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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Jumppa vie  
flunssan äijiltäkin
Oululaisäijät jumppaavat Suomen Kuva-
lehden sivuilla hyvästä syystä.

”British Journal of Sports Medicine 
-lehdessä julkaistiin sellainenkin ame-
rikkalainen tutkimustulos, että aktiivi-
set liikkuvat sairastuvat flunssaan muita 
harvemmin ja lievemmin. Liikunta voi te-
rästää immuunipuolustusta, tutkijat selit-
tävät. Liikunnan on todettu vaikuttavan 
myönteisesti fyysisen hyvinvoinnin lisäksi 
myös mielenterveyteen. Voimaharjoittelu 
kasvattaa lihaksia ja vähentää rasvaa, sekä 
auttaa tasapainon hallinnassa.”

Suomen Kuvalehti 48/10

Kauniit rouvat 
päihittivät Kääriäisen
Jukka Jalkanen meni Miestä väkeväm-
pi -tapahtumaan ja päätyi katselemaan 
naisia. 

”Puhekone Kääriäinen ei saanut si-
sälläni vastakaikua, vaan aloin joutessa-
ni etsiä katseelleni kiinnostavampia ele-

menttejä. Ja mikä se paremmin miehen 
silmään sopii kuin nainen. Onneksi heitä 
oli paikalla edes muutama; naisenergian 
kantajat toimivat myyntipisteiden mag-
neetteina. Sepon puheen puuduttamana 
vilkuilin katsomosta myyjärouvia, var-
sinkin sitä yhtä kaunista. 

Nainen on se, mikä pitää miehen tiellä. 
Oma nainen ja usko – hyvä pari.”

Askel 12/10

Suosta Suomi-kuvan 
kirkastaja
”Hiljaisuuden ja puhtaan luonnon varaan 
on hieno rakentaa Suomi-kuvaa. Suomi 
on maailman kuudenneksi soisin maa. 
Suota on 30 prosenttia maan koko pinta-
alasta. Suo ja hiljaisuus kuuluvat yhteen. 
Aavoilla nevoilla ei kuulu kuin samma-
koiden kurnutus ja kurkien metelöinti. - - 
Maailman suurkaupunkien meluun kyl-
lästyneille lokakuinen suo voi olla para-
tiisin korvike.”

Jouko Joentausta, Kansan Uutiset 48/10

Aatoksia

Sanoista 
tekoihin 

Valtakunnallinen omaishoi-
tajaviikon tarjonta oli mo-
nipuolinen ja tapahtuma-
rikas. Viikko käynnistet-

tiin valtakunnallisella kirkkopyhäl-
lä, jonka teema oli Kaksin et ole yk-
sin. Tapahtumiin sisältyi myös luen-
toja ja virkistystapahtumia. 

Huipennukseksi Pohjois-Poh-
janmaan Keittiömestariyhdistys 
kutsui sata Oulun seudulla asuvaa 
omaishoitajaa sekä heidän läheis-
tään hyväntekeväisyysjuhlalounaal-
le opiskelijaravintola Kisälliin. Val-
takunnallinen omaishoitajaviikko 
sai näin arvoisensa juhlavan aloituk-
sen ja päätöksen.

En voi olla ihmettelemättä ja ihai-
lematta sitä, miten pyyteettömästi ti-
laisuus järjestettiin vapaaehtoistyönä 
työtunteja laskematta. Tempaukseen 
oli saatu mukaan myös alan opiske-
lijoita, jotka toivat hienon lisän ta-
pahtumaan ystävällisellä ja palvelu-
alttiilla työskentelyllään.

Läheisistämme huolehtiminen ja 
heistä vastuun kantaminen ovat tär-
keä osa inhimillisyyttä ja ihmisyy-
den syvintä olemusta. Omaishoita-
jien arki on kuitenkin pitkälti täyn-
nä työtä ja touhua, huolehtimista ja 
selviytymistä arjen tuomista haas-
teista. Siksipä yksistään kauniit sa-
nat, vaikka nekin ovat tärkeitä, ei-
vät riitä tuomaan hyvää mieltä ja ar-
vostuksen tuntua omaishoitajien ar-
keen. Meidän kaikkien olisikin tär-
keää tuoda arvostus näkyväksi vaik-
ka vain pienten tekojemme kautta. 
Tekojen, jotka puhuvat omaishoita-
jien työn arvostuksen sekä aidon vä-
littämisen puolesta.   

Pohjois-Pohjanmaan Keittiömes-

tariyhdistyksen väki ryhtyikin sa-
noista tekoihin ja yllätti omaishoi-
tajat hienolla hyväntekeväisyystem-
pauksellaan osoituksena arvostuk-
sestaan omaishoitajien arvokasta ja 
joskus hyvin raskasta työtä kohtaan.

