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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Iloinen työntekijä  
on tuottava
Työstressiin ja uupumuksen kanssa työs-
kentelyyn erikoistunut psykologi Mika 
Saarinen ihmettelee, miksei positiivisia 
tunteita pidetä työpaikoilla tarpeellisina.

”Millaista suomalainen työelämä oi-
keasti on, psykologi ja tutkija Mika Saa-
rinen?

– Kyllä suomalaista työelämää kuvaa 
ilottomuus. On hirveän tyypillistä, että 
ihmiset odottavat kuumeisesti seuraavaa 
lomaa tai eläkettä. Työ on vain välttämä-
tön paha, joka on kärsittävä.”

Saarinen ihmettelee, miksi kukaan ei 
kysy, pitäisikö työssä kokea myös positii-
visia tunteita. 

”Myönteisten tunteiden määrä on suo-
rassa yhteydessä siihen, miten hyvin ih-
minen oppii ja miten tuottava hän on. 
Yrityksiä luulisi kiinnostavan, että huo-
nosti voivan ihmisen aivot toimivat huo-
nommin. 

Saarisen mukaan se yritys, joka en-
simmäiseksi julistautuu onnellisuuden 
tavoittelijaksi, pitäisi palkita innovaatio-
palkinnolla. 

Alttius kielteisiin tunteisiin johtuu ih-
misen evoluutiosta. Ihmiselle on ollut 
tärkeämpää selviytyä hengissä kuin olla 
onnellinen. 

Nykymaailmassa ihmisen taipumus 
toimii itseään vastaan. Alamme pelätä jo 
sitä, että pelkäämme.”

Aamulehti 1.12.2010

Kiusaaminen  
näkyy eläkkeessä
Supossa työpaikkakiusaamiseen ei uskal-
leta puuttua koston pelossa. 

”Työntekijät eivät uskalla valittaa koh-
telustaan, koska pelkäävät joutuvansa 
koston kohteeksi. Samasta syystä työyh-
teisöstä on vaikea saada tukea. Myötäi-
lijät ovat päässeet parempiin virkoihin."

”Henkisen ahdingon lisäksi toimen-
piteillä on merkittäviä rahallisia vaiku-
tuksia. Syrjäytetyt ihmiset eivät saa työ-
tehtäviä, ylenemistiet tukitaan eikä palk-
koja tarvitse korottaa. Tämä näkyy eläk-
keissä.”

Suomen kuvalehti 26.11.2010

Aatoksia

Yksin Raamattu?
 

Sola Scriptura- eli yksin kirjoi-
tuksista -periaatteessa kiteytyy 
luterilaisen kirkon virallinen 
suhde Raamattuun. Se on kir-

jattu luterilaisiin tunnustuskirjoihin 
ja kirkkolakiin. "Me uskomme, ope-
tamme ja tunnustamme, että Van-
han ja Uuden testamentin profeetal-
liset ja apostoliset kirjoitukset ovat 
ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan 
kaikki opit ja opettajat on koeteltava 
ja arvioitava"(Yksimielisyyden ohje, 
esipuhe).

 Yksin Raamattu -periaate oli Lut-
herin Paavalin ajattelun pohjalta te-
kemä suuri löy-
tö. Sen puoles-
ta hän oli valmis 
elämään ja kuo-
lemaan. Luther ei 
tyytynyt pelkäs-
tään selittämään 
Jumalan sanaa, vaan halusi myös 
muuttaa maailmaa.

Lutherin oivallusten keittokirja-
mainen tulkinta on johtanut luteri-
laisia nykykristittyjä monenlaisiin 
ongelmiin. Yksin Raamattu -periaat-
teesta ovat hakeneet tukea – ja joskus 
saaneetkin – esimerkiksi homoliitto-
jen ja naispappien vastustajat. Heil-
tä on jäänyt kuitenkin huomaamat-
ta, ettei Raamatussa puhuta halais-
tua sanaa esimerkiksi Luthersäätiös-
tä, luterilaisista miespapeista tai piis-
poista, lestadiolaisuudesta tai muis-
takaan herätysliikkeistämme.

Luther halusi siivota uskonnon 
turhasta roinasta ja uskoi löytäneen-
sä muuttumattoman totuuden koko-
naisuudessaan Raamatusta yhtenäis-
kulttuuria elävässä Saksassa. Luther 
ei osannut ottaa huomioon, että Raa-
mattu on perinteiden ja tulkintojen 
marinoimaa Jumalan sanaa. Raa-
mattu sisältää lukemattomien su-

kupolvien todistuksia jumalasuh-
teestaan ja niiden pohjalta kehitel-
tyjä teologioita, jotka liittyvät osin 
oman aikansa maailmankuvaan ja 
arvoihin.

Voimmeko esimerkiksi väittää, 
että katolinen ja ortodoksinen kirk-

ko ovat erehtyneet 
pahan kerran pu-
huessaan ja opet-
taessaan Juma-
lasta Raamatun 
ja omien perin-
teidensä pohjalta 

– lukuun ottamatta dogmaa paavin 
erehtymättömyydestä? Nehän eivät 
koskaan omaksuneet Lutherin yksin 
Raamattu -periaatetta. 

Myös luterilaiseen kirkkoomme ja 
kotoisiin herätysliikkeisiimme on ai-
kojen saatossa muodostunut monen-
laisia perinteitä, jotka eivät aina ole 
hyvällä tahdollakaan ymmärrettynä 
puhtaasti raamatullisia.

Homofoobikot ja naispappien 
vastustajat ovat ymmärtäneet Na-
saretin Jeesuksen viestin radikaalis-
ti väärin tarttuessaan epäolennaisiin 
kulttuuri- ja aikasidonnaisiin raa-
matunkohtiin. Nasaretin Jeesus ei 
kyseenalaistanut kenenkään ihmis-
arvoa tai olemassaolon oikeutusta 
sukupuolen tai seksuaalisen suun-
tautuneisuuden vuoksi, vaan kutsui 
kaikkia ihmisiä Jumalan rakkauden 
piiriin.

JUHA VALPPU
Tuiran seurakunnan pastori

 Luther halusi myös 
muuttaa maailmaa.

Kun Suomi siirtyi rauhan aikaan 65 vuotta sit-

ten, maata alettiin rakentaa yhteisvoimin sel-

laiseksi, että kaikkien kansalaisten olisi hyvä 

elää. Yhtenäinen maa nähtiin vahvuutena, joka var-

mistaisi myös rauhan säilymisen. 

Nykyisin Suomi on ajautumassa jälleen kahtia. 

Sitä eivät jaa kahtia maahanmuutto, keskustelut sii-

tä kenelle siunaus kuuluu tai pitääkö ruotsia opet-

taa koulussa vai ei. Sitä ei jaa kahtia myöskään kirk-

koon kuuluminen tai kirkkoon kuulumattomuus. 

Maa jakaantuu toimeentuleviin ja jatkuvasti köy-

hyysrajan alapuolella eläviin. Aivan kuten sata vuot-

ta sitten.

Tuloerot ovat jatkuvassa kasvussa: on yhä enem-

män päivästä toiseen sinnitteleviä ja niitä, joiden 

osakesalkku ja optioilla höystetty palkka riittäisivät 

elättämään pienen kylän. Ne, joille on varaa, voivat 

Raamatun hengessä omastaan jakamalla pienentää 

tuloerojen kuilua, mutta se ei yksin riitä. 

900 000 suomalaista elää Euroopan unionin laske-

mien mukaan köyhyysrajan alapuolella. Köyhyyttä 

mitatessa huomioidaan myös työttömyys ja aineel-

linen puute. 

Kahtiajaon tekee entistä uhkaavammaksi se, että 

yli 150 000 lasta elää köyhyydessä. Köyhyys on vaa-

rassa periytyä.

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton mieles-

tä ensisijainen ratkaisu köyhyyden ja syrjäytymisen 

torjumiseen on perusturvan korotus. Liitto nostaisi 

kunnallisverotuksen perusvähennyksen rajaa, korot-

taisi toimeentulotuen perusosaa ja poistaisi työ-

markkinatuesta sidonnaisuuden puolison tuloihin. 

Perusturvan korotukset ovat 1990-luvun jälkeen 

olleet olemattomia. Palkkoja sen sijaan on nostettu, 

joitakin enemmän, joitakin vähemmän. Työtön tai 

perusturvan varassa tippuu siis yhä kauemmas kes-

kiarvoista niin tuloissa kuin kyvyssä kuluttaa. 

Liiton toiminnanjohtajan Riitta Särkelän mielestä 

Suomen suurin haaste tulevaisuudessa ei ole ikään-

tyminen vaan eriarvoisuuden kasvu. Siihen on help-

po uskoa. 

Tulevaisuus on kuitenkin meidän käsissämme. Me 

voimme tehdä tästä maasta sellaisen kuin haluam-

me. Se voi olla inhimillisesti tasa-arvoinen, jos halu-

amme.  

Jaettu maa
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Kun pieni Suomi sai urak-
kansa valmiiksi toisessa 
maailmansodassa, kotiin 
palanneita sotaveteraane-

ja oli 700 000. Enää heitä on kes-
kuudessamme 50 000. 

Mitä sota ei tappanut, tappaa 
aika. Veteraanien keski-ikä on jo 
88 vuotta. Talvisodan taistelijoi-
den keski-ikä on ainakin kahta 
vuotta korkeampi.

Pian sotaveteraaneja ei enää 
ole. Heidän muistoaan ja ko-
kemuksiaan ei saa kuitenkaan 
unohtaa. Mitä he ajattelivat so-
dan kauhujen keskellä, kun yli-
voimainen vihollinen rynni pääl-
le? Miltä tuntui, kun vieruskave-
rin kaatoi luoti?

Mitä he tunsi-
vat rauhan aika-
na, kun suoma-
lainen älymystö 
pilkkasi velvol-
lisuutensa täyt-
täneitä miehiä 
ja naisia? Kiit-
tämättömyy-
den on täytynyt 
tuntua pahalta, 
vaikka veteraa-
nit aavistivat, että kansa arvos-
ti heitä.

Veteraanit jälleenrakensivat 
maan. Eikö tulevienkin sukupol-

vien tulisi ottaa heiltä oppia, so-
dan ja rauhan miehiltä ja naisilta?

Järjestö 
muistolle
Suomen sotaveteraaniliiton pu-
heenjohtaja, oululainen Aarno 
Strömmer kertoo, että vuonna 
2003 perustettu Tammenlehvän 
perinneliitto on veteraanien pe-
rinnön säilyttäjä. 

Perinneliiton perustajäseniä 
ovat neljä keskeistä veteraanijär-
jestöä: Sotainvalidien Veljesliitto, 
Suomen Sotaveteraaniliitto, Rin-
tamaveteraaniliitto ja Rintama-
naisten Liitto.

Perinneliiton ja samoin kuin 
yhä toimivien 
veteraanijärjes-
töjen tehtävä on 
vaalia mittavaa 
aineellista esi-
neistöä kuten ar-
kistojen ja mu-
seoiden aarteita. 
Sankarihautoja 
tulee hoitaa tu-
levaisuudessa-
kin. Veteraanien 
työstä kertovas-

ta taiteesta ja kirjallisuudesta on 
huolehdittava niin, että sen voi 
välittää tulevillekin sukupolville.

– Veteraanien muistoja on 

nauhoitettu jo pitkään. Nauhoi-
tukset ja kirjallisuus ovat kaikki-
en ulottuvilla, Strömmer kertoo.

– Toivomme myös, että kan-
sallinen veteraanipäivä 27. huh-
tikuuta jää eloon.

Maa, jota 
kannattaa puolustaa
– Haluamme antaa kuvan hyväs-
tä maasta, jota kannattaa puolus-
taa. Toivomme, että maanpuo-
lustushenki säilyy jatkossakin, 
Strömmer kertoo.

Sotaveteraaniliitolla on noin 
30 000 kannattajajäsentä, jot-
ka koostuvat sotaakäymättömis-
tä sukupolvista. Toiminta järjes-
tössä on lähes täydellisesti uusien 
sukupolvien pyörittämää. 

Suuria päätöksiä toiminnan 
muuttamisesta perinteen vaalin-
nan järjestöksi on odotettavissa 
2010-luvun jälkimmäisinä vuo-
sina.

Lukiolaiset 
tykeille
Aarno Strömmer oli lukiolai-
nen, kun hänet temmattiin vuo-
den 1944 tapahtumiin mukaan. 
Hän joutui Veitsiluotoon ilma-
torjuntayksikköön, jolla oli käy-
tettävissään kaksi ruotsalaista 
Boforsin 40 millimetrin ilma-

Veteraanit tekevät perinnönjakoa

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Kommentti

Veteraanien perintö on ollut minulle kunnioitet-

tava mutta kaukainen asia ennen viime lauantai-

ta. Osallistuin silloin ensimmäistä kertaa veteraa-

nin hautajaisiin.  Huomasin, että muistelmadoku-

mentit, omaelämänkerrat tai Tuntematon sotilas joka vuotisena te-

levisioperinteenä ovat vain toisen käden tietoa. 

Eläväksi perintö tuli, kun kuulin siunaustilaisuudessa neljän van-

han miehen laulavan haikean veteraanilaulun urkuparvelta. Kappa-

le oli outo, mutta se kosketti enemmän kuin tutut hautajaisvirret. 

Arkun päätyyn paikallisten veteraanien laskema havuseppele näytti 

paljon kaipaavammalta kuin värikkäät kukkamme.

Myös muistotilaisuus yllätti positiivisesti. Ei virallisia muistopu-

heita puhujanpöntöstä, vaan pöydissä kiertävä mikrofoni. Parhaat 

jutut tulivat vainajan veljeltä, jolle ihailtu isoveli kertoi enemmän 

kuin monelle muulle. Sota-aika oli myös puhdetöitä, mandoliinin 

soiton opettelua ja puntikselle lähtöjä. 

Yhdeltä puntikselta tuliaisina tuli kolme venäläisvankia. Sillä pa-

lautuivat myös natsat, jotka omalle lomalle karatessa oli menetetty. 

Näin kertoo tarina, joita haluaisin kuulla lisää. 

     ELSi SALoVAArA

Sankarin hautajaisissa

J aan i  F ö h r

Aarno Strömmer kuuluu veteraanien nuorempaan ikäluokkaan. Hän toimii sotaveteraaniliiton puheenjohtajana.

Haluamme 
antaa kuvan 
hyvästä maasta, 
jota kannattaa 
puolustaa. 
Toivomme, että 
maanpuolustushenki 
säilyy jatkossakin.

torjuntatykkiä. Venäläiset ko-
neet eivät koskaan eksyneet tyk-
kien ulottuville.

Lapin sodassa Strömmer pal-
veli ilmasuojelussa Torniossa. 
Strömmerin ja hänen sukupol-
vensa taistelu ei ollut turha.

– Veteraanisukupolvi jätti hy-
vän perinnön, itsenäisen isän-
maan. Nämä ovat ylistäviä sano-
ja, mutta ne sisältävät totuuden.

PEKKA HELiN
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Minkä kirkon kellossa pyydetään 
siunausta Suomen kansalle?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään 6. joulukuu-
ta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinul-
la on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä se vas-
taukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Pyhän Luukkaan kappeli
Kiitos kaikille osallistuneil-
le. Arvonnan voitti oulu-
lainen Niina Jääskeläinen. 
Lääkäri Luukas kirjoitti 
evankeliuminsa tutkijan ot-
teilla ja siten Oulun yliopis-
ton vieressä sijaitseva kappeli oli osuvaa nimetä Luukkaan mu-
kaan.

MArJo HÄKKiNEN

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

Palautetta Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

• Pitkään aikaan ei ole lehdessän-
ne ollut Satu Lapinlammen teke-
miä henkilöhaastatteluja. Miksi? 
Ne ovat olleet mielenkiintoisia, 
haastavia ja erilaisia. Esimerkiksi 
haastattelu Jouni Hynysestä pisti 
miettimään, kuinka helposti ka-
tegorioimme ihmisiä heitä tun-
tematta. Lisää näitä juttuja! Toi-
vottavasti hänen hyväksi havait-
tu tyylinsä pääsee jälleen pian 
esille.

Toimitus vastaa: Kiitokset pa-
lautteesta. Seurakuntavaalit ovat vie-

neet syksyllä niin paljon palstatilaa ja voimia koko toimituk-
selta, ettei henkilöhaastatteluihin ole ollut aikaa. Satu Lapin-
lampi kuitenkin tapasi Hanna Ekolan hänen käydessään Ou-
lussa, joten hänen tekemiään haastatteluja nähdään toivotta-
vasti jatkossakin.

ELSi SALoVAArA, VA. PÄÄToiMiTTAJA

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Tuorein Rauhan Tervehdys oli 
kerrassaan erinomainen! En 
osaa päättää, mikä juttu oli 
tuoreimmassa numerossa pa-
ras: kirjeitä eronneille, mamu 
ei pulahda vai muslimi-eläin-
oikeusaktivisti-uutinen. 

Rauhan Tervehdys edustaa 
mielestäni nykyisin suvaitse-
vaista, mutta ei kritiikitöntä, 
pohdiskelemaan usuttavaa lin-
jaa. Erityiskiitos lehden kult-
tuurien raja-aitoja tutkiske-
levista teemoista: esimerkik-
si muslimien elämästä on ol-
lut artikkeleja, jotka valaisevat 
asioita myös sellaiselle, jon-
ka ennakkoluulot eivät välttä-
mättä liity suoraan uskontoon, 
vaan laajemmin kulttuuripii-
rin ominaispiirteisiin.  

Onneksi myös "tiukan lin-
jan" äänenpainot ovat lehdes-
sä jossakin muodossa esillä, et-
tei totuus unohtuisi. Viime vii-
kolla julkaistiin palaute, jonka 
mukaan joku  – ilmeisesti us-
kovaiseksi itsensä määrittelevä 
kristitty – ei halua lukea kristil-

listä lehteä jossa on "ei-kristilli-
siä" ajatuksia. 

Sangen kummallista, kun 
toisaalta jopa minä, umpiateisti 
ja kirkkoon kuulumaton uskal-
lan lukea lehteä, jossa on vakau-
mustani vastaan argumentoivia 
artikkeleja. Ei siksi, että kokisin 
lehden seuraamisen tuovan it-
selleni jonkinlaista siunausta, 
vaan koska haluan oppia ym-
märtämään eri tavalla ajattele-
vien ihmisten maailmaa.  

Haluaisin kysyä lehden kon-
servatiivisimmilta lukijoilta: 

1)Miten lukijana voin pää-
tellä, onko joku minulle henki-
lökohtaisesti tuntematon, vaik-
ka ehkä julkisuuden nimenä 
kuuluisuutta saanut kirjoittaja 
"kristitty" tai "kristitön"?

2) Jos kirjoittajan tunnista-
minen "kristityksi" tapahtuu 
hänen kirjoituksessaan esittä-
miensä näkemysten pohjalta, 
(eikä ennalta, esimerkiksi jul-
kisuudessa esitettyjen juorujen 
perusteella), ovatko

a)  kaikki mielestäni "kris-

tityt" ajatukset vain niitä, jot-
ka minä ja lahkoni tunnustam-
me oikeiksi huolimatta kristin-
uskon monitahoisesta ja moni-
kulttuurisesta historiasta?

b) ovatko kaikki mielestäni 
hyvät ja kauniit ajatukset "kris-
tittyjen" monopolia?

c) ovatko kaikki "ei-kris-
tittyjen" ajatukset väistämättä 
"syntisiä" ja pahoja?

3) Onko maailma kaiken 
kaikkiaankin dualistinen? Toi-
sin sanoen, ovatko asiat vain 
"kristillisiä" ja siten "hyviä" tai 
"ei-kristillisiä" eli "pahoja"?

Sanat ja ajatukset ovat kiel-
tämättä vaarallisia. Jos tutus-
tuu toista ajattelutapaa edus-
tavien ihmisten näkemyksiin, 
voihan olla, että omakaan nä-
kökanta ei enää tunnu ainoalta 
ja joka suhteessa täysin oikeal-
ta. Parempi siis sulkea silmänsä 
”vierailta” sanoilta. ...vai onko?

MAiJA KALLiNEN
dosentti, aate- ja oppihistoria

Martinniemi

Kysymyksiä konservatiiveille

Suojelusenkeli
Pieni suojelusenkeli lensi huoneeni poikki,
istui vuoteeni vierelle, ja kanneltansa soitti.
Sammutti sädekehänsä ja suukon hellän antoi,
Hän pientä kultakanneltaan, sylissänsä kantoi.
Kertoi mulle laulussaan, sanat uudet aivan,
laulan sulle nyt ne vain, jos jaksat kuulla vaivan.

Enkelini kultasiipi aamuvarhain ensi,
tuli mulle vierelleni, turvakseni lensi.

Koko päivän seurassani, vierelläni kulki,
turvan antoi, huolet kantoi, vaarat kaikki sulki.

Illalla hän vuoteellani, vierell' vielä istui,
luki mulle rukouksen sitten hiljaa poistui.

Taivaanisä ystäviksi enkelinsä antaa,
että jaksaisimme päivin, taakkammekin kantaa.

(Sävel Orvokkini tummasilmä)

AiMo MÄKi

Lämmin kiitos luottamukses-
ta seurakuntavaaleissa!

ANNA-LiiSA HirVENoJA
MArJo JÄMSÄ

MAriA PorTAANKorVA
Karjasillan seurakunta

Haluan lähettää lämpimät terveiseni ja kiitokseni seurakunta-
laisille Oulun Tuomiokirkkoseurakunnassa seurakuntavaaleis-
sa saamani luottamuksen johdosta. Uusi työ alkaa, ja ryhdyn 
siihen riemulla ja avoimin mielin. Pidetään yhteyttä. Hyvää ja 
levollista adventtiaikaa!

TYTTi TUPPUrAiNEN
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Uudet luottamushenkilöt kiittävät
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Yhdysvaltain liikennevi-
ranomaiset ovat ilmoit-
taneet, että sikhien tur-
baanit tutkitaan lento-

kentillä aina, kertovat kolmen 
amerikkalaisen sikhi-organisaa-
tion johtajat. Päätös on heidän 
mielestään sekä tarpeeton että 
kohtuuton. 

Sikhit ovat 1500-luvulla al-
kunsa saaneen intialaisen yksi-
jumalaisen uskonnon harjoitta-
jia. Kaikkiaan sikhejä on noin 24 
miljoonaa, mutta heistä suurin 
osa asuu Intiassa. Sikhiläisyys on 
maailman kahdeksanneksi suu-
rin uskonto.

