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Jos ihminen hoitaa toisen ihmisen asioita olematta samalla tämän 

luona läsnä, kyse on etäomaishoitajasta.

Koko käsite on varmasti useimmille outo. Kun alan ammatti-

laisten kanssa yrittää keskustella etäomaishoitajuudesta, he kysyvät, 

kuinka joku voi olla omaishoitaja ja asua eri paikkakunnalla kuin hoi-

dettava.

Etäomaishoitajuus on kuitenkin tuhansien suomalaisten arkea. Etä-

omaishoitajat tekevät vaativaa ja raskasta työtä apua tarvitsevien 

ihmisten hyväksi.

Tämä ryhmä on päässyt unohtumaan omaishoitajia koskevassa pää-

töksenteossa. Asia on korjattava pikaisesti. Yhteiskunnan on tuettava 

etäomaishoitajuutta samalla mitalla kuin se tukee perinteistä omaishoi-

tajuuttakin.

Kirkolla on jälleen tilaisuus raivata tietä ja näyttää esimerkkiä muil-

le. Seurakuntien on tarjottava etäomaishoitajille niitä palveluja, joita 

tarjotaan omaishoitajillekin. Näitä ovat muun muassa leirit ja koulutus-

tilaisuudet, joilla tuetaan arjessa jaksamista.

Aatoksia

Unohdetut hoitajat

Tulevaisuus?
”Hämmennys valtaa usein tajun-
tamme...” Tämän virren (602) sanat 
ja sävel tuntuvat usein kaikuvan mie-
lessäni. Lieneekö tämä siksi, että nä-
mä sanat osuvasti kuvaavat tuntoja-
ni neljän viikon ikäisenä Oulujoen 
kirkkoherrana? 

Huomaan usein vakuuttavani it-
selleni, että seurakuntani on yhä ole-
massa! Usein huomaan myös työka-
vereitteni ja seurakuntalaisten ky-
selevän, mihin me olemme nyt me-
nossa? Onko seurakunnallamme tu-
levaisuutta? Kannattaako tällä het-
kellä tehdä suunnitelmia, jos meillä 
ei olekaan jatkossa tätä seurakuntaa? 

Julkisuudessa on korostunees-
ti tuotu esille, kuinka Oulussa ol-
laan siirtymässä yhden seurakunnan 
malliin. Päätöstä ei ole vielä tehty sii-
tä, tuleeko Oulussa olemaan yksi seu-
rakunta vai useamman seurakunnan 
muodostama yhtymä.

Nykyistä hallintomuotoa on noin 
vuoden ajan tarkasteltu yhtymän 
johtavista virkamiehistä koostuvassa 
hallinnon strategiatyöryhmässä, jon-
ka työskentelyä johtaa yhtymän ul-
kopuolelta  tuleva asiantuntija. Tä-
män hallinnollisen strategiatyöryh-
män työskentelyn johtavana ajatuk-
sena on parantaa ja tehostaa yhtymän 
toimivuutta. Tämän työskentelyn tu-
lokset olisi otettava huomioon Oulun 
seurakuntarakennetta pohdittaessa.

Mieleeni palautuvat muutaman 
vuoden takaiset tuntemukset Ylikii-
mingin seurakunnan liittyessä Ou-
lujoen seurakuntaan ja Oulun seura-
kuntayhtymään. Oli olemassa oman 
seurakunnallisen identiteetin me-
netyksen pelko. Tätä varmaan mo-
net ympäristöseurakuntien päättäjät 
pohtivat juuri nyt. Pelko ei ole aihee-
ton. Se on hyvä nostaa esille yhdisty-

misneuvotteluissa. 
Oulun seurakuntayhtymän raken-

neselvityspohdinnoilla visioitu tule-
vaisuus on ollut omiaan lisäämään 
hämmennystä Oulun ympäristöseu-
rakunnissa. Tässä tilanteessa raken-
tavia ovat olleet yhteisneuvottelut se-
kä seurakuntien että kuntien päättä-
jien kanssa, joten uuden tulevaisuu-
den suunnittelussa olemme kaikki ai-
nakin ajan tasalla. 

Kirkkomme keskeisessä Augsbur-
gin tunnustuksessa seurakunta mää-
ritellään uskovien yhteisöksi, jossa 
evankeliumi puhtaasti saarnataan ja 
jossa sakramentit, kaste ja ehtoolli-
nen, evankeliumin mukaisesti jae-
taan. Tämän yksinkertaisen määri-
telmän lisäksi seurakunnan tehtävä-
kuvaan liittyy monia Jumalan sanan 
ja Pyhän Hengen toiminnan kautta 
avautuvia toimintoja, muun muassa 
erilaisia palvelutehtäviä. 

Seurakunnat tulisi säilyttää. Toi-
siaan lähellä olevat seurakunnat voi-
sivat keskittyä parhaiten hengellisen 
elämän hoitamiseen, kun perusteh-
täviä tukevat ja palvelevat toiminnot 
ovat yhteisiä yhtymämallin mukai-
sesti. 

JouNi RiipiNeN
Kirjoittaja on tuore Oulujoen kirkkoherra.

3.12.2009

Minareettien pelko
”Äänestystuloksen taustalla on pelko’, ar-
velee islamia Euroopassa tutkiva Johanna 
Konttori kansanäänestyksen tulosta. 

Sveitsissä järjestetty kansanäänestys 
päättyi sunnuntaina 57,5 prosentin äänes-
täessä minareettikiellon puolessa. Kansan-
äänestyksen tulos on sitova ja se muuttaa 
Sveitsin perustuslakia. Tutkija pitää äänes-
tyksen tulosta yllättävänä.

’Kysymys voi olla minareettien näky-
vyydestä. Kirkko on totuttu näkemään kes-
kellä kylää. Uskonnolliset tunteet heräävät, 
kun näkyvä, vieraaksi koettu ja hämmen-
tävä minareetti kohoaa korkeammalle kuin 
totuttu kirkontorni.’

Oikeistolainen Sveitsin kansanpuolue kam-
panjoi minareetteja vastaan, sillä se uskoo nii-
den olevan keino maan islamilaistamisessa.

’Yhden teorian mukaan islamista on 
tullut ongelma Euroopassa kommunismin 
romahtamisen jälkeen. Länsimaat tarvitsi-
vat uuden vihollisen’, sanoo tutkija Johan-
na Konttori.”

Pod.fi -verkkosivusto 30. marraskuuta

Syö kuin Jeesus
”Ensin se kuulosti vitsiltä. Kyse on kui-
tenkin ihan tosijutusta: Jeesus-dieetistä. 
Pysyäkseen terveinä ja hoikkina What 
would Jesus eat -ruokavalion noudattajat 
pyrkivät syömään kuten Jeesus.

Jeesuksen ruokavaliosta on tehty opas-
kirja sekä tietysti keittokirja. Asialla on 
amerikkalaistohtori Don Colbert, ja opas-
kirja kantaa komeaa nimeä What Would 
Jesus Eat? The Ultimate Program for Ea-
ting Well, Feeling Great, and Living Lon-
ger. Siinä tarjotaan ohjelmaa, jota noudat-
tamalla syöt hyvin, voit loistavasti ja elät pi-
dempään.

Don Colbert suosittelee Jeesuksen seu-
raajille välimerellistä ruokavaliota. Siihen 
kuuluu paljon kasviksia, hedelmiä, pähki-
nöitä, oliiviöljyä, leipää ja kalaa, ja lihaa lä-
hinnä juhlapäivinä. Ruokajuomina ovat ve-
si ja viini – kohtuudella nautittuina.”

Vantaan Lauri 41/2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Sveitsiläiset julistivat kansanäänestyksellä kielletyiksi tornimaiset rakennelmat, 

joissa on suipot kärjet ja jollaisista muslimimaissa saattaa kaikua hassunkuulois-

ta huutoa. 

Loogisesti yhtä nerokasta olisi vaikkapa moottoritieramppien, savupiippujen tai 

lasitettujen parvekkeiden kieltäminen.

Sveitsiläiskielto koskee vain minareettien, mutta ei moskeijojen tai rukoushuoneiden 

rakentamista. Silti tulos on hämmentävä. Johtajat ympäri Eurooppaa ovat älähtäneet 

tuloksesta.

EU-maiden on kuitenkin turha hurskastella Sveitsille. Sveitsi eroaa minareettimielipi-

teineen EU-valtioista vain siten, että Sveitsi järjesti asiasta kansanäänestyksen. Jos EU-

maat järjestäisivät äänestyksiä, tulisi varmasti samansuuntaisia tuloksia, ainakin Saksas-

sa ja Hollannissa.

Kansanäänestyksen tulos on kiusallinen Sveitsin hallitukselle, joka oli toivonut kiel-

lon kannattajien jäävän vähemmistöön.

Sveitsin hallituksen kannattaisikin ottaa oppia Euroopan unionista. Se on keksinyt 

täydellisen keinon korjata väärät kansanäänestystulokset: järjestetään niin monta kan-

sanäänestystä, että saadaan lopulta oikea tulos.

Piikit Sveitsin pihassa
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Etäomaishoitajuutta 
tulisi tukea muun 
muassa kehittämällä 
sitä palvelevaa 
etäteknologiaa, 
kuten sähköistä 
kotihoitovihkoa.

Etäomaishoitajia on 
tulevaisuudessa yhä 
enemmän, mutta 
yhteiskunnassa he ovat 
vielä tuntematon joukko. 

Tuoreen oululaistutkimuk-
sen mukaan Suomessa on 
noin 64 000 etäomaishoi-
tajaa. Etäomaishoitajalla 

tarkoitetaan henkilöä, joka toi-
mii pääasiallisena auttajana eri 
paikkakunnalla asuvalle lähei-
selleen.

Tutkija Petri Vuorijärvi Poh-
jois-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskuksesta on yllättynyt 
etäomaishoitajien suuresta mää-
rästä. Hän sanoo kuitenkin, et-
tei kymmenien tuhansien etä-
omaishoitajien olemassaolo ole 
tehnyt etäomaishoitajuutta tu-
tuksi esimerkiksi kuntien sosi-
aali- ja terveydenhuollon henki-
löstön keskuudessa. Myös harva 
etäomaishoitaja mieltää itsensä 
omaishoitajaksi.

Etäomaishoitajat ovat täysin 
yksin omaishoidossaan ja vail-
la yhteiskunnan tarjoamaa tu-
kiverkostoa, Vuorijärvi huo-
mauttaa.

Vuorijärven tutkimus pohjau-
tuu Taloustutkimuksen vuonna 
2008 tekemään omaishoitajatut-
kimukseen. Siinä haastateltiin lä-
hes tuhatta 15–79-vuotiasta hen-
kilöä eri puolilta Suomea. 

Tutkimus paljasti, että ylei-
simmin etäomaishoitaja on kes-
ki-ikäinen nainen, joka käy ko-
kopäivätyössä ja auttaa läheis-

Oululaiset tekevät 
etäomaishoitajia näkyviksi 

tään erityisesti viikonloppuisin 
ja loma-aikoina.

 
Teknologiaa  
etäomaishoidon avuksi
Projektityöntekijät Anna-Maija 
Saastamoinen ja Eila Silfver Ou-

lun seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:stä kiirehtivät tekemään 
etäomaishoitajuutta tutuksi Vuo-
rijärven tutkimuksen avulla. Vä-
estön ikääntyessä ja työpaikko-
jen keskittyessä suurten kaupun-
kien, kuten Oulun, liepeille etä-

omaishoitajien määrä lisään-
tyy entisestään tulevaisuudessa. 
Muuttotappiokuntiin jäävät asu-
maan iäkkäät vanhemmat, joista 
etäomaishoitajina toimivat lapset 
huolehtivat.

– Tosiasia on, että yhteiskun-
nassamme ei selvitä nyt eikä tu-
levaisuudessa ilman omaisten ja 
läheisten apua ja tukea, naiset sa-
novat.

Saastamoisen ja Silfverin mu-
kaan etäomaishoitajuutta tulisi 
tukea muun muassa kehittämäl-
lä sitä palvelevaa etäteknologiaa, 
kuten sähköistä kotihoitovihkoa.

– Sen avulla etäomaishoitaja 
voisi reaaliajassa seurata esimer-
kiksi läheisensä lääkemuutoksia ja 
hänen päivittäistä kuntoaan. Säh-
köinen asiointi 
helpottaisi myös 
viranomaisten 
yhteydenpitoa 
omaisiin. Esi-
merkiksi muis-
tihäiriöisen koh-
dalla olisi usein 
tärkeää kuulla 
hänen omaisil-
taan vanhuksen 
elämänhistori-
asta. Se selittää 
hänen käyttäy-
tymistään, Silfver sanoo.

etäisomaishoitajista  
virallisia omaishoitajia
Tällä hetkellä vain muutama yk-
sittäinen kunta on tehnyt viral-
lisen omaishoitosopimuksen etä-

omaishoitajan kanssa. Petri Vuo-
rijärven mukaan käytännön tu-
lisi yleistyä.

Vuorijärven haastattelemat 
etäomaishoitajat olisivat kiinnos-
tuneita osallistumaan omaisten-
sa hoitoneuvotteluihin videoyh-
teyksien avulla.

– Tällaisesta on vielä vähän 
kokemuksia, vaikka palvelun ke-
hittäminen ei ole kiinni rahasta, 
Saastamoinen sanoo.

Etäomaishoitajat toivovat, et-
tä heillä olisi mahdollisuus ku-
lukorvauksiin puhelin- ja mat-
kakuluista. Työelämän pitäi-
si joustaa nykyistä paremmin, 
jotta etäomaishoitajilla olisi lain 
suoma oikeus esimerkiksi osal-
listua hoidettavansa sairaala-

käynteihin.
Silfverin ja 

Saastamoisen 
mukaan Ou-
lussa on par-
haillaan Raha-
automaattiyh-
distyksen tu-
ella kehitteil-
lä nettipohjai-
nen opas etä-
omaishoitajille. 

Mahdollises-
ti jo ensi vuon-

na koekäytössä oleva opas sisältää 
käytännön tietoa esimerkiksi hoi-
dettaville kuuluvista palveluista ja 
myös vertaistukea etäomaishoita-
jille itselleen.

RiiTTa HiRvoNeN

Seija Kohvakka on etäomaishoitajien puolesta iloinen vuorotteluvapaan vakinaistamisesta ensi vuoden alusta. Etäomaishoitajat käyttävät virka- ja vuorotteluvapaita 
hyväkseen hoitaakseen läheisiään. Kohvakka pääsee matkustamaan äitinsä luokse kerran kuukaudessa.

Turkulaisella Seija Kohvakalla 
menee viikossa reilu yksi työpäi-
vä Mikkelissä asuvan, Alzheime-
rin tautia sairastavan äitinsä asi-
oiden hoitamiseen. Koska koto-
na asuva äiti ei enää pysty puhu-
maan puhelimessa, etäomaishoi-
tajana toimiva Kohvakka on 
säännöllisesti yhteydessä kotisai-
raanhoitajaan kuullakseen äitin-
sä voinnista.

Työssä käyvän Seija Kohva-
kan arkea ovat soittamiset Mik-
kelin Kelaan, terveyskeskukseen 
ja kaupungin palveluihin. Vii-
meisin urakka hänellä oli sitkeä 
yritys löytää äidille vapaaehtois-
ta ulkoiluseuraa. 

Kohvakka on säännöllisesti 
yhteydessä taloyhtiöön, jossa äi-
ti asuu. Hän maksaa myös kaikki 
äitinsä laskut.

– Olisipa välimatka edes puo-
let lyhyempi kuin se on. Silloin 
voisin tehdä paljon enemmän äi-

Omaishoitaja neljän sadan  
kilometrin päästä

tini hyväksi, kaksi vuotta äitinsä 
pääasiallisena auttajana toiminut 
Seija Kohvakka huokaisee. 

Hän toivoo, että Mikkelin 
kaupungin palveluihin voisi ottaa 
yhteyttä myös virka-ajan jälkeen. 
Kohvakan on vaikea hoitaa äi-
tinsä asioita työpäivänsä aikana. 
Siksi hän olisi innostunut käyttä-
mään esimerkiksi sähköistä koti-
hoidon käyntivihkoa, jos sellaista 
palvelua olisi vain tarjolla.

etäomaishoitaja tarvitsee 
joustoja työelämään
Kohvakka on ollut Turussa mu-
kana Alzheimer-yhdistykses-
sä, mutta toteaa, että kaupunki-
en tarjoamat palvelut ikäihmisil-
le vaihtelevat paikkakunnittain. 
Siksi tiedon saaminen juuri Mik-
kelistä olisi hänelle tärkeää.  

Kuten monet muutkin etä-
omaishoitajat, hän toivoo, että 
kunnat ja myös työelämä tun-

nistaisivat nykyistä paremmin 
etäomaishoitajuuden. Hän perää 
työelämään joustoja, jotta mat-
kustaminen omaisen luokse jopa 
satojen kilometrien päähän hel-
pottuisi.

– Minulla itselläni on onnek-
si mahdollisuus järjestellä jonkin 
verran töitäni päästäkseni kerran 
kuussa pitkäksi viikonlopuksi äi-
tini luokse. 

Kohvakka toteaa tuntevan-
sa välillä kädettömyyttä äitinsä 
hoitamisessa.

– Turhaudun, kun joudun 
epäröimään, pystynkö minä sa-
nomaan näin kaukaa, mikä äidil-
leni olisi parasta. Välillä tunnen, 
että myös viranomaiset kyseen-
alaistavat kykyni arvioida äidin 
etua. Siksi tutun kotisairaanhoi-
tajan osallistuminen hoitopala-
vereihin on ollut tärkeää.

RiiTTa HiRvoNeN

Pas i  L e in o
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Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana 

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat

Hakuaika virkaan päättyy 11.12.2009 klo 15.00

LIMINGAN SEURAKUNNASSA ovat haettavana

LASTENOHJAAJAN TOIMI 
Työ on laaja-alaista lapsi– ja perhetyötä. Työaika on 38,25 
tuntia viikossa. Palkkaus on KirVESTES:n mukainen. Toimen 
vaativuusryhmä on 401. 

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lap-
si– ja perhetyöhön edellytetty tutkinto. Hakijan tulee olla ev.lut. 
kirkon jäsen. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee valitun 
esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rekiste-
riote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut vapaa-
muotoiset hakemukset ja CV:t lähetetään 18.12.2009 klo 16.00 
mennessä osoitteeseen: Limingan seurakunta, PL 29, 91901 
LIMINKA. Kuoreen merkintä ”Lastenohjaaja”.

Lisätietoja asiasta antaa lapsityöstä vastaava seurakuntapas-
tori Anna-Maari Ruotanen, puh. 044 752 1231.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto

Palveluja tarjotaan

SIELUNHOITO-
TERAPIAA

Ajanvaraus arkisin
Puh. 0400 878 351

Auttava puhelin elämän 
eri tarpeisiin, ihmissuhdeongelmia, 

yksinäisyyttä, ahdinkoa

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

www.mm-line.com ✂

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

ELÄMÄSI HELPOIN 
REMONTTI

Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Vuoden 2010 pysäköintikortte-
ja ja joukkoliikennelippuja jae-
taan sotaveteraaneille, sotain-
valideille, sotaleskille ja parti-
saanien uhreille Oulu10:n pal-
velupisteessä joulukuun alusta 
alkaen. 

Pysäköintikortilla on mah-
dollista pysäköidä Oulun kau-
pungin ja OYS:n maksullisil-
la kadunvarsi- ja aluepysäköin-
tipaikoilla ilmaiseksi kahden 
tunnin ajan. 

Pysäköintilupa ei ole voimassa 
pysäköintitaloissa ja rautatiease-
man edessä. Aikarajoitetuilla kiek-
kopaikoilla tulee käyttää pysäköin-
tikiekkoa. 

Pysäköintikortti on henkilö- 
ja ajoneuvokohtainen. Pysäköin-
tikorttia varten on oltava muka-
na ajokortti ja rekisteriote sekä 
rintamapalvelus-, rintamasoti-
las-, rintama- tai miinanraivaa-
jatunnus, veteraanimerkinnäl-
lä varustettu kelakortti tai soti-
laspassi. Myös todistus miinan-
raivaustehtäviin osallistumises-
ta, Sotainvalidien Veljesliiton jä-
senkortti tai todistus partisaani-
uhrikorvauksista käyvät. Lisäksi 

Pysäköinti- ja joukkoliikenneliput 
jaossa veteraaneille

mukana tulisi olla vuoden 2009 
pysäköintikortti, mikäli sellai-
nen on.

Leskillekin 
ilmaiskyydit
Matkustaminen paikallisliiken-
teessä on veteraanilipulla ilmais-
ta sotaveteraanien, -invalidien ja 
partisaanien uhrien lisäksi myös 
sotaleskille. 

Koskilinjojen autojen lisäk-
si veteraanilippu käy V. Alamäki 
Oy:n ja Kylmäsen Liikenne Oy:n 
autoissa. 

Veteraanilipun saadakseen 
tulee hakijan esittää joku yllä-
mainituista veteraanitodistuk-
sista, todistus partisaanienuh-
rikorvauksista tai sotaleskey-
destä vuosien 1939–1945 sotien 
johdosta. Lisäksi mukana tuli-
si olla vuoden 2009 veteraani-
kortti.

Pysäköintikortti tai joukko-
liikennelippu ovat henkilökoh-
taisia ja väärinkäyttämisestä 
seuraa kortin tai lipun menet-
täminen.

RauHaN TeRveHdyS

Oulun seurakuntayhtymä ei jär-
jestä tänä vuonna joululeiriä yk-
sinäisille. 
Viime vuonna kaikki halukkaat 
eivät leirille päässeet, jolloin herä-
si ajatus kahdesta leiristä. Yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohtajana 
toiminut Karjasillan kirkkoherra 
Juhani Lavanko ja silloinen Yh-
teisten seurakuntapalvelujen joh-
taja Jouni Riipinen pohtivat Rau-
han Tervehdyksen sivuilla kahden 
leirin mahdollisuutta. He eivät kui-
tenkaan luvanneet mitään.