Käsin kosketeltavaa oli se läm-
pö ja kunnioitus, joka välittyi sekä 
yksittäisten kohtaamisten, että rak-
kaudella valmistetun luomuruoan 
välityksellä. Tätä hienoa tunnelmaa, 
kaunista kattausta sekä Mikko Tapi-
on lauluesitystä ihastelivat mukana 
olleet omaishoitajat ja heidän lähei-
sensä. 

Väestörakenteen muutoksen joh-
dosta omaishoitajille suunnattuja 
palveluja tarvitaan tulevaisuudessa 
aikaisempaa enemmän. Tämän li-
säksi tulemme tarvitsemaan vapaa-
ehtoistoimijoita ja hyväntekijöitä, 
jotta omaishoitajien työn tukemi-
nen olisi sillä tasolla kuin sen kuu-
luukin olla. 

Tämä hyväntekeväisyystempaus 
toimikoon esimerkkinä meille kai-
kille. Ryhdytään tekemään hyviä te-
koja omaishoitajien ja kanssaihmis-
temme tukemiseksi.

MARJA-LIISA KUUKASJÄRVI
Kirjoittaja Oulun seudun omaishoitajat ja 

läheiset ry:n toiminnanjohtaja.

Valta turmelee ja ehdoton valta turmelee eh-

dottomasti. Näin totesi englantilainen his-

torioitsija lordi Acton tutkittuaan paaviu-

den historiaa. Viisaudelle löytyy esimerkkejä muual-

takin, sillä sama ilmiö koskee kaikkia elämänalueita 

ja uskontokuntia. Uskonnollisissa yhteyksissä vallan-

käytön rajojen kanssa on oltava tavallista tarkempi. 

Ihmismielellä on mahdollisuudet monenlaiseen 

pahaan – tietoisesti tai tiedostamatta. Kenenkään 

ihmisen ei pitäisi saada sellaista valtaa, jolla voi teh-

dä lähimmäiselleen mitä vain, tai laittaa tämän teke-

mään mitä vain. 

Kuluneen viikon aikana uutisissa on kerrottu 

espoolaisesta ryhmästä, jonka johtaja on luonut ryh-

mälle oman maailmansa. Siellä vallitsevat omanlai-

sensa moraali ja säännöt. Nämä säännöt on sanel-

lut johtaja, joka on ollut myös moraalin ylin valvoja.

Mediassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että 

vuosia toimineen ryhmän johtajan yritys on neton-

nut huimia voittoja. Tämä on onnistunut pääasias-

sa siksi, että se on voinut tehdä normaaleilla sään-

nöillä toimivia yrityksiä halvempia tarjouksia. Tästä 

on kiittäminen yrityksen alaisia, jotka ovat tehneet 

työtä uskollisesti puoli-ilmaiseksi.

Jos joku haluaa tehdä jollekin yhteisölle työtä 

ilmaiseksi tai vähemmän kilpailukykyisellä korvauk-

sella, siinä ei ole mitään pahaa. Vapaaehtoistyö on 

elintärkeää yhteisöille ja niiden toimivuudelle. Sen 

sijaan se, että toiset tekevät työtä puoli-ilmaiseksi, 

mutta voitto ei mene yhteiseen hyvään vaan muu-

tamille ihmisille, on hyväksikäyttöä. 

Kristinuskosta omanlaisiaan väännöksiä tekevissä 

ryhmissä on kyse puhtaasti vallanhalusta. Toisinaan 

vallankäyttäjät voivat kuitenkin kuvitella tekevänsä 

hyviä päätöksiä – jopa pelkästään oman tai muuta-

man viisaan näkemyksen mukaisesti. Yhteisön jäsen-

ten kohteleminen ja kuunteleminen tasapuolisesti 

on yllättävän vaikeaa. Se on kuitenkin demokratian 

ja kristillisten yhteisöjen tunnusmerkki. 

Valistunut itsevaltius on itsepetosta.

Väärää vallankäyttöä
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Kristityitä ei vainota pelkäs-
tään muslimi- tai kom-
munistimaissa. Vaino 
ulottuu myös länsimaihin 

ja koto-Suomeenkin, uskoo kok-
kolalainen rovasti ja Marttyyri-
kirkon ystävät -järjestön puheen-
johtaja Johan Candelin.

Marttyyrikirkon ystävät on 
vainottuja kristittyjä tukeva ja 
auttava vuonna 1982 perustettu 
yhdistys.

Candelinin mukaan kristit-
tyjen vainoa on läntisissä demo-
kratioissa Raamattuun uskovien 
kristittyjen pilkka. Heitä syyte-
tään esimerkiksi homofobiasta 
ja fundamentalismista, Cande-
lin väittää.