Turvallisuusharhaa
Liikenneturvallisuusvirasto on 
ilmoittanut, että turbaanit tut-

kitaan käsimetallinpaljastimel-
la. Sen lisäksi sikhien on mentä-
vä henkilöskannereihin tutkitta-
viksi tai tunnusteltava omat tur-
baaninsa. Sen jälkeen heidän kä-
tensä tutkitaan kemikaalijäämi-
en varalta.

– Turbaaninkäyttäjien poimi-
minen umpimähkäisesti ihmis-
joukosta ei lisää turvallisuutta, 
kun mihin tahansa muuhunkin 
vaatekappaleeseen voidaan pii-
lottaa räjähteitä. Tämä on tur-
vallisuusteatteria pahimmillaan, 
sanoo newyorkilaisen sikhijär-
jestön edustaja Amerdeep Singh 
lausunnossaan.

Liikenneviraston edustaja 
Sterling Payne kieltäytyi kom-
mentoimasta sikhien väitettä 
New York Timesille.

– Kaikkien pää-
hineiden poistamis-
ta suositellaan, mutta 
säännöt tuntevat us-
konnollisia, lääketie-
teellisiä ja muita syitä, 
joiden vuoksi matkustajat 
eivät kernaasti luovu päähineis-
tään. Mikäli virkailija ei pysty 
kohtuudella päättelemään, onko 
vaatteeseen tai päähineeseen pii-
lotettu vaarallista esinettä, asia-
kas alistetaan lisätutkimuksille.

Turbaani 
sikhin tunnus
Sikhimiehen tunnistaa turbaa-
nista ja pitkästä parrasta. 

Sikhien, hindujen ja muslimi-
en turbaanit poikkeavat toisis-
taan. Sikhien turbaanit on sidot-

tu hy-
vin huolellises-

ti ja ohjeita noudattaen. Ne ovat 
yleensä yksivärisiä. Sikhiturbaa-
neihin ei jätetä taakse tai sivulle 
roikkuvaa häntää, vaan se työn-
netään turbaanin sisään. 

Hindu- ja muslimiturbaaneis-
sa on yleensä häntä joko takana 
tai sivussa. Hindujen turbaa-
nit ovat kuviollisia ja muslimien 
usein yksivärisiä tai ruudullisia.

rELiGioN NEWS SErViCE,
SATU LAPiNLAMPi

Lapseton 
aviopari 
yleisin 
Lapseton aviopari on Suo-
men yleisin perhetyyppi. 
Niitä on runsas kolmannes 
Suomen perheistä. Lapsiper-
heiden osuus on ollut viime 
vuosina tasaisessa laskus-
sa. Vielä vuonna 2004 ylei-
sin perhetyyppi oli aviopari, 
jonka luona asuu jonkin ikäi-
siä lapsia.

Viime vuoden lopussa Suo-
messa oli Tilastokeskuksen 
mukaan 1 450 000 perhet-
tä, joihin kuuluu 76 prosent-
tia väestöstä. Perheisiin laske-
taan mukaan naimisissa ole-
vien pariskuntien lisäksi myös 
avoliitossa ja rekisteröidyssä 
parisuhteessa olevat parit.

Avioparin ja lasten muo-
dostamia perheitä oli viime 
vuonna kaikista perheistä 31 
prosenttia. Pitkään kasvussa 
ollut lapsettomien avioparien 
osuus oli 35 prosenttia kaikis-
ta perheistä.

Myös avoparien määrä ja 
osuus perheistä on kasvussa. 
Toistaiseksi lapsettomia avo-
pareja on kuitenkin vain 13 
prosenttia perheistä. Avopare-
ja, joilla on lapsi, on perheis-
tä kahdeksan prosenttia. Myös 
heidän määränsä on tilastojen 
mukaan kasvussa.

Raamattupiireissä 
arkisia 
päättelyketjuja 
Nuoret aikuiset suosivat Raa-
matun tulkinnassaan yhteis-
työtä ja välttävät tiedollista 
hierarkiaa ja auktoriteettive-
toista tulkintaa, tutkija Riikka 
Nissi väittää. Nuorten aikuis-
ten raamattupiirit ovat kes-
kustelukäytänteiltään koros-
tetun tasavertaisia. 

Näkemyksiään herätyskris-
tilliset nuoret eivät peruste-
le ensisijaisesti raamatunviit-
tauksilla tai muilla auktori-
tatiivisilla lähteillä, vaan esi-
merkiksi tekstin kertomusten 
mahdollistamilla arkisillakin 
päättelyketjuilla. 

Raamattupiirit eivät ole 
keskusteluina yksimielisiä. 
Tekstin tulkinta synnyttää 
runsaasti eriäviä näkemyksiä. 
Ne mahdollistavat tekstin mo-
nipuolisen ja syvällisen käsit-
telyn.

Maata  kiertelemässä

Turvallisuusteatteria, sanovat 
sikhit turbaanien lisätarkastuksista 

Ruoka-apua tarvitaan yhä enemmän
Seurakunnat jakavat tänä 
vuonna ruoka-apuna 
runsaat 700 000 kiloa 
elintarvikkeita. Kasvua 
viime vuodesta on  
100 000 kiloa.

Seurakunnat ryhtyivät jakamaan 
EU-ruoka-apua 1990-luvun lop-
pupuolella laman jälkimainin-
geissa. Ruoka-avun tarve ei ole 
kadonnut 15 vuodessa. 

Kasvavasta talousahdingos-
ta kertoo se, että diakonian asia-
kasmäärät ovat nousussa ja esi-
merkiksi seurakuntien diakonia-
ruokailuihin osallistujien määrä 
nousi 160 000:lla toissa vuodesta 
viime vuoteen. 

Ruokakassin arvostus koros-
tuu kirkossa seurakuntien talous-
ahdingon syventyessä, uskoo seu-
rakuntien EU-ruoka-apua koor-
dinoiva Ulla Pesola Kirkkopal-
veluista.

– Seurakuntien pitäisi varata 
avustuksiin huimasti enemmän 
varoja, jos ilmaista EU:n ruoka-
apua ei olisi.

ruokakasseja jaetaan  
yhteistyössä
Seurakunnissa EU-ruokakasseja 
jaetaan usein yhteistyössä Man-
nerheimin lastensuojeluliiton 
(MLL) kanssa. Näin myös Sii-
kalatvaan kuuluvassa Pulkkilan 
kappeliseurakunnassa.

– Seurakunta tarjoaa tilat ruo-
ka-avun jakelulle ja MLL:n aktii-
vit huolehtivat käytännössä ja-
kelusta, kertoo diakonissa Kirsti 

Hakkarainen.
Pulkkilassa ruoka-apu on 

kohdistettu ensisijaisesti perheil-
le, mutta Hakkaraisen mukaan 
apua löytyy kaikille. 

– Ne joilla menee huonosti, 
soittavat kyllä diakoniatoimis-
toon ja hakevat apua, hän kertoo.

ruokajono tarjoaa  
vertaistukea
Ruoka-avun hakeminen ei kui-
tenkaan ole kaikille helppoa. Sen 
tuo esiin Anna Salosen kirkkoso-
siologian gradutyö Suomalai-

nen hyvinvointiyhteiskunta ruo-
ka-avun asiakkaan näkökulmas-
ta, joka sai vastikään Diakonian 
tutkimuksen seuran Sivellin-pal-
kinnon. 

Työssään Salonen pohtii 
muun muassa sitä, voisiko ruo-
ka-avun tarpeen jatkuminen ja 
ruokapankkitoiminnan vakiin-
tuminen johtua poliittisen muu-
tostahdon puutteesta. 

Epäkohdat tulevat esiin var-
sinkin pitkäaikaisesti apua tar-
vitsevien kohdalla. Heille ruo-
kajonossa käynti on paitsi nälän 

tyydytystä, myös sosiaalinen ja 
vertaistuellinen tapahtuma.

Seurakunnissa ruoka-apua 
annetaan myös järjestämällä dia-
koniatyön puolesta säännöllises-
ti ruokailuja työttömille ja pieni-
tuloisille. 

riiTTA HirVoNEN
ELSi SALoVAArA

Tampereella seurakuntissa ruoka-apua jaetaan myös linja-auto Ruoka-Nyssestä, 
joka on kiertänyt kaupungilla syksystä 2008. Kuva on Ruoka-Nyssen varastolta.

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

EU-ruokakassit sisältävät kuivatuotteita. 
Kuvassa ei ole virallinen EU-ruokakassi.
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Muut seurakunnat

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

• 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

rauhan 
Tervehdys 

-lehden 

JAKELU-
HÄiriöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

§Testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot, avio-
ehdot, kauppa- ja lahjakirjat, oikeudenkäynnit ym.

Julkinen kaupanvahvistaja, Suomen Omakotiliiton 
neuvontalakimies. Kotikäynnit sopimuksen mukaan.

 ASIANAJOTOIMISTO 
Juhani Seppänen

Nahkatehtaankatu 2 (1. krs), 90130 Oulu    Puhelin 08 713 821, 0500 388 631 
asianajotoimisto@juhaniseppanen.fi    www.juhaniseppanen.fi

•	 Ti	30.11.	klo	19.00	Heimo Embuskan 
	 Joulukonsertti 
•	 La	4.12.	klo	12.00	Rukouslauantai
•	 Su	5.12.	klo	15.00	Hyvää sanomaa
	 Juha	Hilli
•	 Ti	7.12.	klo	18.00	Rukouskokous 
 (huom.aika)	Sirkka-Liisa	Salmen-
	 kangas
•	 Su	12.12.	klo	15.00	Joulujuhla
	 Eero	Pokela	Tarjolla	puuroa	ja	torttu-	
	 kahvit.	Lapsille	joulupussit

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: ti 7.12. klo 18.30 Rantsilan seurakunta-
talossa, ti 7.12. klo 19.00 Limingan seurakuntatalolla, ti 7.12. klo 19.00 
Koortilan toimintakeskuksessa Muhoksella, to 9.12. klo 18.00 Juntonkan-
kaan seurakuntakodilla Poltimontie 26 Kemi.

Ev.lut. Kansanlähetys
Liminka Pe 3.12. Linnukan 
koululla klo 17–19 Donkkis 

Big Night alakouluikäisille. Oulu 
Su 5.12. klo 17 SLEY:n messu 
Heinätorin srk-talossa, toimittaa 
past. Mika Tuovinen Kansanlähe-
tyksestä.

Jouluisia lauluja, lasten ja nuorten ohjelmaa, Joulu-
puuroa ja torttukahvit, myös myyjäispöytiä. Puhujana 
Kansanlähetyksen kotimaisen työn johtaja, pastori, 
lähetystyöntekijä

	 Mika	Tuovinen
Lämpimästi tervetuloa joulun sanoman äärelle!
Järj. Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto, Kellonkartano

Yhteinen	Joulujuhla
LA 4.12. klo 16 Kaukovainion kappelilla

Mäntyrinteen palvelutalossa Temmeksellä
Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille 
turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä.

Turvallista ja kodinomaista 
palveluasumista

Erityisesti muistisairaiden hoidossa olemme saaneet hyviä tuloksia yhdessä tekemi-
sen ja hoitotyön asiantuntemuksella. Tarvittaessa järjestämme geriatrin palvelut.

Myös vuoro-, tilapäis- ja kuntoutumisjaksot sekä yö- ja päivähoito mahdollisia. 
Olipa asiasi suuri tai pieni, räätälöimme sopivat ratkaisut.

Soita 044 5767 001 Vanhustyön vastaava hoitaja Raakel Piri
 044 5767 017 Mäntyrinteen sairaanhoitaja Sari Ylitalo

Lepolan palvelutalossa Tyrnävällä
Kuntouttavaa ja aktiivista palveluasumista, henkilökunta 
paikalla klo 7–21, yöllä yökäynnit ja -päivystys.

Lakeuden Palveluyhdistys ry. tarjoaa

LAKEUDEN 
PALVELUYHDISTYS RY.

Su 5.12. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS, Simo Pirkänen

Ke 8.12. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 
helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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

Oulun tuomiokirkossa 6.12.2010 klo 16.30
Ohjelma 5,– €  Järjestäjä: Oulun NMKY ry

Tuotto kehitysapuun Gambian NMKY:lle

SÄVELHARTAUS
ITSENÄISYYSPÄIVÄN

www.ohsrk.fi

Pe 3.12. klo 18 LIFTjr. Pe 3.12. klo 20 LIFT, 
Janne Väisänen, Timo Kurkela. La 4.12. klo 19 
Israel-ilta, Kari Ylitalo. Su 5.12. klo 11 Ehtool-
lisjumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Reijo 
Komu, Seurakuntakuoro. Pyhäkoulu ja lastenko-
kous. Su 5.12. klo 17 Church@78, international 

service, Luke Barnes, Neil Berry, Andrey Sirotkin. Ke 8.12. klo 19 Sana ja 
rukous, Juha Hilli, Pirjo Orava, Ahti Kurki. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
Tervetuloa!

Su 5.12. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Esko Leinonen. To 9.12. klo 19 
Jouluinen NA- ja opiskelijailta Vesa 
Pöyhtäri. Tervetuloa!

Seurat su 5.12. klo 15 Jaakko 
Rytisalo, Arvi Uusitalo. Tänään 
opiskelija-& NA-ilta: Matti 
Pikkarainen: Liturgia, mitä siellä 
tapahtuu? Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 5.12. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Vieraana everstiluut-
nantti Arja Laukkanen. Ma 6.12. JOULUMYYJÄISET KLO 11.00–14.00. 
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

To 2.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God’s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. Pe 
3.12. klo 18 Varkki-ilta. Su 5.12. klo 11 Ehtoollis-

kirkko & pyhäkoulu, Toni Väyrynen, Risto Wotschke, Roomalaiskirje 12:9-21. Ti 7.12. 
klo 13 Päiväpiiri. Ke 8.12. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 9.12. klo 19 
Rukousilta, Martti Väyrynen. www.oulu.svk.fi Tervetuloa! Lahjoita joulukeräykseen!

Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen tuotto 

käytetään tänä vuonna lasten hyvinvoinnin 

edistämiseen. Osallistu keräykseen ja anna 

lapselle mahdollisuus parempaan huomiseen.

Kiitos lahjastasi. Toivotamme rauhallista joulua.
Kampanjan tuotto käytetään vuosina 2011-2012 Lähetysseuran yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian työhön. 

Keräyslupa: OKH626A, voimassa 2009-2010 koko Suomessa (ei Ahvenanmaalla). Myönnetty 3.12.2008, Etelä-Suomen lääninhallitus.

Pankissa

Tilinumero  
800014-161130
Viestiksi J10
IBAN: Fi3880001400161130
BIC: DaBaFiHH

TeksTiviesTillä

Lähetä viesti  
JOUlU5 (5 euroa) tai
JOUlU10 (10 euroa) 
numeroon 16160

sOiTTamalla

0600 01515  
(15,07 € + pvm)

inTerneTissä

www.mission.fi /joulukerays

Joulun sanoma  
kuuluu kaikille

JOULUKERÄYS 2010
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Pätkätyö ei tuota

Epävarmuus työn jatkumisesta tekee pahaa. Se 
rassaa henkisesti, stressaa ja aiheuttaa reak-
tioita kropassakin. Vatsaan sattuu, oksettaa. 
Unikin karkaa, yöllä mielessä pyörivät omat 

selviytymismahdollisuudet ja työpaikan kummal-
liset kuviot.

Päivällä itkettää ja kiukuttaa, ajatus harhailee. 
Työteho laskee, väistämättä. Ensimmäinen, toinen 
tai kolmaskaan pätkäsopimuksen lopun lähesty-
minen ei vaikuta motivaatioon, mutta sen jälkeen 
pätkä syö jo miestä ja naista.

Työn tuloksellisuuteen, siis siihen mitä työnan-
tajat kaipaavat ja kuuluttavat, vaikuttaa moni asia. 
Varmuus työn jatkumisesta on yksi niistä. Se lienee 
selvää, sillä pätkäläinen joutuu koko työsuhteensa 
ajan tekemään varasuunnitelmia. 

Myös työntekijän kokemus siitä, että häntä koh-
dellaan reilusti, vaikuttaa työn tulokseen. Jos ko-
kee, että on tullut kohdelluksi epäreilusti, aktivoi-
tuu aivoissa sama osa kuin oksentaessa, tulee fyy-
sisesti paha olo. Kysymys: kuinka moni on tehokas 
oksennustaudissa?

Kun ei ole tietoa töiden jatkumisesta tai kun 
tuntuu, että työsuhteen loppu häämöttää, rupeaa 
tekemään surutyötä. Hyvästelee työpaikkaansa, 
työtehtäviään ja työkavereitaan. Silloin ei tee mie-
li osallistua tulevan ideointiin tai yhteisille kah-
vitauoille. Sekin vaikuttaa työn tuloksellisuuteen, 
sillä sosiaalisena eläimenä ihminen tarvitsee työ-
kavereiden seuraa. Jos hänet eristetään työyhtei-
söstään, aktivoi se aivoissa saman osan, joka rea-
goi kipuun. Toinen kysymys: Kuinka moni tuottaa 
hyvälaatuista jälkeä silloin, kun johonkin sattuu?

Pohjimmiltaan ihminen rakastaa rutiineja. Nii-
hin liittyy yksilön asema työpaikalla. Se on yksi 
työn tuloksen tekijöistä. Jos työsuhde näyttää ole-
van lopussa, järisee yksilön sosiaalinen asema. Tai 
ei pelkästään järise, sehän sortuu kappaleiksi, nol-
lautuu. Tuhoavaa työtehon kannalta on myös vai-
kutusmahdollisuuksien puute. Jos työnsä olosuh-
teisiin ja työtehtävien suorittamiseen ei voi vaikut-
taa, huonontaa se työn tuloksia. 

Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka varmasti jokai-
nen pätkäläinen tai työpaikaltaan uloskirjattu tun-
nistaa. Niiden merkitys on kiistaton, toteaa myös 
amerikkalainen konsultti David Rock. Hän on ke-
hittänyt scarf-mallin, joka sisältää tämän kaiken. 
Asema, varmuus, mahdollisuus vaikuttaa työhön, 
sosiaaliset suhteet ja reiluus. Siinä ne ovat, asiat, 
joista jokaisen työnantajan luulisi olevan kiinnos-
tunut. Ne tuottavat rahaa firmalle, kun työnteki-
jät tekevät työnsä paremmin. Tätä ei näytä tietä-
vän – tai uskovan – edes kirkko, sillä viime vuon-
na kirkon 21 598 työntekijästä 35 prosenttia oli pät-
kätyössä.

SATU LAPiNLAMPi

PS Tämä saattaa olla 
viimeinen Sinappi-
kolumnini, tai sitten 
ei. Pätkätyöntekijänä 
en tiedä. 

Joulun tapahtumat eivät al-
kaneet Beetlehemistä, vaan 
historian suurin rakkaus-
tarina on vuosituhansien 

mittainen. Tällä lopputuloksel-
la mainostetaan The Internatio-
nal Christian Fellowship of Ou-
lun joulunäytelmää The Promise 
Fulfilled. 

Näytelmä esitetään sunnun-
taina 5. joulukuuta kello 16 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Esitys 
on englanninkielinen ja siihen on 
vapaa pääsy. Näytelmän jälkeen 
tarjolla on glögiä ja pipareita. 

The International Christian 
Fellowship of Oulu on Oulussa 
asuvien, eri maista ja kirkkokun-
nista kotoisin olevien ihmisten 
kansainvälinen yhteisö. Se perus-
tettiin jo vuonna 1976 ja yhdistä-
vänä tekijänä on usko Jeesukseen 
Kristukseen. 

Joulunäytelmän on Raamatun 
joulukertomuksen pohjalta käsi-
kirjoittanut opiskelija Iina Mattila. 

Toteutus on vahvasti yhteistyön 
tulosta. Näyttelijöiden ja muusik-
kojen joukko koostuu tavallisista 
seurakunnassa kävijöistä. 

– Näyttelemässä on mukana 
kristittyjä eri maista, paimenia 

on mukana kolmelta mantereel-
ta ja tällä kertaa Maria on tum-
maihoinen, Mattila kertoo. 

Mattilan mukaan idea näy-
telmästä syntyi halusta tarjo-
ta mahdollisuus löytää vastauk-
sia siihen, mitä joulu merkitsee, 
ja miksi on niin tärkeää, että Jee-
sus syntyi.

– Joulu näkyy Suomessa vah-
vasti katukuvassa, mutta sen var-
sinainen merkitys ja sanoma voi 

jäädä monelle vieraaksi. Myös 
meille suomalaisille tekee hyvää 
pysähtyä miettimään, mitä eri-
tyistä Jeesuksen syntymässä oli.

The Promise Fulfilled kes-
tää noin 40 minuuttia, ja se sopii 
kaikenikäisille. Näytelmä koos-
tuu tekstistä, näyttelemisestä ja 
musiikista.

ELSi SALoVAArA

Englanninkielinen 
joulunäytelmä Linnanmaalla

Oulussa Tuiran ja Oulu-
joen seurakunnat järjes-
tävät työttömille joulu-
ateriat. 

Tuiran seurakunnassa työt-
tömien on pitänyt hakea ateria-
kortti seurakunnan eri toimipis-
teistä tarkasti määrättynä sama-
na ajankohtana viime tiistaina. 
Vain Rajakylän asukastupa muo-
dostaa poikkeuksen, siellä kortte-
ja on yhä jaossa. 

Oulujoen seurakunnassa il-
moittautumisaikaa on 13. joulu-
kuuta saakka ja kortin saa dia-
koniatyöntekijän vastaanotolta.

Tähän mennessä ruokakor-
teista on haettu lähes kaikki. Vain 
muutama oli keskiviikkona jäljellä.

Miksi Tuirassa ei voi hakea ate-
riakortteja milloin vain? 

Tuiran seurakunnan johta-
van diakoniatyöntekijä Irma-
Elina Mukarin kortit loppuvat 
pääsääntöisesti jo ensimmäises-
sä jaossa. Siksi aikojakaan ei ole 
monta.

– Tämä on kokemuksen ja 
käytännön sanelema asia, Muka-
ri vakuuttaa.

Miksi työtön ei voi mennä ate-
rialle ainoastaan työttömyyden 
osoittamaa korttia näyttämällä? 