Lavanko sai tietää leirin jär-
jestämättä jättämisestä muutama 
viikko sitten ja se tuli hänelle yl-
lätyksenä.

– Kun ei ole ollut tietoa, asiaan 
ei ole voinut tarttua.

Asiaa pohditaan kirkkoherrojen 
kokouksessa maanantaina 7. jou-
lukuuta. Kokouksessa pohditaan 
leirien vastuukantoa ja järjestämis-

Yksinäisten joululeiri jäänee 
järjestämättä

velvollisuuden kierrätystä. 
Lavanko pitää kuitenkin hy-

vin todennäköisenä, että koko-
uksesta huolimatta tänä vuonna 
leiriä ei järjestetä. 

Seurakuntayhtymän yhteisten 
seurakuntapalvelujen yksikkö on 
ollut päävastuussa joululeiristä, 
mutta työntekijöitä on ollut eri 
seurakunnista.

– On oikein ja kohtuullis-
ta, että samat henkilöt eivät 
ole vastuussa vuodesta toiseen. 
Siksi kirkkoherrojen kokouk-
sessa keskustellaankin kierros-
ta ja vastuunkannosta, Lavan-
ko sanoo.

Lavanko huomauttaa, että 
Oulun seurakunnat järjestävät 
monenlaisia joulutapahtumia, 
joissa tavoitetaan paljon ihmisiä. 
Yksinäisten joululeirin järjestä-
minen vaatii paljon työtä suh-
teessa osallistujien määrään.

Tapahtumien runsaus  
suurin syy
Johtava diakoniatyöntekijä Lii-
sa Rahkola kertoo, että joululei-
rit on suunnattu esimerkiksi yk-
sinäisille vanhuksille, yksinhuol-
tajien perheille, sinkuille ja päih-
deongelmaisille. 

Diakoniatyö ei voi Rahkolan 
mukaan järjestää joka vuosi jou-
luleiriä, koska sillä ei ole riittäväs-
ti resursseja.

– Joululeirin valmisteluun ja 
yhteydenottoihin joutuu paneutu-
maan kiireisinä joulunalusviikkoi-
na. Sitä ei ole helppo järjestää.

Rahkolan mielestä joululeiriä 
olisi hyvä miettiä laajemmin kuin 
vain diakoniatyön järjestämänä. 
Monet ihmiset, jotka eivät kuulu 
diakoniatyön piiriin, voisivat esi-
merkiksi tulla Rokualle joulun-
viettoon.

pekka HeLiN

w w w.sxc . hu

Oulun kaupunki tarjoaa ilmaisia linhja-
autokyytejä ja pysäköintiä sotien 
veteraaneille ja sotaleskille.
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Maata  kiertelemässä

Kotimaa-yhtiöiden toimitus-
johtajaksi on valittu tammi-
kuusta 2010 alkaen Jaakko
Tapaninen. 

Kotimaa-yhtiöt on maan 
johtava kirkollisen viestin-
nän mediatalo, jonka tun-
netuimpia tuotteita ovat Ko-
timaa- ja Askel-lehdet sekä 
Kirjapajan kirjat. Se on seu-
rakuntien tärkeä yhteistyö-
kumppani, joka kustantaa 
noin 40 seurakuntalehteä, 
myös Rauhan Tervehdystä. 

45-vuotias Tapaninen on 
aiemmin työskennellyt City-
lehdessä, Imagen päätoimit-
tajana ja Kustannusosakeyh-
tiö Tammen kustannusjoh-
tajana. Viime vuodet hän on 
toiminut kustannus- ja vies-
tintäalan konsulttina oman 
Great Point -yhtiönsä kautta. 

Tapaninen 
Kotimaa-
yhtiöiden 
johtoon

Kirkon työntekijöiden teke-
mien kotikäyntien määrää 
tulisi lisätä, toteaa Oulun 
seurakuntien vanhustyön 

pastori Markku Palosaari. 
Kirkon työntekijöiden koti-

käynnit vähentyivät koko maas-
sa vuosien 1985–2005 aika-
na yli 300 000:lla. Kun vuonna 
1985 kotikäyntejä oli 542 000, 
niin vuonna 2005 niitä oli enää 
200 000. 

Markku Palosaari haluaa tuo-
da esille seurakuntalaisten mah-
dollisuutta saada kirkon työnte-
kijä vierailulle kotiin. 

Kotikäyntien määrää voitai-
siin Palosaaren mukaan lisätä, 
sillä mitään rakenteellisia es-
teitä ei ole. Seurakunnat ja mo-
net järjestöt kouluttavat vapaa-
ehtoisia.

– Tällaiselle on tilaa ja tarvet-
ta. Ihmiset ovat saaneet sellaises-
ta vapaaehtoistyöstä paljon elä-
mänsisältöä, Palosaari kertoo

Kotikäyntien vähentyminen 
saattaa Palosaaren mukaan johtua 
kotien yksityistymisestä. Kohtaa-
misen tarve on kuitenkin lisään-
tynyt, hän huomauttaa. 

Kolme vuosikymmentä kestä-
neen pappisuransa aikana Palo-
saari on käynyt lukemattomissa 
kodeissa. 

Kotikäynnit muodostavat 60–
70 prosenttia vanhustyön pastori 
Palosaaren vierailuista. Loppuosa 
koostuu laitoskäynneistä.

Palosaari huomauttaa, että 
kotikäyntien laskenut määrä ei 
ole tilastojen mukaan korvautu-

Kirkon työntekijät  
haluavat kotikäynneille

nut muiden kontaktien lisäänty-
misellä.

kirkko on 
vieraantunut ihmisistä
– Ihmiset eivät ole vieraantuneet 
kirkosta vaan kirkko ihmisistä. 

Palosaari pohtii myös työnte-
kijöiden osuutta kotikäyntien vä-
hentymiseen.

– Voi olla, että työntekijöiden 
aika kuluu johonkin muuhun. 
On verkostoiduttu erilaisten or-
ganisaatioiden kanssa, ei ihmis-
ten. Halua ja intoa kotikäyntei-
hin kuitenkin on, Palosaari va-
kuuttaa.

Kirkon työntekijät etsivät Pa-
losaaren mukaan sopivaa mallia 
ja tapaa kohdata ihmiset heidän 

Kotikäynnit 
lukuina
Vuonna 1985 Oulussa oli koti-

käyntejä 13 129. Vuonna 2005 

niitä oli enää 8 680. 

Vuonna 2008 kotikäyntejä oli 

Oulussa 9 800. Luku on siis hie-

noisessa nousussa.

Vuonna 1985 kotikäynte-

jä Suomessa yhtä työntekijää 

kohti oli 31,8. Vuonna 2005 

määrä luku 9,5. Oulussa vas-

taavat lukemat työntekijää 

kohti olivat 21,8 ja 7,3. 

kodeissaan. Myös seurakuntalai-
set itse haluavat kotikäyntejä.

– Se on yleinen inhimillinen 
toivomus, Palosaari huomauttaa.

kotikäynnillä 
mahdollisuus ehtoolliseen
Kotikäynnit ovat tärkeä osa dia-
koniaa. Kotikäynneillä kohda-
taan ihmisiä, jotka eivät enää itse 
pääse seurakunnan yhteisiin ti-
laisuuksiin. 

Laulaminen, keskustelu ja ru-
kous voivat kuulua tapaamisen 
antiin. Kotikäynnillä on mahdol-
lisuus myös kotiehtoolliseen. Yh-
dessä ollessa voidaan esimerkik-
si lukea lehtiä ja hengellistä kir-
jallisuutta  

pekka HeLiN

Tilaa 
jouluhartaus 
työpaikalle
Oulussa toimivien yritysten 
on mahdollista tilata joulu-
hartaus omalle työpaikalle. 

Tilaisuudet rakentuvat ai-
na työpaikan mukaan.  Jois-
sain yrityksissä halutaan lau-
laa enemmän, toisissa taas 
on luettu esimerkiksi jou-
luevankeliumi jonkin tutun 
jouluvirren lisäksi.

Työyhteisöjen hartauksi-
en ja joululauluhetkien jär-
jestämistä varten voi ottaa yh-
teyttä esimerkiksi päivystäviin 
pappeihin arkisin kello 10–13. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
numero on (08) 316 1402, Kar-
jasillan seurakunnan (08) 531 
3213, Oulujoen seurakunnan 
(08) 531 3512 ja Tuiran seura-
kunnan (08) 531 4613.

Keijo Nissilälle 
seurakuntatyön 
kunniamerkki
Teologian tohtori Keijo Nis-
silä on yksi vuoden 2009 seu-
rakuntatyön kunniamerkeil-
lä palkituista. Kirkkohalli-
tus myöntää Seurakuntatyön 
kunniamerkin kirkon työssä 
erityisen ansioituneelle hen-
kilölle.

Nissilä teki elämäntyönsä 
Oulun hiippakunnan pääsih-
teerinä ja dekaanina vuoteen 
2006 asti, jolloin hän jäi eläk-
keelle. Lisäksi hän toimi muun 
muassa kirkolliskokoukses-
sa pappisedustajana 26 vuotta. 

Kunniamerkki luovutet-
tiin Nissilälle piispa Samuel 
Salmen adventtivastaanotolla.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat 
on kolmas islamilainen valtio, 
joka nimittää naisia mufteiksi eli 
uskonoppineiksi, joilla on val-
ta langettaa fatwa ja tehdä muita 
uskonnollisia päätöksiä.

Muutamien islamin tuntijoi-
den mielestä naisten nimittämi-
nen ei ole millään tavalla mullis-
tavaa, koska naispuolisia uskon-
nollisia johtajia on ollut aina is-
lamin historiassa.

– Päätöksen merkittävyys on-
kin siinä, että juuri valtio an-
taa naisille uskonnollista valtaa, 
sanoo islamintutkija Ebrahim 
Moosa. Hän on professori Du-
ken yliopistossa Yhdysvalloissa.

Kuusi naista aloittaa mufti-
koulutuksen ensi vuoden alussa, 
kertoo dubailainen sanomalehti. 
Koulutusohjelmaa johtaa maan 
virallinen suurmufti Ahmed al 

Uskontoon kohdistuvien 
rikosten määrä kasvoi
Yhdysvalloissa kasvoi viime 
vuonna uskontoon kohdistuvi-
en niin sanottujen viharikosten 
määrä. Rikoksia tehtiin silloin 
eniten vuoden 2001 jälkeisellä 
ajanjaksolla.

Tilastot perustuvat FBI:n ke-
räämiin tietoihin. Raportin mu-
kaan vuonna 2008 tehtiin 1 519 
viharikosta, jotka liittyivät jolla-
kin tavalla uskontoon.

Erityisesti juutalaisia ja juu-
talaisyhteisöjä vastaan kohdis-
tuneiden rikosten määrä kasvoi. 
Sellaisia oli lähes kaksi kolmas-
osaa kaikista viharikoksista.

Hyökkäykset muslimeja vas-
taan vähenivät viime vuonna hie-
man. Niitä ilmoitettiin 105. Kii-
vain vuosi muslimien kannal-
ta oli 2001, jolloin heitä vastaan 
tehtiin 597 hyökkäystä. 

Arabiemiirikunnat  
hyväksyy naismuftit

Haddad.
Sama henkilö julisti viime 

helmikuussa fatwan, jolla nais-
muftit tuomittiin. Toukokuus-
sa hän jo kutsui naisia hakemaa 
muftiksi.

Naiset on hyväksytty mufteik-
si tällä hetkellä Marokossa ja Qa-
tarissa.

Suurmuftin mukaan hänen 
päätöksensä perustui Koraaniin.

Islamintutkija Asma Afsar-
uddin Indianan yliopistosta pi-
tää päätöstä oikeana.

– On välttämätöntä, että naisia 
nimitetään tällaisiin tehtäviin. 
Islamilaisessa traditiossa on ollut 
tavallista, että naisoppineet välit-
tävät tietoa eteenpäin. Eikä pel-
kästään uskonnollista tietoa vaan 
myös yhteiskunnallista tietoa.

RNS

A r k i s to  /  E l s i  H u t t u n e n

Diakoniatyöntekijä Raili Toppinen (kuvassa vasemmalla) kotikäynnillä Irja ja Seppo Keräsen luona viime keväänä.  
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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

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

TILAISUUTEMME:
Su 6.12. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS

Puhujana Martti Väyrynen
Ke 9.12. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 4.12. klo 18–21 Kids’ action night Kempe-
leen Ylikylän koululla. Pe 4.12. klo 19 LIFT –ilta.
La 5.12. klo 18 Israel –ilta. Su 6.12. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus (perhelounas), Hannu 
Orava, House Chorus. Ke 9.12. klo 19 Sana ja 
rukous, Anja Nousiainen, Pasi Markkanen. 

 TERVETULOA!

To 3.12. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, 
Hannu Neuvonen, Jouko Annala. Pe 4.12. klo 18 
Kids’ action night, Ylikylän koululla Kempeleessä, 

toimintailta 6–12-vuotiaille, jättinyyttärit. Su 6.12. klo 11 Ehtoollisjuhla & pyhäkoulu, 
Saint’s club, Petri Mettovaara, Risto Wotschke. Ti 8.12. klo 13 Päiväpiiri. Ke 9.12. 
klo 18 Nuortenilta. To 10.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Sini Niemelä, Risto Wotschke, God`s 
bell, rukouspalvelua. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

5.12. klo 10.00 Raamattutunti, jumalanpalvelus ja lastenkirkko. 
  Vieraileva puhuja Eero Hirvonen
12.12. klo 10.00 Raamattutunti, Avustuspalvelun jumalanpalvelus 
  ja lastenkirkko. Vieraileva puhuja Leena Sund Avustus-
  palvelu ADA:sta. 
13.12. klo 12.00–15.00 Avustuspalvelutapahtuma
 klo 18.00 Joulukonsertti ja yhteislaulutilaisuus
17.–18.12. klo 11.00–15.00 Joulumyyjäiset
Aamurukouspiiri ma–pe klo 10–11. Sydämellisesti tervetuloa!

08 530 3953

5.12. La JOULUMYYJÄISET klo 11.00–13.30. Tule tukemaan työtämme. 
6.12. Su klo 11.00 Jumalanpalvelus, Oulun Kansainväliset Kristityt ICO 
vierailee. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 8.12. klo 18 Siionin jouluvirret 
seurakuntatalolla. Arpajaiset Oulun Herättäjäjuhlien hyväksi, Liminka. 
Ti 8.12. klo 19 Siioninvirsiseurat Koortilan toimintakeskuksessa, Vei-
sataan Siionin jouluvirsiä, Muhos. Ke 9.12. klo 18 Siioninvirsiseurat 
Juntonkankaan seurakuntakoti, Poltimontie 26, Kemi. 
Opiskelijat: To 10.12. klo 19 seurat Juho Peltoniemellä os. Myllytie 6 A 
14.
Tulossa: Su 13.12. klo 15 SIIONIN JOULUVIRRET Keskustan seurakun-
tatalossa: Oulun seudun virsikuoro ja Oulun körttiopiskelijoiden kuoro, 
jousiyhtye, lausunta Leena Kokko, puhe Heikki Keränen. Tarjoilu alk. 
14.30.

To 3.12. klo 19 NA- ja opiskelijail-
ta / Paras joululahjamme.
Pe 4.12. klo 19 Nuortenilta.
Su 6.12. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
Ke 9.12. klo 18 Lähetyspiiri ja 
katekismusvartti. Tervetuloa!

Perhepyhäkoulu 6.12. klo 13.
Seurat su 6.12. klo 15. Mikko 
Hautala, Jorma Räisänen.
Raamattupiiri 8.12. klo 15. 
Luuk. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 10.12. klo 19. Niilo Karjalainen: 
Kuningas Salomo. Tervetuloa!
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Oulun tuomiokirkossa 6.12.2009 klo 16.30

Ohjelma 5,– €  Järjestäjä: Oulun NMKY ry
Tuotto kehitysapuun Gambian NMKY:lle

SÄVELHARTAUS
ITSENÄISYYSPÄIVÄN

Rauhan Tervehdys 
-lehden 

JakeLu-
HäiRiöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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

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

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

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Kauniit turkit 
ja FRIITALAN 
nahkatakit
Pientä kivaa turkiksista:
Kaulukset, meikkipussit,
kännykkäkotelot, korvaläpät, 
hansikkaat, turkiskukat

Onko turkki kunnossa 
talvea varten?
Muodistukset ja korjaukset 
ammattitaidolla

Laatutietoisen valinta

Koulukatu 41, Lääkärikeskus Gynekon talo
Ma – Pe 10 –18, La 10 – 13 

TUULA-FUR
TUULATURKKI

TUULA-FUR
TUULATURKKI

TUULATURKISTA: 

Itselle iloksi 
läheiselle lahjaksi

Kuukauden tarjous: 
Korvaläpät lampaanturkiksesta 

30 eur

Outlet tangosta FRIITALAN 
mokkaturkkeja -40%

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 
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koki hänet turvalliseksi isosiskok-
seen. Aunen tyttöjä on paljon Ou-
lussa ja Kemin seudulla. 

Muistelut syntyvät Aune Auti-
on omasta toiveesta ja unelmas-
ta. Kohta 80 vuotta täyttävä Au-
tio asuu tällä hetkellä Kymen-
laaksossa. Autio ei pysty enää it-
se kirjoittamaan, mutta hän soit-
telee ja kirjoittaa avustajansa vä-
lityksellä mummoikään ehtineil-
le tytöilleen.

Hartaudesta turvaa
Anna-Maija Kurttila on Au-
nen tavoin ammatiltaan nuori-
sotyönohjaaja. Kurttila teki töi-
tä Rantsilan seurakunnassa lä-
hes 15 vuotta. Esikuvaltaan Au-
ne Autiolta hän oppi, että nuor-
ten seuraksi on pysähdyttävä ajan 
kanssa. Heidän kuuntelemisensa 
on tärkeää. 

– Maailma ja kirkon nuoriso-
työ ovat muuttuneet Aunen työ-
vuosista, mutta pienet tytöt ovat 
pysyneet samanlaisina. Myös ny-
kylapset tarvitsevat aikuisilta yk-
sinkertaisia asioita, kuten rauhal-
lista yhdessäoloa.

Eräs Aunen tytöistä muisteli 
Kurttilalle pelänneensä nukkua 
tyttöleirillä teltassa. Aune Au-
tio oli pitänyt tyttöjoukolle ilta-
hartauden, joka antoi arimmal-
lekin rohkeuden yöpyä teltassa. 
”Onkohan liikaa sanottu, mut-
ta nyt minusta tuntuu, että tuon 
hartauden aikana sain perustur-
vallisuuden koko elämälleni”, sa-
mainen ”tyttö” toteaa Kurttilalle 
lähettämässään tekstissä.  

Tytöt auttoivat perheitä
Kurttila muistaa, että Aune Au-
tio opetti heitä tekemään hyvän-
tekeväisyyttä. Tytöt keräsivät ra-
haa muun muassa ehtoollisväli-
neisiin ja alttaritauluun, jotka 
lähetettiin Afrikkaan. Ambo-

Anna-Maija Kurttila 
etsii yhteyttä 
Kemin seurakunnan 
tyttötyössä 1950-luvulla 
mukana olleisiin. 
Kemiläistytöt vierailivat 
nuorisotyöntekijä Aune 
Aution kanssa muun 
muassa Kultarannassa 
ihmettelemässä Alli 
Paasikiven villasukkia.

Kemiläislähtöinen, Oulussa asuva 
Anna-Maija Kurttila on käynnis-
tänyt etsinnän. 

Hän haluaa löytää yhteyden 
Kemissä 1950-luvulla seurakun-
nan tyttötyössä mukana ollei-
siin. Kurttila ja toinen oululai-
nen Pirkko Mattila kokoavat par-
haillaan kirjaa, johon he keräävät 
muisteluja nuorisotyöntekijä Au-
ne Aution työvuosista Kemissä.

Aune Autio oli 60 vuotta sit-
ten valmistuttuaan Suomen en-
simmäisiä koulutettuja nuori-
sotyöntekijöitä. Hän työskenteli 
kahdeksan vuotta Kemissä ja sai 
toimintaan mukaan satoja eri-
ikäisiä työläiskaupungin tyttöjä.

Anna-Maija Kurttilan mu-
kaan Aune Autio ei tuntenut 
työaikaa ja nuorista tytöistä tu-
likin hänelle perhe. Tytöt yöpyi-
vät usein ”Aunelassa”, joksi nuo-
ret kutsuivat Aution pientä vint-
tikamarikotia.

”aune oli äiti ja isosisko”
Kurttila ja Mattila luottavat saa-
vansa muisteluja varten runsaas-
ti yhteydenottoja. Aunen antautu-
minen työlleen ja tytöilleen ei ole 
unohtunut, Anna-Maija Kurttila 
on varma.

– Ainakin minulle, äidittömäl-
le tytölle, Aunesta tuli äiti, ja moni 

Aunen unelma todeksi
Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Pe 4.12. klo 19.00 Katri Ylander – Kim Herold – ”Ilta”. 
Liput 22€.

6.12. klo 12.30 Ylivieskan kaupungin Itsenäisyyspäivän 
juhla. Kahvitarjoilu klo 11.30–12.30. Ohjelmassa mm. juhlapuhe, 
ansiomerkkien jako, Ylivieskan kaupungin v. 2009 kulttuuripal-
kinnon jakaminen, Ylivieskan Sotaveteraanikuoro, Ylivieskan 
mieskuoro, Ylivieskan soittajat sekä Ylivieskan seudun musiikki-
opiston oppilaat. Vapaa pääsy!