Media syyllistää Candelinin 
mukaan nimenomaan niin sa-
nottuja vanhakantaisia herätys-
liiketaustaisia kristittyjä. Esimer-
kiksi Ruotsissa media kertoo eri-
tyisen kielteisessä sävyssä herätys-
liikkeistä. 

– Kyseessä on halpamainen 
aliarvionti. Kun arvostelu jat-
kuu, kansa alkaa pitää sitä totena, 
vaikka media ei perustelekaan 
väitteitään, Candelin toteaa.

Suomen media 
ala-arvoista
Candelin arvostelee myös Suo-
men mediaa ala-arvoisesta käyt-
täytymisestä. Media inhoaa Can-
delinin mukaan sellaisia kristit-
tyjä, jotka uskaltavat puhua ka-
dotuksesta ja synnistä. Siksi se 
kohtelee vanhakantaisia kristit-
tyjä kaltoin.

– Vuonna 2008 eräässä tutki-
muksessa vain 9 prosenttia suo-
malaisista tunnusti Jeesuksen 

pelastajakseen. 25–35-vuotiai-
den joukossa prosenttiluku oli 
vain yksi. Tämä ikäluokka hallit-
see suomalaista mediaa, Cande-
lin väittää.

Hyvin harva tästä ikäluokasta 
on Candelinin mukaan kasvanut 
kristillisessä kodissa. He suhtau-
tuvat vihamielisesti herätyskris-
tilliseen uskoon, koska se sisältää 
radikaalin viestin.

– He eivät suvaitse saarnaajaa, 
joka sanoo heidän olevan synti-
siä tai että he tarvitsevat anteek-

KKristinusko on maail-
man vainotuin uskonto. 
Sitä vainotaan erityises-
ti kommunistisissa ja is-

lamilaisissa maissa, kertoo kirk-
kohallituksen lähetysteologi, do-
sentti Timo Vasko.

Kristinuskoa vainotaan Vas-
kon mukaan siksi, että sen syn-
nyttämiin arvoihin sisältyy de-
mokratia ja yksilön arvo Juma-
lan luomana olentona. Islamis-
sa yhteisö on pääosassa, ei yksilö.

Kristinuskon arvoja ovat myös 
ihmisen loukkaamattomuus ja 
koskemattomuus. Kristinuskon 
lempeys perustuu Vaskon mu-
kaan Jumalan armoon. Armol-
linen uskonto tuottaa armolli-
suutta.

Kristinusko esiintyy vaihto-
ehtona harvainvallalle. Se kil-
pailee Vaskon mukaan kommu-

Kristinusko vastustaa harvainvaltaa

Kristittyjä vainotaan monin tavoin

nististen ja islamilaisten valtioi-
den yhtä totuutta vastaan. Näis-
sä valtioissa valvotaan ihmisiä 
kommunistipuolueen ja islamin 
eduksi. Niissä rehottaa myös 
sensuuri. 

Kristinuskon luomat demo-
kratian perusarvot ovat kiellet-
tyjä. Kristinusko on ratkaisevis-
sa kohdissa täydellisen vastak-
kainen islamille ja kommunis-
mille. Siksi kristinusko on vai-
notuin uskonto.

Kyttäämisen 
aika ohitse
Valvonnan ja sensuurin aika 
saattaa olla päättymässä. Esi-
merkiksi Lähi-idässä näkee pal-
jon lautasantenneja. Ne ovat 
myrkkyä valvonnalle. Interne-
tin tuoma tiedon tulva vyöryy 
valvonnan ylitse. Sitä ei voi Vas-

kon mukaan pysäyttää.
Väestö islamilaisissa valtiois-

sa on nuorta. Se ei enää tyydy 
vallanpitäjien tarjoamaan kape-
aan maailmaan. Kansa saa tietoa 
vaikkapa YK:n ihmisoikeuksien 
julistuksesta. 

Sorretut kristityt saavat tietää, 
että heidän kamppailuaan seura-
taan,

Vaskon mukaan 70 prosent-
tia maailman maista on sellaisia, 
joissa uskonnonvapautta rajoi-
tetaan kielteisin seurauksin  200 
miljoonaa ihmistä elää uskonnon 
kannalta vaikeissa olosuhteissa.

Idän valtiot 
vainoavat eniten
Kymmenen kärjessä vainolistal-
le on päässyt idän valtioita: Poh-
jois-Korea, Iran, Saudi-Arabia, 
Somalia, Malediivit, Afganistan, 

Jemen, Mauritania, Laos ja Uz-
bekistan.

Näitä samoja maita on listalla, 
joka mittaa sensuuria. Niiden vä-
estö on muslimienemmistöinen.   
Maissa ei Vaskon mukaan vallit-
se lehdistönvapaus.