Työttömien ateriakortit 
menivät heti kättelyssä

Ruokaa on rajallinen määrä. 
Jos ihmiset tulisivat aterialle vain 
työttömän korttia näyttäen, voisi 
käydä niin, että kaikki tulokkaat 
eivät pääsisi aterialle ollenkaan, 
kertoo Tuiran seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Sami Riipinen. 

Riipisen mukaan ateriakort-
teja on ennenkin jaettu tarkas-
ti määrättynä ajankohtana eikä 
työttömiltä ole tullut asiasta kiel-
teistä palautetta.

Riipinen kertoo, että tavoittee-
na on, että aterialle osallistuisivat 
vain Tuiran seurakunnan alueen 
työttömät. 

Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nassa ja Karjasillan seurakun-
nassa ei järjestetä työttömille 
jouluateriaa, miksi ei? 

Karjasillan seurakunnan joh-
tavan diakoniatyöntekijän Mer-
vi Keskisen mukaan heillä on ol-
lut huonoja kokemuksia jouluate-
rioista. Kerrankin odotettiin 120 
syöjää, mutta vain 48 ilmaantui 
paikalle.

Keskisen mukaan työttömät 
voivat hakeutua Pohjankartanon 
kouluun jouluaterialle. Sen järjes-
tävät seurakuntayhtymä, kaupun-
ki ja työttömien yhdistys YTYÄ.

Tuiran jouluateriat tarjotaan  
9. joulukuuta Pyhän Tuomaan 
kirkossa ja Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Oulujoen jouluateria on 
15. joulukuuta Myllyojan seura-
kuntatalossa.

PEKKA HELiN

w w w.sxc . hu /  Dan B ra d y
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He tahtovat palvella kuningasta

Jos lähetys ei ole elämän-
ne keskipiste, mitä te täällä 
teette? 

Näin räväkästi haastoi 
pääpuhuja Martin Lee nuor-
ta yleisöään Helsingissä Trans-
4mission10 -konferenssissa. Ag-
ricolan kirkkoon kokoontui lau-
antaina satoja nuoria aikuisia eri 
seurakunnista etsimään omaa 
paikkaansa Jumalan valtakun-
nan työssä.

Ison-Britannian Global Con-
nections -lähetysallianssin pää-
sihteeri Martin Lee vertasi nyky-
ajan kristittyjä Israelin kansaan. 
Vanhaa testamenttia tulisi lukea 
muistaen, että Israelin oli tarkoi-
tus julistaa Jumalan tekoja ja ol-
la siunauksena kaikille kansoille. 

Lee muistutti, että psalmissa 
96 kehotetaan julistamaan kaik-
kien kansojen kuulla, että Herra 
on kuningas. Hän loi maan, jo-
ka pysyy eikä horju. Oikeutensa 
mukaan hän tuomitsee kansoja.

Israel tahtoi kuitenkin omia 
Jumalan itselleen. Kansa ei muis-

tanut, että sen piti tehdä Jumala 
tunnetuksi kaikkialla. 

– Toimimmeko me kuten Isra-
el ja pidämme Jumalan siunauk-
sen itsellämme? Lee kysyi. 

Hän korosti, että Jumala ei 
erottele ihmisiä. Hän hyväksyy 
jokaisen, joka pelkää häntä ja 
noudattaa hänen tahtoaan, kuu-
lui tämä mihin kansaan tahansa. 
Kristittyjen tehtävä on viedä sa-
noma Jeesuksesta kaikkeen maa-
ilmaan. 

Somaleita 
löytyy Suomestakin
Iloinen asia kaikille mukavuu-
denhaluisille kristityille on, et-
tä lähetystyö ei aina vaadi ulko-
maille lähtöä. Martin Lee soima-
si itseään konferenssissa ja kyseli, 

miksei hän jäyhänä brittinä tun-
ne naapureitaan. 

– Olenko ottanut Jeesuksen 
antaman käskyn tosissaan, hän 
kyseli kyynelsilmin.

Lee ei kuitenkaan ole kaihta-
nut kontakteja. Miehen parhaat 
ystävätkin ovat maahanmuutta-
jia. Hänen vaimonsa vaihtoi alaa 
kahdeksan vuotta sitten ja opet-
taa heille nyt englantia. 

– Helsinki on täynnä soma-
leita. Suomessa on paljon syrjäy-
tymisen vaarassa olevia ihmisiä. 
Heidän on saatava kokea Jeesuk-
sen rakkaus, Lee haastoi.

oululainen Laura Tapio 
tahtoo lähetyslääkäriksi 
Lähetystyö ja muiden rakastami-
nen on lähellä Jumalan sydäntä. 

Sen on tajunnut myös oululainen 
lääketieteen opiskelija Laura Ta-
pio. Hän saapui Helsingin kon-
ferenssiin miehensä Veli-Matin 
kanssa ”päivittämään näkyä”. 

Laura haluaisi tehdä lähetys-
työtä sellaisessa maassa, jossa ei 
ole vielä paljon kristittyjä. Veli-
Matti opiskelee konetekniikan 
diplomi-insinööriksi. Laura Ta-
pio on vuosien myötä tullut tie-
toiseksi omista lahjoistaan.

– Olen luonteeltani vieraan-
varainen, ystävällinen ja avoin. 
Sellaista tarvitaan lähetystyössä, 
Laura uskoo.

Haaveilu lähetystyöstä tekee 
pariskunnan onnelliseksi. He 
olivat viime vuonna parin viikon 
lähetyskurssilla helluntailaisten 
raamattukoulussa Isossa Kirjas-
sa ja sen jälkeen kolmen kuukau-
den harjoittelussa Tansaniassa. 

– Kun meidän molempien 
haaveet laitetaan yhteen, niillä 
on suurempi painovoima men-
nä eteenpäin, Laura sanoo hy-
myillen.

Kotiäiti kurkistaa 
hunnun taa
Unelmaan kuuluvat omat kipun-
sa. 24-vuotiailla Lauralla ja Veli-
Matilla ei ole vielä lapsia. Jos hei-
tä siunaantuu, mummolamatka 
pitää taittaa maapallon toiselle 
puolen. Lisäksi Laura on kysel-
lyt, millaiset elinolot lähetysken-
tällä on. Tarjoaisiko hän lapsil-
leen huonompaa kuin Suomessa?

– Ennen Tansaniaa ajattelin, 
etten lääkärinä voisi olla kauan 
kotiäitinä ammattitaitoni vuok-
si. Nyt ajattelen, että kotiäitiyden 
ja lääkärin ammatin voisi hyvin-
kin yhdistää, Laura kertoo.

Trans4mission -tapahtumassa 
Laura osallistui islam ja nainen 
-kanavaan. Siellä hän tajusi, et-
tä kotiäidillä voi olla laaja vaiku-
tuspiiri toisten kotiäitien parissa.

– Olen väheksynyt naisten ase-
maa islamilaisissa maissa, kun 
heitä ei näy missään. Jos kuiten-
kin Jumalan rakkaus pääsee vai-
kuttamaan naiseen, se ei voi olla 
vaikuttamatta mieheenkin.

Agricolan kirkko täyttyi lauantaina nuorista aikuisista, jotka ottavat Jeesuksen tosissaan. 
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Jeesus on Lauran ja Veli-Matin 
koko elämä. 

– Kaikki mitä olen saanut, on 
lahjaa Jumalalta. Haluan antaa 
hänen hyväänsä muillekin ja ta-
sapainottaa omalta osaltani maa-
ilman jakautumista, Laura kertoo.

TYTTi PÄÄKKöNEN

Iin seurakunnassa haettavana:

Nuorisotyönohjaajan virka
Iin kunnassa on asukkaita noin 9 000 ja seurakunnassa jäseniä 
noin 8 300. Iin on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Perä-
meren rannalla. Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. 
Ouluun on matkaa vajaa 40 kilometriä.

Iin seurakunnan jäsenmäärä kasvaa. Nuorisotyönohjaajalta 
edellytetään laaja-alaista työotetta, joka painottuu seurakunnan  
tarpeiden mukaan. Keskeisiä työalueita ovat rippikoulutyö  
ja nuorisotyö (mm. nuortenillat, nuorten raamattupiirit, nuorten-
tapahtumat ja – retket, palveluisoistoiminta). Hakijan eduksi 
katsotaan kokemus rippikoulutyöstä ja kirkon nuorisotyöstä 
sekä musiikilliset taidot.

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

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 29.12.2010 kello 15.00 
mennessä osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii. 
Kuoreen merkintä: ”Nuorisotyön virka”.

Tiedustele lisää: kappalainen Pekka Soronen p. 040 777 6959 
tai kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 sekä seu-
rakunnan kotisivuilta: www.iinseurakunta.fi

Paikkoja avoinna

Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi
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Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

diakonian ViRka

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta. 
Virkaan haetaan kutsumustietoista työntekijää.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

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

Hakuaika virkaan päättyy 13.12.2010 klo 16.00.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä 

seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palvelu-

yksikköä. Jäsenmäärä on noin 111 000. Pää-

toimisia työntekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulunsalon seurakunnassa on haettavana

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANSIJAISUUS
Tarkemmat tiedot kts. www.oulunsalonseurakunta.fi.

Palveluja tarjotaan

Terveellistä kauneudenhoitoa Lumikista

Avaa joulu 
Avaa joulu Intiassa

www.avaajoulu.� 

Suomen Pipliaseura  

OKU805A

800018-55783
SAMPO

viestiin: INTIA 6749

Oulujoen seurakuntavaalien Yli-Iiläiset ehdokkaat 
kiittävät äänestäjiä saamastamme luottamuksesta.

Matti Kakko
Sinikka Heinonen
Timo Heinonen
Ulla Rasvala
Sylvi Ruonakangas

Hilkka Männikkö

Kaisu Kortesalmi
Taru Mäkelä
Teuvo Päkkilä
Maarit Turtinen
Sirkka-Liisa Turtinen
Vesa Sikala

Tavaralahjan sijasta voit antaa tänäkin vuonna 
Toisenlaisen Lahjan. www.toisenlainenlahja.fi 
Puh. 020 787 1201.

He tahtovat palvella kuningasta
Agricolan kirkko täyttyi lauantaina nuorista aikuisista, jotka ottavat Jeesuksen tosissaan. 

Oululainen Laura Tapio päivysti 
vapaaehtoisena Trans4mission 
-tapahtuman ensiavussa.  

Ty t t i  Pää k kö n e n

Ja r i  S i p p o la
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Eetterissä

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
2. adventtisunnuntai-
na 5.12. klo 9.55–12 Ou-
lun seurakuntien aluelähe-
tys. Klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Toimittaa Jou-
ni Riipinen ja avustaa Ant-
ti Leskelä. Musiikista vas-
taavat kanttori Sanna Lep-
päniemi ja Oulujoen kirk-
kokuoro. Klo 11.30 radiopy-
häkoulussa puhuu lastenoh-
jaaja Marja Raatikainen, ai-
heena on itsenäisyyspäivä. 
Klo 11.45 Heli Loimun toi-
mittamassa Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa puhutaan 
Tuiran seurakunnan esirip-
pikoulu- eli preparitoimin-
nasta, joka täyttää 10 vuotta. 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. 
kello 9.55–11.15 Oulun seu-
rakuntien aluelähetys. Klo 
10 sanajumalanpalvelus Ou-
lujoen kirkosta. Toimittaa 
Jukka Joensuu, ja avustaa 
Jouni Riipinen. Musiikis-
ta vastaavat kanttori Sanna 
Leppäniemi ja Oulun seura-
kuntien puhallinyhtye.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 8.12. klo 15.40 Usko-
maton Mies. Dosentti Ka-
ri Alenius pohtii, onko Raa-
mattu luotettava.
To 9.12 klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Opettaja Saila Kuk-
kohovi-Jämsä kertoo ajatuk-
siaan unelmiensa kirkosta.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 5.12. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Marja Raatikainen, aihee-
na on itsenäisyyspäivä.
Su 5.12. klo 10 toisen ad-
venttisunnuntain messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanke-
to. Kanttoreina ovat Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso.
Ma 6.12. klo 10 itsenäisyys-
päivän sanajumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja avus-
taa Matti Pikkarainen. Musii-
kista vastaavat kanttori Rai-
mo Paaso ja Pohjan Laulu.
Ke 8.12. klo 17.05 Suurel-
la Sydämellä -ohjelma, kes-
kustelua vapaaehtoistyöstä.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 5.12. klo 10 toisen ad-
venttisunnuntain messu 
Oulun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
avustaa Hanna-Maija Ol-
lanketo. Kanttoreina ovat 
Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso.

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Pohjois-Pohjanmaan Lasten 
ja Nuorten Tuki ry järjes-
tää kolme hyväntekeväi-
syysjoulukonserttia itse-

näisyyspäiväviikonloppuna. Oh-
jelmistossa on isänmaallista ja 
jouluista musiikkia. 

Konserttisarja alkaa perjan-
tai-iltana Pudasjärven kirkossa, 
jolloin esiintyjinä ovat ooppe-
ralaulaja Hannu Niemelä, pia-
nisti Markus Vaara ja kanteletta 
soittava Sari Hukari sekä Pudas-
järven kirkkokuoro johtajanaan 
Jukka Jaakkola.

Lauantai-iltana Oulun tuo-
miokirkossa Niemelän ja Vaa-

ran lisäksi esiintyy Sofia Magda-
lena -kuoro. Kuoroa johtaa Rai-
mo Paaso. 

Sunnuntai-iltana Muhok-
sen kirkossa Niemelän ja Vaaran 
kanssa esiintyy Muhoksen kirk-
kokuoro johtajanaan Ossi Kajava.

Pudasjärven konsertti al-
kaa kello 19, Oulun ja Muhok-
sen konsertit kello 18. Vapaaeh-
toisen ohjelman hinta on 10 eu-
roa ja tuotto käytetään lasten ja 
nuorten hyväksi.  Pohjois-Poh-
janmaan Lasten ja Nuorten Tuki 
ry:stä löytyy lisätietoa osoitteesta 
www.pp1nt.fi. (RT)

Vaara ja Niemelä 
konsertoivat kolmesti

Hannu NiemeläMarkus Vaara

Itsenäisyyspäivän aattona 5. 
joulukuuta neljä kansanedus-
tajaa keskustelee suomalaisuu-
desta ja itsenäisestä Suomes-

ta SuomiTV:n Pulssi-ohjelmassa 
kello 11. 

Kansanedustajat Olli Neppo-
nen (kok), Ilkka Kantola (sdp), 
Kari Kärkkäinen (kd) sekä Päivi 
Lipponen (sdp) kertovat lapsuu-
tensa maisemista ja saamistaan 
elämän eväistä.

Pulssille luonteenomaisella ta-

valla vieraat paneutuvat teemaan 
pintaa syvemmältä. Minkälais-
ten arvojen varassa kansanedus-
tajat haluavat maatamme raken-
taa? Onko Suomella tulevaisuutta 
itsenäisenä eurooppalaisena val-
tiona? Onko uskontojen moni-
naisuus uhka suomalaisuudelle?

Pulssin juontajana toimii Sa-
na-lehden päätoimittaja Hannu 
Nyman. Ohjelman tuotannosta 
vastaa medialähetysjärjestö IRR-
TV. (RT)

Kansanedustajien ajatuksia 
itsenäisyydestä SuomiTV:llä

Radiosta ja lukuisilta äänit-
teiltä tuttu laulaja Heimo 
Enbuska vierailee joulu-
konsertin merkeissä Ou-

lussa. Konsertissa kuullaan jou-
lulaulujen klassikoita, mutta oh-
jelmistoon kuuluu myös uudem-
paa musiikkia.

– Suomalaiseen jouluperin-
teeseen ei ole aivan helppoa tulla 
tarjoamaan uusia lauluja, mutta 
toki suosittuja kappaleita on syn-
tynyt myös viime vuosina, toteaa 
Heimo Enbuska. Yhdeksi esimer-
kiksi hän nostaa Kassu Halosen 
ja Vexi Salmen yhteistyönä syn-
tyneen ja nopeasti klassikon ase-
man saaneen laulun Sydämeeni 
joulun teen. 

– Yksi kaikkein mieluisim-
mista ja itselleni rakkaimmis-
ta joululauluista on Konsta Jyl-
hän säveltämä Joululaulu. Siinä 
on aistittavissa jouluun kuulu-

vaa kaipausta ja odotusta, ja sen 
kokeminen on osaltaan elämän 
suurta rikkautta, pohtii Heimo 
Enbuska.

Yksi joulukonsertin kappa-
leista on laulajan omaa käsialaa, 
ja sen hän on omistanut maam-
me sotaveteraaneille.

– Lauluni Jouluyön vartio vie 
ajatukset ensimmäisen maailman-
sodan aikaiselle rintamalle ja so-
dan ensimmäiseen jouluun, jol-
loin sotilaat solmivat epävirallisen 
joulurauhan. Laulun teksti syn-
tyi, kun vaimoni isä, sotaveteraa-
ni hänkin, oli vakavasti sairaana.

rAUHAN TErVEHDYS

Heimo Enbuskan Enemmän 
kuin tunnelmaa -joulukonsertti 
keskiviikkona 1.12. kello 19 Oulun 
helluntaiseurakunnassa. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy.

Heimo Enbuska tulkitsee 
joulun klassikoita

Mika A h o n e n ,  I R R -T V

Oulun varuskunta ot-
taa varaslähdön itsenäi-
syyspäivän juhlintaan jo 
perjantaina 3. joulukuu-

ta Madetojan salilla. 
Ensiksi vuorossa on kello 16.45 

alkava reserviläisten ylentämisti-
laisuus. Kello 18 salissa kuullaan 
Pohjan Sotilassoittokunnan joh-
dolla varuskunnan perinteinen 
Itsenäisyyspäivän konsertti, jota 
isännöi varuskunnan päällikkö, 

eversti Jussi Mäki. Konserttiin 
on vapaa pääsy. 

6. joulukuuta itsenäisyyden 
juhlinta alkaa kello 9 kunnia-
laukauksilla Linnasaaressa. Sen 
jälkeen järjestetään neljä kunni-
anosoitusta sankarimuistomer-
keillä: kello 9.45 tuomiokirkolla 
ja Oulujoen hautausmaalla, kel-
lo 10.30 Ylikiimingissä ja kello 
11.30 Oulun hautausmaalla. (RT)

Oulun varuskunta 
juhlistaa itsenäisyyttä

Kansanedustajat Kantola, Nepponen, Lipponen ja Kärkkäinen avautuvat Pulssissa.
Oululaisten sotaveteraa-

nien, sotainvalidien, so-
taleskien ja partisaanien 
uhrien vuosittaiset py-

säköinti- ja joukkoliikenneliput 
vuodelle 2011 ovat jaossa joulu-
kuun alusta alkaen. Niitä jaetaan 
Oulu10-palvelussa, osoitteessa 
Torikatu 10, sekä Ylikiimingin 
yhteispalvelupisteessä, osoittees-
sa Harjutie 18. 

Pysäköintikortilla on mahdol-
lisuus pysäköidä autonsa Oulun 
kaupungin ja OYS:n maksullisil-
la kadunvarsi- ja aluepysäköinti-
paikoilla kahden tunnin ajan il-
maiseksi. 

Pysäköintilupa ei kuitenkaan 
ole voimassa pysäköintitaloissa ja 
rautatieaseman edessä tai niin sa-
notuilla ”kiekkopaikoilla”, vaan 
niissä tulee käyttää pysäköinti-
kiekkoa normaaliin tapaan. 

Pysäköintikortti on henkilö- 
ja ajoneuvokohtainen ja se luo-
vutetaan veteraaneille henkilö-
kohtaisesti. 

Veteraanien joukkoliikenne-
lipulla saa puolestaan ilmaisen 
matkustamisoikeuden paikallis-
liikenteessä ja Potnapekassa. Ve-
teraanilippuun ovat oikeutettu-
ja myös sotalesket. Veteraanilip-
pu on voimassa Oulun kaupun-

gin alueella palvelulinja Onnis-
sa, cityliikenteessä, Potnapekas-
sa sekä Koskilinjojen, V. Alamäki 
Oy:n ja Kylmäsen Liikenteen pai-
kallisvuoroissa. 

Pysäköintilupaa ja joukkolii-
kennelippua haettaessa tulee ot-
taa mukaan vuoden 2010 pysä-
köintilupa tai joukkoliikennelip-
pu. (RT)

Oululaisille veteraaneille 
jaetaan pysäköintilupia ja 
joukkoliikennelippuja

Oululaiset sotaveteraanit ja 
sotalesket ovat oikeutettuja 
ilmaiseen joukkoliikennelippuun ja 
pysäköintilupaan.
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2. adventtisunnuntai on aiheeltaan ”Kuninkaasi tulee kunniassa”. Evankeliumi-
kirjassa tätä pyhää kuvataan näin: ”Evankelisessa kristikunnassa tämän päivän 
aiheena on Kristuksen tuleminen kunniassaan aikojen lopulla. Tämän ilmaisee 

myös nimitys adventus glorificationis, jonka Eerik Sorolainen Postillassaan (1621) suo-
mensi sanoilla Christuxen cunnialisesta tulemisesta. Seurakunnan tulee kärsivällisesti 
kilvoitellen odottaa Kristuksen tuloa. Keskelle hätää ja syyllisyyttä seurakunta on saanut 
lupauksen pelastuksen ajasta. Tämä lupaus täyttää sen toivolla ja ilolla.” 

Maanantain itsenäisyyspäivänä Suomen itsenäisyyden julistamisesta tulee kuluneek-
si tasan 93 vuotta.

Evankeliumiteksti keskittyy valvomisen tärkeyden korostamiseen – ”Pitäkää vaatteenne 
vyötettyinä ja lamppunne palamassa.” UT:n lukukappaleessa taas kehotetaan lopunaikana 
säilyttämään rohkeus ja usko: ”Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran 
runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten 
saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin: – Vähän aikaa vielä, 
vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas 
palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, 
jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa.”

Uskon alkuaikojen palavaa intoa ja odotusta ei saa kadottaa, tuntuu Heprealaiskirjeen 
kirjoittaja ajattelevan sanoessaan näin: ”Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, 
jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele.” Eskatologinen, lopunajallinen sävy käy ilmi ko-
ko Heprealaiskirjeen kaaresta. Pelastushistoriallinen täyttymys tuntui olevan aivan ovella, 
aivan kuin 3. vuosituhannen alkaessakin se monien mielestä on. Kristityt ovat selittäneet 
maailmanlopun siirtymistä ”Jumalan ajalla” – sitä päivää ei tiedä edes Poika, vaan yksin 
taivaallinen Isä. Idea sopii adventtiinkin, sehän on odottamista.