Ma 7.12. klo 18.00. Lasten satunäytelmä Prinsessa 
ja Herne. Käsikirjoitus ja ohjaus Lena Segler-Heikkilä. 
Näyttelijöinä Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun 
Ylivieskan yksikön opiskelijat. Liput 4€, 2€ lapset.

Ke 9.12. klo 19.00 Sävelten siivin Jouluun. Ylivieskan 
seudun musiikkiopiston oppilaskonsertti. Vapaa pääsy!

Pe 11.12. klo 19.00 Anna Abreu-konsertti. Liput 25€.

Näyttelysali PPO-sali 15.11.–2.12. Janne Koski. 
Vapauden kutsu. Serigrafi oita.

Lipunmyynti ti-pe 14–19, la–su 12–16. 08 429 4545.
Koulukatu 2 B, Ylivieska. 

Katso lisää tapahtumia: www.ylivieska.fi /akustiikka

Tapahtumien aarreaitta!
AKUSTIIKKA

maalaisille lapsille tytöt tekivät 
ison kasan nukkeja.

Kurttila kertoo Aunen vetämis-
tä  diakonialeireistä. Nuoret tytöt 
matkustivat koulujen loma-aikoi-
na Kainuun ja Lapin kyliin autta-
maan perheitä. Anna-Maija Kurt-
tilan päiväkirjasta löytyy 15-vuo-
tiaan tytön kuvaus diakonialeiris-
tä Kolarissa: ”Olimme perillä vain 
kolme päivää, mutta saimme pal-
jon iloa aikaiseksi. Veimme heil-
le Kemistä keräämiämme vaattei-
ta, parsimme sukkia ja pesimme 
pyykkiä. Yhden perheen pikkupo-
jille ompelin heidän elämänsä en-
simmäiset talvihousut.” 

Aunen tytöt osasivat myös 
viettää hauskaa yhdessä. Turun 
matkallaan he kävivät Kultaran-
nassa tervehtimässä Alli Paasiki-
veä. Nuori Anna-Maija oli kysy-
nyt lapsen viattomuudella presi-
dentin puolisolta, miksi hänellä 
on kesäkuumalla jalassaan pak-
sut villasukat. Kysyjä sai vastauk-
sen: Alli Paasikivi kärsi pahasta 
reumasta.

Ei siis ihme, että Anna-Maija 
Kurttila luottaa siihen, että Au-
nen tytöillä riittää muisteltavaa 
yhden kirjan verran.

RiiTTa HiRvoNeN  

Aune Aution tytöt voivat ottaa 
yhteyttä Anna-Maija Kurttilaan, 
Krankantie 21 B, 90160 Oulu 
(anmaku@elisanet.fi) tai Pirkko 

Mattilaan, Raputie 4, 90550 Ou-
lu (pirkkoanneli.mattila@dnain-
ternet.net). 

Anna-Maija Kurttila selailee innoissaan Kemin seurakunnan vanhoja leikekirjoja. Valokuvat paljastavat, että Aune Autio keräsi 
tyttötyöhön valtavan määrän lapsia 1950-luvulla Kemissä.

Vanhoissa valokuvissa on kuvia myös nuorisotyöntekijä Aune Autiosta itsestään.



8    Nro 40      3.12.2009

VIETÄ EETTINEN JOULU. 
VALITSE TOISENLAINENLAHJA.FI

Tällä lahjalla autat 
ihmisiä kriisien keskellä.

Rauha20 €

TERVETULOA!
Helppo tulla.

Tilaa pysäköidä.
Mukava asioida!

Olemme avoinna 
arkena 9-19, la 9-15

Sammonkatu 14
puh. 08 556 1591

Bellavita
- Joulupakkaus
* päivävoide 75g
* yövoide 75g
www.kaijonharjunapteekki. 

20€

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!

MATERON PALVELUKOTI
Haluatko asua vanhuudenpäiväsi Kainuun 

maaseudulla puhtaan ja kauniin luonnon keskellä?
Tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä 

ympärivuorokautista hoitoa. 
Soita 08 713 525 Taina Matero

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO

Uuno Laukka - 
Oulun ja oululaisten 
kuvaaja
valokuvanäyttely

Avoinna:
ti - su 10 - 17
Tiedustelut puh. 08-558 47150
www.ouka.fi/ppm

Ainolan puisto

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...

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

Koulutetut naiset
laittavat myös 
omat lapsensa 
kouluun.”

KK
l”
Oikeus oppia 
(Toim. Minna Peltola)

Koulutus auttaa näkemään!
Tyttöjen koulutus on avain 
kestävään kehitykseen 
Nepalissa
Suurin osa maailman lukutaidottomista on 
köyhien maiden naisia. Suomen Lähetys-
seura tukee tyttöjen ja naisten koulutusta 
Nepalissa. Koulutus ja lukutaito-ohjelmat   
lisäävät tietoa terveydestä ja hygieniasta, 
toimeentulosta, omista oikeuksista sekä 
ympäristön suojelusta.

Auta ihmisiä näkemään elämässään uudet 
mahdollisuudet.

Lahjoita joulukeräykseen!
Soitto 0600 01515 (14,94 e + pvm)
Tekstiviesti lähetä viesti JOULU5 (5 euroa)  
  tai JOULU10 (10 euroa) 
  numeroon 16160
Netti  www.mission.fi/joulukerays
Pankki  tilinumero 800014-161130, 
  viestiksi JOULU09

Kiitos lahjastasi. Rauhallista joulua!

Keräyksen tuotosta osa menee diakoniatyöhön 
ja osa koulutusohjelmiin Namibiaan ja Tansa-
niaan sekä Palestiinalaisalueelle ja Ruoshuin 
koulun jälleenrakentamiseen Kiinassa.

Keräysluvat: Manner-Suomi ajalle 1.1.2009 – 31.12.2010, 
OKH626A/ 3.12.2008/Etelä-Suomen lääninhallitus. Ahvenan-
maa ajalle 1.1.2009 – 31.12.2009, nro 225 K14/6.11.2008/
Ahvenanmaan maakuntahallitus.

• 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

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.

§

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

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

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-Yhtiöt Oy

Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309

jaana.mehtala@kotimaa.fi

Ilmoita
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Keisarillinen senaatti ilmoitti tällä ilmoituksella vuonna 1853 Kuopion 
tuomiokapitulille, että papeiksi ja muiksi virkamiehiksi pohjoisimpaan Lappiin voitiin 
määrätä vain naimisissa olevia eikä liioin vanhoja henkilöitä. Alkuperäinen kuva 
Oulun maakunta-arkisto, Oulun tuomiokapitulin arkisto.

Historia rohkaisee 
luoviin ratkaisuihin 
kirkollisten palvelujen 
turvaamiseksi Pohjois-
Suomen syrjäseuduilla. 
Virkavuodet Lapin 
perukoilla oikeuttivat 
myöhemmin etuiluun 
viranhauissa.

Osattiinko 1800-luvulla kirkos-
sa ratkaista ongelma, joka saat-
taa olla päänvaiva tulevaisuudes-
sa myös Oulun ja Kuopion hiip-
pakunnissa: mistä saada syrjäi-
siin seurakuntiin pappeja?

Kun valtakunnan äärirajoille 
ei löytynyt 1800-luvun puolivä-
lissä pappeja, myönnettiin Lapin 
papeille erioikeuksia. Niillä yri-
tettiin tehdä sikäläiset papinvirat 
riittävän houkutteleviksi.

Keisarin luvalla Kuopion hiip-
pakunnan tuomiokapituli täytti 
Lapin seurakunnissa avoimiksi 
tulleet virat ilman ehdokasaset-
telua, vaalisaarnaa ja vaalia. 

Esivalta tarjosi papeille myös 
raskaiden Lapin vuosien jälkeen 
turvatun virkauran etelämpänä 
suosimalla heitä myöhemmissä 
viranhauissa. Muun muassa kah-
deksan vuotta Utsjoella oikeutti 
uutterasti palvelleen pappismie-
hen lukemaan hyväkseen kaksin-
kertaiset virkavuodet.

Lapin seurakuntien pappien 
erityisasemasta kerrotaan viime 

Erityisoikeuksilla  
Lapin papinvirat houkutteleviksi

sunnuntaina, ensimmäisenä ad-
venttina piispa Samuel Salmen 
adventtivastaanotolla julkaistus-
sa professori Hannu Mustakalli-
on kirjoittamassa Pohjoinen hiip-
pakunta -historiateoksessa. Mus-
takallion tutkimuksessa esitetään 
runsaasti uutta tietoa Lapin kir-
kollisista oloista ja myös kirkon 
suhteesta saamelaisuuteen. 

Lappiin sopi 
naimisissa olevat papit
Mustakallio itse poimii tutki-
mustuloksistaan hauskan yksi-
tyiskohdan. 

– Vuonna 1853 annettiin mää-
räys, jonka mukaan perimmäi-
seen Lappiin kelpuutettiin pa-
peiksi tai muiksi virkamiehiksi 

vain naimisissa olevia eikä liian 
vanhoja henkilöitä. Tämä määrä-
ys oli voimassa vielä vuonna 1939, 
eikä sitä ole ilmeisesti kumottu 
tähänkään päivään mennessä. 

– Jos siis Oulun kapituli mää-
rää pappeja vaikkapa Inariin tai 
Utsjoelle, sen pitäisi edelleenkin 
kiinnittää huomiota heidän sivii-
lisäätyynsä ja ikäänsä, Mustakal-
lio kehottaa hymyssä suin. 

Varsinaisesta pappispulasta 
pohjoisessa ei voida puhua, mut-
ta esimerkiksi Kuusamoon ha-
ettiin vasta pitkään seurakunta-
pappia. Utajärveläisten onneksi 
kirkkoherran sijaiseksi löytyi lo-
pulta eläkeläispappi.

Professori Hannu Mustakal-
lio, olisiko satoja vuosia sitten 
perukoiden pappispulaan löyde-
tyistä vastatoimista jotakin hyö-
tyä nykykirkolle?

– Ainakin menneisyydestä on 
se opittavaa, että koko kirkon on 
yhteisesti huolehdittava kirkollis-
ten palvelujen säilymisestä Lapin 
ja Kainuun syrjäseuduilla. Kyl-
lä minä perään yhteistä vastuun 
kantamista konkreettisin kei-
noin. Kyse on asenteellisesta he-
räämisestä.

– Teologeja kouluttaville yli-
opistoille se tarkoittaa muun 
muassa, että valmistuvia pappe-
ja kannustetaan rohkeasti hakeu-
tumaan myös Pohjois-Suomen ja 
Kainuun syrjäseuduille, Musta-
kallio sanoo.

RiiTTa HiRvoNeN 

Professori Hannu Mustakallion teos 
Pohjoinen hiippakunta kattaa Kuopion-
Oulun hiippakunnan vaiheet vuosina 
1850–1939. 

Paremman elämän puolesta
Uusi Täällä Pohjantähden al-
la teki minuun vaikutuksen. 
Muistan katsoneeni aiempaa 
1960-luvun filmatisointia te-
levisiosta joskus viime vuosi-
kymmenen puolivälissä. Siitä jäi 
mieleen sosialismin ylistäminen 
ja kuohkeat kampaukset. Kirjaa 
en ole lukenut, kuten en mui-
takaan Linnan teoksia, en edes 
sitä kaikkien tuntemaa sotaro-
maania. 

Itsestäänselvyytenä aina itse-
näisyyspäivänä esitettävän Tun-
temattoman sotilaan sijaan voi-
taisiinkin ruudussa näyttää tätä 
Linnan toista suurtyötä. Varsin-
kin, kun tarinan ensimmäinen 
osa kertoo itsenäistymisestä ja 

sitä edeltäneistä vuosikymme-
nistä. 

Ohjaaja Timo Koivusalon 
kolmituntinen teos on kome-
aa nähtävää. Jussi Antinpojan 
ja Alman luotsaaman Koske-
lan perheen vaiheissa elää kan-
nustaen mukana. Suon raivaa-
minen elannon antavaksi pel-
loksi, talon rakentaminen omin 
käsin, lapsien siunaantuminen, 
työnteolla saavutettu kunnioi-
tus. Jussilla ja Almalla ei ole yh-
tään vihamiestä, he ovat työte-
liäitä ja Jumalaa pelkääviä kan-
salaisia.

Pappilan torpparina elävä Jus-
si Koskela kohtaa nöyrästi venä-
läistämistoimet, pappilaan työ-
nä tehtävien taksvärkkipäivien 
lisääntymisen ja omaisuuden 
pakkolunastuksen. ”Kun vaan 
saadaan asua”, toteaa hän. Eloku-
van nähtyään ymmärtää parem-
min, miksi oma tupa on niin tär-
keä vanhemmille sukupolville. 
Omalla tontilla olevasta omasta 
mökistä ei kukaan voi ajaa pois. 

Kun Jussi tyytyy osaansa, 

hänen pojissaan elää jo muu-
tos. Pojista vanhin, Akseli, nä-
kee sosialismissa keinon oikeu-
denmukaisempaan maailmaan 
Niin myös suurin osa muista 
pentinkulmalaisista. Yhtäkkiä 
erilainen elämä onkin mahdol-
lista. Sitä ollaan valmiita tavoit-
telemaan aktiivisesti. Vallan-
kumous imaisee mukaansa ne, 
joilla on eniten saavutettavaa.

Koskeloiden lisäksi myös 
muut Pentinkulman asukkaat 
ovat inhimillisiä ja selkeitä hah-
moja. Elokuvan tekijät ovat on-
nistuneet löytämään rooleihin 
näköisensä henkilöt: Väkival-
lattomuuden nimiin vannova 
räätäli Halme näyttää idealisti-
selta, talollinen Pöyry itsepäisel-
tä mieheltä, ja ruustinna juuri 
niin herraskaiselta kuin voi ku-
vitella. 

Pääosaa, Koskelan Akselia, 
esittävä Ilkka Koivula on vir-
kistävä poikkeus. Ulkonäkö 
sopisi vaikka maantierosvok-
si, mutta hän on luonteva myös 
suoraselkäisenä, vihaa puhku-

vana toisen polven torpparina. 
Kokonaisuutena hahmoja on 

jopa hieman liikaa. Pienissä si-
vurooleissa on niin paljon koko 
kansalle tuttuja näyttelijöitä, et-
tä elokuvaan pääsy lienee ollut 
heille kunniakysymys. 

Kaikkien kohtauksien oleelli-
suus ei myöskään aukea. Järven 
rannalla lemmiskellään mui-
denkin kuin pääparin toimesta, 
mutta tapahtumien vaikutus ta-
rinaan ei avaudu ainakaan en-
simmäisessä osassa. 

Elokuvan katsottuaan teki-

si kuitenkin mieli nähdä jo jat-
koa. Verinen veljessota voi jää-
dä kummittelemaan, mutta 
senkin jälkeen jatkuu elämä.  

eLSi HuTTuNeN

Täällä Pohjantähden alla / Suo-
mi 2009. Ohjaaja Timo Koi-
vusalo, kuvaaja Pertti Muta-
nen, pääosissa Ilkka Koivu-
la, Vera Kiiskinen, Risto Tuori-
la, Ritva Jalonen, Hannu-Pek-
ka Björkman ja Jonna Järnefelt.  
Ensi-ilta 4.12.kiNokuLMa

Po h jo in e n h i i p p a ku n t a   - t e o s
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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 
Itsenäisyyspäivän aluelä-
hetys kello 9.55–11.35. Kello 
10 sanajumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Matti Pikkarainen ja hän-
tä avustaa Jyrki Vaaramo. 
Musiikista vastaavat kanttori 
Raimo Paaso ja Pohjan Lau-
lu. Kello 11.25 radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Kirsi Iso-
la puhuu itsenäisyyspäivästä.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, www.ra-
diodei.fi.
Ma-pe kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimit-
taa Karjasillan seurakunnan 
pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä 
osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 9.12. kello 15.40 Naisen al-
lakassa kuullaan Teija Haipo-
la-Väänäsen kolumni.
To 10.12. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.

Radio pooki 88,0 MHz 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 6.12. kello 9.45 radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Kir-
si Isola puhuu itsenäisyyspäi-
västä.
Su 6.12. kello 10 jumalanpal-
velus Kemin kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kuul-
laan uusintana Etappi-ohjel-
ma viime maanantailta. Raa-
helainen 89-vuotias Esteri 
Jussila kertoo lapsuudestaan 
Lapualla, sota-ajan lottatyös-
tä ja sodan jälkeisestä ajas-
ta aina tähän päivään saak-
ka. Ohjelman toimittaa Ris-
to Parttimaa.
Ma 7.12. kello 17.05 Etappi-
ohjelman vieraana on Niva-
lan seurakunnan lähetyssih-
teeri Katja Tuunanen. Ohjel-
man toimittaa Laila Korkia-
koski.

www.virtuaalikirkko.fi 
La 5.12. kello 14 Lasten kau-
neimmat joululaulut Oulun 
tuomiokirkosta.
Su 6.12. kello 10 itsenäisyys-
päivän sanajumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta. Ju-
malanpalveluksen toimittaa 
Matti Pikkarainen ja häntä 
avustaa Jyrki Vaaramo. Mu-
siikista vastaavat kanttori 
Raimo Paaso ja Pohjan Laulu.

Eetterissä

Oulun kansainvälisessä 
koulussa opiskelee 
ulkomailla asuneita 
suomalaisia, 
kaksoiskansalaisia sekä 
ulkomailta muuttaneita 
lapsia. Oma kotimaa ei 
unohdu ulkomaillakaan 
asuessa.

Yhdeksäsluokkalaiset Elina 
Kaihua ja Tuomas Väisä-
nen ovat asuneet vanhem-

piensa työn vuoksi lapsina San 
Diegossa Yhdysvalloissa. Tuomas 
on viettänyt myös kaksi vuotta 
Isossa-Britanniassa Lontoon lä-
hellä. 

He ovat täysin kaksikielisiä 
suomalaisista perheistänsä huo-
limatta; Elina puhuu isosiskon-
sa kanssa myös kotona englantia.

– Meille on tärkeää olla suo-
malaisia, vaikka opiskelu kan-
sainvälisessä koulussa Oulussa 
oli itsestäänselvyys. Sukumme 
ovat suomalaisia. Ulkomailla ol-
lessa juuret korostuvat, ja varsin-
kin San Diegossa oli mukavaa, 
kun ympärillä oli muita suoma-
laisia, nuoret kertovat.

– Amerikkalaiset ovat varsin 
patrioottisia: USA:n lippu saat-
taa olla pihalla salossa, vaikkei 
olisi edes juhlapäivä, Elina lisää. 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat lu-
keneet Suomen lähihistorias-
ta ja itsenäisyyden saavuttami-

Suomalaisia,  
vaikka kaksikielisiä

sesta varsinkin tänä syksynä. It-
senäisyys on Elinan ja Tuomak-
sen mielestä tärkeää. Tuomaksen 
edesmennyt ukki oli jatkosodas-
sa, jossa hänen kuulonsa heikke-
ni. Tuomas itse aikoo ehdotto-
masti mennä armeijaan.

– Ymmärrämme kyllä, minkä-
laisen uhrauksen edelliset suku-
polvet ovat tehneet. Se mihin itse 
olisin valmis, on vielä liian suuri 
kysymys, Tuomas pohtii.

Suomessa ovat Tuomaksen 
mielestä parasta lumiset talvet – 
niitä vielä kuulemma löytyy poh-
joisesta eli Syötteeltä, jossa hän 
laskettelee viikonloppuisin.

– Suomessa voi liikkua va-
paammin kuin Kaliforniassa, ei 
tarvitse olla aina vanhempia mu-
kana, Elina kuvaa. 

itseään kunnioittava  
kunnioittaa toistakin
Tuomaksen ja Elinan äidinkie-
len ja kirjallisuuden lehtorin 
Raija Johnsonin mukaan toi-
sen maailmansodan käsittely on 
merkittävä osa opetusta. John-
son on ottanut opetukseen Väi-
nö Linnan romaanin Tuntema-
ton sotilas.

– Romaania lukiessa on mie-
lestäni olennaista miettiä myös 
sitä, mitä vastapuoli eli venäläi-
set ajattelevat: miltä heistä tun-
tuu. Tarkastelemme sotaa mo-
nesta näkökulmasta. Kysyin ve-
näläiseltä oppilaalta, mitä suo-
malaisista käytetty tsuhna-termi 

tarkoittaa Tuntemattomassa so-
tilaassa. Hän vastasi, että kansaa, 
jolla ei ole historiaa. Mietimme, 
onko asia todellakin näin, John-
son kertoo. 

Viime keväänä hän teki op-
pilaidensa kanssa retken yhdelle 
talvisodan pahimmista taistelu-
paikoista, Suomussalmen Raat-
teentielle. Uhrien muistoksi pys-
tytettyjen kivien määrä mykisti 
oppilaat ja opettajan.

– Pohdimme, miten on mah-
dollista, että selvisimme tästä. 

Oulun kansainvälisellä koululla on seinä oppilaiden lempipaikoista. Tuomas Väisäsen lempipaikka on kesämökki itärajalla Kuhmossa, Elina Kaihuan San Diego Kaliforniassa. 
Opettaja Raija Johnson kannustaa oppilaita oman kulttuuriperintönsä tuntemiseen, asuivat he missä päin maailmaa tahansa.

Minna Pe l t o la

Onko sodassa voittajia, miten 
suuri onnettomuus sota on kan-
salle, Johnson muistelee.

Johnson sanoo korostavan-
sa oppilailleen, että on tärkeää 
tuntea kansansa historia ja kult-
tuuriperintö, jotta voi elää tois-
ten kanssa.

– Jos ei ole tervettä itsekunnioi-
tusta, ei voi kunnioittaa myöskään 
toista, neljän suomalais-kanada-
laisen lapsen äiti tietää.