Näistä maista vain Iran ja La-
os ovat allekirjoittaneet YK:n ih-
misoikeuksien julistuksen. Kui-
tenkin suuria eroja vallitsee vie-
lä maiden välillä siinä, ovatko ne 
myös ratifioineet ilman varauksia 
yleissopimuksen, jonka artikla 18 
turvaa uskonnonvapauden.

Uskonnonvapaus merkitsee 
kuitenkin edistyksellisyyttä. Yh-
teiskuntien monipuolinen kehit-
täminen ei onnistu ilman sitä.

PeKKA HeLIN

siantoa.
Candelin toteaa, että tämä 

ryhmä ei ole saanut kuulla aitoa 
jumalansanaa. Kirkko ei puhu 
kadotuksesta, koska ihmiset eivät 
halua kuulla siitä. Sen sijaa kirk-
ko puhuu rakkaudesta.

Virat eivät aukene 
vanhakantaisille
Tekninen kehitys on rovastin 
mukaan pilannut ihmiset. He ra-
kastavat tavaraa enemmän kuin 
anteeksiantoa. 

Ihmisten itseriittoisuus on 
kasvanut hyvinvoinnin aikana.

– Hyvinvointi tuottaa tyhjyyt-
tä, mikään esine ei voi täyttää sitä.

Candelin väittää, että nykyään 
tiettyihin kirkon virkoihin eivät 
pääse vanhakantaiset kristityt. 
Tällainen on esimerkiksi kirk-
koherran virka, johon ei pääse, 
jos ei omaksu tiettyjä periaattei-
ta, kuten toimimista naispappi-
en kanssa.

Vanhakantainen kristitty voi 
vielä päästä Suomessa esimerkik-

Sinisellä merkityissä valtioissa kristittyjä vainotaan, vaikka valtio koettaa suojella heitä. Keltaisella on merkitty valtiot, joissa hallitus estää kristillisen kirjallisuuden levityksen ja kristtyjä voidaan myös vangita.

Ku va :  S t e fanus - L ä h e s t y s  r y 

si opettajaksi tai armeijan palve-
lukseen.

Media ei Candelinin mukaan 
mollaa kristittyjä, jotka ovat sa-
maa mieltä sen kanssa. 

PeKKA HeLIN

Lisää tietoa Marttyyrkirkon ystävät 
-järjestöstä löytyy osoitteesta 
www.marttyyrit.info.
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Mikä kirkko vihittiin käyttöön 
kynttilänpäivänä 1892?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
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merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa:  
Oulujoen kirkko
Kiitos kaikille osallistuneil-
le. Arvonnan voitti oululai-
nen Rauni Sankala. Oulu-
joen kirkko on Pohjois-Suo-
men ainoa säilynyt puuju-
gend-kirkko, jonka kansal-
lisromanttisissa puitteissa lukijat ovat käyneet nauttimassa 
muun muassa häämusiikista.

MARJO HÄKKINeN

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

Palautetta Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

• Sana kiitos on pieni sana, mutta sydämeni on siinä. Kiitos 
luottamuksesta seurakuntavaaleissa!

PeRTTI TeLKKI
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Rakas Äiti
Marraskuun 11. päivä tuli het-
ki, jota olin kauan pelännyt. 
Hoitajasi soittaa Heikinkodis-
ta: Äitinne vointi on yhtäkkiä 
huonontunut, hän ei jaksa pu-
hua eikä syödä.

Kiirehdin paikalle: näy-
tät todellakin väsyneeltä.  Kun 
yrität syödä, väsyt entistäkin 
enemmän. Tämä ei ole vaara-
ton tauti. Sinulla on keuhko-
kuume.

Sinut viedään ambulanssil-
la päivystykseen. Makaat tun-
tikausia käytävällä vuoteessa, 
et tahdo saada henkeä. Lisä-
happi helpottaa oloasi. 

Lääkäri lähettää sinut Uta-
järven terveyskeskukseen 60 
kilometrin päähän kotoa. 
Naispaikkoja ei kuulemma ole 
vapaana muualla.

Tuntuu kohtuuttomalta, 
päättyykö vaikea elämäsi kuo-
lemaan vieraassa talossa ja vie-
raassa huoneessa. Kun elämä 
oli vaikea, pitääkö kuoleman-
kin olla sitä?

Sinulla oli paljon huolta lap-
sistasi eikä osasi ollut muuten-
kin helppo. Jumala jakaa ihmi-
sille taakkoja, jotka tuntuvat 
ihmisistä käsittämättömiltä. 
Kestit ja jaksoit, kunnes väsyit.