PEKKA TUoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps.80:15–20 
Ensimmäinen lukukappale Jes.3–6 
Toinen lukukappale Hepr. 10:35–39
Evankeliumi Luuk. 12:35–40 

Jeesus Kristus, Herramme ja Vapahtajamme,

läpi pimeyden kaikuu viesti

sinun tulostasi.

Anna meille rohkeutta ja kestävyyttä

elää luottaen sinuun

ja siihen todellisuuteen, mikä ei vielä näy.

Auta meitä pysymään valveilla

ja rukoilemaan,

niin että olemme valmiina,

kun tulet kirkkaudessasi.

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Älä pelkää
Tumma puu heittää varjonsa tielle. Tuuli kantaa pakkasta selässään. Kaukana 
joku nauraa ja metelöi. Vastaan juoksee koira, syöksähdän toiselle puolelle 
tietä, se ei vilkaise taakseen. Jostain tulee savun tuoksu. ”Älä pelkää.”

Kotona lapsi nukkuu vuoteessaan. Takana päivän leikit naarmuineen ja 
nauruineen. Vedän lämpimän peiton paremmin hänen päälleen. Kunpa kos-
kaan ei mikään vaara tai vastoinkäyminen pientä uhkaisi. ”Älä pelkää.”

Kaupungilla joulukiireet. Vanhempi mies pyytää euroa. Joku komentaa las-
taan kovaan ääneen. Liityn heihin, joilla on kiire. Liityn kulkueeseen ilman 
päämäärää. Kaukomaiden kiiltävät lelut pyörivät silmissäni ja uskon tarvitse-
vani niitä, että saisin rakennettua joulun. ”Älä pelkää.”

Kotikirkon ovella minua kättelee tuttu kirkkoväärti ja toivottaa tervetul-
leeksi. Toisen adventin tekstit kehottavat pelotta odottamaan Vapahtajan tule-
mista, esittelee pappi. ”Olkaa lujat, älkää pelätkö.” ”Älkää heittäkö pois rohke-
uttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti.” ”Jumala itse tulee ja pelastaa tei-
dät.” ”Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”

Istun kirkonpenkissä ja pelkään. Pelkään Häntä, joka vaatii pelottomuutta. 
Pelkään Häntä, jolle minun täytyisi osata valmistaa sydämeni. Pelkään Häntä, 
joka vaatii valmiina olemista ja itsensä tutkimista. Kunnes tajuan: ”Älä pelkää.”

Nuo sanat eivät ole vaatimus, käsky tai uhkaus. Ne ovat kutsu ja lupaus. 
Nuo sanat eivät tarkoita, että minun täytyy, vaan että Hän saa. Hän saa ottaa 
pelkoni pois. Hän saa viedä kipuni, katkeruuteni ja huoleni pois. Hän saa viedä 
syntinikin pois. Ja antaa tilalle rakkautensa. Hän saa valmistaa minua, tehdä 
minussa tilaa hyvälle, ja minä saan olla Hänen työnsä kohde, Hänen rakkau-
tensa kohde, ja sallia Hänen tehdä kaiken minun puolestani, uskoa että Hän 
tekee.

”Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsu-
nut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun 
rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.” Seimen lapsi, ris-
tin kärsivä Lunastaja ja ylösnoussut Vapahtaja luo minuun katseensa. Enää en 
pelkää.

SEiJA HELoMAA
Kempeleen vs. seurakuntapastori

E l s i  S a l ovaa ra



12    Nro 40     2.–9.12.2010

Nainen, olet kaunis!

Missä ovat seurakunnan miehekkäät sankarit ja naiselliset naiset? 
Tätä kysyvät John ja Stasi Eldredge kirjoissaan, jotka ovat olleet 

myyntimenestys Yhdysvalloissa ja niittäneet suosiota Suomessakin. 
Rauhan Tervehdys päätti laatia kirjojen pohjalta kirjeet kaikille ihanille 

nais- ja mieslukijoilleen.

Sinä, nainen, onneksi olkoon! Olet 
saanut kunnian jakaa tähän maail-
maan kauneutta ja rakkautta. Ilman 
sinua maailma olisi hyvin toisennä-

köinen paikka. 
Olet pohjimmiltasi kaipaava olento. 

Määrittelet itsesi ihmissuhteiden kaut-
ta. Olet jonkun vaimo, tyttöystävä, äi-
ti, mummo tai ystävä. Kaipaat läheisiä ja 
kiinteitä suhteita. Etsit tyydytystä miehel-
tä. Mutta tähän on sanottava ikävähkö to-
tuus: mies ei voi koskaan tyydyttää kai-
paustasi perinpohjaisesti. 

Parempi on luopua siitä kuvitelmasta. 
Pohjimmaisen kaipauksen sammuttaa ni-
mittäin vain Jeesus, joka rakastaa sinua 
palavasti. 

Jokainen nainen on kaunis. Jumala on 
tehnyt sinusta viehättävän. Kauneus on 
se ydin, joka on annettu kaikille naisille. 
Kauneus on ensisijassa sielullista. Tässä 
maailmassa naisen kauneus saattaa vain 
mennä lukkoon. 

Kun nainen on irrallaan rakkaudesta, 
ilman että kukaan tavoittelee häntä, jokin 
hänessä nuutuu kuin kukka, jota ei enää 
kastella. Hän lakastuu ja painuu alistunei-
suuteen, velvollisuuksiin ja häpeään. Lois-
to hiipuu hänen kasvoiltaan, aivan kuin 
niiltä olisi sammutettu valo. Ja kuitenkin 
nainen muuttuu hurmaavaksi ja viehättä-
väksi, kun häntä tavoitellaan. 

Et ole 
ensisijaisesti tehokas
Tehokkuudelle annettu liikaa sijaa yhteis-
kunnassamme. Saatat olla väsynyt ja uu-
punut. Elämäsi on ahdettu täyteen rutii-
neja, kotitöitä, vaatimuksia. Saatat myös 
epäillä kauneuttasi. Kenties piiloudut kii-
reeseen, seurakunnan toimintaan, masen-
nukseen. 

Olet itse tietoisempi omista puutteistasi 
kuin kukaan muu. Olet voinut saada lap-
sena haavoja, ja nyt yrität elää itseäsi suo-
jellen. Et paljasta herkkyyttäsi vaan sen si-
jaan sinulla on taipumus olla ahne, tavoit-
televa ja kontrolloiva. Kun pelkäät haavoit-
tuvaisuuttasi, silloin kieltäydyt luottamas-
ta Jumalaan. 

Saatat turruttaa kaipaustasi myös her-
kutteluun, kuntoiluun tai työntekoon. 
Kaikki ylenmääräinen itsesi hemmotte-
lu, kontrollointi ja piiloutuminen erotta-
vat kuitenkin sinua omasta sydämestäsi. 

Uskot olevasi yksin, koska et ole sellai-
nen kuin sinun kuuluisi olla. Niinpä ripus-
tat ”Ei saa häiritä” -kyltin kaulaasi. Et us-
ko olevasi kaunis, joten näet valtavasti vai-
vaa parannellaksesi ulkonäköäsi. Et tunne 
itseäsi korvaamattomaksi, joten yrität olla 
mahdollisimman paljon hyödyksi. 

Mene metsään. Luonto ei ole ensisijai-
sesti tarkoituksenmukainen. Se on ensisi-

jaisesti kaunis. Kauneus on itsessään valta-
vaa hyvyyttä, jota me ihmiset tarvitsemme 
suurina päiväannoksina. 

Jumala ei 
paheksu sinua
Kaipaat romanssia. Sinun ei kuitenkaan 
tarvitse odottaa miestä kokeaksesi sen. Ju-
mala odottaa, että saisi tuoda sen elämääsi. 

Hän haluaa parantaa sinut rakkaudel-
laan niin, että todella tunnet hänet. Hän 
haluaa sinun kokevan sellaisia jakeita kuin 
”Katso! Minä suostuttelen hänet mukaa-
ni, vien hänet autiomaahan, puhun hänel-
le suloisesti.” (Hoos. 2:14) ja ”Rakkaani, 
kihlattuni, olet vienyt sydämeni!” (Laul.l. 
4:9). 

Totuus siitä, mitä Jumala tuntee sinua 
kohtaan, ei ole pettymys tai paheksunta, 
vaan syvä, palava, intohimoinen rakkaus. 

Muista myös, että miehet eivät ole vi-
hollisia. Oppiaksesi rakastamaan miestä 
sinun on ensin lakattava vaatimasta, että 
hän täyttäisi sinut. Vaativa asenne sam-
muttaa romantiikan. 

Mies kannattaa vietellä. Mitä nainen 
tekeekään hääyönään? Pukeutuu vartaloa 
nuolevaan silkkiin, sipaisee iholleen haju-
vettä ja huuliinsa punaa. Tuskin haluat, et-
tä mies ottaa sinut vain siksi, että niin kuu-
luu tehdä. Haluat paljastaa miehelle kau-
neutesi jotta hän tuntisi halua sinuun. 

Et ole 
sattumalta kaunis
Ja vielä yksi asia. Kauneudellasi on merki-
tystä. Jumala on antanut sinulle sellaisia 
ominaisuuksia, joita miehellä ei ole laisin-
kaan. Jumala pyytää sinua olemaan reilus-
ti haavoittuvainen. Olet turvassa Jumalan 
rakkaudessa. Lunastettuna ja pelastettuna 
naisena saat olla vahva ja lempeä. 

Välität maailmalle Jumalan armoa, sa-
laisuutta ja kauneutta sekä hänen kaipaus-
taan olla läheisessä suhteessa ihmisiin. 
Olet kutsuva ja tuot Jumalan kumppanina 
esiin elämää – luovuudessa, työssä ja toi-
sissa ihmisissä. 

Mikä erityiskutsumuksesi sitten on-
kaan, saat olla mukana tuomassa maail-
maan kauneutta. Ensin Jeesus johdattaa 
sinut luokseen ja sitten hänen kanssaan 
maailmaan, jota hän rakastaa ja haluaa si-
nunkin rakastavan.

Rakkaani puhkeaa puhumaan. Mies: 
Nouse, kalleimpani, kauneimpani, tule 
kanssani ulos! (Laul. l. 2:10)

. 
TYTTi PÄÄKKöNEN

Teksti perustuu John & Stasi Eldredgen kirjaan 
Valloittava salaisuus (Päivä). 
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Mies! Nyt sinusta tehdään mies, jollet 
jo sellainen ole. Villi ja vapaa mies, 
vaarallinen mies. Tosimies. Tyly 
mies. Hankala mies. 

Pääset kirjeopistoon, joka koostuu yhdestä 
kirjeestä, tästä. 

Sydämesi on kesyttämätön. Tahdot seik-
kailla, mutta pelko pitää sinut kotona. Et osaa 
oikein päättää, mikä olet.  Maskuliinisuus on 
määritelty uudelleen: se on jotain akkamaista 
mutta sinä et ole akka, sinä olet mies, häijy ja 
pahanhajuinen kuin Indiana Jones.

Joten noudata vaistojasi. Haluat löytää tais-
telun, seikkailun ja prinsessan. Tämä kaikki 
sinulle annetaan, jos noudatat ohjeitani.

Sinusta kenties tuntuu, että sinusta ei ole 
mieheksi, mutta minulla on sinulle uutinen. 
Sydämesi on vahva ja urhoollinen. Se vain ui-
nuu pinnan alla.

Ole aggressiivinen, sillä Herra on soturi, 
Jahve on hänen nimensä. Ja sinä olet Juma-
lan kuva.

Älä anna naisen 
kesyttää sinua
Naisesi on kenties luopunut toivosta, sillä hän 
luulee, että et ole tosimies. Hän haluaa mie-
hen, joka kertoo miten asiat ovat. Se on jokai-
sen naisen salainen haave. Antaa naisesi aja-
tella mitä haluaa.

Joskus nainen onnistuu nappaamaan itsel-
leen tosimiehen, jonka hurjuutta hän ihailee. 
Nainen kuitenkin kesyttää hänet ja suhtees-
ta katoaa intohimo. Ruuna ei selviä sellaisesta 
mistä ori selviää.

Maailma tarvitsee oikeita miehiä. Miehet 
tuhosivat panssarivaunuja Molotovin cock-
taileilla talvisodassa. Miehet pysäyttivät ve-
livenäläisen Tali-Ihantalassa ja Ilomantsissa.  
Miehet nousivat Normandian rannoille ja al-
koivat vyörytyksen kohti natsi-Saksan sydän-
maita.

Jumala teki miehistä sellaisia kuin ovat, sil-
lä he ovat ehdottomasti tarpeen juuri sellai-
sina. Eivätkä tosi miehet ole vetistelijöitä. He 
ovat pahoja pahoille, keljuja keljuille.

Miehuus ei 
löydy naisen luota
Olet kenties hukannut maskuliinisuutesi, 
mutta älä etsi sitä naisen luota. Vastaus ei ker-
ta kaikkiaan ole siellä. Nainen on tietysti näp-
sä ja söpö, mutta hän ei voi antaa sinulle si-
tä mitä etsit.

Kun menet hakemaan maskuliinisuutta 
naiseltasi, tulet joko riippuvaiseksi hänestä 
tai menetät voimasi. Nainen nimittäin tuntee 
sinut. Jos annat hänen vahvistaa maskuliini-
suuttasi, annat hänelle myös mahdollisuuden 
nitistää sinut.

Sinä tarvitset paljon laajemman kiertora-
dan kuin naisen ympärillä pyörimisen. Tar-
vitset elämäntehtävän, tarkoituksen elämääsi.

Mies, pelasta prinsessa!Nainen, olet kaunis!

Missä ovat seurakunnan miehekkäät sankarit ja naiselliset naiset? 
Tätä kysyvät John ja Stasi Eldredge kirjoissaan, jotka ovat olleet 

myyntimenestys Yhdysvalloissa ja niittäneet suosiota Suomessakin. 
Rauhan Tervehdys päätti laatia kirjojen pohjalta kirjeet kaikille ihanille 

nais- ja mieslukijoilleen.

Jumala vihkii 
sinut mieheksi
Isäsi on antanut sinulle miehen mallia, mut-
ta hän on myös lyönyt sinuun haavan laimin-
lyömällä, vähättelemällä tai muuten kohtele-
malla sinua kaltoin.

Tulet mieheksi initiaation eli vihkimyksen 
avulla. Vihkijänä on itse Kaikkivaltias. Isäsi 
on omalla esimerkillään vienyt sinua miehuu-
teen, mutta loppumatka on tarvottava Her-
ran seurassa.

Kun lähdet Jumalan kanssa vihkimysmat-
kalle, nousee uusia kysymyksiä, jotka koske-
vat elämääsi ja matkaa Herran kanssa: Mitä 
sinä yrität tällä opettaa minulle ? Mitä halu-
aisit minun ymmärtävän? Mistä haluaisit mi-
nun luopuvan?

Herra Sebaot haluaa parantaa isäsi sinuun 
lyömän haavan. Haava parannetaan lyömällä 
siihen uudelleen. Jumalalla on tähän keinon-
sa ja konstinsa.

Olet luonut haavasi vuoksi valheminän. 
Saatat pullistella tai uhota. Sinun on tunnet-
tava haavoittuneisuutesi, jonka peittääksesi 
loit naamiosi.  Näin alkaa paraneminen tu-
kalista tunteistasi ja valheminän matka kohti 
roskatunkiota.

Löydät itsestäsi soturin, jokaisen miehen 
todellisen kuvajaisen. Ymmärrät, että miehen 
aggressiiviuus on pyhä asia. 

Kaikkivaltias tarvitsee soturinsa. Juma-
lan johdolla soturit, vaaralliset miehet, käyvät 
perkelettä ja hänen joukkojaan vastaan.

Vanha tarina 
on totta
Jokaisen miehen ja naisen sisimmässä elää sa-
ma tarina. Prinsessa joutuu pulaan, josta ur-
hea soturi pelastaa hänen taistelemalla. Prin-
sessa ja soturi saavat toisensa.  Tarinaa eletään 
koko ajan, päivästä päivään, yöstä yöhön.

Naisellakin on haava. Hän epäilee, että ei 
ole suloinen. Ellei nainen saa ikinä kuulla, et-
tä joku taistelee hänen puolestaan, hän uskoo 
olevansa hyljeksitty. 

Mutta kun sinä itsesi löytäneenä tarjoat 
voimaasi naiselle, hän kenties kutsuu sinut 
luokseen. Voima, jonka sinä tarjoat naiselle-
si, saa hänet on tuntemaan, että hän on suloi-
nen. Hän saa luvan olla kaunis. Niin paisut ja 
nainen ottaa sinut sisälleen.

Matka miehuuteen vei sinut pois naisen 
luota, jotta voisit palata naisen luokse. Sanoil-
lasi ja teoillasi hajotat naista pidätelleen tor-
nin muurit. Vastaat naisen sydämen syvim-
pään kysymykseen tuhansin tavoin: Sinä olet 
ihana. Haluan taistella puolestasi. 

PEKKA HELiN

Teksti perustuu 
John Eldredgen teokseen Villi & vapaa.

PiirroKSET: iAiN CAMPbELL
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 5.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo, 
kanttorit Henna-Mari Sivu-
la ja Raimo Paaso. Radioin-
ti radio Dei, www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 5.12. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanke-
to ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula.
Messu su 5.12. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Mika Tuovinen, kant-
torina Tomi Punkeri.
Sanajumalanpalvelus ma 
6.12. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo ja avustaa Matti Pikka-
rainen, kanttori Raimo Paa-
so. Pohjan Laulu. Klo 9.45 
kunnianosoitukset Vapaus-
sodan sankarimuistomerkil-
lä tuomiokirkon kirkkotar-
hassa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 5.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Kanttori Sirpa 
Ilvesluodon ja nuorisotyön-
ohjaaja Jenni Koskenkorvan 
tehtävään siunaaminen, toi-
mittaa Juhani Lavanko. Juh-
lakahvit. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 5.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ma-
ri Flink, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit. 
Messu su 5.12. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, avustaa 
Mari Flink, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 5.12. klo 12 Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Anu Oja-
la, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Kirkkokahvit. 
Gospelmessu su 5.12. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas. Esa Rät-
tyä ja YA1. 
Sanajumalanpalvelus ma 
6.12. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Juhani La-
vanko, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Tervascanto-kuoro. 
Viikkomessu to 9.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Aikuis-
rippikoululaisten konfir-
mointi. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 5.12. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kirkkokuoro. Kirkkokahvit.
Messu su 5.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Tommi Hekkala. 

kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarna Jari Flink, 
kanttorina Kaisa Säkkinen, 
Haukiputaan Mieskuoro.Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kunniakäynti sankarihau-
doilla ja seppelten lasku, 
kirkkokahvit ja itsenäisyys-
päivän juhla seurakuntakes-
kuksessa klo 12. 

Kempele
2. adventtisunnuntain mes-
su su 5.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Jaakko Tuisku ja Pia 
Rättyä, kanttorina Eija Savo-
lainen. Musiikkiavustajina 
Jaakko Tuisku, kitara ja lau-
luryhmä Heliä. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. Kanttori Ei-
ja Savolaisen lähtösoitto. Eija 
siirtyy Iin seurakunnan pal-
velukseen.
Itsenäisyyspäivän sanajuma-
lanpalvelus ma 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Pekka Re-
humäki, avustaa Antti Ristka-
ri, kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Seppeleen lasku san-
karihaudoille. Itsenäisyyspäi-
vän juhla jumalanpalveluksen 
jälkeen Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa, kyytiä tarvitsevat ot-
takaa yhteys kirkkoherranvi-
rastoon p. 5614 500.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta.
Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus ma 6.12. 
klo 10 kirkossa. Saarna Ilkka 
Tornberg, liturgi Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttori Mika 
Kotkaranta. Partiolaisten lu-
pauksenantotilaisuus. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kun-
niakäynti sankarihaudoille, 

jonka jälkeen juhla seura-
kuntatalolla.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö, pyhäkoulu sa-
kastissa saarnan aikana. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ma 6.12. kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Jumalanpal-
veluksen jälkeen seppeleen-
lasku sankarihaudoille sekä 
juhla seurakuntatalolla. Juh-
lapuhe Heikki Marttila.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava.
Itsenäisyyspäivän juma-
lanpalvelus ma 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava, kirkkokuoro. Partio-
laisten lupauksenanto. Kun-
niakäynti sankarihaudoille.

Oulunsalo
Messu su 5.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarnaa Minna Salmi
avustaa Vesa Äärelä. Anne-
Mari Koivun, Riita Markus-
Wikstedtin, Sanna Korhosen 
ja Jussi Saviharjun  tehtävään 
siunaaminen. 
Sanajumalanpalvelus kir-
kossa 6.12. klo 10, Vesa Ää-
relä, kanttorina Sari Wallin. 
Seppeleen lasku sankarihau-
doille.

Siikalatva
KeSTILÄ
Sanajumalanpalvelus 2. 
adventtisunnuntaina 5.12.

klo 13 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus 2. 
adventtisunnuntaina 5.12. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Pekka Kyöstilä.

PULKKILA
Iltakirkko su 5.12. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Ahti Myllykoski, kantto-
rina Arja Leinonen.

PyhÄNTÄ
Messu 2. adventtisunnun-
taina 5.12. klo 10 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Unto 
Määttä.
Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus ma 6.12. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa kirkkokuoro. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla 
ja kirkkokahvit ja juhla seu-
rakuntatalossa.

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus 2. 
adventtisunnuntaina 5.12. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen.
Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalvelus ma 6.12. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, saar-
na Erkki Piri. Kanttorina Ar-
ja Leinonen, avustaa vete-
raanikuoro, Kestilän mies-
kuoro ja lapsikuoro Stellat. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa. Pääjuhla lii-
kuntahallilla.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa kappalainen 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Messu su 5.12. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa kappalainen Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ma 6.12. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Sep-
peltenlasku sankarihaudoil-
le. Kahvitarjoilu klo 11.20 ja 
pääjuhla klo 12 Kirkkomän-
nikön koulussa.

Yli-Ii
2. adventtisunnuntain sa-
najumalanpalvelus 5.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ma 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Toivo 
Hyyryläinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen, kirkkokuoro.
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kunnianosoitus sankarihau-
dalla.