MiNNa peLToLa

Itsenäisyyspäivän perinne on sy-
tyttää ikkunalle kaksi kynttilää 
kello 18–20. 

Kynttiläperinteen alkamises-
ta on useita teorioita. Yhden teo-
rian mukaan kynttilöiden poltto 
juontaa juurensa Ruotsin vallan 
ajoilta. Tuolloin kynttilät sytytet-
tiin ikkunoille kuningasperheen 
merkkipäivinä. 

Venäjän vallan sortovuosi-
na kynttilöitä alettiin kuitenkin 
polttaa poliittisessa merkityk-
sessä protestina venäläistämis-
tä vastaan. 

Vakituinen perinne kyntti-
löistä ikkunalaudalla tuli kui-

Miksi itsenäisyyspäivänä  
poltetaan kynttilöitä?

tenkin vasta vuonna 1927, kun 
Itsenäisyyden liitto kehotti sy-
tyttämään kynttilät itsenäisyys-
päivän illaksi. 

Kynttilöiden lukumäärää ei 
ole missään määrätty. Kahden 
kynttilän on kuitenkin arveltu 
viittaavan siihen, että silloin juh-
listetaan kotia ja isänmaata. 

Jotkut liittävät kynttilät ni-
menomaan sotaan. He sytyt-
tävät toisen kynttilän miehille, 
jotka menivät eivätkä palanneet 
ja toisen heille, jotka palasivat, 
vaikkakin sodan merkitseminä.

RauHaN TeRveHdyS



11   Nro 40      3.12.2009

Tie vai umpihanki?
Pohdiskelin amerikkalaisen yliopisto-opiskelijan kanssa syvällisiä. Puhe kiertyi tär-
keiksi tuntemiimme arvoihin. Keskustelukumppanini tilitti: – Kovin usein meillä päin 
ihmiset sanovat I’ve got my rights – minulla on oikeuteni, eivätkä oikein ymmärrä, mitä 
oikeastaan tarkoittavat. Sillä lauseella haetaan oikeutta itsekkyydelle.

Suurta vapautta tuntuu joidenkin meikäläistenkin mielestä olevan, että saa toteut-
taa omaa itseään toisista ihmisistä, yhteisestä edusta tai säännöistä välittämättä. Auk-
toriteetit joutavat romukoppaan, toisen omaisuutta ei kunnioiteta, toista saa loukata, 
jos siltä vain tuntuu. Voiko se oikeasti olla tavoittelemisen arvoista?

”Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki.” Runoilija Aaro Hellaakoski 
tuntuu tavoittaneen jotain oleellista vapauden kaipuusta. Mutta umpihangessa on yksin. 
Oman mielen mukaan eläminen voi käydä raskaaksi, kun toisten apuun ja tukeen on 
yksin uraa tampatessaan hankalaa turvautua. Mitä hyötyä on rajattomasta vapaudesta, 
kun suksi katkeaa yksinäisellä korpitaipaleella?

Ei ole helppoa vapauden etsintä valmiillakaan tiellä muiden matkalaisten parissa. 
Aina on niitä, jotka kärkkäästi kertovat meille, miten tiellä parhaiten pysyy. Tarjoavat 
neuvojaan vaikkei niitä pyytäisi. Jos askelmerkit eivät osu kohdalleen, tulee arvostelua 
ja moitteita. Sellaisesta on vapaus kaukana – niin arvostellulla kuin arvostelijallakin.

Millaista on vapaus, joka ei loukkaa toisia eikä tukehdu toisten arvostelun alle? Tätä 
ihmettelivät aikoinaan Jeesuksen kanssa muutamat aikalaiset. Heille Herramme sanoi: 
– Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte 
tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi.

Vapahtajamme pyytää meitä ottamaan todesta sen, ettemme pärjää yksin. Tarvit-
semme hänen rakkauttaan ja huolenpitoaan. Sillä tavoin voimme vapautua itsekkyy-
destä ja toisten asettamien vaatimusten paineesta. Jeesus tahtoo vapauttaa meidät ole-
maan se, miksi Jumala meidät loi. Vapaina voimme rakentaa oman kansamme ja koko 
maailman parasta.

Jukka HeLiN 
Merivoimien johtavana pappi

Sunnuntai 6.12. on sekä itsenäisyyspäivä että 2. adventtisunnuntai. Itsenäisyyspäi-
västä kirkkojärjestys edellyttää, että ”jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivä-
nä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä, niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä 

tilaisuuksia varten määrätty”. Jumalanpalveluksessa kiitetään maamme vapaudesta ja 
itsenäisyydestä sekä rukoillaan isänmaan ja kansan puolesta, mutta muuten reunaeh-
dot ovat hyvin väljät: voidaan siis käyttää kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tekstejä 
– tosin isänmaallisia tekstejäkin on koottu evankeliumikirjaan.

Uuden testamentin lukukappale on 1. Pietarin kirjeen alkupuolelta. Se alkaa sanoil-
la: ”Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toi-
vonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” Sopii hy-
vin toiseen adventtiin (Kuninkaasi tulee kunniassa).

1. Pietarin kirje on tunnettu jo ensimmäisen vuosisadan alkupuolella. Se sisältää 
runsaasti suullista perimätietoa ja useita huoneentaulun muotoon kiteytyneitä opetuk-
sia. Myös Vanhaa testamenttia lainataan kirjeessä runsaasti. Kirjeessä mainittu Baby-
lon merkinnee Roomaa, jota siis pidettiin eräänlaisena synnin Babylonina. Se oli alku-
kristillisen seurakunnan tapa viitata maailmanvallan keskukseen.

Kirjeessä kehotetaan kuuliaisuuteen ja varoitetaan noudattamasta ”himoja, joiden 
vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte”. Pyhyyden vaatimusta kristitty ei 
voi omin voimin suorittaa: ”Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tul-
kaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: ’Olkaa pyhät, sillä minä olen 
pyhä’.” Tähän voi pyrkiä uskossa, tuleehan toisaalla Uudessa testamentissa hyvin esiin, 
ettei kukaan itsessään kykene hyvään.

1. Pietarin kirje on hyvin linjassa Paavalin kirjeiden kanssa. Paavalin kirjeiden lisäk-
si vain siinä mainitaan termi ”Kristuksessa”. Kirje saikin jo hyvin varhain kanonisen, 
Raamattuun kuuluvan aseman. 

pekka TuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 96:1–9 tai Ps. 121 
Ensimmäinen lukukappale 
5. Moos. 8:10–17 tai Saarn. 9:13–18  
Toinen lukukappale  
Jaak. 3:13–18 tai Ap.t. 17:24–30 
Evankeliumi  
Joh. 8:31–36 tai Matt. 20:25–28 

Herramme Jeesus Kristus. 

Sytytä sydämiimme ilo siitä, 

että tulet pian kirkkaudessasi. 

Anna tämän tietoisuuden 

rohkaista meitä silloinkin, 

kun kaikki on pimeää 

emmekä löydä tietä. 

Tule pimeyteemme 

ja tuo sinne 

paluusi kirkkauden häikäisevä valo. 

Sinun on kunnia, valta ja voima ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  L i s a  Co ms to c k
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Saarelaiset etsivät 
joulua toistensa luota. 
Kyläjoulukalenteri lisää 
yhteisöllisyyttä, kalenterin 
ensimmäisen luukun 
huvimajaansa tehnyt Tuula 
Paltakari-Piekkola riemuitsee.

Hailuodossa vietetään adventtia 
aivan uudella, ellei peräti har-
vinaislaatuisella tavalla. Saa-
relaiset ovat innostuneet puu-

haamaan kyläjoulukalenterin.
Seurakunnan kanttori Kaisamarja 

Stöckell tutustui kyläjoulukalenteri-ide-
aan jo useita vuosia sitten Sveitsissä suku-
laistensa luona. Kyläläisten yhteinen jou-
lukalenteri tarkoittaa, että asukkaat teke-
vät toisilleen jouluisia asetelmia esimer-
kiksi omaan pihapiirinsä, metsään tai ko-
tinsa ikkunalle. 

Jotta kyläläiset löytävät joka päivä oi-
kean luukun, Stöckell on sijoittanut pai-
kat Hailuodon kartalle. Se on julkaistu 
kunnan ja seurakunnan nettisivuilla se-

kä kyläkaupan ja kirjaston ilmoitustau-
luilla.

Hailuotolaisessa kalenterissa kalenteri-
luukku voi olla myös saarelaisten yhteinen 
tapahtuma, kuten Kauneimmat joululau-
lut -tilaisuus kolmantena adventtisunnun-
taina ja saaren alakoululaisten kuvataide-
näyttely samana viikonloppuna.

Keskiviikkona joulukuun 2. päivänä 
luukku avautui Kniivilän museoalueella, 
jonne saaren yläkoulun kuvaamataidon 
ryhmä oli piilottanut tonttuja. Torstaina 3. 
joulukuuta luukku löytyy puolestaan Sini-
sen Pyörän Kievarin vanhasta pihapiiristä. 

Stöckell paljastaa, että lähellä joulua yk-
si luukku on meren rannalla. Silloin saare-
laisille on luvassa tunnelmointia komeiden 
ulkotulien äärellä. 

ensimmäisestä 
luukusta nalleidylliä
Kyläjoulukalenterin ensimmäisen luukun  
valmisti hailuotolainen Tuula Paltakari-
Piekkolan huvimajaansa, jossa kymmenet 
nallet viettävät tunnelmallista joulua. Ma-
jan ikkunoissa sataa pumpulilunta ja ikku-
noissa tuikkivat kauniit paperitähdet. 

Hailuodossa syntyi harvinainen kyläjoulukalenteri
Markku Piekkolan tonttu kunnostetussa tuulimyllyssä on 

kyläjoulukalenterin yksi luukku. Kanttori Kaisamarja Stöckell 

tuo tontulle valoa.

Inga Piekkola on ammatiltaan teollinen muotoilija. Siksi 
huvimajan korosteleminen sujuu häneltä ammattimaisesti.

Tuula nauttii jouluaskarteluista.
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Huvimajan idyllin ovat tehneet yhdessä 
Tuulan kanssa hänen tyttärensä Inga Piek-
kola ja lapsenlapsi Kasperi Karvosenoja.

Paltakari-Piekkola kutsuu kyläjouluka-
lenteria kotiseutusuunnistukseksi. Hän pi-
tää ideaa riemullisena, koska noin tuhan-
nen asukkaan saaressa kyläily on entisai-
koja harvinaisempaa.

– Kyläjoulukalenteri tuo saarelaiset tois-
tensa luokse, kun he etsivät kalenteriluuk-
kuja. Se lisää yhteisöllisyyttä. Kalenteri on 
perheen yhteinen harrastus, koska lapset ei-
vät löydä uutta luukkua ilman vanhempien-
sa apua, eläkeläisopettaja pohtii.

Nalleluukun tekijä uskoo, että kyläjou-
lukalenterista tulee saaressa perinne. Hän 
ennustaa nauraen, että kyläläisten kesken 
saattaa syntyä vielä hyväntahtoista kilpai-
lua siitä, kenen pihapiiristä paljastuu hur-
maavin luukku. 

Ainakin nyt on jo tiedossa, että en-
nen jouluaattoa eräästä toisesta hailuoto-
laisesta huvimajasta löytyy tämän adven-
tin makein luukku. Stöckellin piirtämästä 
kartasta käy selville silloin olevan luvassa 
kompiaisia ja kahvia.

Joululimppu 
vaihtuu joulukieloiksi
Joulu ei pääse yllättämään Tuula Paltaka-
ri-Piekkolaa. Hän ryhtyy valmistelemaan 
jouluaskarteluja heti syyspimeällä. Pe-
rinteisesti Tuula on muistanut läheisiään 
joululimpulla, mutta tänä syksynä hän in-
nostui kasvattamaan lahjoiksi joulukielo-
ja. Tuula kaivoi syksyllä kieloja juurakkoi-
neen maasta, ja nyt hän hellii niitä jouluksi 
kukkaan pimeässä ja runsaassa mullassa.

Jo nyt Paltakari-Piekkolan vanhassa hir-
sitalossa poltellaan paljon kynttilöitä. Emän-
tä huolehtii kovasti, etteivät talon kissat kaa-
da kynttilöitä hyppiessään pöydälle.

Palaa pian koko talo, emäntä motkot-
taa kissoilleen.

Tuulan joulun odotus huipentuu kir-
kossa neljäntenä adventtina pidettävään 
joulukonserttiin.

– Konsertin tunnelma on niin viiltävän 
koskettavan kaunis, että minä usein vain 
itken penkissä. Joulu on silloin jo lähellä, 
ja joulun juhla on minulle tärkeä ja paras-
ta aikaa vuodesta, hän kertoo.

RiiTTa HiRvoNeN 

Hailuodossa syntyi harvinainen kyläjoulukalenteri

Ku va t :  J aan i  F ö h r

Inga Piekkola (vas.) ja Tuula Paltakari-Piekkola koristelevat 

joulukielot sammalilla. Tuula luottaa, että kielot ehtivät kukkaan 

jouluksi.

Jokaisella Tuula Paltakari-Piekkolan huvimajan nallella on 
oma tarinansa. Isoon nalleen liittyy romanttinen tarina, 
jonka Tuula kertoo mielellään kyselijöille.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 6.12. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Matti Pikkarai-
nen ja avustaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttorina Raimo Paaso. Poh-
jan Laulu. Radio Dei. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus su 
6.12. klo 12 Heinätorin seura-
kuntatalossa. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja kanttori Rai-
mo Paaso.
Suomalainen messu su 6.12. 
klo 15 Keskustan seurakunta-
talossa. Toimittaa Ari Savuo-
ja, avustaa Juha Sarkkinen.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 3.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, kanttorina Sa-
ri Wallin.
Tilkkutäkkimessu pe 4.12. 
klo 19 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustaa Atte Kää-
riäinen, KGB-bändi.
Messu su 6.12. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Ilkka Järviö, 
Kastellin kirkkokuoro. Kahvi-
keskustelu. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 6.12. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Sa-
ri Wallin. 
Messu su 6.12. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 

avustaa Olavi Mäkelä. Kirk-
kokahvit.
Messu su 6.12. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 6.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Atte Kääriäinen, kanttorina 
Sari Wallin, Pyhän Andreaan 
lapsikuoro. 
Gospelmessu su 6.12. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA1. 
Viikkomessu to 10.12. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Nina Niemelä, kanttori-
na Ilkka Järviö. 

Tuiran seurakunta
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 3.12. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Kirkkokahvit.
Saksankielinen jumalanpal-
velus pe 4.12. klo 18 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Hans-Martin Röker, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 
10 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Messu su 6.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Nanna Helaakoski, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Gospelmessu su 6.12. klo 
12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-

taa Merja Oksman. Nuorten 
gospelryhmä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
6.12. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Iltamessu su 6.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 9.12. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina 
Heikki Jämsä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 6.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Klo 9.45 kun-
nianosoitus ja seppeleen-
lasku sankarihaudalla. Puhe 
Jouni Riipinen. Pohjan soti-
lassoittokunta. Messun toi-
mittaa Jouni Riipinen, avus-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Seura-
kuntien puhallinyhtye.
Adventtihartaus su 6.12. klo 
12 Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu su 6.12. klo 19 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, saarnaa Esko Kalaoja, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

YLIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 
6.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko, 
miesten lauluryhmä ja Yli-
kiimingin puhaltajat. Kun-
nianosoitus ja seppeleenlas-
ku sotien 1939–1945 muisto-

merkillä.
Itsenäisyyspäivän kirkkoil-
ta su 6.12. klo 19 Ylikiimin-
gin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski.

Hailuoto
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell, kirkkokuo-
ro. Kunniakäynti sankarihau-
doille.

Haukipudas
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarnaa Martti Hei-
nonen, kanttorina Else Piilo-
nen. Haukiputaan Mieskuo-
ro. Seppeleiden laskeminen 
sankarihaudoilla sekä kahvi-
tarjoilu ja kunnan järjestämä 
itsenäisyyspäivän juhla klo 12 
seurakuntakeskuksessa

Kempele
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus  su 6.12. klo 
10 Pyhän kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Pekka Rehumä-
ki, avustaja Timo Riihimäki, 
kanttorina Tomi Heilimo. Py-
häkoulu saarnan aikana. Sep-
peleen lasku sankarihaudalle.

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
6.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Saija Kronqvist, avustaa Seija 
Lomma, kanttorina Marja Ai-
nali, Leponiemi Sakari, trum-

petti. Messun jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoille, puhe 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Heikki Ketola. Itsenäi-
syyspäivän juhla seurakunta-
keskuksessa, puhe kunnan-
johtaja Jukka Weisell.

Liminka
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Aino Pieskä, 
liturgi Ilkka Tornberg, kanttori 
Mika Kotkaranta. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kunniakäynti 
sankarihaudoille, jonka jälkeen 
juhla seurakuntatalolla.

Lumijoki
Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus su 6.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, kuoro avustaa. 
Seppeleenlasku, kunniavarti-
ossa Lakeuden reserviläiset. 
Juhlakahvit ja itsenäisyyspäi-
väjuhla seurakuntatalossa.

Muhos
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Ossi Ka-
java, avustajina mieskuoron 
kvartetti ja Eveliina Kyllönen, 
trumpetti. Kunniakäynti san-
karihaudoilla. Kahvitarjoilu ja 
juhla seurakuntatalossa. 

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus 6.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ta-

pio Kortesluoma, kanttori-
na Taru Pisto, avustaa Joel 
Rantakeisu, trumpetti. Sep-
peleen lasku  sankarimuisto-
merkille. Kirkkokahvit.
Itsenäisyyspäivän kirkko-
juhla 6.12. klo 16. Tapio Kor-
tesluoma,  kanttorina, Tuo-
mo Kangas.

Pudasjärvi
Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus su 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Oska-
ri Holmström, avustaa Juha 
Kukkurainen, kanttori Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro. 
Seppeleet sankarihaudoilla. 
Kirkkokahvit ja itsenäisyys-
päivän juhla seurakuntako-
dissa klo 12.30.

SArAkYLä
Itsenäisyyspäivän jumalan-
palvelus su 6.12. klo 10 Sa-
rakylän kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Sääskilahti, kant-
tori Keijo Piirainen, Sarakylän 
kappelikuoro. Seppeleenlas-
ku sankarihaudalle. Kirkko-
kahvit.

Siikalatva
PIIPPOLA
Ponnariväen joulukirkko pe 
11.12. klo 13 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Veijo Kinnunen. Joulu-
kahvit seurakuntakodissa.

PULkkILA
Siikalatvan kunnan itsenäi-
syyspäivän juhlajumalan-
palvelus su 6.12. klo 11 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Leino-
nen. Jumalanpalveluksessa 
esiintyvät Rantsilan ja Piip-
polan veteraanikuorot, joh-
tajana Pentti Jäntti sekä Kes-
tilän mieskuoro, johtajana 
Aimo Suorsa. Kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla, kahvitar-
joilu ja pääjuhla Ylämäkelän 
koululla. 

PYHänTä
Pyhännän kunnan itsenäi-
syyspäivän juhlajumalan-
palvelus su 6.12. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustavat 
kirkkokuoro ja Enna Junno. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla ja juhla seurakunta-
talossa. 
Lasten joulukirkko ke 9.12. 
klo 9.15 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro. 

rAnTSILA
koululaiskirkko pe 4.12. klo 
9.15 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Arja Leinonen. 

Tyrnävä
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus su 6.12. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Messun 
jälkeen seppeleenlasku san-
karihaudoille.
Hartaushetki su 6.12. klo 16 
Temmeksen kirkossa, jonka 
jälkeen seppeleenlasku san-
karihaudoille.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
3.12. ja 10.12. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Hartaus to 3.12. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Juha 
Sarkkinen.
Hartaus to 3.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Aamupiiri la 5.12. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 8.12. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Pentti Koppe-
roinen ja Timo Aho.
Päiväseurat ke 9.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 9.12. klo 15, Seni-
oritalo. Jyrki Vaaramo.
raamattupiiri ke 9.12. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
keskiviikkoseurat ke 9.12. 
klo 18, Vanha Pappila. Ilmo 
Pulkamo.
Miesten piiri ke 9.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
9.12. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Rukousta, hiljai-
suutta, raamatuntekstejä, ru-
kouslauluja. Järj. Sinapinsie-
men ry, Oulun NNKY ja tuo-
miokirkkoseurakunta.
Hartaus to 10.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Ompeluseurat to 10.12. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
raamattupiiri to 3.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
raamattupiiri to 3.12. ja 
10.12. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
raamattupiiri to 3.12. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari.
Alfa-kurssi ti 8.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Pappilan raamattupiiri ke 
9.12. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
9.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 3.12. ja 
10.12. klo 12.30, Tuiran kirkko.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
rauhanyhdistyksen kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 4.12. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 8.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Antti Rautio 
alustaa anteeksi antamisesta.
raamattupiiri ti 8.12. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
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.

Oulujoen seurakunta
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 4.12. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lasten kauneimmat joulu-
laulut la 5.12. klo 14, Oulun 
tuomiokirkko. Lähetys myös: 
www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
kauneimmat joululaulut to 
3.12. klo 15, Caritas-koti. As-
ta Leinonen ja Riitta Piippo.
Joulukonsertti la 5.12. klo 
15, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.
kauneimmat joululaulut ti 
8.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Jaakko Tuisku, Ilkka 
Järviö ja Tervascanto -kuoro.
kauneimmat joululaulut ke 
9.12. klo 18, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Paula 
Rosbacka, Ilkka Järviö.
Pohjan sotilassoittokunnan 
joulukonsertti ke 9.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Mikko Alatalon suosituim-
mat joululaulut ma 21.12. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Vedä taas jouluhenkeä – 
jouluisia runoja kaikelle 
kansalle ma 14.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Runoja lu-
kevat Eeva Holma, Eeva-Kaa-
rina Sarastamo, Hilja Alasu-
vanto, Soili Hämäläinen, 
Pirkko Böhm-Sallamo ja Ju-
ha Vähäkangas. 
runokvarkki ti 15.12. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Anna-Mari Kaski-
sen lyriikkaa. Mukana pas-
tori Juha Vähäkangas.
kirjavirtaa pappilassa ke 
16.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Syyskauden viimeiset 
kirjat ovat Mauri Kunnaksen 
Joulupukki ja J. R. R. Tolki-
enin Hobitti eli sinne ja ta-
kaisin.