Et saanut siunattua van-
huutta, jota pyysit. Sairastuit 
ja jouduit laitokseen moneksi 

vuodeksi.
Olet Utajärvellä kolme yötä. 

En rukoile paranemistasi, sil-
lä tiedän, että kuolet. Rukoilen, 
että Jumala ottaisi sinut luok-
sensa. Pyydän siunausta koko 
perheelle.

Sinä jos joku ansaitset pääs-
tä taivaaseen. Kaiken oikeu-
denmukaisuuden mukaan si-
nun on päästävä Herran luok-
se, sillä elämäsi oli niin vaikea.

Valvon vuoteesi äärellä kak-
si yötä. Antibiootit eivät auta 
sinua. Hengityksesi on vaikeaa, 
se rohisee. Onko sinulla tuskia?

Lisähappi auttaa vain vä-
hän. Sinulla on kuumetta lä-
hes 41 astetta. Kätesi on kuu-
ma. Kosketan otsaasi ja pos-
keasi. 

Et kykene puhumaan.  Pon-
nistelet kaiken voimin pysty-
äksesi hengittämään.

Olosi kohenee kuin ihmeen 
kaupalla antibioottien avul-
la. Aamulla pystyt sanomaan 
muutaman sanan. Muistat mi-
nut ja tervehdit. Ne ovat vii-
meiset sanasi minulle. Olen 
kiitollinen, että tunnistit mi-
nut pojaksesi.

Päivän aikana kuume nou-
see jälleen. Viimeisenä yönä 
hengityksesi on entistäkin vai-
keampaa. Hoitaja sanoo ikävän 
asian ääneen. Tänä yönä äitisi 

luultavasti kuolee.
Hoitajat kääntävät yön aika-

na muutaman kerran asentoa-
si, jotta voisit hengittää parem-
min. Mieshoitaja toteaa, että 
voimasi vähenevät pikkuhiljaa.

Aamulla sinä kuolet. Näen 
viimeisen henkäyksesi. Lääkä-
ri toteaa sydämen pettäneen. 
Hän sanoo, että vältyit suu-
remmilta tuskilta. 

Sinut puetaan valkoiseen 
asuun ja valkoisiin sukkiin. Sy-
leilen sinua. 

Suruni ei ole synkkä eikä 
tuskallinen. Se on toivoa ja hel-
potusta täynnä. 

Muistosi on valoisa, äiti. 
Olet Jumalan luona. Seuraan 
vielä sinua.

PeKKA HeLIN

Rauhan Tervehdys sai nime-
töntä lukijapostia, jossa tur-
hautunut seurakuntalainen 
Oulusta ihmetteli, missä oi-
kein on Elohuone? 

Oulun seurakuntien yhte-
ystietolaatikossa sivulla 18 sen 
sijainniksi annettiin Isokatu 
11, mutta hän ei löytänyt siel-
tä Elohuone-nimistä paikkaa. 
Niinpä aiottuun tapahtumaan 
osallistuminen jäi häneltä vä-
liin. 

Päätimme auttaa muita sa-
man ongelman kanssa painis-
kelevia, ja esittelemme kuvas-
sa oikean oven. Kylttiä siellä ei 
tosiaan vielä ole, mutta oves-
sa mainostetaan tilassa järjes-
tettäviä tapahtumia. Oikea ovi 
on siis kukkiakin myyvän hau-
tausliikkeen ja autokoulun vä-
lissä.

eLSI SALOVAARA
va. päätoimittaja

K
u

vat: Tytti P
ääkkö

n
en

Elohuone hukassa
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Kiitospäivä ei ole ainoa ker-
ta vuodesta, kun miljoo-
nat amerikkalaiset lausu-
vat ruokarukouksen. 44 

prosenttia Yhdysvaltain kansa-
laisista kertoo kiittävänsä ruoas-
ta lähes joka päivä. 46 prosent-
tia kansalaisista ei puolestaan 
lausu ruokarukousta lähes kos-
kaan. Tiedot käyvät ilmi Robert 
Putnamin ja David Campbellin 
teoksesta Amerikkalainen ruo-
karukous: Miten uskonto yhdis-
tää ja erottaa meitä. 

Kristityt kopioivat ruokaru-
kouksen juutalaisilta. Jonkinlais-
ta ruokarukousta harrastetaan 
kuitenkin lähes kaikissa kulttuu-
reissa. Tutkijoiden mukaan ruo-
karukouksen säännöllinen lau-

suminen kertoo amerikkalaises-
ta paljon.

– Ruokarukouksen yksityisyys 
tekee siitä kirkossa käymistä pa-
remman uskonnollisuuden mit-
tarin, Campbell sanoo. Ruuasta 
kun ei kiitetä hyvän vaikutelman 
luomiseksi naapureihin.