Messu su 5.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Marjo Irjala. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kirkkokahvit.
Iltamessu su 5.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Nanna He-
laakoski, kanttorina Tommi 
Hekkala. Käytössä alkoholi-
ton ehtoollisviini.
Iltamessu su 5.12. klo 18 Pa-
teniemen kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Laura 
Kumpula.
Sanajumalanpalvelus ma 
6.12. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurikka, avus-
taa Juha Tahkokorpi, kantto-
rina Heikki Jämsä. Typen lau-
luveikot. 
Viikkomessu ke 8.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu to 9.12. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm. Työttö-
mien jouluateriaan liittyvä 
messu. Käytössä alkoholiton 
ehtoollisviini.
Viikkomessu to 9.12. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi. 
Työttömien jouluateriaan 
liittyvä messu. Käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.

Oulujoen seurakunta
Messu su 5.12. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Oulujoen kirkko-
kuoro. Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus ma 
6.12. klo 10 Oulujoen kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-

suu, avustaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Seurakuntien puhallinyh-
tye. Klo 9.45 kunnianosoitus 
sankarihaudalla, puhe Jouni 
Riipinen. Pohjan Sotilassoit-
tokunta. Radio Dei.
Messu ma 6.12. klo 19 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Liukkonen, saarnaa Oi-
va Savela, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Johanna Kivihar-
ju, huilu.

yLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Sanajumalanpalvelus ma 
6.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Jenni Rau-
takoski. Kunnianosoitus 
ja seppeleenlasku sotien  
1939–1945 muistomerkillä. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 10. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ma 6.12. klo 
10. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Muistamme erityi-
sesti sotaorpoja.

Haukipudas 
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Martti Pennanen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen.  
Sanajumalanpalvelus su 
5.12. klo 16 Martinniemen 
srk-kodissa. Toimittaa Mart-
ti Pennanen, kanttorina Kai-
sa Säkkinen. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10 

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Sinua, Jeesus, kaipaamme ja taivaan ihanuutta.
Ah, siellä kuivuu kyynele, veisaamme virttä uutta.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
2.12. ja 9.12. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Anna-
Mari Heikkinen.
hartaus to 2.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Aamupiiri la 4.12. klo 10, 
Vanha pappila. 
hartaus ke 8.12. klo 14, Au-
rinkokoti. Jyrki Vaaramo.
hartaus ke 8.12. klo 15, Seni-
oritalo. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 8.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 8.12. 
klo 18, Vanha pappila. Ari-
Pekka Metso.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 8.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
hartaus to 9.12. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
Raamattupiiri to 9.12. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 9.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 9.12. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 2.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Ilosanomapiiri to 2.12. ja 
9.12. klo 18.45, Karjasillan 
kirkko. Matalan kynnyksen 
raamattupiiri, jossa tutustu-
taan Raamattuun ja sen sa-
nomaan Jeesuksen kohtaa-
mien ihmisten kautta. Lisät. 
ja ilm. 041 5244 424.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 5.12. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Antti Leskelä, Sti-
ven Naatus.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 7.12. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Erkki Piri, Mat-
ti Närhi.
Pappilan raamattupiiri ke 
8.12. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
8.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 9.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 9.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 9.12. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 2.12. ja 
9.12. klo 12.30, Tuiran kirkko.
Pateniemi-herukka-alueen 
ja Rajakylän raamattupiiri 
to 2.12. klo 18, Pateniemen 
kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 3.12. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri ti 7.12. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 7.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Nanna Helaa-
koski alustaa Juudas Iskario-
tista.

Raamattu- ja rukousilta to 
9.12. klo 18, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat su 5.12. klo 13 Oulu-
joen kirkko, Aatu Heikkilä, 
Petri Satomaa.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut 
löytyvät kootusti yhteisestä 
ilmoituksesta.
Mariah hortans & Mathias 
Sandberg -duon konsertti la 
4.12. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Katso juttu s. 16.
Oulun seurakuntien ja kon-
servatorion puhallinorkes-
tereiden konsertti ti 7.12. 
klo 19, Kempeleen Pyhän kol-
minaisuuden kirkko. Katso il-
moitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsi-ilta ti 7.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Isän-
maan virret, Esko Laukkanen.
yhteislauluilta ke 8.12. klo 
18, Oulun diakonissalaitok-
sen kirkkosali. Teemana Isän-
maan joulu.

Karjasillan seurakunta
Joulun ajan laulujen kon-
sertti pe 3.12. klo 13, Oulun 
kaupunginsairaala. Katso il-
moitus.
Joululauluilta pe 3.12. klo 
18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Cantio Laudis -kuoron jou-
lukonsertti ma 13.12. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Katso il-
moitus.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 15.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Syksyn vii-
meiset kirjat ovat Paolo Gior-
dano: Alkulukujen yksinäi-
syys, lisäksi Donna Tartt: Ju-
malat juhlivat öisin tai Michel 
Tournier: Keijujen kuningas. 
Pohjan sotilassoittokunnan 
joulukonsertti pe 17.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10 €. 

Tuiran seurakunta
Musiikillinen ilta joulua 
odotellessa ti 14.12. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kat-
so ilmoitus.

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.
ystävän kammari ti 7.12. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
 
Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 

oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Hinta 2 €. 
Juttutupa ma 22.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta 

Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa.
Työttömien jouluateria ke 
15.12. klo 12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Kutsun saa oman 
alueen diakoniatyöntekijän 
vastaanotolta viim. 13.12.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehITySVAMMAISeT
Keskustelukerho ti 7.12. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.

KUULOVAMMAISeT
hyvä tietää -luento pe 3.12. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Kuurojenpap-
pi Urpo Luokkalan johdolla 
keskustellaan käskyistä.
Kuulovammaisten joulu-
juhla ke 8.12. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalon alasali. 
Ohjelmallinen juhla yhdes-
sä Oulun Seudun Kuulovam-
maiset ry:n ja Meniereyhdis-
tyksen kanssa. Ota pieni pa-
ketti mukaan, sillä ken lah-
jan antaa, hän lahjan saa.
Messu to 9.12. klo 16, Palve-
lukeskus Runola. 

PÄIhDeTyÖ
Naistenryhmä pe 3.12. klo 
13, Diakoniakeskus. Huomaa 
uusi paikka.

Lähetys 

Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Lähetyssopen joulumyyjäi-
set to 2.12. klo 12–17, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ks. 
ilmoitus s. 17. 
Lähetystovi pe 3.12. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Pieni Inkerin kirkko suu-
ren äiti-Venäjän kainalossa, 
Pentti Korkesluoma.
Lähde liikkeelle -koulutus 
alkaen 22.1., Heinätorin seu-
rakuntatalo. Katso ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 2.12. ja 9.12. 
klo 14, Vanha pappila, Sipilä-
sali. 2.12. Juha Kyllönen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
7.12. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Ilembula-ilta pe 3.12. klo 
18, Tuiran kirkko. Katso il-
moitus.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/lasten-
tapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 2.12. ja 9.12. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. 
Perheiden joulupaja to 
2.12. ja 9.12. klo 18, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Katso il-
moitus. 
Pyhäkoulu su 5.12. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 5.12. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 7.12. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 5.12. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 5.12. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 5.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 5.12. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pieni hetki Jouluyön -jou-
luevankeliumi su 5.12. klo 
13, Kastellin kirkko. Katso il-
moitus.
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 

Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 8.12. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Jouluaskarteluilta ke 8.12. 
klo 17, Kaukovainion kappe-
li. Katso ilmoitus.

Tuiran seurakunta
Luukkaan perhekerho to 
2.12. ja 9.12. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu la 4.12. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 5.12. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli.
Pyhäkoulu su 5.12. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 7.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
8.12. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho ke 
8.12. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
8.12. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
8.12. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 

Tuomaan perhekerho ke 
8.12. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Vauva-aamu ma 13.12. klo 10, 
Pateniemen kirkko. Ilmoittau-
tuminen p. 044 3161 718.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 5.12. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 5.12. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 8.12. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 

yLIKIIMINKI
Perhekerho ke 8.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
 

Varhaisnuoret
Kerhotiedot löytyvät osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Cafe Krypta 
kutsuu joulun tunnelmaan

2.–9.12.2010enot oulussa 

Kesällä suuren suosion saavut-
tanut Cafe Krypta on jälleen 
avoinna. Kahvila avataan jou-
luisissa merkeissä keskiviik-

kona 8. joulukuuta ja avoinna seu-
raavaan keskiviikkoon saakka. 

Arkipäivisin kahvila on avoinna 
kello 11–14 ja lauantaina kello 11–
16. Sunnuntaina 12. joulukuuta Cafe 
Kryptassa juodaan kirkkokahvit kel-
lo 10 alkavan messun jälkeen. 

Oulun tuomiokirkon kryp-
tan joulukahvilassa pääsee nautti-
maan jouluntunnelmasta riisipuu-
ron ja kahvin äärellä. Tunnelmalli-
nen krypta – tuomiokirkon kuori-
osan alla oleva kellaritila – somiste-
taan jouluiseksi ja paikalle tuodaan 
joulukuusi. Riisipuuro maksaa 3 eu-
roa ja kahvi ja torttu 2 euroa. Kahvi-

lan tuotto käytetään kehitysmaiden 
lasten rokotteisiin Suomen Lähetys-
seuran kautta.

Kesäkahvilan suosio yllätti järjes-
täjät, joten kahvilatoiminta haluttiin 
aloittaa hetkeksi uudestaan jouluisis-
sa tunnelmissa. 

– Viime kesänä saatiin paljon 
myönteistä palautetta ja tavoitteet 
täyttyivät moninkertaisesti. Kah-
vilan tuotolla oli tarkoitus hankkia 
kaivo Senegaliin, mutta kesän talou-
delliset tavoitteet ylittyivät niin run-
saasti, että ostimme yhden kaivon si-
jasta monta, kertoo kahvilatoimin-
nan järjestäjä Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan lähetyssihteeri Raija 
Nissinen.

rAUHAN TErVEHDYS



16    Nro 40     2.–9.12.2010

2.–9.12.2010enot oulussa 

Nuoret

Tuiran seurakunta
Toppilan yökahvila pe 3.12. 
klo 20–23, Toppilan nuoriso-
talo. Katso ilmoitus.

Nuoret aikuiset
Laula ihmisille -musiikki-
hetki to 9.12. klo 18, Vanha 
pappila, Rovastinsali. Katso 
ilmoitus.

OPISKeLIJAJÄRJeSTÖT
evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 3.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Juha 
Kyllönen, Sielunhoito - mitä, 
missä, milloin?
Opkon ilta la 4.12. klo 19, 
Öbergin talo. Mikä on py-
hää?, Marko Visuri.
Takkailta ti 7.12. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskustelu-
kerho to 2.12. ja 9.12. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 2.12. vieraana sosi-
aalityöntekijä Hilkka Hurs-
kainen.
Raksilan kerho to 2.12. ja 
9.12. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Tarinatupa ke 8.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 2.12.  
ja 9.12. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
eläkeläisten kerho to 2.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Seurakuntakerho ti 7.12. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummon kammari. 
eläkeläisten kerho to 9.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja vastaa 
keskiviikkoisin klo 9–11 p. 08 
5314 616. Voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telija, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista tai 
kun haluat pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.
eläkeläisten kerho to 2.12. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
eläkeläisten kerho to 2.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Itsenäisyyspäiväjuhla ma 
6.12. klo 13, Koskelan palve-
lukeskus. Mukana Harri Fa-
gerholm ja Tommi Hekkala. 
eläkeläisten joulujuhla su 
12.12. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Katso ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 2.12. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
eläkeläisten kerho to 9.12. 
klo 14, Metsolanhovi. 

eläkeläisten retki Tyrnävälle 
pe 17.12. klo 8.30. Retken hin-
ta 25 € sis. bussimatkat, jou-
luaterian ja retkiohjelman.  
Käymme Tyrnävän kirkossa 
ja ruokailemme Hannuksen 
Piilopirtissä. Ilm. viim. 8.12. p. 
08 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. 

yLIKIIMINKI
Seurakuntakerho ti 7.12. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo.

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Joulun perheleiri 10.–12.12., 
Rokuan leirikeskus. Liikutaan 
luonnossa, leikitään ja askar-
rellaan jouluisia asioita sekä 
hiljennytään suuren juhlan 
edellä. Ilm. viim. 5.12. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
44 € / aikuinen, 4–18-vuoti-
aat lapset 30 €, sisaralennus 
25 %. 

Kuorot ja kerhot
Puutyökerho ke 1.12. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. 

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
7.12. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko,  kellaritilat. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 7.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Joulumyyjäiset la 11.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappe-
li. Katso ilmoitus.
Adventin askeleet kohti jou-
lua Kastellin alueella 28.11.–
25.12., Kastellin alue. Seuraa 
tähtikarttaa ja kulje askel as-
keleelta kohti joulua. Jokai-
sena päivänä aukeaa luukku 
eri puolilla Kastellin aluet-
ta. Matkalla joulun ihmettä 
kohti voi kokea hiljentymisen 
ja rauhoittumisen hetkiä tu-
tuissa paikoissa. Kartta löy-
tyy www.oulunseurakunnat.
fi/kastelli ja Kastellin kirkol-
ta sekä asukastuvalta. Lisäk-
si kirkon kuistilla on seimi-
asetelma, joka rakentuu joka 
maanantai. 
Koskelan Joulutalo la 4.12. 
klo 10–15, Koskelan seura-
kuntakoti. Katso joulujuh-
lailmoitus.
Naisten Pankin infotilai-
suus ti 7.12. klo 17.30, Van-
ha pappila. 
Miesten saunailta ke 8.12. 
klo 17–19, Öbergin talo. 

Ilembula-ilta 

perjantaina 3.12. klo 18 Tuiran kirkossa

Nimikkolähettimme, Suomen Lähetysseuran lastenlää-
käri Leena Pasanen ja Ilembulan sairaalan aids-koordi-
naattori Bryceson Mbilinyi Tansaniasta puhuvat aids-ti-
lanteesta ja lapsista. 
Illan isäntänä Pasi Kurikka. Iltapala. 

Joulumyyjäisiä

Lähetyssopen joulumyyjäiset
torstaina 2.12. klo 12–17 

Keskustan seurakuntatalossa 
Joululeivonnaisia, hilloja ja mehuja, sukkia, vanttuita, ar-
poja yms. Kahvilasta riisipuuroa ja kinkkuleipiä. 

Joulumyyjäiset
lauantaina 11.12. klo 10–13 
Kaukovainion kappelissa 

Puuroa lounaaksi, leivonnaisia, arpoja ja käsitöitä. 
Laatikoita, kakkuja ja mukavaa tunnelmaa. Lahjoituk-

sia otetaan vastaan lauantaina klo 9 alkaen. Tuotto 
Karjasillan seurakunnan nimikkokohteen Paulinumin 
pappisseminaarin toiminnan tukemiseen Suomen Lä-

hetysseuran kautta.

Joulujuhlia
Koskelan Joulutalo

lauantaina 4.12. klo 10–15 Koskelan seurakuntakodissa
Myyjäiset, arvontaa, joulusatuja lapsille ja aitassa jou-
luseimi. Jouluhartaus klo 12 Juha Tahkokorpi. Tierna-
pojat klo 13. Joululauluja ja jouluista musiikkia Paula 

Kyllönen. Joulupuuro 1 € ja torttukahvit 2 €. 

Kellonkartanon raamattuopiston ja 
Kansanlähetyksen yhteinen joulujuhla

lauantaina 4.12. klo 16 Kaukovainion kappelissa

Kuulovammaisten joulujuhla 
keskiviikkona 8.12. klo 18 

Keskustan seurakuntatalon alasalissa 
Ohjelmallinen juhla yhdessä Oulun Seudun Kuulovam-
maiset ry:n ja Meniereyhdistyksen kanssa.Ota pieni pa-

ketti mukaan, sillä ken lahjan antaa hän lahjan saa.

Sinkkujen joulujuhla
perjantaina 10.12. klo 18.30 

Keskustan seurakuntatalossa
Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua aikuisille yksineläjille.

Eläkeläisten joulujuhla 
sunnuntaina 12.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa

Messu, joulupuuro, jouluista ohjelmaa ja torttukah-
vit. Messun jälkeen joulupuuro, jouluista ohjelmaa ja 

torttukahvit. 
Linja-autoreitit ja aikataulu: Auto 1: 11.10 Mäntykoti, 
11.15 Tuiran palvelukeskus, 11.25 Tuiran kirkko, 11.30 
Alppila Kaarnatien pysäkki, 11.35 Hiidentien pääte-
pysäkki, Pyhän Tuomaan kirkko. Auto 2: 10.50 Kos-

kelan palvelukeskus, 10.55 Koskelan srk-kodin pysäk-
ki, 11.00 Rajakylän srk-koti, 11.10 Palokan palvelukes-
kus, 11.20 Pateniemen kirkko, 11.30 Kuivasjärvi Kar-
jakentän pysäkki, Kaitoväylä, Yliopistonkatu, 11.35 

Pyhän Luukkaan pysäkki, Pyhän Tuomaan kirkko. Pa-
luukuljetus lähtee klo 14.45. 

Kaikenikäisten joulujuhla 
sunnuntaina 12.12. klo 15 

Heinätorin ja Intiön seurakuntataloissa 
Joulujuhlaan ovat tervetulleita kaikenkokoiset ja 

-ikäiset. Joululauluja, puuro- ja kahvitarjoilu.

Pieni hetki Jouluyön -jouluevankeliumi 

sunnuntaina 5.12. klo 13 Kastellin kirkossa 

Maria Portaankorvan säveltämä jouluevankeliumi. 
Esiintyjinä Oulujoen seurakunnan lapsikuoro johta-
jana Anna Haanpää-Vesenterä, säestys Sanna Lep-
päniemi, piano. Vapaa pääsy.

Vedä jo 
jouluhenkeä!

Joulurunotapahtuma
Kastellin kirkossa 16.12. klo 18

K
u

va: H
eli P

u
kki

Jatsaavaa 
joulumusiikkia 

Mariah Hortans / M Sandberg Duo on par-
haillaan 45 keikan Christmas Jazz -kier-
tueella, joka ulottuu Inarista Helsinkiin. 
Duon joulukiertue on Suomen kaikkien 

aikojen laajin jazzkiertue. 
Duo esiintyy KappeLive-illassa lauantaina 4. jou-

lukuuta Pyhän Luukkaan kappelissa. Konserttiin 
on vapaa pääsy. Ennen Pyhän Luukkaan konserttia 
duon voi nähdä torstaina 2. joulukuuta Tyrnävän kir-
kossa ja perjantaina 3. joulukuuta hotelli-ravintola 
Lasaretissa Oulussa.

Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias 
Sandbergin musiikkia voi kuvata rauhalliseksi, tun-
nelmalliseksi, traditionaaliseksi vocaljazziksi. Duo 
on esiintynyt aktiivisesti Suomessa ja tehnyt myös 
kaksi kiertuetta Yhdysvalloissa.

Sibeliuksen ja Schubertin klassisista joulusävel-
lyksistä sekä perinteisistä pohjoismaisista joululau-
luista ja englanninkielisistä Christmas carolseista 
koostuva ohjelmisto esitetään englanniksi, suomek-
si ja ruotsiksi. 
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Jouluvaellus ke 8.12. klo 18 
ja to 9.12. klo 18 ja 19, Vesa-
lan monitoimitalo. 
Sinkkujen joulujuhla pe 
10.12. klo 18.30, Keskustan 
seurakuntatalo. Ks. ilmoitus.
Kaikenikäisten joulujuhla 
su 12.12. klo 15, Heinätorin 
seurakuntatalo ja Intiön seu-
rakuntakoti. Ks. ilmoitus.

Jouluista askartelua
Perheiden joulupaja 

torstaina 2.12. ja 9.12.  klo 18 
Heinätorin seurakuntatalossa 

Joulupajassa askarrellaan, lauletaan ja hiljenny-
tään. Lisäksi pieni tarjoilu. Ei ennakkoilmoittautu-
misia. Paja on osallistujille maksuton. Tiedustelut 
Mari Tuokkolalta ja Outi Metsiköltä.

Jouluaskarteluilta 
keskiviikkona 8.12. klo 17 Kaukovainion kappelissa 
Askarrellaan jouluaiheisia koristeita ja kortteja. 
Tarjolla glögiä ja pipareita. Lisätietoja 040 5747 167. 

Itsenäisyyspäivä
Oulun 
seurakunnissa

maanantaina 6.12.

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

Klo 19
Oulujoen kirkossa messu.

Kunnianosoitukset 
Klo 9.45
Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapaussodan san-
karimuistomerkillä.
Oulujoen hautausmaan sankarimuistomerkillä.

Klo 11.30
Oulun hautausmaan sankarimuistomerkillä ja 
vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä.
Ylikiimingin hautausmaan sankarihaudan yhteismuis-
tomerkillä.

Itsenäisyyspäiväjuhlat
Ylikiimingin seurakuntatalossa klo 10 alkavan juma-
lanpalveluksen ja kunniakäynnin jälkeen.
Koskelan palvelukeskuksessa klo 13.

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Madetojan salissa Lintulammentie 1–3 klo 13, kahvi-
tarjoilu klo 11.45–12.45 salin aulassa. Ohjelmassa Ou-
lun kaupungin tervehdys, veteraanijärjestöjen terveh-
dys , juhlapuhe, musiikkia.  Pohjankartanon yläasteen 
oppilaat toimivat airueina. Tilaisuudessa viittomakie-
linen tulkkaus. Kunniamerkit. Vapaa pääsy.

Itsenäisyyspäivän sävelhartaus
Oulun tuomiokirkossa 16.30. Ohjelma 5 € Gambian 
NMKY:n kehitysyhteistyölle.