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.
Joulukonsertti to 3.12. klo 
19, Pateniemen kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Joel Hallikaisen joulukon-
sertti ke 9.12. klo 18, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Musiikillinen ilta joulua 
odotellessa to 10.12. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
kauneimmat joululaulut su 
6.12. klo 15, Oulujoen kirkko. 

YLIkIIMInkI
Sydämeeni joulun teen to 
3.12. klo 10–12, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Lauletaan 
yhdessä joululauluja. Tarjoi-
lu sydänyhdistyksen hyväksi.

Diakonia

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. 
Diakoniapiiri ma 7.12. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 7.12. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Juttutupa ma 7.12. klo 13–
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Keskustelupiiri kahvikup-
posen ääressä työikäisille.
Ystävänkamari ti 8.12. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pateniemen diakoniapiiri 
to 3.12. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Juttutupa ma 7.12. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vietetään pikkujoulua ja lau-
letaan joululauluja. Vieraana 
Pertti Haipola.
Juttutupa ma 7.12. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Joululauluja laulattaa kant-
tori Tommi Hekkala.
Työttömien jouluateriat:
Ke 9.12. klo 12, Ytyä. Ateria-
kortteja saa Ytyältä 26.11. al-
kaen.
To 10.12. klo 12, Rajakylän 
seurakuntakoti. Ateriakort-
teja saa 3.12. klo 12–13 työt-
tömien aterian yhteydessä 
sekä asukastuvalta.
To 10.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ateriakortteja 
saa Pyhän Tuomaan kirkolta 
ja ja Pyhän Luukkaan kappe-
lista 8.12. klo 12–13.
To 10.12. klo 12, Koskelan 
seurakuntakoti. Ateriakort-
teja saa Koskelan seurakun-
takodilta sekä Tuiran kirkol-
ta 8.12. klo 12–13.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa.
Madekosken diakoniapiiri 
to 3.12. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Työttömien jouluateria to 
17.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Jouluaterialle 
pääsee kutsua vastaan, kut-
sun saa oman alueen dia-
koniatyöntekijän vastaan-
otolta 15.12. saakka. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
8.12. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 8.12. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tahkokankaan kauneim-
mat joululaulut ti 15.12. klo 
13.30, Tahkokankaan palve-

lukeskus, juhlasali. 
kehitysvammaisten joulu-
juhla la 19.12. klo 13, Tahko-
kankaan palvelukeskus, juh-
lasali. 

kUULOVAMMAISET
Lähetyspiiri ma 7.12. klo 14, 
kuurojenyhdistys. Pastori 
Matti Laurila kertoo Nepalis-
sa tehtävästä lähetystyöstä.
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja ke 9.12. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Syyskauden pää-
tös joulupuuron merkeissä.
kuulovammaisten joulu-
juhla ke 9.12. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ota juh-
laan mukaan pieni paketti 
sillä ”ken lahjan antaa, hän 
lahjan saa”.

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 4.12. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 7.12. klo 14.30–16, Öber-
gin talo. 
Miesten saunailta ke 9.12. 
klo 16–18, Öbergin talo, 
Öbergin talo. 

Lähetys
Lähetyssopen joulumyyjäi-
set to 3.12. klo 12–18, Kes-
kustan seurakuntatalo. Jou-
luleivonnaisia ja -laatikoita, 
sukkia, vanttuita ym. käsitöi-
tä. Kahvilasta riisipuuroa ja 
kinkkuleipiä.
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta.
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. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 

316 1720. 
kehitysyhteistyötä jo en-
nen kehitysyhteistyötä 
-näyttely 23.11.–6.12. pää-
kirjasto. Näyttely kertoo ku-
vin, sanoin ja aikajanan avul-
la, kuinka kehitysyhteistyö 
on ollut olennainen osa Suo-
men Lähetysseuran toimin-
taa 150 vuoden ajan. Myös 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
lähetystyö esittäytyy.
Lähetystovi pe 4.12. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Itsenäisyyspäiväjuhlat, 
musiikkia Ynnin kvartetti. 
Pukeutua voi leikkimielises-
ti pinsseihin, rintakoruihin 
yms. ”kunniamerkkeihin”.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 3.12. ja 10.12. 
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. Raamattutunti 3.12. Juha 
Kyllönen, 10.12. joulujuhla.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 8.12. klo 17.30, Kaukovai-
nion kappeli. Vastuuhenki-
löinä Elvi ja Jaakko Lounela. 
Lähetyspiiri tukee Paulinu-

Oulun lasten joulu lauantaina

Lapsia Oulusta ja lähialueilta kutsutaan lauantaina 5. joulukuuta Oulun las-
ten joulu -tapahtumaan. Oulun lasten joulu on Oulun ev.-lut. seurakuntien 
yhteinen kaikille avoin lastentapahtuma. 

Tapahtuma alkaa kello 14 Lasten kauneimmilla joululauluilla Oulun tuo-
miokirkossa. Kauneimmissa joululauluissa lapset saavat laulaa tuttuja joululau-
luja. Lisäksi siellä esiintyvät Oulujoen ja Tuiran lapsikuorot sekä nuorten puhal-
linorkesteri Spirito. Kirkossa seikkailevat talviunilta herännyt karhu sekä talvis-
ta tunnelmaa tuovat lumihiutaleet. 

Lasten kauneimmat joululaulut lähetetään suorana lähetyksenä myös virtu-
aalikirkossa osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi. 

ulkoleikkejä ja askartelua
Joululaulujen jälkeen kello 15–17.30 on lapsille monenlaista jouluista tekemistä 
Oulun keskustan tuntumassa. 

Tasan kello 15 kaikuu tiernapoikaesitys Franzenin puistossa tuomiokirkkoa 
vastapäätä. Perheen pienimmät pääsevät askartelemaan joulukoristetta Myllytul-
lin koulun juhlasaliin osoitteessa Kirkkokatu 1. Reippaita jouluisia ulkoleikkejä 
leikitään Öbergin talon pihapiirissä. Tallikappelin seimi ja hiljainen jouluhuone 
löytyvät Piispantalon pihapiiristä Hallituskatu 3:ssa. Siellä voi tutustua joulusei-
meen sekä käydä hiljentymässä Hiljaisessa huoneessa. Piispantalosta mukaansa 
saa tuohuksen sekä lehden, josta voi askarrella jouluseimen.

Oulun lasten joulu -tapahtuma päättyy jouluevankeliumiin, joka esitetään 
kello 18 Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa. Joulunäytelmän esittää Oulu-
joen lapsikuoro. Musiikin on säveltänyt Maria Portaankorva ja sanoittanut Pirk-
ko Arola.

Koko tapahtuman ajan keskustan seurakuntatalossa on avoinna Joulukahvila 
kello 15–18. Tarjolla on piparia, pullaa, kahvia ja mehua. Vapaaehtoinen maksu 
menee lähetystyön hyväksi. 

RauHaN TeRveHdyS
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min teologisen seminaarin 
toimintaa Namibiassa.

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiiri ma 
7.12. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 7.12. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YLIkIIMInkI
Piispankamarin lähetyspuo-
ti maanantaisin ja perjantai-
sin klo 11–14, entinen kun-
nantalo. Lähetyksen hyväksi 
oleva puoti, josta voi löytää 
vaikka uudet villasukat yms.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
Oulun lasten joulu la 5.12. 
klo 14–15, Oulun keskusta: 
tuomiokirkko, tuomiokapi-
tuli, Öbergin talo. Ks. juttu 
sivulla 15. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden joulupaja to 3.12. 
ja 8.12. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Joulupajas-
sa askarrellaan, lauletaan 
ja hiljennytään. Lisäksi pie-
ni tarjoilu. Ei ennakkoilmoit-
tautumisia. Paja on osallis-
tujille maksuton. Tieduste-
lut Kaija Siniluodolta ja Outi 
Metsiköltä.
Pyhäkoulu su 6.12. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
Pyhäkoulu su 6.12. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho to 3.12. ja 10.12. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. 

Karjasillan seurakunta
kolmenpolven perheker-
ho ma 7.12. klo 10–11, Kai-
roskoti. Kerhoon kutsutaan 
alueen lapsiperheitä viettä-
mään yhdessä aamupäivä-
hetkeä Kairoskodin vanhus-
ten kanssa. Ohjelmassa on 
hartaus, askartelua ja lopuk-
si kahvi- ja mehutarjoilu.
Pyhäkoulu su 6.12. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 6.12. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 6.12. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 6.12. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 6.12. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Perhekerho ma 7.12. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. 
Perhekerho ti 8.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 9.12. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli.
Perhekerho ke 9.12. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 9.12. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 9.12. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 9.12. klo 10–

11, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 3.12. ja 10.12. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. Kansainvälisyys.
Pyhäkoulu pe 4.12. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Pyhäkoulu la 5.12. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 6.12. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 6.12. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 6.12. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
Luukkaan perhekerho to 
3.12. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 8.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti.
koskelan perhekerho ke 
9.12. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 9.12. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
9.12. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
rajakylän perhekerho ke 
9.12. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
9.12. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Luukkaan perhekerho to 
10.12. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Vauva-aamu ma 14.12. klo 
10–12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. juttu sivulla 17.

Oulujoen seurakunta
Perhepyhäkoulu su 6.12. klo 
12, Huonesuon seurakunta-
koti. Perhepyhäkoulu osal-
listuu Huonesuon sanajuma-
lanpalvelukseen. 
Pyhäkoulu su 6.12. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerhojen jouluharta-
us ke 9.12. klo 10, Oulujoen 
kirkko. Seurakunnan perhe-
kerhot kokoontuvat laula-
maan joululauluja ja kuule-
maan joulun sanomaa. Pipa-
ri- ja mehutarjoilu.

YLIkIIMInkI
Perhekerho ke 9.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret
karjasillan seurakunnan ja 
tuomiokirkkoseurakunnan 
wanhojen isosten leiri 4.–
5.12. Rokuan leirikeskus. Li-
sätietoja Henkalta p. 040 
730 4118.

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas pe 4.12. klo 
19–23, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Nuorten yökahvila, jon-
ne voi tulla viettämään iltaa 
yksin tai yhdessä kavereiden 
kanssa. Lisätietoja Atelta p. 
040 5060 315.

nuortenilta ti 8.12. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pöllönkankaan yökahvila 
Pöllö pe 4.12. klo 20–23, Pöl-
lönkankaan ostoskeskus. Yö-
kahvila Pöllö on yläasteikäi-
sille nuorille tarkoitettu per-
jantai-illan viettopaikka. 
nuortenilta ke 9.12. klo 
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Nuortenillassa voi pe-
lailla ja tutustella uusiin ih-
misiin. 
nuorten improryhmä to 
10.12. klo 17, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Hintan kellarin uudistumi-
sen juhla ti 8.12. klo 18, Hin-
tan seurakuntatalo. Oulujo-
en nuorten tekemien taide-
teosten paljastaminen ja bil-
jardipöydän käyttöönotto-
juhla. Nuorisotyön ja isos-
koulutuksen joulujuhla. Tar-
jolla on jouluinen ja sinival-
koinen tarjoilu.

Nuoret aikuiset 
kappelive la 5.12. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Kon-
sertoimassa Jippu. Tapahtu-
ma on ilmainen ja kestää rei-
lun tunnin verran. Tarvitta-
essa lisätietoja Päivi Jussilal-
ta, p. 050 340 8992.
Suomalainen messu su 6.12. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. Suomalainen messu 
on Lasse Heikkilän säveltämä 
suomalaiskansallinen kai-
kenikäisten erikoisjumalan-
palvelus, jossa virsien tilalla 
on reippaat Suomen itsenäi-
syyden historiaan kytketyt 
laulut. Tuomas Keskitalon 
ja Miika Niemisen musiikki-
ryhmä. Messu on osa ylioppi-
laskunnan itsenäisyyspäivän 
juhlallisuuksia. Messun jäl-
keen ylioppilaskunnan jär-
jestämä soihtukulkue ja sep-
peleiden lasku.
Takkailta ti 8.12. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 9.12. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena Luuk-
kaan evankeliumin joulu-
kertomus. Yhteyshenkilö 
Juha Sarkkinen, p. 050 564 
9070.
Saamenkielinen opiskeli-
jailta ke 9.12. klo 18, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Elämä 
iloista ja suruista saamen-
kielellä. Vetäjänä saamelais-
työn pastori Erva Niittyvuo-
pio. Kaikki kieltä vähänkin 
osaavat mukaan. Järj. myös 
Oulun hiippakunta. 
Cross Cafe pe 11.12. klo 19–
00.30, Isokatu 11. Cross Ca-
fen syyskauden päättää ou-
lulainen CRB. CRB soittaa 
perinteisiä virsiä uusin pop-, 
soul- ja rocksovituksin. Keik-
ka alkaa klo 21. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu Kirkon 
Ulkomaanavun työlle.

OPISkELIJAJärJESTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 4.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ilk-
ka Mäkinen: Paavo ja Paava-
li – usko ylittää kulttuureja.
OPkOn opiskelijailta la 5.12. 

klo 19, Öbergin talo. Minä lä-
hetän teidät kuin lampaat 
susien keskelle, Mailis Ja-
natuinen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 7.12. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 9.12. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
körttiopiskelijoiden seurat 
to 10.12. klo 19. Juho Pelto-
niemellä osoitteessa Mylly-
tie 6 A 14.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Verenpainemittausta ke 
9.12. klo 12–13, Intiön seura-
kuntakoti.
Tarinatupa ke 9.12. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 7.12. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 7.12. 
klo 13.30, Caritas-kodin juh-
lasali. 
Seurakuntakerho ti 8.12. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskuk-
sen mummon kammari. 
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Itsenäisyyspäiväjuhla su 
6.12. klo 13, Koskelan pal-
velukeskus. Puhe Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Mukana diakonissa Ee-
va-Marja Laitinen ja vapaa-
ehtoiset.
Eläkeläisten joulujuhla su 
13.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Messun jäl-
keen joulupuuro ja jouluis-
ta ohjelmaa. Linja-autorei-
tit ja aikataulu: Auto 1: 11.10 
Mäntykoti, 11.15 Tuiran pal-
velukeskus, 11.25 Tuiran 
kirkko, 11.30 Alppilan py-
säkki, Kaarnatie, 11.35 Hii-
dentien päätepysäkki, Py-
hän Tuomaan kirkko. Au-
to 2: 10.50 Koskelan palve-
lukeskus, Koskelan seura-
kuntakodin pysäkki, 11.00 
Rajakylän seurakuntakoti, 
11.10 Palokan palvelukes-
kus, 11.20 Pateniemen kirk-
ko, 11.30 Kuivasjärvi, Karja-
kentän pysäkki, Kaitoväylä, 
Yliopistonkatu, 11.40 Pyhän 
Luukkaan pysäkki, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Paluukul-
jetus lähtee klo 15. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten joulujuhla pe 
4.12. klo 11, Hintan seura-
kuntatalo. Linja-autot kul-
kevat seuraavia reittejä: Au-
to 1: Ylikiiminki seurakunta-
talo klo 9.45, Saviharju klo 

Lähetyssopen joulumyyjäiset 
Torstaina 3.12. klo 12–18 Keskustan seurakuntatalossa 

Joululeivonnaisia ja -laatikoita, sukkia, vanttuita ym. 
käsitöitä. Kahvilasta riisipuuroa ja kinkkuleipiä. 

Lämmin kiitos

kaikille teille lähimmäisten ys-
tävät, jotka lahjoititte suuren 
määrän lämmintä jaettavaa lä-
helle ja kauas.

On ollut ilo lahjoittaa ja saada 
välitettäväksi kiitokset. Ilo syh-
tyy jakamalla.

Siunattua adventin aikaa!

Tuomiokirkkoseurakunnan diakonia- ja lähetystyö

Jippu konsertoi  
Pyhän Luukkaan kappelissa
Kappelive-illassa lauantaina 5. joulukuuta konsertoi 
suosittu naisartisti Jippu. Vuoden viimeinen elävän 
musiikin ilta alkaa Pyhän Luukkaan kappelissa kel-
lo 19. Tilaisuus kestää reilun tunnin ja sinne on va-
paa pääsy.

24-vuotias helsinkiläinen laulaja-lauluntekijä Jip-
pu kertoo kahdella albumillaan tarinoita arjesta, rak-
kaudesta ja ikävästä – sanalla sanoen elämästä. Mu-
siikissa yhdistyvät folk-, pop- ja soul-tyylilajit. Jipun 
debyyttialbumi on palkittu Emmalla vuoden 2006 
parhaana esikoislevynä, ja se on saavuttanut kulta-
levyrajan.

Lauantaina Jippu esiintyy akustisella kokoonpa-
nolla säestäjinään pianisti ja kitaristi. 

RauHaN TeRveHdyS

Kappelivestä ja sen esiintyjistä löytyy tietoa 
osoitteesta elossa.fi/kappelive.

w w w. j i p p u . co m /  J u k ka R a p o
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10.05, Kuusamontie, Kaar-
tintie, Pohjantähdentie, Tal-
vikankaantie, Parkkisenkan-
kaantie, Huonesuon seura-
kuntakoti klo 10.25, Park-
kisenkankaantie, Vaalan-
tie, Kuusamontie, Hintantie, 
Hoikantien palvelutalo klo 
10.40, Hintan seurakuntata-
lo. Auto 2: Sanginsuun seu-
rakuntakoti klo 9.30, Lapin-
kangas, vanha arina klo 9.40, 
Laukan silta, Pikkaraisen ky-
lä klo 10, Pikkarala vanhaa 
tietä, Madekosken tiehaa-
ra klo 10.15, Sanginsuun sil-
lan kautta Vaalantielle, Yr-
jö Saarelan tie, Oulujoen 
kirkko klo 10.25, Sangintie, 
Puntarikankaantie, Vaalan-
tie, Myllyojan seurakunta-
talo klo 10.35, Koivumaan-
tie, Sangintie, Hintan seura-
kuntatalo. Paluu juhlan pää-
tyttyä.
Eläkeläisten kerho to 10.12. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YLIkIIMInkI
Porinakerho ma 7.12. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivikerho ja tiffanykerho ti 
8.12. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 8.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
kastellin kirkon joulukalen-
teri 25.12. saakka. Joka päi-
vä uusi kuva , joka päivä uusi 
akkuna jouluun avautuu. Mi-
täs sieltä tänään paljastuu? 
Joulukalenteri sijaitsee Kas-
tellin kirkon ilmoitustaululla 
Töllintien varressa. 
Seurakuntailta to 3.12. klo 
18, Juopulin koulu. Miten ke-
hitetään seurakuntaelämää? 
Kahvikupposen ja hartauden 
merkeissä pohditaan tulevaa 
yhdessä seurakunnan työn-
tekijöiden kanssa. 
Yhteinen joulujuhla la 5.12. 
klo 16, Kaukovainion kappe-
li. Järjestää Raamattuopisto, 
Kansanlähetys, Kellonkarta-
no ja Karjasillan seurakunta.
kahvikeskustelut kokoavat 
kirkkokansaa su 6.12. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Ks. erilil-
nen ilmoitus.
kunnianosoitukset su 6.12. 
klo 11.30, Oulun hautaus-
maa. Ks. itsenäisyyspäiväil-
moitus.
Opas Oulun tuomiokirkossa 
arkipäivisin 7.–23.12. klo 11–
16. Jouluseimi nähtävillä lop-
piaiseen saakka.
Miesten keskustelupiiri ti 
8.12. klo 18.30, Maikkulan 
kappelin takkahuone. Ai-
heena maallistuminen ja mo-
nikulttuuristuminen uskon-
nonopetuksen haasteena.
rauhanyhdistyksen om-

peluseurojen joulujuhla to 
10.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 
naisten ilta to 10.12. klo 18, 
Karjasillan kirkolla ryhmä-
työtila.

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, Yliopis-
tokatu 7, Linnanmaa. Are 
you a parent staying at ho-
me looking after children? 
Welcome to join us for 
refreshments, children’s ac-
tivities and a chance for pa-
rents to get together. The-
re is no enrollment or fee. 
More info Anu Marden 044 
3161 718.
Deutschsprachiger Got-
tesdienst und Weihnachts-
feier am Fr 4.12. um 18 Uhr  
in Pyhän Luukkaan kappe-
li und Gemeindesaal. Got-
tesdienst mit Pastor Hans-
Martin Röker und Raakel 
Pöyhtäri. Weihnachtsfeier 
im Gemeindesaal ab 19 
Uhr. Jeder darf gerne etwas 
Selbstgebackenes usw. mit-
bringen und auf den Tisch 
stellen.  So bekommen wir 
bestimmt viele Leckereien 
zusammen. Für Kaffee, Tee 
und kalte Getränke ist ge-
sorgt. Wir wichteln! Was ist 
das? Jeder bringt ein klei-
nes Geschenk im Wert von 
2–3 € oder etwas Selbst-
gebasteltes mit, das in ei-
nen gemeinsamen Wich-
telsack kommt. Jeder be-
kommt dann im Laufe des 
Abends von der Tonte (fi. 
tonttu) ein kleines Wichtel-
geschenk überreicht. Les-
ung der Adventsgeschichte 
Wendekind. Weihnachtslie-
dersingen und weihnacht-
liche Musik. Wer möchte, 
kann gerne seine Blockflö-
te oder auch andere Instru-
mente mitbringen.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 6.12. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.