Ruokarukouksella on myös 
vahva side puoluepolitiikkaan. 

– Todellakin, harvat asiat ovat 
yhtä tiukasti yhteydessä puolu-
een kannatukseen, tutkijat kir-
joittavat.

Mitä useammin amerikka-
lainen kiittää ruuastaan, sitä to-
dennäköisemmin hän on repub-
likaanien puolella. Mitä harvem-
min, sitä enemmän hän kannat-
taa demokraatteja. 

Tähänkin jaotteluun mahtuu 
yksi iso poikkeus. 85 prosenttia 
afroamerikkalaisista sanoo lau-
suvansa ruokarukouksen päivit-
täin. Luku on paljon suurempi 
kuin mormoneilla ja valtavirta-
protestanteilla, jotka ovat maan 
hartaimpien ruokarukoilijoiden 
joukossa. Esimerkiksi evankeli-
sista 58 prosenttia lausuu ruoka-
rukouksen päivittäin. Silti mus-
tat ovat demokraattien uskollisia 
kannattajia. 

Uskonnon ja Afrikan opinto-
jen professorin Lawrence A. Ma-
miyan mukaan mustien ruoka-
rukous sopii hyvin yhteisöön, jo-
ka on aina pitänyt uskoa ja toivoa 
keskeisellä sijalla. 

– Ajatuksena on tunnustaa it-

seä paljon suuremman Jumalan 
olemassaolo. Jopa orjuuden ai-
kana usko Jumalaan esti mustia 
kertakaikkiselta epäinhimillis-
tymiseltä. 

Ja jos sunnuntaijumalanpal-
velukset pysyvät mustien kirkon 
sykkivänä sydämenä, runsaat 
ateriat niiden päälle ovat kirkon 
eliksiiri. 

– Mutta ennen ateriaa tulee 
tietenkin rukous. Se on kunni-
anosoitus sille uskomattomalle 
armolle, joka johtaa kotiin, Ma-
miya sanoo. 

ReLIgION NewS SeRVIce
TyTTI PÄÄKKöNeN

Suomessa on 
vaikea tuoda 
uskoa esiin
Helsingin Sanomien haastatte-
lussa kirkkohallituksen kans-
liapäällikkö Jukka Keskitalo 
epäilee, että uskonnon näky-
minen halutaan pyyhkiä pois 
yhteiskunnasta.

Keskitalon mukaan ilma-
piiriin vaikuttaa erityises-
ti uskonnottomuutta ajavien 
intressiryhmien äänekkyys ja 
näkyvyys mediassa.

– Uskonnonvapauden pääon-
gelma on, että ilmapiirin muu-
toksessa vapaus harjoittaa ja tuo-
da esiin uskoa jää kritiikin alle.

Keskitalon mukaan medias-
sa on kertautunut uskonnotto-
muutta ajavien ryhmien viesti. 

– Uskonnonvapauden tul-
kinnassa on tullut totuudeksi, 
että täällä pakotettaisiin joita-
kin vastoin omaatuntoaan us-
konnon harjoittamiseen, Kes-
kitalo sanoo Helsingin Sano-
mien haastattelussa.

Perussanomalta 
toisenlainen 
avioerokirja
Viidesläiseen herätysliikkee-
seen kuuluvan Suomen Raa-
mattuopiston julkaisuista vas-
taava Perussanoma Oy on jul-
kaissut sosiaalipsykologina ja 
perheterapeuttina toimivan 
Saara Kinnusen kirjan Kun 
tiet eroavat. Kirja keskittyy 
eron jälkeisiin kysymyksiin 
sekä puhuu avoimesti muun 
muassa uusperheistä.

Kirjassa mm. rohkais-
taan eronneita uskovia avioi-
tumaan uudelleen iloisella ja 
turvallisella mielellä, mikäli 
henkilön oma kysely Raama-
tun äärellä ja Jumalan edessä 
ohjaa niin toimimaan.

Viidesläisyyden parissa 
eronneiden uudelleen avioi-
tumiseen on suhtauduttu jyr-
kästi. SRO:n Raamattuopiston 
toiminnanjohtaja Timo Junk-
kaala ei tunnusta liikkeen lin-
jan muuttuneen avioliitto-
opetuksen suhteen.

– Se liike, johon olen itse 
nuorena opiskelijana tullut, on 
aina pyrkinyt ottamaan sekä 
ihmisen elämän että Jumalan 
Sanan vakavasti. Minun koke-
mukseni on, että erotilanteis-
sa on aina korostunut sielun-
hoidollinen suhtautuminen, 
Junkkaala sanoo.

