyhteisön elämästä, yksilöistä ja 
heidän välisistä suhteistaan. Tunnelma 
tiivistyy teoksen loppua kohden, ja lu-
kija virittyy tiettyyn jännitykseen, kun 
jouluaatto lähestyy iltaansa. Romaani 
on kirjoitettu lämpimällä otteella. Jou-
lun sanoma on luontevalla tavalla läs-
nä, niin kuin asiaan kuuluukin.

VeIJo koIVuLa

sästäjä! Savolainen tuttavani pilasi ar-
gumentoinnin kysymällä, että ’entäs 
jos ne vuatteet olivattii kiärmeen na-
hasta’?”

Hyvä huumori vie myös tekstiä so-
pivasti eteenpäin. Riekkisen kirjan il-
me on kauttaaltaan valoisa ja toivoa 
valava. Ajatus liitää eri vuodenajois-
sa metsistä järville ja suurille saloille. 
Jumalan läsnäolo on väkevällä taval-
la koettavissa luonnon sylissä. Seppo 
J. J. Sirkan kuvitus täydentää kirjan 
antia. Pieteetillä tehty kuvitus ei ole 
osoittelevaa, vaan juuri herkkävirei-
sesti kirjan tekstiosuutta tukevaa.

rISto korMILaINeN

Suuri päivä Piispa metsäkirkossa

sä yhteydessä Jurvelin muistuttaa, et-
tei Raamattu ole sen paremmin keit-
tokirja kuin ravinto-opaskaan. Mut-
ta kaiken hengellisen ulottuvuutensa 
lisäksi Raamattu kertoo paljon men-
neen maailman maallisistakin asiois-
ta, myös ruokakulttuurista.

Pirkko Jurvelinin opastuksella lu-
kija perehtyy israelilaisen happamat-
toman leivän saloihin – ja Saaran raa-
matullisen leivän. Maistuisiko Mar-
tan papusalaatti tai Genesaretin kala? 
Kirjan avulla onnistuvat niin falafel 
kuin viikunakakkukin. Loppupuo-
lelle on koottu ehdotuksia kirjan oh-
jeista muodostetuiksi ateriakokonai-
suuksiksi tyyliin Joosefin sovintoate-
ria tai Tervetuloateria tuhlaajapojalle. 
Näitä olisi voinut olla enemmänkin.

Paitsi että saksalaiseen ja englan-
tilaiseen filologiaan erikoistunut kir-
jan tekijä on paneutunut aiheeseensa 
huolellisesti, myös kustannustoimit-

tajan ja muiden ammattilaisten osuus 
toimitustyössä näkyy huoliteltuna ja 
viimeisteltynä ulkoasuna. Selkeä ja il-
mava taitto helpottaa lukemista. En-
nen kaikkea kirja on kaunis. Kuvituk-
sena on paitsi herkullisia ruokakuvia 
myös piirroskuvia, jotka ovat puu- ja 
kuparipiirroksista 1500–1800-luvul-
ta ja esittävät muun muassa kirjas-
sa esiintyviä yrttejä ja muita kasveja. 
Eri osioitten välisten sivujen taustalla 
on käytetty osia Leonardo da Vincin 
maalauksesta Pyhä ehtoollinen.

Raamatun ajan keittokirja on erin-
omainen lisä kenen tahansa kotiko-
kin kirjahyllyyn, eritoten kulttuuri-
historiasta kiinnostuneen. Ulkoasu 
houkuttelee selailemaan ja tutkimaan 
reseptejä. Pirkko Jurvelinilta ilmestyi 
vuonna 2007 Keskiajan keittokirja sa-
man kustantajan julkaisemana. 

Raamatun ajan keittiö ei tunne hii-
van, leivinjauheen tai soodan käyt-

töä, joten näitä aineita ei esiinny kir-
jan leivontaohjeissa. Ruokalajit eivät 
myöskään sisällä riisiä, perunaa tai 
maissia, sillä niitä ei käytetty Pales-
tiinassa tuohon aikaan.

MarJo PääkköNeN

Leena Rehula & Kaj Chydenius: 
Lentävien terälehtien lumessa. 
Kirjapaja 2009.

Orimattilalainen taiteilija ja viljatilan 
emäntä Leena Rehula kulkee runois-
saan luonnon keskellä ihmettelemäs-
sä kauneutta, haurautta, majesteetilli-

Kuljen metsässä kynä taskussa
suutta. Hänen runonsa pursuavat eloi-
suutta, kauniita miniatyyrikuvauksia ja 
näkemisen, kokemisen iloa: ”Kylväjän 
mielessä itää jo syksy. Hän näkee kau-
emmas, lakeuden yli, puhuu kuin läm-
min tuuli ilmoista, säästä”.

Leena Rehula lähentyy luonnon-
kuvauksissaan Maaria Leinosen ku-
vaustyyliä. Hienot vertauskuvat, sym-
bolit, tulevat oikeuksiinsa ja ymmär-
rettäviksi: ”Oletko kuullut leivosen 
kujerrusta korkeuksissa, tuijottanut 
sen liitämistä, vesissä silmin, sokea-
na, kuin vanki vapautta”. 

Runot tiukuvat myös kaipausta, 

rakkauden nälkää: ”En minä väke-
vämmästä välitä, silmiesi kirkkaus on 
viettelykseni viini, hapuileva hellyytesi 
kaipuuni maininki, kun talutat minua 
rinnallasi tätä tietöntä tietä”. 

Runot piirtävät lukijan, kokijan 
eteen rakastavan Jumalan lahjoja: 
”Onniko? Palanen jaetun leivän ih-
mettä, pikari täynnä kristallinkirkas-
ta iloa, vierellä ystävä jonka silmistä 
virtaa yksinäisten vuorten rauhaa, 
tällä puolen mielen vaahtopäitä. Täl-
lä puolen ikuista”.

Taiteellinen kuvitus sopii mai-
niosti runoihin, mutta lukemista 

vaikeuttaa kirjan iso koko. Kirja on 
tarkoitettu lahjakirjaksi, muttei so-
vi kokonsa puolesta kunnolla kir-
jahyllyyn. 

Kaj Chydenius on säveltänyt 
Leena Rehulan tekstejä kauniik-
si lauluiksi, kirja sisältää kymme-
nen laulua nuotteineen. Kun ei osaa 
lukea nuotteja, sävellyksiin sisään 
pääseminen on vaikeaa. Ylväs kirja 
olisi tarvinnut mukaansa cd-levyn. 
Silloin nautinto olisi täydellinen ja 
harmoninen kokonaisuus.

Juha VähäkaNgaS