Itsenäisyyspäivä
Oulun 
seurakunnissa

sunnuntaina 6.12.

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

kunnianosoitukset 
klo 9.45
Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapaussodan san-
karimuistomerkillä.
Oulujoen hautausmaan sankarimuistomerkillä.

klo 11.30
Oulun hautausmaan sankarimuistomerkillä ja vakau-
muksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä.
Ylikiimingin hautausmaan sankarihaudan yhteismuis-
tomerkillä.

Itsenäisyyspäivän sävelhartaus klo 16.30 
Oulun tuomiokirkossa.
Suomalainen messu klo 15 
Keskustan seurakuntatalossa. 
Itsenäisyyspäivän kirkkoilta klo 19 
Ylikiimingin kirkossa.

konsertteja joulun odotukseen

Joulukonsertti 

lauantaina 5.12. klo 15 Pyhän Andreaan kirkossa 

Perttu Mathlin, tenori ja Seppo Korhonen, piano ja 
urut. Perinteisiä joululauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 
10€.

Pohjan sotilassoittokunnan joulukonsertti 

keskiviikkona 9.12. klo 19 Karjasillan kirkossa

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.

Joulukonsertti 

torstaina 3.12. klo 19 Pateniemen kirkossa

Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden 
jouluisen musiikin konsertti. Vapaa pääsy.

Mikko Alatalon suosituimmat joululaulut

maanantaina 21.12. klo 18 Karjasillan kirkossa 

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

Joel Hallikaisen joulukonsertti 

keskiviikkona 9.12. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Lippu 12 €. Konsertilla tuetaan Tuiran seurakunnan 
lähetystyötä.

Musiikillinen ilta joulua odotellessa 

torstaina 10.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Kolme kuoroa musisoivat joulun odotukseen ja jou-
luun liittyvää musiikkia: Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
ja Kiimingin seurakunnan poikakuoro, johtajanaan 
kanttori Ulla Metsänheimo sekä Sekakuoro Tuike, 
johtajanaan kanttori Lauri-Kalle Kallunki. Solistina 
tenori Tero Ylönen, huilistina Silja Niemelä sekä pia-
nistina Raakel Pöyhtäri. Ohjelmassa on lisäksi yksin-
laulu- ja duettoesityksiä. Vapaa pääsy.

Opas Oulun 
tuomiokirkossa 

Arkipäivisin 7.–23.12. 
klo 11–16. 

Jouluseimi nähtävillä 
loppiaiseen saakka.

tiistaina 8.12. klo 18 
Hintan seurakuntatalossa 

Oulujoen nuorten tekemien taideteosten 
paljastaminen ja biljardipöydän käyttöön-
ottojuhla. Nuorisotyön ja isoskoulutuksen 
joulujuhla. Tarjolla on jouluinen ja sinival-
koinen tarjoilu.

Hintan 
kellarin 

uudistumisen 
juhla

w w w.s c h . hu /  C a t hy  K a p lan

kahvikeskustelut 
kokoavat kirkkokansaa 

Sunnuntaina 6.12. klo 10 Karjasillan kirkossa 

Tilaisuuden pohjana on juuri päättynyt jumalan-
palvelus. Toteutuksessa mukana olleet seurakun-
nan työntekijät ovat paikalla. Papin kanssa voi ju-
tella saarnan sisällöstä ja kanttorin kanssa vaikkapa 
messuun valituista virsistä ja musiikkiesityksistä. Ti-
laisuuden vetäjänä toimii vapaaehtoinen seurakun-
talainen, joka avaa keskustelun omalla puheenvuo-
rollaan. 

Tilkkutäkki- 
messu 

perjantaina 4.12. klo 19 
Pyhän Andreaan  

kirkossa
 

Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustaa Atte 
Kääriäinen, KGB-bändi.

Vauva-aamuissa 
hassutellaan ja ihmetellään
Kerran kuukaudessa kutsutaan vauvoja ja vanhem-
pia Pyhän Luukkaan kappeliin viettämään Vauva-aa-
mua. Aamun aikana hassutellaan, lorutellaan, laule-
taan, hiljennytään ja tutustutaan maailmaan eri ais-
tien kautta.

Aamut ovat suunnattu perheen ensimmäiselle, al-
le vuoden ikäiselle vauvalle ja hänen vanhemmalleen. 

– Äidiksi tai isäksi tulo on suuri muutos. Vauva-
aamut tarjoavat paitsi tekemistä, myös keskustelu-
kumppaneita, kun koolla on useampi samanlaises-
sa uudessa elämäntilanteessa oleva, kertoo Tuiran 
seurakunnan lastenohjaaja Anu Marden.

Mukaan ovat tervetulleita myös seurakuntaan 
kuulumattomat.

Joulukuun vauva-aamussa maalataan joulukort-
teja. Sitä varten on pienellä taiteilijalla hyvä olla sot-
kun kestävä vaatetus. Ensi vuoden puolella on lu-
vassa vauvahierontaa, värien ihmettelyä, vauva-
jumppaa, soseella maalaamista ja luontoretki.

Aamun päätteeksi tarjotaan piltit ja kahvit, jon-
ka vuoksi aamuihin ilmoittaudutaan edellisen vii-
kon torstaihin klo 15 mennessä Teija Kokolle p. 050 
5347 477. Kullakin kerralla mukaan mahtuu kym-
menen vauvaa ja vanhempaa.

RauHaN TeRveHdyS

Vauva-aamut Pyhän Luukkaan kappelilla kello 10–12. 
Ma 14.12. maalaamme joulukortteja (huom. maalaa-
miseen sopiva vaatetus), ma 18.1. vauvahierontaa ter-
veydenhoitaja Hilkka-Liisa Heikkisen opastamana, ma 
22.2. ihmettelemme maailman väriloistoa, ma 15.3. 
vauvajumppa, ma 12.4. sosemaalausta (huom. vaihto-
vaatteet ja oma pyyhe mukaan), ma 10.5. luontoretki.
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3.–10.12.2009enot oulussa 

29.11.– 26.12. 

Joululaulut soivat Oulun alueella 
taajuudella 88,8 MHz  

kaapelikanavalla 91,9 MHz
netissä www.jouluradio.fi

klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Sofia Magdalena -yhtye.
klo 18, Tuiran kirkko. Oulun 
Laulu -kuoro.
klo 18, Kastellin kirkko. Ter-
veydenhuoltoväen kauneimmat 
joululaulut. Oulun kamarikuoro, 
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.

www.virtuaalikirkko.fi
5.12. klo 14, 13.12. klo 15 ja 20.12. 
klo 17 Kauneimmat joululaulut 
Oulun tuomiokirkosta.

to 3.12.
klo 15, Caritas-koti.

la 5.12.
klo 14, Oulun tuomiokirkko. 
Lasten kauneimmat joululaulut. 

su 6.12. 
klo 15, Oulujoen kirkko.

ti 8.12. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 
TervasCanto-kuoro. 

ke 9.12. 
klo 18, Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskus.

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.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Kastetut
Tuomiokirkko: Samuel Ka-
ri Aukusti Hietala, Minja So-
fi-Erika Poropudas, Moona 
Anniina Ranta.
karjasilta: Oskari Aleksi Ju-
hani Huhtamäki, Saku Eino 
Juhani Kainulainen, Eetla 
Lumia Kangas, Elli Noora Eli-
sabeth Karjalainen, Keijo Is-
mo Ilari Laitinen, Niilo Elias 
Louhelainen, Anni Ella Au-
rora Markuksela, Iina Julia 
Siltakoski, Sanni Sofia Suor-
sa, Niklas Jalo Matias Suti-
nen, Ella Olivia Väre.
Tuira: Topi Urho Johannes 
Hiltunen, Sanja-Kaisa Jalo-
nen, Lenni Kullervo Koivu-
ranta, Juho Samuel Korpi-
pää, Eena Wilhelmiina Ma-
tikainen, Kosti Harri Edvard 
Nybacka, Hannes Mikael 
Päivärinta, Saimi Iida Alina 
Siika-aho, Kreeta Suvi Mai-
ja Svärd, Tuure Elias Tuik-
kala, Veera Emilia Pelagea 
Tuomela. 
Oulujoki: Andreas Nuut-
ti Benjamin Gärding, Vilma 
Anni Juaditta Honkalampi, 
Saana Senja Alisa Kuutti, Ed-
la Amalia Lapinkangas, Re-
bekka Astrid Löf, Sofia Ai-
no Amanda Perttula, Reko 
Veikko Petteri Roivio, Kons-
ta Juhani Soininen, Lyydia 
Isabella Tölli, Pietu Akseli 
Ukonmaanaho, Jimi Valtte-
ri Väliaho.

Elämän polku
Vihityt

Tuomiokirkko: Antti Tapa-
ni Tenetz ja Katri Marjatta 
Laiho.
karjasilta: Jukka Tapani 
Mykkänen ja Eva-Marja Su-
sanna Kokkarinen, Lauri Al-
bert Taskila ja Sara Pauliina 
Kaisto.
Oulujoki: Toni Samu Sebas-
tian Nygård ja Taru Sofia Su-
vilehto.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Paavo Juha-
ni Raumala 63, Urho Viktor 
Ristiluoma 96, Seppo Jaakko 
Juhani Siira 65.
Tuira: Janne Juhani Haapa-
nen 34, Pertti Antero Kaik-
konen 59, Helvi Maria Kerä-
nen s. Karhu 92, Olavi Kort-
tilalli 79, Kerttu Kaarina Val-
lius s. Karvola 78, Jorma Ola-
vi Ylönen 58.
karjasilta: Pekka Mati-
as Kangas 24, Risto Ilmari 
Nummi 69, Alli Emilia Paak-
ki 98, Kauko Matias Ryky 81, 
Anna-Leena Seppälä s. Pasa-
nen 82.
Oulujoki: Aino Maria Karhu 
s. Pekkala 97, Hanna Marjat-
ta Mäkelä s. Paananen 58, 
Esa Olavi Timonen 65.

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

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

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

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

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

Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Vaarakyläntie 208, Taivalkoski
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo
Kirkkokatu 5
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Juttukahvila to 3.12. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa, vieraana Liisa Kauppila 
kotihoidosta. 
Perhekerhojen puuro-
juhlat pe 4.12. klo 10 Mar-
tinniemen srk-kodissa, to 
10.12., klo 10 Kellon srk-ko-
dissa (huom. aika) ja Vakku-
rilassa ja Jokelassa pe 11.12.
klo 10. Perhekerhojen syys-
kausi päättyy puurojuhliin. 
Kevätkausi jatkuu viikolla 2.
Martinniemeläinen Puu-
roilta ti 8.12 klo 17 Martin-
niemen seurakuntakodilla. 
Ohjelmassa puuron lisäk-
si joululauluja, lapsille as-
kartelua ja iltahartaus. Vie-

Hartaus to 3.12. klo 14 
Ala-temmeksen vanhain-
kodissa.
Askarteluilta naisille to 
3.12. klo 18.30 seurakunta-
talossa. 
kerhot: Päiväkerho 3-vuo-
tiaille maanantaisin klo 10 
ja klo 12.45 kokkikerho. 
Päiväkerho 4-v. A tiistai-
sin klo 10 ja sisarusryhmä 
A klo 13. Päiväkerho 4-v. B 
keskiviikkoisin klo 12.30. 
Sisarusryhmä B torstaisin 
klo 10 ja klo 10 perhekerho 
srk-talolla. Päiväkerho 5-v. 
perjantaisin klo 10 ja kok-
kikerho B klo 12.30. Ker-
hot Lukkarinkankaan ker-
hohuoneella.
Lapsikuoro ma klo 16–
16.45 srk-talolla. 
kirkkoneuvoston kokous 
ma 7.12. klo 18 virastossa. 
kirkkovaltuusto ja joulu-

Saarenkartanon hartaus 
to 3.12. klo 14.30.
kirkkokuoro to 3.12. klo 
18.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 4.12. klo 10.
raamattu- ja rukousilta ti 
8.12. klo 18 Eila Ranta-Suo-

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52

Virastopäivystys maa-
nantaisin klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja su-
kuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

Työntekijät:
kirkkoherra 040 7430 371
kanttori 040 7430 381
diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

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 

Joululauluilta 
Perjantaina 4.12. klo 19 
Lumijoen kirkossa. Ilta-
pala rauhanyhdistyksel-
lä. Grilli kuumana myös 
seurakuntatalon pihalla.

ateria ti 15.12. klo 18 srk-ta-
lossa.
Lauluseurat ti 8.12. klo 18 
Limingan srk-talolla, laule-
taan Siionin jouluvirsiä. 
raamattuopetus ti 8.12. 
klo 18.30 srk-talossa, aihee-
na Johanneksen kirjeet.
Lumilyhdyn hartaus ke 
9.12. klo 14.30.
Partio: Ke 9.12. mafeking  
klo 18 Limingassa kotiko-
lolla.
Päiväkodin joulujuhla ke  
9.12. klo 18.30 kirkossa. 
kirkkokuoro ke klo 18.30.  
rauhanyhdistys: Joululau-
luilta pe 4.12. klo 19 kirkos-
sa. Ompeluseurat ke 9.12. 
klo 19 ry:llä.
Vihityt: Jukka Pekka Saas-
tamoinen ja Hannele Kris-
tiina Eskola, Petro Olavi 
Risto ja Milla Maria Van-
hala.

railijana sahan soittaja Su-
lo Räinä. 
Missiokerho eli varhais-
nuorten raamattu- ja lähe-
tyskerho pe 4.12. klo 15 lä-
hetystoimiston vieraskama-
rissa.
Partiolaisten soihtukul-
kue itsenäisyyspäivänä 
6.12. klo 16 kirkonkyläny-
läasteelta kirkkoon. Kirkos-
sa lupaustenanto ja harta-
us, jonka jälkeen kahvit srk-
keskuksessa.
Jouluinen ilta kehitys-
vammaisille ja heidän 
läheisilleen ti 8.12. klo 18 
srk-keskuksessa. Kahvitar-
joilu. Meidän pojat ja Tier-

napojat esiintyvät. Pikkupa-
ketti (2 €) mukaan.
Miestentiimi ke 9.12. klo 
18 Lähetystoimiston vieras-
kamarissa. Tule mukaan jut-
telemaan, olemaan Sanan 
ääressä ja rukoilemaan.
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.
Vapaaehtoisten advent-
ti-ilta pe 11.12. Isoniemen 
leirikeskuksessa. Muka-
na kiiminkiläisiä. Ilm. 4.12. 

Vähävaraisten jouluateria ti 22.12. klo 12–14 srk-keskuksen isossa salissa. Ateria al-
kaa jouluhartaudella. Ilmoittautumiset 15.12. mennessä itsepalvelukirpputorin kassal-
le tai puhelimitse 08 3410 07. Järjestävät Haukiputaan seurakunta ja työnhakijat ry.

Vapaaehtoistyötä 
kaksi tuntia kahdesti kuukaudessa?
Etsimme ikäihmisten kanssa viihtyviä lähimmäisiä va-
paaehtoistyöhön, esimerkiksi juttu- tai ulkoiluseuraksi.  
Tiedustelut diakonissa Johanna Kerolalta, p. 045 1393 
993 tai johanna.kerola@evl.fi. 

Joulumyyjäiset K-Supermarket Revontorin aulassa 
pe 4.12. klo 15–18 tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 
Myytävänä laadukkaista materiaaleista ja aineista 
tehtyjä käsitöitä, leivonnaisia sekä porkkana- ja lant-
tulaatikoita. Tuotto käytetään lyhentämättömänä 
oman seurakunnan nimikkolähetystyön hyväksi Tan-
saniassa, Angolassa ja Lähi-idän alueella lähetystyön-
tekijöiden sekä radio- ja raamattutyön välityksellä.

kYLäJOULUkALEnTErI JATkUU

Nyt kurkistamaan kyläjoulukalenteriin! Osa kohteista 
rajoittuu tiettyyn kellonaikaan, joka mainitaan osoit-
teen yhteydessä. Mikäli aikaa ei ole mainittu, voi luuk-
kua käydä katsomassa milloin vain, ja joitakin luukkuja 
siitä päivästä eteenpäin jouluun saakka. Koko kyläjou-
lukalenterin tarkka luukkukartta osoitteineen on saa-
tavissa kirjastosta, kaupoista ja pankista.

To 3.12. Sinisen Pyörän kievari
  Viinikantie 32
  Päärakennuksessa avoimet ovet klo 14–18. 
Pe 4.12.  Perhepäiväkoti Tuomikka
  Haapalantie 4
la 5.12.  Alakoulun ikkuna
  Luovontie 61. 
  Iltapäiväkerho ja 1–2-luokkalaiset.
Su 6.12.  Aito Helmi -salin aulaikkuna
  Luovontie 61. 7-luokkalaiset 
  Ma 7.12. Osuuspankin näyteikkuna 
  Luovontie 138. 
  Glögitarjoilu pankin aukioloaikana.
Ti 8.12.  Sipolan lampola
  Ojarannantie 30. Kello 14–18.
ke 9.12.  Päiväkoti Onnensaarii
  Kenttäläntie 8
To 10.12. kylätalon ikkuna
  Entinen pääkauppa Seo-huoltoasemaa
  vastapäätä. Hailuoto-seura.

Huom. Lue sivuilta 12–13 juttu joulukalenterista.

Itsenäisyyspäivä 
Hailuodossa 

Lipunnosto kirkolla kel-
lo 9.45. Sanajumalan-
palvelus kello 10. 
Kunniakäynti sankari-
haudoille.
Juhlakahvit klo 11.30 
seurakuntasalissa. 
Itsenäisyyspäivän juhla 
kirkolla kello 12.

melalla, Pölläntie 38.
Päiväpiiri ke 9.12. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 10.12. klo 
10 kirkolla, jouluaskartelua.
kirkkokuoro to 10.12. klo 
18.30.

mennessä diakonissa Johan-
nalle, p. 045 1393 993 tai lä-
hetyssihteeri Helenalle, p 
.040 5014 764.
kirkkovaltuuston kokous 
ti 15.12. klo 18.30 Wirkkulas-
sa. Kokouksen asialuette-
lo on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustaululla 
kirkkoherranviraston auki-
oloaikoina. Kokouksen tar-
kistettu pöytäkirja on näh-
tävänä kirkkoherranviras-
tossa 21.12.2009–21.1.2010. 
Kirkkoherranvirasto on 
avoinna ma-pe klo 10–14 ja 
to klo 10–17.
Haukiputaan kirkon ka-
marikuoron joulucd-levy 
riemuisa joulun sano-
ma 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. Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro 
on avannut omat kotisivut 
osoitteessa www.haukipu-
taankirkonkamarikuoro.fi 
rauhanyhdistys: Hau-
kipudas: raamattuluok-
ka pe 4.12. klo 18.30 Lohel-

la, Kauppilantie, joulumyy-
jäiset la 5.12. klo 11 srk-kes-
kuksessa, joululauluilta la 
5.12. klo 18 kirkossa, ilta-
pala ja puheenvuoro nuo-
rille srk-keskuksessa, kel-
lo: päiväkerho pe 4.12. klo 
17 Kellon srk-kodissa, raa-
mattuluokka pe 4.12. klo 
17.30 Siiralla, Takkurannan-

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

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.12.2009

tie 199, ompeluseurat pe 
4.12. klo 18.30 Perkkiöllä, 
Letontie 58, kotimyyjäiset la 
5.12. klo 13 Rontilla, Nuot-
tatie 38, seurat su 6.12. klo 
14 vuodeosastolla. Jokiky-
lä: Itsenäisyyspäiväjuhla su 
6.12  klo 15 ry:llä, yhteispäi-
väkerho ke 9.12. klo 17.30 
ry:llä, sisarpiirin joulujuhla 
to 10.12. klo 18.30 ry:llä.
kastettu: Janette Vilhel-
miina Soronen, Eerik Jouko 
Antero Niemelä, Salla Kris-
tiina Räinä, Iida Elea Leppä-
nen, Veera Aurora Väänä-
nen, Ella Kristiina Isokoski.

w w w.sxc . hu /  Dan B ra d y w w w.sxc . hu /  S i r i  K r i s t e ns e n
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.12.2009

Miesten raamattupiiri to 
3.12. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Vares-keskuksen järjestä-
mä vapaaehtoistoiminnan 
pääjuhla torstaina 3.12. klo 
18–20 Pohjankartanossa 
Oulussa. Linja-auto kulje-
tus lähtee Kirkonkylän srk-
kodilta klo 17.30. Hinta 5 €, 
kerätään autossa.
Varhaisnuorten kuorojen 
yhteisharjoitus pe 4.12. klo 
15 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti 
ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen. 
Vanhassa pappilassa ke ja 
to klo 9.30–11, Kirkonkylän 
srk-kodilla ke klo 9.30–11 ja 
Pyhän kolminaisuuden kir-
kossa ti ja pe klo 9.30–11. 

kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma-ti ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14, to klo 9–17

ZEPPELIInISSä TAPAHTUU

Jouluseimi Zeppelinin kappelissa joulun ajan. Sei-
men on tehnyt Matti Lahtinen. Kappelin ovet ovat 
avoinna kauppakeskuksen aukioloaikana.

kauneimmat joululaulut to 17.12. kello 18. 
Mukana lukion kamarikuoro.