Maata  kiertelemässä

Puolet amerikkalaisista lausuu 
ruokarukouksen joka päivä

Oulun 
seurakuntayhtymässä 
kokeillaan 
harvinaislaatuista 
diakoniatyöntekijöiden 
joulupäivystystä. 
Puhelimeen voi soittaa, 
jos esimerkiksi yksinolo 
ahdistaa. 

Osa oulun seurakuntien 
diakoniatyöntekijöistä 
pitää puhelimensa au-
ki aatosta tapaninpäi-

vään. Diakoniatyöntekijät päi-
vystävät tänä jouluna ensim-
mäistä kertaa.

Tuiran seurakunnan johta-
va diakoniatyöntekijä Irma-Eli-
na Mukari kertoo, että puhelin-
päivystykseen päädyttiin muun 
muassa siksi, ettei seurakunta 
järjestä tänä vuonna joululeiriä 
yksinäisille joulunviettäjille.

– Leirille on tullut erityisesti 
iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät ole 
halunneet viettää joulua yksin. 
Nyt leiriä ei ole, mutta diakonia-
työntekijöille voi soittaa, jos yk-
sin oleminen ahdistaa.

– Toki päivystysnumeroihin 
voivat soittaa aivan kaikki eivät-
kä vain leirillä olleet tai yksinäi-
set ihmiset, Mukari tähdentää.

Tarkemmat päivystysajat 
ja puhelinnumerot kerrotaan 
23.12. ilmestyvässä Rauhan Ter-
vehdyksessä. 

Myös monet papit ja kanttorit 
ovat töissä jouluna, mutta heillä 
ei ole erityisiä puhelinpäivystys-
aikoja, jolloin heidät varmemmin 
tavoittaisi. 

Tuttu numero 
turvallisempi
Tuiran kirkkoherra Hannu Oja-
lehto pitää paikallisseurakuntien 
diakoniatyöntekijöiden joulupäi-
vystystä tarpeellisena, vaikka esi-
merkiksi kirkon Palveleva Puhe-
lin ja Suomen Mielenterveysseu-
ran valtakunnallinen kriisipuhe-
lin päivystävät juhlapyhinä. 

Ojalehto uskoo, että monille, 
erityisesti iäkkäimmille ihmisil-
le, yhteydenotto valtakunnalli-
siin numeroihin saattaa jopa pe-
lottaa. 

– Soitto diakoniatyöntekijöil-

le on varmasti monille turvalli-
sempaa ja helpompaa. Joulupäi-
vystys on kokeilu, jonka jatkami-
sesta päätetään myöhemmin.

Palvelevaan Puhelimeen voi 
soittaa anonyymisti, mutta Mu-
kari toteaa jouluna päivystävien 
diakoniatyöntekijöiden odotta-
van soittajien kertovan nimensä.

– Päivystys on normaalia dia-
konian asiakaspalvelua. Käytän-
tömme on puhua nimillä.

Puhelimen aukipitämisestä 
valmisteilla ohjeistus
Oulun seurakuntayhtymässä on 
valmisteilla ohjeistus siitä, mil-
loin niin sanottujen työajattomi-
en työntekijöiden, kuten diakonia-
työntekijöiden, pappien ja kantto-
reiden, velvollisuus on pitää puhe-
linta auki ja milloin sen voi sulkea. 

Ohjeistus ei koske pelkästään 
erityspyhiä, kuten joulua. 

Ojalehdon mukaan työaika-
kysymyksiä – puhelimen auki-
pitämistä – on tarpeellista poh-
tia säännöllisesti. Työntekijöiden 
keskuudessa ei pidetä itsestään 
selvyytenä, että puhelin on auki 
myös pyhäpäivinä.

– Tässä suhteessa ajattelu kir-
kossa on muuttunut entisajoista, 
jonkinlaisesta maalaiskulttuuris-
ta, jolloin työntekijät olivat tavoi-
tettavissa yötä myöten, Ojalehto 
toteaa.

Oulun kokeilu 
harvinaislaatuinen
Kirkkohallituksen työalasih-
teerille Irene Nummelalle dia-
koniatyöntekijöiden joulupäi-
vystys on uusi asia. Hän pitää 
oululaisten kokeilua mielenkiin-
toisena ja haluaakin kuulla siitä 
kokemuksia.

– Hyvänä puolena päivystyk-
sessä näen sen, että diakonia-
työntekijät ovat ammattikuunte-
lijoita. Heidän kanssaan voi pu-
hua rohkeasti myös hengellisistä 
asioista. Joulu saattaa nostaa pin-
taan monenlaisia kysymyksiä.

– Soittamiseen on matalin 
kynnys varmasti niillä, jotka ovat 
tottuneet asioimaan diakonia-
työntekijöiden kanssa, Numme-
la arvioi.