Virsi-ilta 
tiistaina 7.12. klo 18 Heinätorin seurakuntatalossa 
Isänmaan virret, Esko Laukkanen.

yhteislauluilta 
keskiviikkona 8.12. klo 18 
Oulun diakonissalaitoksen kirkkosalissa
Teemana Isänmaan joulu.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

ti 14.12. 
klo 18, Kaukovainion kappeli.

ke 15.12. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirkko.

to 16.12.
klo 13, Oulun tuomiokirkko.

su 19.12. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko.
klo 15, Sanginsuun seurakunta-
koti. 
klo 16, Tuiran kirkko. 
klo 16, Pateniemen kirkko.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
klo 17, Ylikiimingin kirkko.
klo 18, Oulujoen kirkko. Sarastus 
kuoro.
klo 18, Tuiran kirkko. Lauluryh-
mä Heliä, johtaa Mari Pöyhtäri.
klo 18, Kastellin kirkko.
klo 19, Ylikiimingin kirkko.

klo 20, Pyhän Luukkaan kappeli.
klo 22, Karjasillan kirkko.

ti 21.12. 
klo 14, Myllyojan seurakuntatalo.
klo 18, Huonesuon seurakuntakoti.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko.

ke 22.12. 
klo 18.30, Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus.

su 26.12. 
klo 15, Tuiran kirkko. 

to 6.1. 
klo 16 ja klo 19, Koskelan seura-
kuntakoti.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 12.12. klo 17 Kauneimmat jou-
lulaulut Oulun tuomiokirkosta.

to 2.12.
klo 15, Rajakylän seurakuntakoti.

su 5.12. 
klo 18, Oulujoen kirkko.

ke 8.12. 
klo 13, Karjasillan kirkko.

to 9.12. 
klo 18, Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskus.

pe 10.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Christmas Carols - Kauneimmat 
joululaulut englanniksi. Glögit 
kirkon eteisessä ennen tilaisuutta.

la 11.12. 
klo 14,  Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lasten kauneimmat joululaulut. 

su 12.12. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Kahvi-, mehu- ja joulutorttutar-
joilu.
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun Laulu.
klo 15, Maikkulan kappeli.
klo 15, Oulujoen kirkko. Merikos-
ken laulu.
klo 17, Kastellin kirkko.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
Tuiran kamarikuoro.
klo 18, Pateniemen kirkko. Tuiran 
kirkon naiskuoro. Glögit. 
klo 19, Karjasillan kirkko.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Elisa 
Silver.

ma 13.12. 
klo 18, Pikkaralan koulu.

Toppilan yökahvila 
perjantaina 3.12. klo 20–23 Toppilan nuorisotalossa

Yläasteikäisille nuorille,  pientä purtavaa ja hyvää seu-
raa. Lisätietoja Anssi Putilalta 050 340 8982.

Nuorten uudenvuoden leiri 

29.12.–1.1. Juuman leirikeskuksessa 

Valmistaudumme yhdessä uuteen vuoteen 2011. Hinta 
40€ sisältää matkat, majoituksen, ruuat ja ohjelman, 
sekä vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Lisä-
tietoja Jone Heikinheimo 040 7379 643 ja Mono Kuop-
pala 040 5747 124.

Sirpa Ilvesluodon ja Jenni Koskenkorvan 
työhön siunaaminen

sunnuntaina 5.12. klo 10 Karjasillan kirkossa 

Messun toimittaa Olavi Mäkelä, kanttorina Riitta Piip-
po. tehtävään siunaamisen toimittaa Juhani Lavanko. 
Juhlakahvit. 

Lähde liikkeelle -koulutus 
22.–23.1., 19.–20.2. ja 26–27.3. 
Heinätorin seurakuntatalossa 

Aikuisille, jotka etsivät mielekästä tekemistä lähetys-
tehtävän parissa. Kurssi voi toimia pohjakoulutuksena 
vapaaehtoisena toimimiselle Suomen Lähetysseuran 
kohteissa. Kurssimaksu 60 €. Kurssille otetaan 20 hen-
kilöä. Tied. sls.oulu@mission.fi, paula.hiltunen@missi-
on.fi, p.040 5646 267 tai ulla.makinen@evl.fi, p. 040 
506 5511. Ilm. viimeistään 10.1.2011.

Alkoholiton 
ehtoollisviini

Tuiran kirkossa käytös-
sä alkoholiton ehtool-
lisviini iltamessussa jo-
ka kuukauden 1. sun-
nuntaina.

Naisten Pankin 
infotilaisuus 

tiistaina 7.12. klo 17.30 
Vanhassa pappilassa

Tarjolla kahvittelun 
lomassa tietoa siitä, 
kuinka Naisten  Pank-
ki auttaa kehitysmai-
den naisia ja kuinka 
toimintaa voi tukea 
täällä.

Lisäksi dvd-terveiset 
Perusta ja toisenlai-
nen joululahjavinkki.

Lisätietoja
naistenpankki.oulu@
gmail.com.

Oulun seurakuntien 
keskusrekisteri

ja Oulun 
seurakuntayhtymän 

puhelinvaihde
ovat suljettuina 

torstaina 2. joulukuuta.
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Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008
avoinna sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9–16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Toimipaikat

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
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

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

2.–9.12.2010enot oulussa 

elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Miko Kasper 
Kallinen, Venla Isabella Tor-
vela.
Karjasilta: Maximus Matin-
poika Aakko, Peetu Erik Jo-
hannes Honkanen, Kaarlo 
Eemil Hulkko, Selma Sisko 
Wilhelmina Jaakola, Veikko 
Henrik Karinsalo, Neea Jo-
sefiina Karjalainen, Isla Emi-
lia Katila, Annie Josefiina 
Koivukangas, Roope Johan-
nes Kämäräinen, Severi Jo-
hannes Kärsämä, Luka Nii-
lo Topias Lähetkangas, Jas-
min Isabella Meriläinen, An-
ton Juhani Olavi Murtonie-
mi, Marius Emilio Nissinaho, 
Alva Elena Nurkkala, Saana 
Tilda Inkeri Puputti, Eeli Max 
Juhani Pääkkönen, Kerttu 
Aino Eveliina Qvintus, Lilja 
Sofia Elisabet Södö, Ronnie 
James Joonatan Timoniemi.
Tuira: Frida Sofia Forsman, 
Kauri Paavo Henrik Hintik-
ka, Lukas Viljami Martinpoi-
ka Korhonen, Eemil Juhana 
Korpi, Lumia Emilia Kurkela, 
Pyry Elias Määttä, Mimosa 
Julia Johanna Pyrrö.
Oulujoki: Joose Manuel  
Mertaniemi, Ylva Greta Ilo-
na Göös, Oona Eveliina Hau-
tala, Vilma Josefiina Hol-
mi, Eetu Lauri Elmeri Hytti-
nen, Saku Pekka Jäväjä, Roo-
pe Jianyu Karppi, Wilhelmii-

na Aleksandra Majava, Joo-
se Manvel Mertaniemi, Ii-
da Helmiina Pohjola, Tapani 
Hermanni Smolander, Oska-
ri Johannes Vielma.

Vihityt
Karjasilta: Markus Saka-
ri Syrjänen ja Riikka Anne-
li Säynäjäkangas, Veli-Mat-
ti Aleksi Hannila ja Karoliina 
Maaret Tyni.
Tuira: Antti Matti Haapa-
koski ja Piia Helena Tuovila, 
Juha Pekka Suorsa ja Merja 
Marjatta Ponnikas.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Veikko Hau-
ru 84, Alpo Henrikki Koisti-
nen 65, Aini Katariina Lytti-
nen s. Raappana 92.
Karjasilta: Toini Ester Huttu-
nen s. Ruokolainen 92, Eeva 
Inkeri Koivisto s. Isomaa 78, 
Väinö Ilmari Makkonen 80, 
Raimo Juhani Mielonen 75, 
Sanni Aili Marjatta Saarela 
s. Viio 64.
Tuira: Martti Juhani Kau-
lio 61.
Oulujoki: Hannu Tapani Haa-
palainen 27, Aila Anita Heik-
kinen s. Vehkaperä 63, Juha-
ni Matias Honkarinta 71, Hei-
mo Kalevi Kinnunen 89.

Joulun ajan laulujen konsertti 

perjantaina 3.12. klo 13 
Oulun kaupungin sairaalan ala-aulassa 

Tenori Timo Pikkarainen ja  säestävänä pianistina Inke-
ri Rantanen.

Joululauluilta

perjantaina 3.12. klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkossa

Oulun seurakuntien ja konservatorion 
puhallinorkestereiden konsertti

tiistaina 7.12. klo 19 
Pyhän kolminaisuuden kirkossa Kempeleessä

Ohjelmassa myös jouluista musiikkia. Yhteistyössä muka-
na Kiiminkijoen opisto sekä Oulun seudun ammattikorkea-
koulu.

Laula ihmisille -musiikkihetki
 

torstaina 9.12. klo 18 
Vanhan pappilan Rovastinsalissa 

Yhteislaulu- ja musisointitilaisuus Erityisesti nuorille aikui-
sille ja työikäisille.

Cantio Laudis -kuoron joulukonsertti

maanantaina 13.12. klo 19 
Karjasillan kirkossa 

Johtaa Olli Heikkilä. Jouluista kuoro- ja soitinmusiikkia raa-
matuntekstien lomassa eri aikakausien säveltäjiltä, mm. 
Schütziltä, Buxtehudelta ja Mendelssohnilta. Ohjelma 5 €.

Musiikillinen ilta joulua odotellessa

tiistaina 14.12. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa 

Sekakuoro Tuike, johtaa Elisa Silver, Pyhän Tuomaan lapsi-
kuoro, johtaa Laura Kumpula. Ohjelmassa pääosassa tut-
tuja, perinteisiä joululauluja. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 2 € lapsikuoron kuoromatkan tukemiseksi.

Pohjan Sotilassoittokunnan 
Mökit nukkuu lumiset -joulukonsertti 

perjantaina 17.12. klo 19 ja 22 
Karjasillan kirkossa 

Sekä perinteisiä suomalaisia joululauluja että ulkomaista 
joulumusiikkia. Johtaa musiikkikapteeni Jaakko Nurila, lau-
lusolistina Jorma Kärnä. 
Kahviosta ostettavissa kahvia, torttuja, piparia, ym. Oulun 
sotilaskotisisarilta ennen konserttia klo 18–18.45 sekä kon-
serttien väliaikana klo 20–21.45. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €, tuotto diakoniatyölle. 

Jouluista musiikkia ja konsertteja
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Kysyimme Heinätorin 
seurakuntatalossa Oulussa 
Kauneimpia joululauluja 
laulaneilta, miten usein 
he käyvät kauneimmissa 
joululauluissa ja mikä 
on heidän rakkain 
joululaulunsa.

riiTTA LEPPÄLUoTo
Oulu, eläkeläinen

Osallistuin ensimmäistä kertaa 
1980-luvun alussa, kun aloitin 
työt seurakunnan lastenohjaaja-
na. Suosikkini on Marian poika, 
jonka ajattelin soittaa kasetilta 
uudelleen heti, kun pääsen ko-
tiin. Sen sanoma koskettaa ja sii-
nä on iloa ja rytmiä.

ELiNA iiSAKKA
Oulu, hoitovapaalla

Olen käynyt aiemminkin, mut-
ten tällaisissa perheille suunna-
tuissa tilaisuuksissa. Suosikki-
lauluni on Enkeli taivaan, jonka 
perushengellinen sanoma kos-
kettaa.

SiSKo HEiKKiNEN
Oulu, osa-aikaeläkeläinen

Käyn yleensä Kauneimmissa 
joululauluissa joka vuosi. En-
simmäistä kertaa osallistuin jos-
kus 1970-luvulla. Varpunen jou-
luaamuna on kaunis ja herkkä 
joululaulu, joka koskettaa myös 
siksi, että se liittyy lapsuuteeni.

HiLLA HoNKAMÄKELÄ
Kiiminki, 5 v.

Tämä on ensimmäinen kerta. 
Suosikkijoululauluni on Kulkuset, 
koska se on niin kaunis ja ihana.

TEKSTiT: MArJo HÄKKiNEN

eurakunnissa tapahtuu

Kauneimmat joululaulut 
soivat jälleen

Ensimmäisenä adventti-
na alkaa taas aika, jolloin 
lähes miljoona suoma-
laista käy virittäytymäs-

sä joulun tunnelmaan laulamal-
la Kauneimpia joululauluja. Suo-
men Lähetysseuran vuonna 1973 
käynnistämästä traditiosta on 
tullut seurakuntien joulunajan 
suosituin yleisötapahtuma.

Seurakunnat järjestävät ad-
ventin ja loppiaisen välillä sa-
toja laulutilaisuuksia kirkois-
sa ja muissa paikoissa. Myös ul-
komailla asuvat suomalaiset ko-
koontuvat innokkaasti joululau-
lutilaisuuksiin. 

Suomen Lähetysseura on pai-
nattanut tilaisuuksia varten  
800 000 joululauluvihkosta. Tänä 
vuonna vihkosen sivuilta löyty-
vät paitsi kaikkein rakkaimmat ja 
perinteisimmät joululaulut, myös 
kuvavälähdyksiä lasten elämästä 
eri puolilta maailmaa.

Seurakuntien joululauluti-
laisuuksissa kootaan kolehti jo-
ko seurakunnan omalle nimik-
kotyölle Suomen Lähetysseuran 
kautta tai Lähetysseuran jouluke-
räykselle, jonka tuotto käytetään 
tänä vuonna lasten elinolosuhtei-
den parantamiseksi eri maissa. 

Yksi uusi laulu 
vihkossa
Laulut vihkoon valinnut Lähe-
tysseuran musiikkisihteeri Päi-
vi Granström kertoo, että tä-
nä vuonna mukaan mahtui vain 
yksi uusi laulu. Se on espoolaisen 
runoilijan ja virrentekijän, pas-
tori Leena Ravantin säveltämä ja 
sanoittama Seimen lapsi, joka il-

Kauneimmat joululaulut -vihkon kantta kuvittavat kolme kuningasta 
venezuelalaislasten joulukuvaelmasta. Lähetysseuran joulukeräyksen tuotto 
käytetään lasten elinolosuhteiden parantamiseksi eri puolilla maailmaa.

L e e na H o nka ka r i

mestyi vuonna 2008 Uusia virsiä 
-julkaisussa. 

Ravantti sanoo jouluvirten-
sä olevan "yksinkertainen, vähän 
kuin lasten virsi, mutta sellainen, 
jota aikuinenkin voi laulaa".

Kirkon tutkimuskeskuksen 
viime vuonna teettämän tutki-
muksen mukaan suomalaisten 
joulunviettotavat ovat muuttu-
neet hyvin vähän viimeisten kah-
denkymmenen vuoden aikana. 

Monet ilmoittivat virittäyty-
vänsä joulutunnelmaan joulu-
laulujen äärellä, joka neljäs sa-
noi osallistuvansa Kauneimmat 
joululaulut -yhteislaulutilaisuu-
teen. 

– Kauneimpien joululaulujen 
suosion voi siis odottaa jatkuvan 
tulevinakin vuosina. Olenkin jo 
alkanut miettiä, mitä voisimme 
tehdä vuonna 2012, jolloin Kau-
neimpia joululauluja lauletaan 
40. kerran, Päivi Granström tuu-
mailee.

Kauneimpia joululauluja  
televisiossa
Maanantaina 13. joulukuuta Suo-
men Lähetysseura järjestää Tam-
pereen tuomiokirkossa Maail-
man kauneimmat joululaulut 
-konsertin. Konsertti esitetään 
TV2:ssa joulupäivänä 25. joulu-
kuuta. 

Viime vuonna Helsingis-
sä Kallion kirkossa televisioitu 
Maailman kauneimmat joulu-
laulut – Suomen Lähetysseuran 
150-vuotisjuhlakonsertti lähete-
tään uusintana TV2:lla jouluaat-
tona.

rAUHAN TErVEHDYS

Kiimingin seurakunnan kirkkoneuvosto esittää ta-
lousarvioesityksessään Rauhan Tervehdys -lehden ti-
laamista ensi vuodeksi. 

Kirkkoneuvosto käsitteli esitystä keskiviikkona 
24. marraskuuta. Kiimingin seurakunta on tilannut 
lehteä viimeksi vuonna 2009. 

Diakoniatyön avustuksiin varattiin edelleen 19 
000 euroa. Kirkkoneuvosto esittää myös tukea poi-
kakuorolaisten matkalle ja pientä nostoa sekä lähe-
tysjärjestöjen että Kirkon Ulkomaanavulle myönnet-
täviin avustuksiin.

Neuvoston esittämä talousarvio jää noin yhdek-
sänkymmentätuhatta euroa alijäämäiseksi. Talous-
arvioesitys on kirkkovaltuuston käsiteltävänä 8. jou-
lukuuta pidettävässä kokouksessa.

rAUHAN TErVEHDYS

Kiiminki tilaamassa 
Rauhan Tervehdystä

Ku vat :  A nn i  K innu n e n

100-vuotisjuhlavuottaan avaava Ou-
lunsalon seurakunta on julkaissut in-
ternetsivuillaan seurakuntakyselyn. 
Kyselyyn voivat vastata myös muut 
kuin oulunsalolaiset. 

Seurakuntakyselyssä kysytään 
muun muassa moneenko ja millai-
siin seurakunnan tilaisuuksiin vas-
taaja on osallistunut viimeisen vuo-
den aikana. 

– Tavoitteena on kuulla pääasiassa 
oman seurakunnan väeltä, mikä on 
tilanne ja kuulla myös niitä lausu-
mattomia ehdotuksia toimintaa var-
ten, kertoo kirkkoherra Tapio Kor-
tesluoma.

Esimerkiksi ne, jotka uskovat en-

nen pitkää eroavansa kirkosta, pääse-
vät kertomaan, mitä seurakunnan pi-
täisi tehdä jotta mieli muuttuu.

Myös vuoden 2013 alussa tapahtu-
va Oulunsalon liittyminen osaksi Ou-
lun seurakuntayhtymää on huomioi-
tu. Vastaajat pääsevät kertomaan mitä 
asioita Oulunsalon seurakunnan tu-
lee säilyttää, olivatpa ulkoiset raken-
teet millaiset tahansa.

Yhteenveto kyselyn tuloksista esi-
tellään ensi vuoden puolella. 

ELSi SALoVAArA

Vastaa kyselyyn osoitteessa  
www.oulunsalonseurakunta.fi.

Oulunsalon seurakunta 
kerää palautetta verkossa
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14. 



yhteystiedot: 
Virasto 08 387 172
kirkkoherra 
045 2369 094
talouspäällikkö  
045 6306 082
kerhohuone 08 387 512 
kirkko 08 387 336 
srk-talo 08 387 396
suntio 045 6306 081 

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.


Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra  
040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

A ar o Ku k ko h ov i

haukiputaan kirkon 
kamarikuoron joulu-cd

Riemuisa 
joulun sanoma
Joulumusiikkia kynttilän valossa - Haukiputaan kirkon 
kamarikuoro. Johtaa Hannu Niemelä, urut ja piano 
Lauri-Kalle Kallunki, sopraano Henna-Mari Sivula, 
baritoni Jorma Kärnä, basso Pekka Manninen, huilu 
Silja Niemelä, sello Mikaela Fagerholm, kontrabasso 
Antti Krapu, kitara Miika Nieminen. Levyn hinta 20 €. 

Levyä saa kuorolaisilta, kirkkoherranvirastosta 
sekä seuraavista liikkeistä: Musiikki Kullas, Biblia, 
kukkakauppa Kissankello ja Haukiputaan Pentik.

Saarenkartanon hartaus to 
2.12. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 2.12. ja 9.12. 
klo 18.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 3.12. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 5.12. klo 12 kir-
kon kerhohuoneessa.
eläkeliiton jouluruokailu ti 
7.12. klo 12 ravintola Ailas-
tossa.
Kaverikerho to 9.12. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuonees-
sa. Jouluaskartelua.
Kuolleet: Bertta Annikki Vä-
hämetsä 86 ja Eino Olavi Il-
jana 66.

KyLÄJOULUKALeNTeRI 
To 2.12.  Alakoulun 1–2 -luokan ikkuna, Luovontie 61.
Pe 3.12.  Vanha Piili, Pölläntie 103. Lämmintä juomaa 

köökissä klo 15–18.
La 4.12.  Hugon tonttumaja, Isonkyläntie 46. 
  Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 11 ja 

joulupuuro- ja torttukahvit srk-salissa klo 12–
13 (6 € lähetystyön hyväksi).

Su 5.12.  Keijo ja Anne Seppänen: Metsäneläinten 
joulu, Pölläntie 431.

Ma 6.12. Hautausmaan sankarihauta-alue.
Ti 7.12.  Alakoulu 3–4.-luokan ikkuna.
Ke 8.12.  Kunnantalon kokoushuone klo 9–15, glögi- ja 

piparitarjoilu. Luovontie 176.
To 9.12.  Alakoulun ikkunat Luovontien puolella 

(iltapäiväkerho).