Perhekerhoissa puurojuhla 
viikolla 50.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 9.12. eikä seura-
kuntapiiriä to 10.12. 
kirkkokuoro ke 9.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
naisten raamattupiiri to 
10.12. klo 18.30 kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Omaishoitajien ja läheis-
ten yhteinen puurojuh-
la ti 15.12. klo 12–15 Hauki-
putaalla. Lähdemme taksi-
kyydeillä kirkonkylän seura-

kuntakodilta ja Kokkokan-
kaan srk-keskuksesta. Tar-
kat lähtöajat seuraavassa 
lehdessä. Jos tarvitset kyy-
tiä kotoa seurakuntakodil-
le tai Kokkokankaalle, niin 
ota yhteyttä mahdollisim-
man pian diakoni Heiniin, 
040 7790 368. 
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti, to klo 14–17 ja la 
klo 10–13. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta ma, ke, pe 
klo 10–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila maanantaisin 

klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joilla on 
päivisin aikaa
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, kokki-
kerho ke klo 17.30–19, draa-
ma- ja leikkikerho to klo 
17–18. Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. 
nuoret: Nuorten ilta to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Yöpappila pe 4.12. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten joulujuhla to 10.12. klo 
19 kirkossa. Nuorten peli-
vuoro Kempelehallilla tiis-
taisin klo 16.30–18. Zeppe-
linin päivystys perjantaisin 
klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Itsenäisyyspäiväjuhla ja 
seurat su 6.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Itsenäisyyspäivän seurat ja 
lauluilta su 6.12. klo 16 ry:llä.
kastetut: Sofia Aada Emilia 
Kinnunen, Senni Iida Maria 
Halonen, Inka Alisa Näykki, 
Isa Sade Ilona Vanhala, Essi 
Inkeri Holappa.
kuollut: Anna Aune Eliisa 
Hakanen s. Greus 92, Hil-
ja Aino Annikki Hyvärinen 
s. Moilanen 83, Liisa Emilia 
Dubatscheff s. Gärding 76, 
Mikko Antero Koistinen 62. 

kIrkkOkUOrOn MYYJäISET 

Lauantaina 5.12. kello 11–13 
Kirkonkylän seurakuntakodissa 

Myynnissä lihakeittoa, kakkuja, pikkuleipiä, pitkoja, 
uunijuustoa, limppuja, leipää ja jouluisia tuotteita, 
arvontaa ym. Tervetuloa lounaalle ja ostamaan ruo-
kaa (omat astiat mukaan). Osa tuotosta oman seu-
rakunnan diakoniatyölle.

VAnHEMMAn VäEn  
kAUnEIMMAT JOULULAULUT 

Torstaina 10.12. klo 13 kirkossa
Kuljetusta tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä 
diakonissa Leena Hintsalaan p. 040 7790365.

Hartaus ke 9.12 klo 14 Jaa-
ran kartano, Miia Seppänen 
ja Marja Ainali.
Pyhäkoulu su 6.12. klo 
12.45–14 Jäälin seurakunta-
kodissa.
Jumalanpalvelussuunnit-
telu ke 9.12. klo 17 viras-
ton neuvotteluhuoneessa. 
Suunnitellaan 20.12. pidet-
tävää messua. 
kiiminkijoen opiston yk-
sinlaulajien konsertti ti 
8.12. klo 19 seurakuntakes-
kuksessa.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut to 10.12. klo 18 seu-
rakuntakeskus. Miia Sep-
pänen, Kiiminkijoen kou-
lun Lucia-kuoro, johtaa Ee-
va-Liisa Pietiläinen ja Jäälin 
koulun kuoro, johtaa Raakel 
Pyykkönen.
kirkkovaltuuston kokous 
to 10.12. klo 18 Jäälin seura-
kuntakodissa.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-

PErInTEInEn 
ELäkELäISTEn JOULUJUHLA 

Torstaina 10.12. kello 13 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa

Juhla alkaa ohjelmallisella 
osuudella ja päättyy joulupuu-
roon ja torttukahveihin. Muka-
na muun muassa viime vuoden 
tiernapoikakisassa voittaneet 
tiernapojat sekä pieniä laula-
via päiväkerholaisia. Varaa ha-
lutessasi pientä rahaa mukaan 
ostoksiin.

Juhlan järjestävät Kiimingin 
eläkejärjestöt, veteraanit, kaa-
tuneitten omaiset ja Kiimingin 
seurakunta

pyynnöt: Erja Haho (Kk) 
0400 775 164 tai Seija Lom-
ma (Kk) 040 579 3247 ja Jaa-
na Kontio (Jääli) 040 579 
3248. 
Ystäväpiiri to 3.12. klo 14 
Huttukylän nuorisoseuran-
talolla.
Diakoniapiirin joulumyy-
jäisten leivontatalkoot ma 
7.12. klo 8 seurakuntakes-
kuksen keittiöllä. 
Sururyhmä to 3.12. klo 18 
Montin-salissa, Raimo Salo-
nen ja Seija Lomma.
Juttunurkan joululaulu-
hetki ja joulupuuro ma 
7.12. klo 11–13 Jäälin seura-
kuntakodissa. Vieraana työ-
pajan väkeä.
Joulumyyjäiset ma 7.12. klo 
12.30 Kolamäen kerhohuo-
neella, Lomma Seija. Joulu-
puuro ja -soppa 3 euroa ja 
torttukahvit 2 euroa. Ar-
vonta ja onnenpyörä.
Eläkeläisten jouluinen seu-
rakuntakerho ti 8.12. klo 

13 seurakuntakeskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt virastoon 
p. 040 584 4406. Pieni pa-
ketti mukaan.
Omaishoitajaryhmä ke 
9.12. klo 13–16 Talkkunatu-
valla.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä to 10.12. klo 14 
Montin-salissa. 
kehitysvammaisten kirk-
kohetki pe 11.12. klo 9.30 
kirkossa. Kirkkohetken jäl-
keen joulupuuro ja joulu-
askartelua seurakuntakes-
kuksessa.
Lähetystyön joulumyyjäiset 
pe 4.12. klo 9–17 S-marketin 
ja ABC:n aulassa. Myynnissä 
käsitöitä, leivonnaisia ja laa-
tikoita. Arpajaiset.
Lähetyspiiri ti 8.12. klo 13 
Lähimmäisen tuvalla, Arja 
Rajala.
kiimingin ja Haukiputaan 
seurakuntien yhteinen dia-
konia- ja lähetysväen ad-
ventti-ilta pe 11.12. Hauki- putaan Isoniemen leirikes-

kuksessa. Lähtö yhteiskulje-
tuksella Jäälin seurakunta-
kodilta klo 14.45. Linja-au-
to kulkee Kolamäen (15.00), 
kunnanviraston (15.10) ja 
Alakylän tien kautta kohti 
Haukipudasta. Lähtö takai-
sin kotiin noin klo 21. Ilmoit-
tautumiset pe 4.12. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon p. 
040 584 4406.
Perhekerho to 3.12. klo 9.30 
Kirkkopirtillä.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 

Jouluinen ilta 
pariskunnille 

La 12.12. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakes-
kukseen Kissaojantie 12. 
Vielä mahtuu pariskun-
tia mukaan. Ilmoittau-
tumiset Saija Kivelälle, 
p. 040 7790 375.

kUOrOJEn JA SOLISTIEn JOULUkOnSErTTI

Kiimingin seurakunnan poikakuoro, kirkkokuoro ja Vanamot-lauluryhmä järjestävät 
yhteisen joululaulukonsertin keskiviikkona 16.12. kello 18 seurakuntakeskuksessa. 
 Poikakuoron mukana laulaa myös komea rivi poikien isiä ja tämä 35-henkinen 
miehekäs laulajajoukko esittää muun muassa kolmen kuninkaan marssin, josta dip-
lomiurkuri Risto Ainali esittää myös C. Franckin säveltämän urkusävellysversion.

Kuoroja johtavat Ulla ja Jarkko Metsänheimo sekä Marja Ainali.
Miessolistien esittämänä kuullaan tunnelmallisia lauluja. Konsertin yhtenä hui-

pennuksena tenori Matti Laurila esittää A. Adamin iki-ihanan Oi Jouluyö -laulun.
Myös yleisö pääsee mukaan laulamaan. Konsertin ohjelma 5 € menee kuorojen 

toiminnan tukemiseen.

Jäälin seurakuntakodissa.
Esikkoryhmä ti 8.12. klo 10 
Montin-salissa. Ensimmäi-
sen lapsen saaneiden oma 
hetki tavata muita vanhem-
pia ja lapsia.
Lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantai-
sin ja tiistaisin klo 15 men-
nessä p. 0400 835 374 / las-
tenohjaajat.
nuoret: Gospelkonsertti 
Watson to 3.12. klo 18 seu-
rakuntakeskuksessa.

kirkkovaltuusto to 10.12.
klo 17.30 Jäälin seurakunta-
kodissa.
rauhanyhdistys: Maakun-
nalliset lauluseurat pe 4.12. 
klo 18.30 ry:llä. Itsenäisyys-
päivän seurat su 6.12. klo 17 
ry:llä.
kastetut: Ellen Aleksandra 
Mattila, Oliver Lauri Joel 
Hautajärvi.
Vihitty: Teemu Tapani Ojala 
ja Satu Marika Angeria.
kuolleet: Matti Einari Saa-
rela 73, Jouni Juhani Mart-
tila 32, Alli Eliina Aarnos 91.

w w w.sxc . hu /  Ma r g a r e t  Yo u n g
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Diakoniatoimistot 
Ajanvaraukset ennen 
joulua 7.12. mennessä:  

Kirkonkylä  
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521 226  

Tupos 
Maisa Hautamäki
p. 044 7521 227 

kuorot: Tähdet to 3.12. klo 
16–17 srk-talolla.
Cross Stitch pe 4.12. klo 18 
Vanamossa.
rantakylän kauneimmat 
joululaulut pe 11.12. klo 19 
kappelilla.
nuoret: Nuortenilta to 3.12. 
klo 18–20 srk-talon nuor-
tentilassa. Isoskoulutusta 
molemmille ryhmille la 5.12. 
klo 10–14 Vanamossa. Ota 
mukaan isoskirja, muistiin-
panovälineet ja Raamattu. 
Tulossa: Nuorten joululah-
javalvojaiset 12.12.–13.12. 
Lisäinfo ja ilmoittautumi-
set 9.12. mennessä Katrille 
p. 044 7521 236.
Perhekerhot: Ti 8.12. klo 
9.30–11 Kotikololla. Nyyttä-

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

rit. Ke 9.12 klo 9.30–11 Va-
namossa. Nyyttärit.
Partio: Pe 4.12. Make päi-
vystää partiotoimistossa 
klo 15–17. Su 6.12. Lupauk-
senanto sudenpennuilla ja 
seikkailijoilla Limingan kir-
kossa sekä kunniavartio 
sankarihaudoilla. Kulkue 
kokoontuu seurakuntatalol-
la klo 8.45. Koko lippukunta 
osallistuu. Partiohuivikan-
kaita ja huivimerkkejä saa 
lunastaa partiotoimistosta 
päivystysaikana hintaan 6 
euroa. Itsenäisyyspäivän in-
fo jaossa Kotikololla ja joh-
tajilta. Ti 8.12. Sudenpen-
tujen joulu Limingan lähei-
syydessä. Lisäohjeet lippu-
kunnan nettisivuilta www.

Taas annoit Joulun tulla, 
Siionin jouluvirret 

Tiistaina 8.12. klo 18 
seurakuntatalolla

Arpajaiset Oulun v. 2011 
herättäjäjuhlien hyväksi. 
Herättäjän Limingan 
paikallisosasto.

ITSEnäISYYSPäIVän JUHLALLISUUDET

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Limingan kir-
kossa la 6.12. klo 10. Jumalanpalveluksen yhteydessä 
partiolaisten lupauksenanto, kunniakäynti ja seppel-
tenlasku sankarihaudoille. Jumalanpalveluksen toimit-
taa Ilkka Tornberg, saarna Aino Pieskä. Kanttorina Mi-
ka Kotkaranta, Limingan vaskiyhtye avustaa.

klo 8.30 kynttilöiden sytytys sankarihaudoille
klo 9.20 partiolaiset siirtyvät kulkueena seurakuntata-
lolta kirkkoon (Kallen polkua pitkin puiston läpi)
klo 10.00 juhlajumalanpalvelus kirkossa, partiolaisten 
lupauksenanto, kunnianosoitus sankarivainajille
klo 11.15 kahvitarjoilu Limingan seurakuntatalolla
klo 12.15 itsenäisyyspäivän juhla Limingan seurakun-
tatalolla

Limingan kunta ja Limingan seurakunta

DIAKONIAN JOULUJUHLA 
KESKIVIIKKONA  

9.12. KLO 12 
SEURAKUNTATALOLLA 

 
VIETÄMME JUHLAA YHDESSÄ SYYSKAUDEN AIKANA 

TOIMINEIDEN DIAKONIARYHMIEN KANSSA 
 

*JOULUPUURO 
    *JOULUISTA OHJELMAA 
      MM. LINNUKAN KOULUN LUCIA-KUORO  

 
 

TERVETULOA! 
 

JÄRJESTÄÄ LIMINGAN SEURAKUNTA / DIAKONIATYÖ

niittykarpat.fi, Kotikololta 
ja johtajilta. Ke 9.12. Mafe-
king 4. Partiokämpällä 18-
20. Varustus: säähän sopi-
va lämmin ulkoiluasu ja jal-
kineet, istuinalusta, partio-
huivi, muki, puukko, otsa-
lamppu sekä 2 euron lah-
ja. Pe 11.12. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 15–17. 
Su 13.12. Kirkkopalvelussa 
Huuhkajat.
rauhanyhdistys: Pe 4.12. 
joululauluilta Lumijoen kir-
kossa. La 5.12. klo 18 aikuis-
ten jouluateria ry:llä. Su 
6.12. klo 11.30 pyhäkoulut 
ja klo 17 Itsenäisyyspäivä-
seurat ry:llä.
kastettu: Mimosa Matlee-
na Korjonen, Janika Emilie 

Kokko, Viivi-Maija Katariina
Ruonakoski, Konsta Samuel 
Väisänen.
Vihitty: Miika Johannes 
Utriainen ja Tiina Hannele 
Hänninen.
kuollut: Veikko Jalmari Top-
pinen 77, Eero Olavi Juntto-
la 84.

kirkkoherranvirasto

Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna:
ma-pe klo 9–13, 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284

Hartaus ja kauneimmat 
joululaulut to 3.12. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen.
kylmälänkylän kerho pe 
4.12. klo 10 kappelissa, Os-
si Kajavan kanssa lauletaan 
adventinajan virsiä ja laulu-
ja. Kyyti lähtee srk-talolta 
klo 9.30. 
Diakoniatyön advent-
timyyjäiset pe 4.12. klo 
16.30–17.30 seurakuntata-
lossa.
Miestenilta pe 4.12. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
Itsenäisyyspäivän juhla 
su 6.12. klo 12 seurakunta-
talossa. Juhlapuhe dosent-

ti Tytti Isohookana-Asun-
maa, päätössanat Jouni 
Heikkinen.
kauneimmat joululaulut 
ma 7.12. klo 13 Päiväkeskuk-
sessa, Simo Pekka Pekkala.
kirkkovaltuuston kokous 
ma 7.12. klo 18 seurakunta-
talossa.
kauneimmat joululaulut 
ti 8.12. klo 13 Päiväkeskuk-
sessa, Ossi Kajava ja päivä-
kuoro.
Siionin jouluveisuut ti 8.12. 
klo 19 Koortilassa, rovasti 
Veikko Kärnä, Jouni Heik-
kinen.
kauneimmat joululaulut 
ti 8.12. klo 19 Mäntyrannan 
koulun salissa, Pekka Kyllö-
nen, Ossi Kajava.

 

 

 

 

 

 

 

Diakoniatyön adventtimyyjäiset 

Muhoksen seurakuntatalossa perjantaina 4.12. klo 16.30–17.30 

 

Myytävänä: leivonnaisia, joululimppuja, arpoja, käsitöitä 

 

Tervetuloa ostoksille toivottaa Muhoksen seurakunnan diakoniatyö  

Mukana myös Lähetystyö, Partio, Villa Vakka,  

Muhoksen kehitysvammaisten tukiyhdistys 

Diakoniatyön  
avustusasiakkaat!

Joulunajan avustus-
asioissa ottakaa yh-
teyttä to 17.12. men-
nessä. Puhelinpäivys-
tys: ti klo 14–15 ja to 
klo 9–10 p. 533 2862. 

Työttömien jouluruokailu 
To 10.12. kello 12 seurakuntatalossa. Ilmoittautumiset 
ruokailuun viimeistään ma 7.12. kirkkoherranvirastoon 
p. 533 1284.

kaikkien kerhojen yhtei-
nen joulujuhla ke 9.12. klo 
11.30 seurakuntatalossa. 
kauneimmat joululaulut 
ke 9.12. klo 13 Päiväkeskuk-
sessa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja kauneimmat 
joululaulut ke 9.12. klo 15 
Rantakodissa, Jouni Heikki-
nen.
rukouspiiri ke 9.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Työttömien jouluruokailu 
to 10.12. klo 12 seurakunta-
talossa. 
Hartaus to 10.12. klo 13 
Mikevan palvelukodeissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja kauneimmat 

joululaulut to 10.12. klo 14 
Vire kodissa, Pekka Kyllö-
nen.
kuorot: Ke 9.12. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa.
Perhekerhot: tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 3.12. klo 11–12.15 
yläkoululla ja lukiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 4.12. klo 19 raamat-

tuluokka 4.–6.-lk ry:llä. La 
5.12. klo 16 jouluruokailu ja 
klo 17 joulumyyjäiset ry:llä. 
Su 6.12. klo 18 itsenäisyys-
päivän juhla ry:llä. Ma 7.12. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 4.12. klo 19 raamat-
tuluokka ry:llä. La 5.12. klo 
11 päiväkerho  ry:llä.

w w w.sxc . hu /  K a r o l i na  A g n ie s zka
kastettu: Mikko Lauri Val-
demar Väätäjä, Seela Ade-
le Spets.
kuollut: Toini Katariina 
Ranta s. Kestihelia 94.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 3.–10.12.2009

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

ke 14–17
pe 4.12. klo 10–12

Omaishoitajien joulukah-
vit ti 8.12. klo 12 toimitalol-
la, Vattukuja 2.
Parkkikerho ke 9.12 klo 
9–10.30 seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 9.12 klo 
9.30–11 Repussa.
Laulupäivä kyläkamarilla  
ke 9.12. klo 12. Joululauluja 
ja joulupuurotarjoilu.
Hartaus ke 9.12. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna 
Salmi.
Jouluaskare-ilta kaiken 
ikäisille ke 9.12. klo 17–20 
seurakuntatalon kerhohuo-
neissa. Sisään seurakuntata-
lon oikean sivustan viimei-
sestä ovesta. Leivotaan ja 
askarrellaan joulua. Jos tar-
vitset lastenhoitoa, lähetä 
viesti Kirsille 040 7720 373.
Lähetysilta ke 9.12. klo 18 
toimitalolla. Syyskauden vii-
meinen kokoontuminen.
kehitysvammaisten Tuki 
ry:n joulujuhla ke 9.12. klo 

18 seurakuntatalolla yhdes-
sä kempeleläisten kanssa. 
koko kylän joulujuhla to 
10.12. klo 11 seurakuntata-
lolla. 
kirkkovaltuuston kokous 
to 10.12. klo 19 toimitalolla.
kauneimmat joululaulut 
su 13.12. klo 16 ja 18 kirkos-
sa.
Joulumyyjäiset su 13.12. 
klo 17–20 srk-talolla lähetys-
työn hyväksi. Käsitöitä, jou-
luleivonnaisia ja -laatikoita, 
arvontaa. 
kauneimmat joululaulut 
ke 16.12. klo 18 kirkossa.
Salonpään ry: Joulumyyjäi-
set la 5.12. klo 11 ry:llä. Seu-

TYöTTöMIEn JOULUrUOkAILU 

Torstaina 17.12. kello 11 seurakuntatalolla 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon to 10.12. 
mennessä p. 08 5142 700. Järjestää diakoniatyö.

ra su 6.12. klo 16 ry:llä. Jor-
ma Vuorma, Pentti Kinnu-
nen.
kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka I su 6.12. klo 12 ry, 
raamattuluokka II Kylän-
puoli ja Keskikylä; ry Kar-
huoja; Antti Kanniainen klo 
14 seurat ja itsenäisyysjuh-
la ry, Mauno Linnanmäki. Pe 
11.12. klo 17 myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokailu 
ry, klo 18.30 myyjäiset, klo 
20 joululauluilta kirkossa, 
Tuomo Kangas. 
kastetut: Elsa Inkeri Passo-
ja, Daniela Tiia Annika Wall.
kuollut: Martti Herman 
Korpela 72.

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
ma 7.12. klo 16.30 seurakun-
tatalossa.
Isänmaallisen ja joulumu-
siikin ilta pe 4.12. klo 19 
seurakuntakodissa. Pudas-
järven ja Kemin nuorisokuo-
rot laulavat, kuoroja johtaa 
Jukka Jaakkola ja Anna-Eli-
na Jaakkola.
kirpputori ke 9.12. klo 10–
13 talkootuvassa. 
Omaishoitajat ma 7.12. klo 
11 seurakuntakodissa.
kuorot: lapsikuoro to 3.12. 
ja to 10.12. klo 17, nuoriso-
kuoro to 3.12. ja to 10.12.  
klo 16.30, kirkkokuoro to 
3.12. ja to 10.12. klo 18,  Vox 
Margarita ke 9.12. klo 17.30. 
Sarakylän kappelikuoro to 
10.12. klo 18.45.
Perhekerhot: Maanantaisin 
ja torstaisin klo 10–13 seura-
kuntakodissa ja keskiviikko-

na klo 10–13 Petäjärinteen 
kylätalossa.
Lapsiparkki ke 9.12. klo 10–
13 seurakuntakodissa.
Muskari ma 7.12. klo 16.30–
17.15 seurakuntakodissa ja 
to 10.12. klo 16–17 Saraky-
län koululla.
kauneimmat joululaulut 
ma 7.12. klo 19 Kuren kou-
lulla.
rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 6.12. klo 17 Kurenalan 
ry:llä, Timo Mauno, Juuso 
Kopperoinen. Joulujuhla-
seurat Ervastissa Arja ja Ol-
li Ervastilla pe 4.12. klo 19, 
Seppo Leppänen.
kastettu: Rebekka Emilia 
Lauhikari,  Fanni Helli Ma-
ria Tauriainen.
kuollut: Veikko Kalevi 
Luokkanen 74, Antti Koivu-
maanaho 79, Heikki Eemil 
Pulkkinen 80. 