Päiväkerhot toimivat nor-
maalisti, ma 6.12. ei ole 
kerhoja.
Kokkikerho: Ryhmät A ja 
B vuoroviikoin. To 2.12. klo 
14 ryhmä A viettäen pikku-
joulua. Ryhmä C kokoon-
tuu joka toinen tiistai klo 
12.30, seuraava kerhoker-
ta ti 14.12. klo 12.30.
Kuoro harjoittelee keski-
viikkoisin srk-talossa klo 
18.30.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talossa.
Partio: Metsähanhet to 
2.12. klo 18 Naskun laavulla. 
Matalakynnys su 5.12. klo 
16 Korsuhovilla. Mukana 
pastori ja lähetystyönteki-
jä Tapio Pokka Oulusta.
Pentti Kumpulaisen joulu-
laulukonsertti ma 6.12. klo 
15 kirkossa. Ohjelma 5 €.

hartaushetki ke 8.12. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Kirkkoneuvoston kokous  
to 9.12. klo 18 virastossa.
ystävyydentalo joka toinen 
perjantai srk-talossa klo 10. 
Seuraava kerta on pe 10.12.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Adventtileiri 4–6-luokkalai-
sille 3.–5.12. Siikajoen van-
hassa pappilassa. Leiri alkaa 
pe klo 20 ja päättyy su klo 
12. Mukaan normaali leiriva-
rustus: makuupussi, lakana, 
oma tyyny on luksusta, pyy-

heliina, taskulamppu ja Raa-
mattu. Hinta 20 €, sisara-
le 50%. Lähtö M-marketilta 
pe klo 19.30. Tiedustelut: Si-
nikka Härkönen p. 044 5037 
080 tai sinikka.harkonen@lu-
mijoki.fi.
Rauhanyhdistys: joululau-
luilta pe 3.12. klo 19 kirkos-
sa. Pyhäkoulut su 5.12. klo 
12 I Nikula II Heinänen III Pit-
känen ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ompeluseurat ke 8.12. klo 19 
ry:llä.
Kuollut: Elsa Loviisa Heikki-
nen s. Hiltula 83.

eläkeläisten musiikkipiiri 
to 2.12. klo 13 srk-keskuksen 
isossa salissa. 
Rukouspiiri to 2.12. ja 9.12. 
klo 18 Puttaan Tuvassa (Kirk-
kotie 10 C).
Miesten uinti- ja saunailta 
to 2.12. klo 19–21 Vesi-Jatulin 

tilaussaunassa. Kokoonnum-
me aulaan klo 18.55. Iltam-
me päättyy Raamatun sanan 
ääressä. Tied. Martti Heino-
nen p. 040 5812 546.
Raamattupiiri ke 8.12. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Joh. 11).
Perhekerhon puurojuhlat 

Kellon srk-kodissa to 9.12. 
klo 10, Jokelassa ti 14.12. klo 
10, Martinniemen srk-kodis-
sa pe 17.12. klo 10 ja Vakku-
rilassa pe 17.12. klo 10. Per-
hekerhojen syyskausi päät-
tyy puurojuhliin, kevätkausi 
alkaa viikolla 2.
Martinniemeläinen puu-
roilta to 9.12. klo 17 Martin-
niemen srk-kodissa. Ohjel-
massa puuroa ja torttukah-
vit, vierailijana Haukiputaan 
Heitosta Vierivät kivet -ryh-
mä, lapsille askartelua, ilta-
hartaus Sami Puolitaival.
Joulumyyjäiset lähetystyön 
hyväksi pe 10.12. klo 9–11 K-
supermarket Revontorin au-
lassa. Käsitöitä, leivonnaisia, 
laatikoita.
Varhaisnuorten kerhojen 
syyskausi päättyy viikolla 
48. Kevätkausi alkaa viikol-
la 2.
Vapaaehtoisten adventti-il-
ta pe 10.12. Kiimingissä. Lin-
ja-autokuljetus. Ilm. 3.12. 
mennessä Johanna p. 045 
1393 993 tai Helena p. 040 
5014 764.
Vanhemman väen joulu-
juhla su 12.12. alkaen mes-
sulla klo 10 kirkossa. Sen jäl-
keen ohjelmallinen puuro-
juhla seurakuntakeskukses-
sa. Haukiputaan Lions Club 
tarjoaa ilmaista kuljetus-
ta juhlaan. Kuljetuspyynnöt 
3.12. mennessä diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11 p. 08 
5472 636.
Jouluinen ilta kehitysvam-

maisille ja heidän läheisil-
leen ti 14.12. klo 18 srk-kes-
kuksen isossa salissa. Tort-
tukahveilla aloitetaan. Tuo 
noin 4 € arvoinen pieni pa-
ketti pukinkonttiin.
Vähävaraisten jouluateria 
ke 22.11. klo 12–14 srk-kes-
kuksessa. Alkaa klo 12 joulu-
hartaudella. Ilmoittautumi-
set Linkin itsepalvelukirppu-
torin kassalle 14.12. mennes-
sä. Järjestäjinä Haukiputaan 
seurakunta ja työnhakijat ry.
Missiokerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa. Askarte-
lua, leikkiä, Raamattuun ja 
lähetystyöhön tutustumista.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. Tule kah-
vittelemaan, seurustele-
maan, tekemään käsitöitä. 
Voit lukea ja lainata lehtiä ja 
kirjoja. Tuvan kävelijät tors-
taisin klo 12, tule mukaan 
lenkkeilemään.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
3.12. klo 18.30 ry:llä, joulu-
lauluilta la 4.12. klo 18 kir-
kossa, seurat su 5.12. klo 13 
ry:llä, itsenäisyyspäiväjuhla 
ma 6.12. klo 15 ry:llä, sisar-
ten joulu to 9.12. klo 18.30 
ry:llä. Kello: Raamattuluok-
ka (isot) pe 3.12. klo 17.30 
Harjulla, ompeluseurat pe 
3.12. klo 18.30 Leinosella, 
joululauluilta la 4.12. klo 18 
kirkossa, jonka jälkeen ilta-
pala ja puheenvuoro nuoril-
le klo 19.30 srk-keskukses-

Kauneimmat 
joululaulut kirkossa 
  lauantaina 4.12. klo 11 (vieraita Oulusta) ja 
  su 12.12. klo 18.

Lauantaina 4.12. on laulamisen jälkeen tarjolla 
joulupuuroa ja torttukahvit srk-salissa klo 12–
13, 6 € / hlö lähetystyön hyväksi. Ja sunnuntaina 
12.12. joulutorttukahvit ennen laulamista klo 17.30 
lähetystyön hyväksi.

Itsenäisyyspäivä 6.12. hailuodossa

Lipunnosto kirkon edessä klo 9.45.
Sanajumalanpalvelus klo 10.
Kunniakäynti sankarihaudoille ja 
juhlakahvit srk-salissa
Itsenäisyyspäivän juhla kirkkosalissa klo 12, 
juhlapuhe kunnanjohtaja Ari Nurkkala.

Apua arjen askareisiin
Nuorten matkaryhmä tarjoaa apua arjen 

askareisiin 5 euron tuntipalkalla. 
Voit kysellä apulaisia Katrilta p. 045 6576 122 

tai Tarjalta p. 040 8245 861.

sa, pyhäkoulu su 5.12. klo 
12 Pohjolalla ja Kakolla. Jo-
kikylä: Joulumyyjäiset la 
4.12. klo 12 ry:llä, joululau-
luilta la 4.12. klo 18 kirkos-
sa, yhteispyhäkoulu su 5.12. 
klo 12 ry:llä, seurat su 5.12. 
klo 16 ry:llä, yhteispäiväker-
ho ti 7.12. klo 17.30 ry:llä, si-
sarpiirin joulujuhla to 9.12. 

klo 18.30 Kaunistolla. 
Kastettu: Olivia Aurora Räi-
nä, Mauno Kustaa Takkula, 
Teresa Ilona Tuomela, Saimi 
Matilda Lahdenkauppi, Tuu-
li Elle Eedit Kauppinen, Jose-
fina Sofia Roininen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Antti-Oskari Riekki ja Seija 
Anneli Rehu.

w w w.sxc . hu /  M u r i s  Ku lo g l i j a  Ku la
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kirkkoherranvirasto 
ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.

Päivystävä pappi tavat-
tavissa Zeppelinin kap-
pelissa perjantaisin klo 
13–16.

Itsenäisyyspäivän juhla ma 
6.12. alkaen kahveilla klo 12 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kyytiä jumalanpalve-
luksen jälkeen tarvitsevat, 
ottakaa yhteys kirkkoher-
ranvirastoon p. 5614 500. 
Järjestää Kempeleen kunta 
ja seurakunta.
Partiolaisten soihtukulkue 
ma 6.12. Lähtee noin klo 
17.30 kunnantalon parkki-
paikalta, seppeleen lasku 
sankarihaudoille klo 18.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Naisten piiri to 2.12. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe 
klo 9.30–11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa perhepäi-
vähoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen. Ke ja to klo 9.30–
11 Vanhassa pappilassa, ke 
klo 9.30–11 Kirkonkylän srk-
kodissa. Ti ja pe klo 9.30–11 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. 
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 8.12. eikä seura-

kuntapiiriä to 9.12. 
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 8.12. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 8.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Vanhemman väen kauneim-
mat joululaulut to 9.12. klo 
13 kirkossa.
Miesten piiri to 9.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille torstaisin klo 
15.30–16.15 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa ja perjantai-
sin klo 15–16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Jouluinen illallinen paris-
kunnille la 11.12. Luurin-
mutkassa. Lähtö klo 16.30 
Keskustan srk-talolta lin-
ja-autolla, paluu n. klo 22 
mennessä. Hinta 10 € / pa-
riskunta. Ilmoittautumiset 
3.12. mennessä Saijalle p. 
040 7790 375 tai saija.kive-
la@evl.fi.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 

Wanhojen ilta pe 3.12. klo 20 
Vanhassa pappilassa. Nuor-
ten pelivuoro ti klo 16.30 Kir-
konkylän koululla. Päivystys 
Zeppelinissä pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 3.12. 
klo 18 pienemmät: Luokkala, 
Kiiestie 20. Isommat: Toimin-
tailta ry:llä. Seurat su 5.12. 
klo 16 ry:llä. Itsenäisyyspäi-
väjuhla ja seurat su 6.12. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 5.12. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Nea Kristina Pe-
rälä, Enni Kristiina Korva, Ii-
nu Eveliina Palosaari, Elle Re-
bekka Tahkola, Veeti Heikki 
Eevert Määttä.
Vihityt: Jarkko Juhani Palo-
saari ja Marjo Hannele Yli-
talo.
Kuollut: Irja Hilja Sinikka 
Paaso s. Rantala 81, Aulis En-
sio Parviainen 55.

Joulu tulee – 
mutta millainen?
Pian on taas suuren juhlan aika. Kodeissa valmistaudutaan 
joulunviettoon monin eri tavoin. Jouluna kokoonnumme 
yhteen, muistamme toisiamme ja iloitsemme antamisesta 
ja saamisesta.

Joulun Ilosanoma Vapahtajan syntymästä kuuluu ja on 
sama kaikille. Olosuhteet joissa joulua vietämme ovat sen 
sijaan kovin erilaiset. Monissa kodeissa voidaan iloita yh-
dessäolosta, nauttia jouluruuista ja lahjoista jopa yltäkyl-
läisesti. Toisaalta Kempeleessäkin on koteja, joissa joului-
loa varjostavat yksinäisyys, sairaus, suru ja muut elämisen 
huolet. Joillakin meistä on joulunakin vain puute ja niuk-
kuus vieraana.

Elämä on yllätyksiä täynnä ja tilanteesta riippuen jokai-
nen meistä voi vuorollaan toimia auttajana tai olla itse avun 
tarvitsija. Seurakunnan diakoniatyössä kuljetaan niiden rin-
nalla, jotka elämän eri vastoinkäymisten keskellä tarvitsevat 
apua. Avun antaminen voi liittyä uskonelämän vahvistami-
seen, fyysisen tai psyykkisen jaksamisen tukemiseen, ihmis-
suhteiden ylläpitoon tai toimeentulon tukemiseen.

Lähimmäisistämme huolehtiminen kuuluu meille jokai-
selle. Kukin meistä toteuttaa lähimmäisenrakkautta omas-
sa elämässä omien mahdollisuuksiensa mukaan. 

Tänäkin jouluna seurakunta muistaa vähävaraisia kem-
peleläisiä mm. ruokapaketein ja osto-osoituksin elintarvi-
keliikkeisiin. Vetoammekin teihin, yksityiset henkilöt ja yri-
tykset. Te voitte mahdollistaa sen, että voimme viedä jou-
luiloa mahdollisimman moneen kotiin.

Oman seurakunnan diakoniatyölle voi lahjoittaa sopi-
vaksi katsomansa rahasumman joko kertasuorituksena tai 
on mahdollista liittyä myös säännölliseksi työmme tukijaksi.
Lahjoitukset voi osoittaa tilille: 233118-21515 / Diakoniatyö.
“Luo köyhän niin kuin rikkahan saa, joulu ihana! Pimeyte-
hen maailman tuo taivaan valoa!”

Siunattua joulun aikaa!
diakoni Arvo Yrjölä

Kempeleen seurakunta

Paikanpäällä  
joulupuuro ja  
torttukahvit 

 

Tuotto  
lähetystyölle 

Joulumyyjäiset 
Kirkonkylän srk-talolla 

la 4.12. klo 11-13 
Alkuhartaus klo 11,  

jonka jälkeen alkaa myynti 

Kakkuja, leipiä,  
pullia ym. leivonnaisia 

 

Käsitöitä 
 

Arpajaiset 

Musiikki-
tilaisuuksia 
Pyhän 
Kolminaisuuden 
kirkossa

Kamarikuoro Aioloksen 
konsertti la 4.12. klo 18

Puhallinorkesterin joulu-
konsertti ti 7.12. klo 19. 
Oulun ev.lut. seurakun-
tien puhallinorkesterit 
(lapsi- ja nuoriso-orkes-
terit), johtajana Johanna 
Kiviharju

Vanhemman väen kau-
neimmat joululaulut to 
9.12. klo 13

horyhmissä vapaita paikko-
ja. Ota yhteys Helenaan p. 
044 7521 230.
Varhaisnuoret: Kaik-
ki kerhot ovat joululomal-
la 6.12.2010–9.1.2011. Kiitos 
kaikille kerholaisille ja ker-
honohjaajille vauhdikkaasta 
ja mukavasta kerhosyksystä 
ja riemullista joulunaikaa! 
Tavataan taas tammikuussa. 
T. Kirsi.
Lähetys: Aikuisten lähe-
tysvintti, nuorten vintti se-
kä varkka-vintti ovat jää-
neet hyvin ansaitulle joulu-
lomalle. Lämmin kiitos kulu-
neesta vuodesta ja siunattua 
joulunaikaa! Aikuisten vintti 
palaa lomalta ma 10.1.2011, 
varkka-vintti ja nuorten vint-
ti aloittavat ke 19.1.2011. 
Tervetuloa silloin mukaan 

Seurakuntakerhon, omaishoitajien ja 
muiden halukkaiden joulujuhla 
keskiviikkona 8.12. klo 12–14 seurakuntatalossa. 

Aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla.
Jouluista ohjelmaa mm. Ketunmaan Kettupojat 
tiernapoikaesitys. 

Limingan Seudun 
Musiikkiopiston 
joulukonsertti 
torstaina 2.12. 
klo 18 kirkossa.
Vapaa pääsy!

KAUNEIMMAT JOULULAULUT LIMINGASSA 

 

SU 12.12. klo19 
Kirkossa  
 

PE 17.12. klo19 
Rantakylän kappelilla  
 

SU 19.12. klo14 
Tupoksen Vanamossa 
 

 

Tervetuloa laulamaan! 

Äitiverkkoryhmä
torstaina 9.12. 

klo 13–15 päiväkerhon 
tiloissa Vanamossa.

Joulutunnelmaa,mukana 
psykologi Laila Vainio. 

Ilmoittautuminen 
tarjoilun vuoksi 
Nita Nahkalalle 
7.12. mennessä 

p. 044 7521 240.

CROSS STITCh
Illanvietto 
kaikenikäisille

perjantaina 10.12. 
klo 18 
Vanamossa

- Ohjelmassa 
mukaansa tempaava 
koko perheen 
musiikkipyhäkoulu, 
bändikerholaiset ja Ari 
Natunen.

- Pekka Siitonen alustaa 
aiheesta Miten kertoa 
lapselle uskosta?

- Aulassa myyntipöytiä, 
myytävänä tuposlaisia 
käsintehtyjä koruja, 
asusteita, koristeita 
ym.

- Jouluinen iltapala

Järjestää Limingan 
seurakunta ja 
vapaaehtoiset

Kuorot: Tähdet to 2.12. klo 
16 srk-talossa.
Ilta Raamatun äärellä la 
4.12. klo 18.30 Martinmäellä, 
Karihaka 21, Liminka. Puhu-
javieraina Martti Väyrynen 
ja Eero Helin Oulusta. Lapsil-
le oma raamattuhetki. Raa-
mattuilta kokoontuu aina
parillisen viikon lauantaina 
Martinmäellä.
hyvänmielen jouluinen het-
ki mielenterveyskuntoutu-
jille ti 7.12. klo 12 Kotikolol-
la. Joulupuuro ja joululaulu-
ja. Mukana Antti Korhonen 
ja Sinikka Ilmonen.
Siioninvirsien jouluvirret ti 
7.12. klo 19 srk-talossa.
Olohuoneen joulujuhla ke 
8.12. klo 13–15 Vanamon ylä-
kerrassa. Nyyttikestit ja jou-
lun tunnelmaa. Mukana Ee-
ro, Kyllikki ja Nita.
Pekka Simojoen Tulkoon 
Joulu -konsertti ti 14.12. klo 
19 kirkossa. Vapaa pääsy.
Nuoret: Nuortenilta to 2.12. 
klo 18–20 NuorisoNurkassa. 
Isoskoulutusta su 5.12. klo 
12–16 uudet isot ja klo 15–18 
jatkoisot Vanamon yläker-
rassa. Nuortenilta to 9.12. 
klo 18–20 NuorisoNurkassa.
Rippikoulu: Jumalanpalve-
lus ja urkuopetus loppiais-
ryhmälle su 5.12. klo 10–12 
kirkossa. Mukaan muistiin-
panovälineet.
Perhekerhot ti 7.12. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 8.12. 
klo 9.30-11 Vanamossa. 
Päiväkerho: Vanamon ker-

niin uudet kuin vanhat vint-
tiläiset.
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa pe 3.12. klo 15–
17. Huivikankaat ja -merkit 
myynnissä. Partiolupaukse-
nantoharjoitus pe 3.12. klo 
17.30 Limingan kirkossa lu-
pauksenantaville sudenpen-

nuille ja seikkailijoille. Ota 
ommeltu partiohuivi mu-
kaan. Seikkailijaosaston leiri 
kaikille seikkailijoille 4.–5.12. 
Partiokämpällä. Leirikirje ne-
tissä ja Kotikololla. Huuhka-
jat kirkkopalvelussa su 5.12. 
Rauhanyhdistys: Joululau-
luilta pe 3.12. klo 19 Lumi-
joen kirkossa. Joulumyyjäi-
set la 4.12. klo 11 ry:llä. Py-
häkoulut su 5.12. klo 11.30 
ja klo 17 ja seurat klo 18.30 
ry:llä. Itsenäisyyspäiväseurat 
ma 6.12. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Isa Serafia Kuro-
nen, Elias Veikka Valtteri On-
kalo, Ohto Iiro Daniel Rajala, 
Riina Lumia Simuna.

Vihitty: Petri Jarkko Kristi-
an Talvitie ja Marika Mirjami 
Lamberg, Sami Petteri Illikai-
nen ja Sini Marianna Simuna.
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tys: Raamattuluokka 4–6-lk 
pe 3.12. klo 19 kirkossa. Raa-
mattuluokka ja iltakylä 4.12.
klo 18 R. Mertaniemellä. Py-
häkoulut su 5.12. klo 12 kir-
konkylä J. Toljamo, Antti-
la N ja S. Lohilahti, Korivaa-
ra Männikkö, Pälli H. Parvi-
ainen, Suokylä J. Karhumaa. 
Pyhäkoulut klo 17 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
3.12. klo 19 K. ja S. Parviai-
sella. Joulumyyjäiset la 4.12. 
klo 11 ry:llä. Raamattuluok-
ka 7.–8.-lk. klo 19 Merta-
niemellä, Talonpojantie 14, 
Muhos. Pyhäkoulut su 5.12. 
klo 12 Hyrkki Nissilä, Päivä-
rinteenpolku 14, Laitasaari 
Carlson, Mettäperäntie 65, 
Huovila Parviainen, Lam-
pelankuja 2. Seurat klo 17 
ry:llä. Päiväkerho ti 7.12. klo 
17.30 ry:llä. 
Kastettu: Rianna Maria 
Mirjam Pohjola, Meea Milla 
Marika Parkkinen, Aleksi Vil-
jami Kettukangas.
Kuollut: Olavi Henrik Pelko-
nen 80.

Tervetuloa
lastenohjaaja 

Anne-Mari Koivun, 
nuorisotyönohjaajien 

Sanna Korhosen ja 
Jussi Saviharjun sekä 

diakonissa Riitta 
Markus-Wikstedtin

tehtävään asettamisen 
juhlaan 5.12.

Juhla alkaa Pyhällä 
Messulla klo 10 

kirkossa, jonka jälkeen 
siirrytään lounaalle 
seurakuntatalolle. 

Juhlakonsertti alkaa 
kirkossa klo 13.

Koko kylän 
ikäihmisten 
joulujuhla

to 9.12. klo 11 
seurakuntatalolla

Joulupuuro ja jouluista 
ohjelmaa

Hartaus Vesa Äärelä
Tervetuloa joukolla 

mukaan!

hartaushetket to 2.12. klo 
13 alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
hartaus to 2.12. klo 14 Vire-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 5.12. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.
Itsenäisyyspäivänjuhla 
ma 6.12. klo 11.30 seurakun-
tatalossa, juhlapuhe OSAO:n 
Muhoksen yksikönjohtaja 
Vesa Pirilä, päätössanat Si-
mo Pekka Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri ti 
7.12. klo 16.30 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Siioninvirsiseurat ja jou-
luveisuut ti 7.12. klo 19 
Koortilassa, Veikko Kärnä, 
Jouni Heikkinen.
Ikäihmisten kerhojen yh-
teinen joulujuhla ke 8.12. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
mukana papisto, diakonia-
työntekijät, kanttori ja päi-
väkuoro. 
hartaus ja kauneimmat 
joululaulut ke 8.12. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Pekka Kyl-
lönen.
Rukouspiiri ke 8.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
hartaus ja kauneimmat 
joululaulut to 9.12. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Pekka Kyl-
lönen.
Omaishoitajien ryhmä to 
9.12. klo 13 Päiväkeskuksen 

takkahuoneessa.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 9.12. klo 18 seurakuntata-
lossa.
Diakonian avustusasiois-
sa pyydetään ottamaan yh-

teyttä diakoniatyöntekijöi-
hin 14.12. mennessä, jotta 
avustusasiat pystytään käsit-
telemään ennen joulua. Dia-
koniatoimiston puhelinpäi-
vystysajat ti ja to klo 9–10 p. 

533 2 862. 
Kuorot: ke 8.12. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–

11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Pyhäkoulu kaikenikäisil-
le lapsille su 5.12. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 2.12. ja 9.12. klo 11–
12.15 yläkoulussa ja lukiossa. 
Nuortenilta ke 8.12. klo 17–
18.30 Päivärinteen seurakun-
tasalissa. Nuorisotyönohjaa-
jat Rainer Väänänen p. 040 
5851 057 ja Tuula Väänänen 
p. 040 5246 534. 
Partio: Partiolaisten lupauk-
senanto ma 6.12. klo 10 kir-
kossa, itsenäisyyspäivän ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kahvi/mehutarjoilu se-
kä itsenäisyyspäivän juhla 
srk-talossa. Partiolaisten jou-
lujuhla ke 8.12. klo 18 seura-
kuntatalossa.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-

Hartaus ja kauneimmat 
joululaulut 

ti 7.12. klo 13.30 palveluasunnoilla, 
Pekka Kyllönen.

ei pyhäkouluja su 5.12.
Aiolos-kuoron Itsenäisyys-
päivän konsertti kirkossa 
6.12. klo 15.30. Partiolaisten 
soihtukulkue, reitti; Kauppi-
aankatu-Kirkkotie, sankari-
haudoille.
KyläKamarin lauluhetki 
ke 8.12. klo 13.00 Salonkar-
tanossa. Vesa Äärelä.
Parkkikerho ja perheker-
hot viettävät pikkujouluja 
ke 8.12.
hartaus to 9.12. klo 11.30 
Teppolassa. Tapio Kortes-
luoma.
Omaishoitajien joulukahvit 
ma 13.12 klo 12 toimitalolla, 
Vattukuja 2. 
KyläKamarin Joulujuhla 
ke 15.12. klo 12.
Työttömien Joulujuhla ke 
15.12. klo 15 seurakuntata-
lossa. 

Salonpään ry: Myyjäiset 
3.12. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rat su 5.12. klo 16 ry:llä Pau-
li Karhumaa, Pentti Kinnu-
nen. Joulujuhla su 10.12. klo 
14 ry:llä.
Kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka su 5.12. klo 12 I ry, raa-
mattuluokka II Kylänpuoli ja 
Keskikylä ry, Karhuoja,  Antti 
Kanniainen, Seurat klo 16 ry, 
Oiva Savela, Erkki Alasaare-
la. Itsenäisyyspäivän juhla ma 
6.12. klo 16 ry. Lauluseuroja 
kodeissa: ti 7.12. klo 18.30 
Karhuoja, Kankaalla, Nie-
mentie 39. Joululauluilta pe 
10.12. klo 20 kirkossa, Mark-
ku Seppänen. Myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokailu 
la 11.12. klo 14.30 ry:llä, myy-
jäiset klo 16, seurat klo 20, 
Juhani Lepistö. Joulujuhla su 
12.12. klo 14 ry:llä.
Kastettu: Johannes Mikael 
Lääkkö, Paulo Rikhard Lin-
nanmäki, Niilo Hermanni 
Pitkälä, Jemina Mirja Matil-
da Kemppainen.

Joulunajan tapahtumia
Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät seurakunnan 
kotisivuilta www.oulunsalonseurakunta.fi

Pikkujoulut perhekerhoissa ja parkkikerhossa ke 8.1.
Ke 8.12. klo 13. KyläKamarin väki mukana.
To 9.12. klo 11 Varttuneen väen joulujuhla 

seurakuntatalolla.
Pe 10.12. klo 19 Rauhanyhdistyksen joululauluilta 

kirkossa.
Su 12.12. klo 10 Messu, 3.adventtisunnuntai. Tehkää 

tie Kuninkaalle.
 klo 15–20 Lähetystyön joulumyyjäiset 

seurakuntatalolla.
 klo 16 Kauneimmat joululaulut kirkossa. 

Gospelryhmä.
 klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa, 

Tuomo Kangas.
Ma 13.12. klo 12 Omaishoitajien joulukahvit 

toimitalolla, Vattukuja 2. Kaikki 
omaishoitajat tervetuloa.

Ma 13.12. klo 14–19 Jouluvaellus Umpimähkän 
leirikeskuksessa.

Ti 14.12. klo 18 Kauppiaantien päiväkodin lasten 
joululauluilta, Sari Wallin.

Ke 15.12. klo 9, 10 ja 11 Lasten joulukirkkoja. 
 Klo 11 jälkeen kahvit.
Ke 15.12. klo 12 Kyläkamarin Joulujuhla.
Ke 15.12. klo 15 Työttömien Jouluateria 

seurakuntatalolla.
To 16.12. klo 19 Taas kaikki kauniit muistot 
 joulukonsertti kirkossa. 
 Juhani Alakärppä laulu, Ismo Hintsala urut.
Pe 17.12. klo 16 Pikkujoulu Vattukujan 

kerhohuoneessa, Vesa Äärelä.
Pe 17.12 Nuorten joulujuhla Umpimähkässä. 

Sitova ilmoittautuminen 3.12 mennessä 
seurakunnan nettisivujen kautta.

Pe 17.12 klo 18.30 Tilkkutäkki -lauluillan pikkujoulu 
Repussa.

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 2.–9.12.2010

UUTTA SUUNTAA eLÄMÄSSÄ

Keräämme uutta aikuiskatekumenaatti -kurssia, 
joka alkaa tammikuussa 2011. 
Kurssi sopii niin hengellisille etsijöille kuin jo jotain 
löytäneille.

Etsijä voi olla kastettu tai kastamaton, kirkon 
jäsen tai kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu tai 
konfirmoimaton. Etsijä voi tulla ryhmään tutustumaan 
tai tunnustelemaan voisiko katekumenaatista 
löytyä vastauksia hänen kysymyksiinsä.  Kurssilla voi 
etsiä suuntaa eteenpäin omalla uskonpolullaan tai 
suorittaa aikuisrippikoulun. Ryhmä  lähtee liikkeelle 
aikuisten kysymyksistä ja kokemuksista.

Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja 
se kestää helluntaihin 27.5.2012. Ryhmä koostuu 
ohjaajasta, ”etsijöistä” sekä ”matkakumppaneista”. 
Ryhmä kokoontuu keskimäärin kahden-kolmen viikon 
välein, puolitoista tuntia kerrallaan. 

Työskentelymuoto on avoin, rehellinen ja 
luottamuksellinen keskustelu ja pohdinta.

Kurssin nimessä oleva ”katekumenaatti” tulee 
Uuden Testamentin kreikan sanasta, joka merkitsee 
ohjaamista, opastamista ja opettamista.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen kappalainen 
Vesa Äärelälle sähköpostiin vesa.aarela(at)evl.fi tai 
puh 044 7453 858 marras-joulukuun aikana.
 
Katso myös netistä www.evl.fi/katekumenaatti

Isänmaallinen kirkkokonsertti 
su 5.12. klo 18 kirkossa

Oopperalaulaja Hannu Niemelä ja pianisti Markus Vaara sekä 
Muhoksen kirkkokuoro johtajanaan kanttori Ossi Kajava.

Ohjelmamaksu 10 €.
Tuotto lahjoitetaan Pohjois-Pohjanmaan Lasten ja Nuorten tuki ry:lle. 
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Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Itsenäisyyden 
93-vuotisjuhla 
6.12.
Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus klo 10 Pyhännän kirkossa
Kunniakäynti sankarihaudoilla
Kirkkokahvit ja juhla seurakuntatalossa. 

Siikalatvan kunta
Kunniakäynti sankarihaudoilla Piippolassa klo 9.50 
sekä Kestilässä ja Pulkkilassa klo 10.
Tilaisuuksien jälkeen kuljetus Rantsilaan 
jumalanpalvelukseen ja juhlaan sekä sieltä takaisin.
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Rantsilan kirkossa
Kunniakäynti sankarihaudoilla
Kirkkokahvit seurakuntatalossa
Pääjuhla liikuntahallilla

Jos tarvitset avustajaa, ota yhteyttä 
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherranvirastoon 
p. 0207 109 860.

Temmeksen 
joulumyyjäiset
11. joulukuuta kello 10 seurakuntatalolla

Järjestää: Diakonia- ja lähetystoimikunta, 
kehitysvammaisten tuki ry.

To 2.12. klo 19 Tyrnävän kirkko, Christmas jazz. Mariah Hortans ja 
  Matias Sandberg duo. Ohjelma 5 €
Pe 3.12. klo 8 Tyrnävän kirkko, Aamusoitto, Pentti Korkiakoski. 
  klo 19 Tyrnävän kirkko, Virsilaulu-  ja urkuimprovisaatioilta, 
  Lauri-Kalle Kallunki.
La 4.12. klo 18 Tyrnävän kirkko, Selloduo Anna-Maaria & Olli Varonen 
  ja kanttori Pentti Korkiakoski Ohjelma 5 €
Su 5.12. klo 15  Temmeksen kirkko, Selloduo Anna-Maaria & Olli Varonen. 

Ohjelma 5 €. 
  klo 18 Tyrnävän kirkko, Kirkkokonsertti. Lauluyhtye Hoijakka.

Tyrnävän seurakunnan musiikkiviikko

Saako tulla 
laulamaan?

Rantsilan tiernatytöt
Varaukset kanttori 

Arja Leinonen
p. 044 518 1151

Siikalatvan 10-isoset 
la 18.12. klo 11–17 
Pyhännän srk-talossa. 

KeSTILÄ
Ompeluseurat pe 3.12. klo 
19 ry:llä. 
Seurat su 5.12. klo 19 ry:llä, 
Seppo Haaponiemi ja Jukka 
Tölli.
Adventinajan joululauluja 
ti 7.12. klo 13 kirkossa. Kyydin 
tarvitsijoille järjestetään kul-
jetus, p. 0207109 860. Tarjoi-
lua kirkon jälkeen seurakun-
takodissa.
Joulumyyjäiset pe 10.12. 
klo 9 –11 vanhassa seurakun-
takodissa.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 15, per-
hekerho ke 8.12. klo 10 ker-
hokodissa.
Kuollut: Martti Johannes 
Kauppinen 80. 

PIIPPOLA
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 5.12. klo 15 srk-kodissa. 
Nuortenilta ke 8.12. klo 17 
srk-kodissa. 
Seurakunnan joulujuhla 
ke 8.12. klo 12 seurakunta-
kodissa, joulupuuro ja tort-
tukahvit.
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 

PULKKILA
ehtoollishartaus pe 3.12. 
klo 13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 3.12. 
klo 19 ry:llä. 
Vornan adventtiseurat su 
5.12. klo 14 Pirkko ja Pentti 
Jarvalla, Niementie 116. Lä-
hetysarpajaiset.
Kirkkokuoro ke 8.12. klo 
13.30 srk-kodissa. 
Nuortenilta ke 8.12. klo 17 
Piippolan srk-kodissa. 
Adventtijuhla pe 10.12. klo 
12 veteraaneille, seurakunta-

kerholaisille ym. srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 10.12. klo 
19 Hanna-Briita ja Hannu 
Kedolla.
Kerhot: Perhekerho ma 
13.12. klo 10, varhaisnuor-
tenkerho to klo 16, päivä-
kerho pe klo 10 srk-talon 
kerhohuoneessa. 
Kuollut: Sampo Ilmari Yli-
klaavu 85.

PyhÄNTÄ
Nuortenilta to 2.12. klo 17 
srk-talon kerhotilassa.
Myyjäiset pe 3.12. klo 18.30 
ry:llä. 
Kauneimmat joululaulut 
ke 8.12. klo 19 Tavastken-
gän koululla. 
Joululauluhetki to 9.12. 
klo 10 Nestorissa.
Diakoniakylätoimikun-
tien järjestämä joulujuh-
la to 9.12. klo 11 seurakun-
takodissa.
Jouluinen matka päivä-
kodilta kirkkoon to 9.12. 
klo 18. Matka on tarkoitet-
tu kaikille seurakuntalaisil-
le. Matkan päätteeksi läm-
mintä mieltä, mehua ja pi-
pareita. 
Pikkujoulujuhla pe 10.12. 
klo 11 srk-talon kerhotilassa 
kirkonkylän ja Tavastkengän 
päiväkerholaisille.
Pieni joululaulukonsertti 
pe 10.12. klo 19 srk-talossa. 
Virpi Piippo ja soitinryhmä. 
Hartaus Reijo Tuomola.
Kuorot: Nuorisokuoro ke 
klo 17, veteraanikuoro to klo 

12, lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa. 
Kerhot: Päiväkerho pe 3.12. 
klo 10 srk:talon kerhotilassa. 
Puuhakerho to klo 12.15 ala-
koululla. Varkkarikerho to 
klo 14.30 kerhotilassa. 
Kastettu: Arvi Väinö Vihto-
ri Kopola. 

RANTSILA
Tarvitsetko kirkkokyy-
tiä? Rantsilan kappelissa 
tarjotaan kyytejä jouluna-
jan tilaisuuksiin 12.12. ja 
24.–25.12.Ilmoita yhteystie-
tosi toimistoon p. 020 7109 
736 tai kappalaiselle 020 
7109 731.
Jouluaskartelu- ja kirppi-
silta to 2.12. klo 16–20 srk-
talossa. Askartelutarvik-
keista pieni maksu.  Kirp-
pispöytäpaikkojen varaus 
Eeva-Liisa Kekkonen p. 020 
7109 733.
Syöpäkerhon joulujuhla 
su 5.12. klo12.30 srk-talossa. 
Mukana veteraanikuoro ja 
tiernatytöt.
Siioninvirsiseurat ti 7.12. 
klo 18.30 srk-talossa. Veisa-
taan Siionin jouluvirsiä, Sauli 
Typpö ja Merja Jyrkkä.
Veteraanikuoro ke klo 11 
srk-talossa. 
Seurakunnan joulujuh-
la to 9.12. klo 11 srk-talossa. 
Mukana veteraanikuoro.
Lapsikuoro Stellat ke klo 
15 srk-talossa ja pe klo 13 
Hovin koulussa.

Nuttuja neulotaan etio-
pialaisille vauvoille to 
2.12. klo 17 srk-talon takka-
huoneessa.
Seurakuntakerho ti 7.12. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
ehtoollishartaus ke 8.12. 
klo 14 Villa Tyrnissä.
Lakeuden kehitysvam-
maisten joulujuhla ke 
8.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-

lossa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta to 2.12. 
klo 18 Murron kerhotilassa 
ja pe 3.12. klo 18 Tyrnävän 
srk-talossa.
Rippikoulu: Muualle mene-
vien ryhmän nuortenilta to 
9.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lossa ja Ryhmä III nuortenil-

ta pe 10.12. klo 18 Tyrnävän 
srk-talossa.
Temmes: Hartaushetki ma 
6.12. klo 16 Temmeksen kir-
kossa ja seppeltenlasku san-
karihaudoille. 
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat to 2.12. klo 
19 Jenni ja Jukka Koskelalla, 
Leppiojantie 45. Seurat su 
5.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 5.12. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Benjami Väinö 
Vihtori Moilanen, Varpu 
Kristiina Piippo, Irina Mir-
jam Onatsu.
Avioliittoon vihitty: Jou-
ni Asko Rainer Piippo ja 
Riikka Anna Irmeli Holo-
painen.

Seurakunnan 
joulumyyjäiset 
la 4.12. klo 10–12 Tyrnävän srk-talolla. 

Myytävänä leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä, kahvia 
ja arpoja. Järj. seurakunnan diakonia- ja lähetystyö, 
mukana Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys.

Kuivaelintarvikkeiden joulukeräys vähävaraisille perheille

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjes-
tää kuivaelintarvikkeiden keräyksen vä-
hävaraisten perheiden joulun turvaami-
seksi. Jokainen voi osallistua keräykseen 
lahjoittamalla kuivia ja avaamattomia 
ruokatarvikkeita, joissa viimeinen käyt-
töpäivä ei ole mennyt umpeen. Esimer-
kiksi kahvia, keksejä, jauhoja, riisiä, ma-
karonia ja näkkileipää otetaan vastaan. 
Myös säilykkeitä voi tuoda.

Elintarvikkeita otetaan vastaan seuraavasti:
Ti 7.12. klo 9–18 Tyrnävän seurakuntatalo/Diakoniatoimisto
Ti 7.12. klo 9–11 Temmeksen seurakuntatalo
  klo 17–18 Temmeksen seurakuntatalo
Ke 8.12. klo 9–11 Murron kerhotila, Kauttaranta 12 
To 9.12. klo 18–19 Murron kerhotila, Kauttaranta 12
Jos et pääse tuomaan tavaroita kyseisinä aikoina, voit soittaa diakonia-
työntekijälle ja sopia tuontiajan

Riitta Pesonen, p. 044 7372 630, Salme Kinnunen, p. 044 7372 631

Kerhot: Varhaisnuorten 
kerhot ti klo 14.30 Mankilan 
koulussa ja ke klo 15.30 Ho-
vin koulussa.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koulussa (ei 
pe 3.12.). 
Kastettu: Saara Selina So-
visalo.
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K I N O K U L M A

Robert Bressonin elokuvassa 
Kuolemantuomittu on karannut 
sellin ikkunasta ulos pihalle kat-
sova vanki Fontaine näkee kol-

men miehen lähestyvän häntä. 
Vain yksi heistä puhuttelee miestä. 

Sama toistuu kolmena päivänä, ja ai-
na vain keskimmäinen miehistä pu-
huu Fontainelle. Miksi miehiä on kol-
me, ja miksi vain yksi puhuu hänen 
kanssaan? Miehet toimittavat Fontai-
nelle hänen pyytämiään välineitä, ky-
nän ja neulan, joita myöhemmin tar-
vitaan paossa.

Henki, ruumis ja kolmiyhteys
Luku kolme toistuu elokuvassa.  Kol-

men viikon aikana Fontaine saa irro-
tettua sellinsä puuovesta kolme lautaa. 
Katsoja näkee kuinka lusikka katkeaa 
ovilautojen väliin, kuulee sen aiheutta-
man äänen ja Fontainen kertojaäänen 
kolminkertaistavan tapahtuman.  

Kirjailija Tito Collianderin mukaan 
kolme viittaa Bressonilla kolmiyhtey-
teen, Isään, Poikaan ja Pyhään Hen-
keen. Vanki on sielu, joka pyrkii va-
pauteen. Tätä tulkintaa tukee se, että 
Fontainen vangitsijoita natseja ei tuo-
da esiin vastavoimana. Vanki kamp-
pailee enemmän sisäisen maailmansa, 
epäilyn ja epäuskon kanssa. Kaksin- tai 
kolminkertaistettu arkisen tilanteen 
tai teon esittäminen muuttaa sen mie-
tiskelyn kaltaiseksi toiminnaksi, jossa 
ruumis ja henki ovat yhtä.  

Vankina olevan pappi kehottaa pa-
koa valmistelevaa Fontainea rukoile-
maan. Hän kuljettaa kiellettyä Raa-
mattua mukanaan. Taivas auttaa ih-
mistä, joka auttaa itse itseään, sanoo 

Fontaine. Jumalan läsnäoloa elokuva 
ei kiellä. Sen alaotsikkona ovat Jeesuk-
sen sanat Nikodemukselle: Tuuli pu-
haltaa missä tahtoo.  

Elokuva pohjautuu Ranskan vasta-
rintaliikkeessä toimineen André De-
vignyn kirjaan paosta Gestapon lin-
namaisesta Fort Montlucin vankilasta 

Robert Bresson:  Kuolemaantuomittu on karannut (Un condamné a mort est échappé),  Ranska 
1956. Pääosassa Francois Letterier.

vuonna 1943. Myös Bresson oli sodan 
aikana natsien vankileirissä. 

PENTTi KEJoNEN

Esitys Yle Teemalla sunnuntaina 5.12. kello 
12.55.  Elokuva on julkaistu tänä vuonna 
myös dvd-versiona.

Haukiputaalla vietettiin 
ensimmäisenä adventtina 
Perheen päivää. Teemoja 
oli kaikenikäisille. Las-

ten siirtyessä sählyn ja askarte-
lun pariin vanhemmat paneutui-
vat parisuhteen saloihin. Aluksi 
kuitenkin istuttiin valmiiseen 
ruokapöytään, mikä näytti ihas-
tuttavan varsinkin perheen ruu-
anlaittajia.

Parisuhteen palikoiden avul-
la rohkaistiin ymmärtämään ja 
keskustelemaan käytännönlä-
heisesti parisuhteen eri alueis-
ta. Diakoniatyöntekijä Johanna 
Kerola rakensi taloa palikoinaan 
rakkaus, luottamus, anteeksi-
anto, teot, sanat, seksuaalisuus, 
tunteet, riidat ja sitoutuminen.

Samaan aikaan lapset tem-
melsivät lastenohjaajien kanssa. 

Ensimmäistä 
kertaa
Haukiputaan Asemakylällä asuva 
Hyryn perhe osallistui päivään 
ensimmäistä kertaa. Hyryt te-
kevät monenlaista yhdessä, mut-
ta päivä tuntui harvinaisemmal-
ta herkulta, kun kaikki oli varta 
vasten valmiina. 

– Ratsastetaan, luistellaan ja 
käydään uimassa. Isä ja äiti ovat 
parhaita uimareita. Porukalla on 
paljon mukavampaa kuin yksin, 
Santeri Hyry kommentoi per-
heen tekemisiä Markuksen, Jo-
hanneksen ja Peppiinan nyöky-
tellessä vieressä.

Saara Hyry kertoo perheen te-
kevän myös asuntovaunureissu-
ja. Hyvillä ilmoilla on huoleton-
ta liikkua, kun asunto on muka-

Pyhäpäivä perheen parissa

na, mutta huonolla säällä ahta-
us haittaa, vaikka samalla hitsaa 
myös yhteen.

Mikko Hyry lähti mukaan 
vaimon innostamana. Lähtemi-
sen syy oli yhteinen reissu las-
ten kanssa, mutta samalla saat-
toi keskittyä myös oman parisuh-
teen asioihin.

Ajattelemisen 
aihetta
Kun parisuhteen palikat oli saatu 
koottua, laitettiin asiat mietintä-

myssyyn. 
– Esille tuli parisuhteen kan-

nalta tärkeitä, olennaisia asioita, 
joihin ei välttämättä tule kiinnit-
täneeksi huomiota, Mikko Hyry 
kommentoi jälkikäteen.

Hyryn pariskunta on ystävä-
perheiden kanssa puhunut pal-
jonkin parisuhdeasioista ja tietää 
keskustelun luotettavassa seuras-
sa kannattavan. 

– Parisuhteessa sitoutuminen 
on mielestäni tärkeää. Parisuh-
teen palikoista päällimmäise-

nä mieleen jäi anteeksi uskomi-
nen sekä puhuminen ja kuunte-
leminen. Jos parisuhteelle pitäi-
si laatia nimike, se olisi Karikoi-
den kautta voittoon, Saara Hyry 
naurahtaa.

Perheen pienimpien mielestä 
päivä loppui liian pian.

– Just piti lähteä, kun peli oli 
jännimmillään, sählyä pelanneet 
pojat harmittelivat. 

Adventtijumalanpalvelukses-
sa heiluivat lasten päivän aikana 
askartelemat palmunoksat. Niil-

le löytyy käyttöä myöhemmin-
kin, sillä Perheen päivät jatkuvat 
Haukiputaan seurakunnassa ensi 
vuonna uusin teemoin. 

Vanhemmillekin on tarjol-
la omaa toimintaa, sillä maalis-
kuussa Isonniemen leirikeskuk-
sessa järjestetään Rikasta minua 
-parisuhdeviikonloppu. 

TEKSTi JA KUVAT: 
AULiKKi ALAKANGAS

Santeri, Mikko, Markus, Saara, Peppiina ja Johannes Hyry touhuavat arkenakin yhdessä.

Askartelu lapsityönohjaaja Outi Palokankaan kanssa kiinnosti tyttöjä. Sähly oli pojista päivän parasta antia.

Parisuhteen kiemurat herättivät ajatuksia.