Hilturannan leirikeskuksen uusi majoitusrakennus on edennyt harjakorkeuteen.

kUULUTUS

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksessa maanantaina 7.12 kel-
lo 16.30 alkaen. Kokouksen asialista on yleisesti näh-
tävänä 26.11.–7.12. kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, 
viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
14.12.2009–13.1.2010 viraston aukioloaikoina.

Pudasjärvellä, marraskuun 25. päivänä 2009
Arvo Niskasaari
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

ITSEnäISYYSPäIVän kIrkkOJUHLA 

Sunnuntaina 6.12. kello 16

Yksinlaulua
Joose Vähäsöyrinki

Urku- ja soitinmusiikkia,

kanttori Tuomo Kangas ja 
Oulunsalon taidekoulu,

Lausuntaa Terttu Aakko

Hartauspuhe kirkkoherra 
Tapio Kortesluoma

ITSEnäISYYSPäIVän 
EHTOOLLISJUMALAnPALVELUkSET 
Sunnuntaina 6.12. kello 10 kirkossa 
ja Sarakylän kappelissa

Seppeleet sankarihaudoille. Kaupungin ja seurakunnan 
tarjoamat kirkkokahvit seurakuntakodissa ja Sarakylän 
kappelissa. Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodissa 
kello 12.30.

                 

                     KYLÄKAMARILLA JOULUISTA TUNNELMAA 

              MA‐KE KLO 11‐ 14 JOULUKAHVIT  

              Tiistaisin verenpaineen mittaus ( terveyspointti) 

              Käsityöpuodissa myytävänä ihania käsitöitä  

              pukinkonttiin.. villasukkia, lapasia ym.     

               9.12 klo 12 Laulupäivä, joulupuuro tarjoilu 
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Uusi 
kasvo

kirkkovaltuuston kokous 
to 17.12. klo 18 Pyhännän 
seurakuntatalolla.
kerhot ja kuorot kokoontu-
vat aikaisemmin ilmoitetun 
aikataulun mukaisesti.

kESTILä
Seurat su 6.12. klo 13 Pihla-
jistossa ja klo 19 ry:llä, Eero 
Hyytinen.
Adventin ja joulunajan 
lauluja ti 8.12. klo 13 kirkos-
sa. Kysy kuljetuksesta Rauni 
Tuomaalta p. 0207109 856. 
Tarjoilua kirkon jälkeen srk-
kodissa.
Joulumyyjäiset pe 11.12. 
klo 8–10 vanhassa srk-ko-
dissa.
Sisarpiiri ti 8.12. klo 19 Sel-
kälässä.
Seurakuntakerho pe 11.12. 
klo 10 srk-kodissa. Kerho-
laisten omaa ohjelmaa.
Joulumyyjäiset pe 9.12. klo 
8–10 vanhassa srk-kodissa.
Vihitty: Eero Olavi Moila-
nen ja Paula Kaarina Leh-
tinen.
kuollut: Martti Johannes 
Huovinen 81.

PIIPPOLA
Jouluvalot syttyvät to 3.12. 
Piippolassa. Seurakunnan ja 
kunnan tervehdys klo 19 vi-
rastotalon edessä.
Seurakuntakerhon ja per-
hekerhon joulujuhla ke 
9.12 klo 11.30 srk-kodissa. 
Ponnariväen joulukirkko 
pe 11.12. klo 13 Piippolan 

Hartaus pe 4.12. klo 13.30 
Kotolassa.
Seurakuntakerhon, diako-
nian ja lähetyksen yhteinen 
joulujuhla ti 8.12. klo 12 Tyr-
nävän srk-talolla. Halutessasi 
voit tuoda pienen lahjan mu-
kanasi.
Hartaus ke 9.12. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Perhepäivähoitajien joulu-
hartaudet: ke 9.12. klo 9.30 
Murron kerhotilassa ja pe 
11.12. klo 9.30 Tyrnävän srk-
talon kerhohuoneessa.
Hartaus to 10.12. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.

kirkossa. Joulukahvit srk-
kodissa.

PULkkILA
raamattuluokka pe 4.12.
klo 19 ry:llä. 
Ehtoollishartaus su 6.12. 
klo 14.30 vuodeosastolla. 
Joululauluilta su 6.12. klo 
18.30 Maija-Liisa ja Risto 
Niemisellä. 
kauneimmat joululaulut 
ma 7.12. klo 19 Junnonojan 
rukoushuoneella, Martti 
Arkkila ja Unto Määttä. Ky-
läyhdistyksen järjestämät 
myyjäiset ja kahvitarjoilu 
Laakkolan koululla. 
Veteraanien ja seurakunta-
kerhon yhteinen adventti-
juhla pe 11.12. klo 12 srk-ta-
lossa. 

PYHänTä
Perhekerho to 3.12. klo 11 
kerhotilassa. 
Joulumyyjäiset pe 4.12. klo 
18 ry:llä. 
MLL:n perhekahvila ti 8.12. 
klo 10 kerhotilassa. 
Seurat su 6.12. klo 16 ry:llä, 
Osmo Alamäki ja Kalevi 
Haapalahti. 
Lasten joulukirkko ke 9.12. 
klo 9.15 kirkossa.
Diakoniakylätoimikuntien 
järjestämä joulujuhla kai-
kille kerholaisille to 10.12. 
klo 11 srk-talossa. 
nuortenilta to 10.12. klo 18 
kerhotilassa. 
Pyhännän Vanhustenta-
loyhdistys ry:n sääntö-

määräinen syyskokous pe 
11.12. klo 14 Takojantie 3:n 
kerhohuoneella. Käsitel-
lään sääntöjen 8 § määrää-
mät asiat.
kiuruveden naislaulajien 
joulukonsertti pe 11.12. klo 
19 Pyhännän kirkossa. 
Työttömien retki la 12.12. 
Rokualle. Ilmoittautumiset 
7.12. mennessä Perttu Kyllö-
selle p. 0207 109 871 tai En-
na Junnolle p. 0207 109 874.
kuollut: Toivo Oskari Hyvö-
nen 81.
Avioliittoon kuulutettu: 
Leena Marjatta Räsänen ja 
Aki Paavali Seitajärvi.

rAnTSILA
Arkipyhäkoulu to 3.12. klo 

9.30 Tenavarinteellä ja klo 
10.15 Lastentalolla. 
Seurakuntakerho to 3.12. 
klo 13 Rauhalassa. 
nuortenilta to 3.12. klo 17–
18 srk-talossa. 
Projektikuoro to 3.12. klo 
19 srk-talossa. Kuoro on tar-
koitettu nuorille ja aikuisil-
le. Esiintyminen joulukir-
kossa. 
koululaiskirkko pe 4.12. klo 
9.15 kirkossa. 
Joulumyyjäiset pe 4.12. klo 
18.30 ry:llä.
Seurat su 6.12. klo 18.30 
ry:llä, Pekka Sippola.
Seurakunnan joulujuhlat 
ti 8.12. klo 11 srk-talossa, 
mukana kirkonkylän eska-
rit. Jos tarvitset kyytiä, soi-

ITSEnäISYYSPäIVä 
SIIkALATVAn 
SEUrAkUnnASSA

Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 
Pyhännän kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudoilla. 
Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalossa. 
Partiolaisten lupauksen anto klo 16 kirkossa. Kahviti-
laisuus seurakuntatalossa. 

Siikalatvan kunta
Kunniakäynnit ja seppeleenlaskut itsenäisyyspäivänä 
6.12. klo 10 Kestilän ja Piippolan sekä klo 9.50 Rantsi-
lan sankarihaudoilla. 
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Pulkkilan kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Pulkkilan sankarihau-
doilla. 
Kirkkokahvit ja itsenäisyyspäivänjuhla Ylämäkelän 
koululla. 
Kuljetus Pulkkilaan lähtee kirkkojen parkkipaikalta 
sankarihaudoilla käynnin jälkeen. Kaikille haluaville 
järjestetään kyyditys niin sivukyliltä kuin kirkonkylil-
täkin, avustaja järjestetään tarvittaessa. Kuljetukseen 
ilmoittautuminen kirkkoherranvirasto p. 0207 109 860.

ta 0207 109 733 Eeva-Liisa 
Kekkonen tai 0207 109 736 
Hillevi Nuolioja. 
Varttuneiden joulujuhla ke 
9.12. klo 12 ry:llä.
Syöpäkerhon joulujuhla ke 
9.12. klo 13 srk-talossa. 

Diakoniatyön ja A-killan 
yhteinen joulujuhla to 
10.12. klo 13 srk-talossa. 
kastettu: Alisa Johanna 
Justiina Mikkola ja Ruska 
Aada Ilona Tuomela.

Mikko Salmen konsertti

Tiistaina 8.12. kello 19
Pulkkilan kirkossa

ITSEnäISYYSPäIVä TYrnäVäLLä

Sanajumalanpalvelus kello 10 Tyrnävän kirkossa.
Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Seppeltenlasku sankarihaudoille jumalanpalveluksen 
jälkeen 
Pääjuhla kello 12 Kirkkomännikön koululla. 
Juhlapuhe kunnanjohtaja Tuomas Lohi. 
Kahvitarjoilu alkaa kello 11.30. Kunniamerkit.
Hartaushetki kello 16 Temmeksen kirkossa, jonka jälkeen 
seppeltenlasku sankarihaudoille.

MUSIIkkIVIIkkO

Musiikkiviikolla 30.11.–5.12. aamusoitto ja aamukahvi 
maanantaista lauantaihin kello 8 Tyrnävän kirkossa, per-
jantaina soittaa Timo Liikanen ja lauantaina Riina Impiö.
Häämusiikkia to 3.12. kello 19 Tyrnävän kirkossa. Konsert-
tikokoonpanossa on neljä trumpettia, urut ja patarum-
mut. Konsertissa soittavat Pohjan Sotilassoittokunnasta 
Kaj Skrabb, Jyrki Kuusirati, Sari Pietikäinen, Jarmo Väärä 
ja Mikko Kiiveri.
Avoimet ovet Tyrnävän kirkossa pe 4.12. kello 14–16, 
urkuja esittelee Pentti Korkiakoski.
Urku- ja pianokonsertti pe 4.12. kello 19 Tyrnävän kirkossa.
Pianotaitelija Mika Jaakola. Ohjelma 5 euroa.
Suomalainen messu la 5.12. kello 17 Tyrnävän kirkossa, toi-
mittaa Leila Ikonen, kanttorina ja kuoronjohtajana Pentti 
Korkiakoski. Lakeuden laulu, Lapsikuoro, Korsukuoro, so-
listit ja orkesteri. Kirkkokahvit srk-talolla. 
Kirkkokyyti Temmekseltä, kuljetuspyynnöt 0400 280 678.

koko perheen jouluaskarteluiltapäivä 

Perjantaina 4.12. kello 14–19 Tyrnävän seurakunta-
talon salissa. Sisäänkäynti pääovesta. Iltapäivän ai-
kana on mahdollisuus askarrella erilaisia joulukort-
teja ja -koristeita. Tilaisuus on maksuton. Askarte-
lemaan voi tulla mihin aikaan vaan kello 14–19 vä-
lillä, mutta olethan paikalla mielellään ennen kello 
18, jotta ehdit askarrella. Tervetuloa koko perheellä! 
Lisätietoja lastenohjaaja Minna Matinlaurilta 044 
7372 616.

kahdet joulumyyjäiset lauantaina

Lauantaina 5.12. kello 10–12 
Tyrnävän seurakuntatalossa
Myytävänä käsitöitä, leivonnaisia, arpoja, kahvia yms. 
Järjestää Tyrnävän seurakunnan diakonia- ja lähetys-
työ sekä Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys.

Lauantaina 5.12. kello 10 
Temmeksen seurakuntatalossa 
Järjestää Temmeksen kappeliseurakunnan diakonia- 
ja lähetystoimikunta sekä kehitysvammaiset.

rippikoulu: Ryhmä IV, muu-
alla rippikoulunsa käyvien 
nuortenilta pe 4.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta ti 8.12. 
klo 18 Murron kerhohuo-
neessa.
Temmes: Myyjäiset la 5.12. 
klo 10 Temmeksen srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 3.12. klo 19 El-
sa ja Leevi Koskelolla, Seppä-
läntie 6. Seurat su 6.12. klo 16 
ry:llä.
kastettu: Lotta Elena Karhu-
maa, Lenni Veikko Mikael Tas-
kila.

Elintarvikkeita kerätään 
tyrnäväläisille lapsiperheille

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö organisoi kuivaruo-
katavaroiden keräyksen lapsiperheiden joulun turvaa-
miseksi. Jokainen voi osallistua keräykseen lahjoittamal-
la kuivia ja avaamattomia ruokatarvikkeita, joissa viimei-
nen käyttöpäivä ei ole mennyt umpeen. 
Myös säilykkeitä voi tuoda. 

Elintarvikkeita otetaan vastaan seuraavasti:
Maanantaina 7.12. kello 14–18 Tyrnävän seurakuntatalo
Maanantaina 7.12. kello 15–17 Murron kerhotila/Kautta-
ranta 12 A 2
Tiistaina 8.12. kello 9–11 Tyrnävän seurakuntatalo
Tiistaina 8.12. kello 15–17 Temmeksen seurakuntatalo

Jos et pääse tuomaan tavaroita kyseisinä aikoina, voit 
soittaa diakoniatyöntekijälle ja sopia tuontiajan:
Riitta Pesonen     044 7372 630
Salme Kinnunen  044 7372 631
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Jussi Jäälinojan 
maalauksia 

29.11.–20.12. 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Yliopistokatu 7, Oulu

Mielikuvia 
Kuivasjärven 
ympäriltä

Pyhän Luukkaan kappe-
lin seinillä ja vitriineissä 
on maisemamaalauksia. 
Silmä alkaa välittömästi 

hakea taiteilija Jussi Jäälinojan 
tauluista tuttuja paikkoja. Kui-
vasjärven ympäristöstä taiteili-
jalle kertyneiden muistumien, 
kokemusten ja aistimusten poh-
jalta syntyneistä töistä niitä löy-
tyy, muttei löydy kuitenkaan.

Oulun taidemuseolla näyt-
telyamanuenssina työskentele-
välle Elina Vierulle Jäälinoja 
on tuttu taiteilija. Hänelle tuttu 
on myös järvi ja sitä kiertävä kä-
velyreitti. Kuivasjärvi on hänen 
mielestään tavallinen pieni suu-
ri kaupunkijärvi, jossa ei ole eri-
tyisiä maisemallisia arvoja. 

Vieru kertoo katsoneensa 

semmäksi. Taiteilijan päivit-
täiset kävelymatkat ohjautuvat 
melkeinpä vaistomaisesti jär-
ven rantamille. Rannassa riit-
tää luonnon ja vuodenaikojen 
ansiosta katsomista, kuulemis-
ta ja kokemista, mutta Jäälino-
jaa huolestuttaa järven rehevöi-
tyminen.

Huoli ympäristöstä näkyy 
kahdessa maalauksessa, jossa 
veden ympäröimien kerrostalo-
jen – aivan kuin Kaijonharjun 
tornitalojen – katolla on sytty-
nyt tulipalo. Maalaukset kiin-
nittivät heti Vierun huomion. 

– Ahaa! Kaijonharjun ker-
rostaloissa on tapahtunut jo-
tain kuohuttavaa. Mielenkiin-
toinen kontrasti, että talo palaa 
veden äärellä eikä vesi voi sitä 

tullessaan nopeasti, ovatko tau-
lujen kohteet paikannettavissa. 
Eivät olleet. 

– Oletinkin, että eivät. Tie-
dän, että Jäälinoja ei ole maise-
mamaalari, vaan työskentelee 
vapaiden mielikuvien pohjalta, 
hän sanoo. 

Vieru näkee kuvien esittä-
mät paikat metafyysisinä mai-
semina. 

– Jäälinojan työt eivät ole 
suoranaisesti järven kuvauksia. 
Kuivasjärven rannalla asuvalle 
ja syntyneelle kyseessä on ehkä 
perusmaisema.

kerrostalon katolla palaa
Jussi Jäälinojalle Kuivasjärvi 
– kotijärvi – on tullut ympä-
ristön muutosten myötä lähei-

sammuttaa, hän toteaa. 
Vieru näkee maalauksessa 

arkipäiväisen näyn yläpuolelle 
nousevan unikuvan. Kohtaus on 
hänen mielestään arvoitukselli-
nen. Kuvan rauha on näennäistä. 

– Katastrofi on tulossa eikä 
piipaa-autoja näy missään. 

Vesi maisemassa on aivan 
tyyni, toisessa tauluista yksi-
näinen poutapilvi leijuu sinisel-
lä taivaalla. Liekit loimottavat 
ja savu nousee, ihmisiä ei näy.

ei mitään pikkusievää
Elina Vieru katsoo maalauk-
sia ”tuplaokulaareilla”: toisaal-
ta taidemuseon näyttelyama-
nuenssina, toisaalta vapaa-ajan 
silmällä. Ammatillisesta roo-
lista ei pääse hetkessä eroon, 

A nn i  K innu n e n

kun kuvataiteen kanssa on ol-
lut työkseen tekemisissä kak-
sikymmentä vuotta. Vierun ei 
tarvitse tällä kertaa suunnitel-
la ripustusta, miettiä lehdis-
tötiedotteen sisältöä tai miten 
töistä kertoisi yleisölle. Sen si-
jaan esillä olevasta voi keskit-
tyä nauttimaan.

Nautinto tulee Jäälinojan 
persoonallisesta omasta käsi-
alasta. Selkeän muotokielen 
ja värinkäsittelyn hallitsevan 
maalarin esteettisissä, levol-
lisissa ja intiimeissä töissä on 
Vierun mielestä vanhanaikais-
ta kauneutta.  

– Ne eivät ole makoisaa ja 
pikkusievää luontokuvausta.

päivi MäkiNeN

Aistit avoinna kulkeva taiteilija voi Elina Vierun mukaan havainnoida ympäristöstään värien muutokset ja pienet tunnelmat 
aivan toisella tavalla kuin kiireinen koiranulkoiluttaja tai lenkkeilijä.

Lukunurkka

Tuomas Heikkilä & 
Liisa Suvikumpu: 
Pyhimyksiä ja paanukattoja. 
Kulttuuriretkiä Suomen 
kirkkoihin. 
Kirjapaja 2009, 176 s.

Totta ja tarua
Vuosisatojen takaisilla pyhillä on edelleenkin oma 
paikkansa ja sanottavansa kirkon elämässä. Vaikka 
luterilaisuudessa on tiettyinä aikoina otettu jonkun-
laista etäisyyttä pyhiin, emme ole kuitenkaan aivan 
ilman heitä selvinneet. Viime vuosina on ollut ha-
vaittavissa myös kaipuuta pyhien esille nostamiseen.

Vuoden kristillisen kirjan tittelin sai tänä syksynä 
Tuomas Heikkilän ja Liisa Suvikummun pyhimys-
kirja. Vierastan teoksessa viljeltyä ja otsikkoon asti 
päässyttä pyhimystermiä. Sillä on jossain määrin ne-
gatiivinen kaikupohja. Olisi parempi puhua pyhistä 
henkilöistä tai kirkon pyhistä. Luterilainen korva rea-
goi myös siihen, että Heikkilä muutamassa yhteydes-
sä puhuu pyhimyksistä välittäjinä. 

Vuoden kirja on joka tapauksessa kiinnostava ja 
antoisa opas kirkon pyhien maailmaan, kirkon his-
toriaan ja kotoisen kulttuurimme vahvoihin kristil-
lisiin juonteisiin. Se sisältää runsaasti asiatietoa niin 

kanonisoinnin eli pyhäksi julistamisen historiasta, 
reformaation suhteesta pyhiin kuin yksittäisistä py-
histä ja heitä esittävästä kirkkotaiteesta. Teoksen his-
toriallinen anti koostuu sekä teologisesta ja historial-
lisesta tiedosta että myös taruista ja legendoista.

Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan pyhät 
ovat esikuvia, joita tulee kunnioittaa, muttei palvoa. 
Pyhistä naisista ja miehistä löytyy paljon sellaista, jo-
ta on syytä pitää mielessä. Pyhiin liittyvä historiatieto 
tuottaa kuitenkin myös ongelmia ja ristiriitoja. Mi-
ten suhtautua sellaisiin pyhiin tai pyhimystaruihin, 
jotka ovatkin ilmeisesti mielikuvituksen aikaansaan-
noksia? Miten suhtautua hallitsijapyhimyksiin, jot-
ka harjoittivat julmaa vallankäyttöä, mutta jotka sit-
ten syystä tai toisesta julistettiin pyhiksi? Kenen etuja 
palvelee julmien hallitsijoiden jalustalle nostaminen?

Heikkilän ja Suvikummun asiapitoisessa taideteok-
sessa tullaan aivan omaan aikaamme asti. Joissakin yk-

sityiskohdissa ilmenee pieniä asiavirheitä, mutta koko-
naisuutta ajatellen ne eivät tuota suurta ongelmaa. Ou-
lulaisia tietysti harmittaa, että Pyhän Tuomaan kirkko 
ja Pyhän Luukkaan kappeli sijoitetaan Karjasillalle. Pa-
perilaadun olisin valinnut toisin, sillä nyt kuvien värit 
eivät tule esiin parhaalla mahdollisella tavalla.

veiJo koivuLa