RIITTA HIRVONeN

Diakonia päivystää 
myös jouluna

A r k i s to  /  J u ha H e im ov i r t a

Yksinäisyys voi ahdistaa erityisesti jouluna.
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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

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

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 9.12. klo 18.00 Juntonkankaan seura-
kuntakodilla Poltimontie 26 Kemi, su 12.12. klo 15.00 Siionin jouluvirret 
Keskustan seurakuntatalossa Isokatu 17 Oulu, ti 14.12. klo 18.30 Väinö-
lässä Piippola.

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
La	11.12.	klo	18	Jonathan	Nyarko	
Chanasta.
La	18.12.	klo	18	Joulujuhla
TERVETULOA!

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 10.12. klo 18.30 
Aarre-ilta 11–14 vuotiaille 

Öbergin talolla.

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

”Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee 
antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän 
pelastaa kansansa sen synneistä.”
Matt. 1:21. La 18.12. klo 10 Perhejoulu-
juhla. Puhujana pastori Juha Mikkonen. 
Puurotarjoilu, lapsille lahja. 15.–17.12. 

klo 11–15 Avustuspalvelu ADA:n ja Kasvisruokala Etran joulumyyjäiset. La 25.12. 
klo 10 Joulujumalanpalvelus Puhujana pastori Mika Forsman. Ma-pe klo 10–11 
Aamurukouspiiri. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventtikirkko.fi	
	08	530	3953

www.ohsrk.fi

Pe 10.12. klo 19–22 Nuorten joulujuhla. Su 
12.12. klo 11 Jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, 
Taisto Vähäaho, Holy Wind. Pyhäkoulussa ja 
lastenkokouksessa joulujuhla. Su 12.12. klo 12 
Oulun helluntailähetys ry:n ylimääräinen ko-
kous. Su 12.12. klo 17 Church@78, international 

service, communion, Mikko Saukkonen, Andy Berry, Nicki Berry. Su 12.12. 
klo 18 Kauneimmat joululaulut, Ritva Himanka, Ahti Kurki, Ulla Rasinkangas, 
Seija Suuronen. Ma 13.12. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 15.12. 
klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Anja Nousiainen, Pasi Markkanen. Päivä-
rukous ti, ke ja to klo 11–12. Tervetuloa!

To 9.12. klo 19 Jouluinen NA- ja  
opiskelijailta Vesa Pöyhtäri. Su 12.12.  
klo 15 Joulujuhla. Kolehti Injun lasten-
kodin lapsille Viroon. Su 19.12. klo 17 
Seurat Matti Rahja. Tervetuloa!

Joulujuhla su 12.12. klo 14, 
Lahtiset, Laitisen tytöt. Levol-
lista Adventin aikaa, siunattua 
joulua! Seurat jatkuvat jälleen 
su 9.1. 2011 klo 15. Raimo Vani-
nen, Jorma Räisänen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 6.5.2010 
 
 
Laskutusosoite: 
Oulun seudun Israelin ystävät 
c/o  A.-L. Björni 
      Aleksanterink. 50 A 
      90100           OULU 
 
 
 
Koko:  2 x n. 20 mm 
 
Paikka: YHDISTYKSET 
 
Logo:  
 
 
 
 
Teksti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISRAEL- ilta   
to 13.5. klo 19  Vapaakirkossa, Kirkkok. 34.  

Messiaaninen rabbi Jevgeni Blinov Nizhni Novgorodista 
kertoo ja laulaa. Mukana myös toiminnanj. Ilkka Vakkuri. 
Terve tu loa!                      järj. Oulun seudun Israelin ystävät 

HANUKKA - juhla
su 12.12. klo 18 Vapaakirkossa, Kirkkok. 34.

Hanukan sisällöstä kertoo Mika Pouke. Heprealaisia lauluja 
ja karkeloita, musiikkiryhmä ja Kinneret. Tarjoilua. 
Tervetuloa!                       järj. Oulun seudun Israelin ystävät

Su 12.12. JOULUJUHLA klo 14.00 Puhe pastori Risto Wotschke. KAIKKI 
TERVETULLEITA SYDÄMELLISESTI!

Etsin vuokra-asuntoa 1/2h 
Oulun keskustasta 1.1. alkaen. 
040 415 1489 / Anu.

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

To 9.12. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Pe 
10.12. klo 18 Varkki-ilta. La 11.12. klo 10 JOULU-
MYYJÄISET. Su 12.12. klo 11 Aamukirkko & pyhä-

koulu, kirjailija Eero Pokela, Leandro da Silva Pelastusarmeijasta. Klo 18 ISRAEL-ilta, 
Mika & Eeva Pouke. Ti 14.12. klo 13 Päiväpiiri. Ke 15.12. klo 18 Nuortenilta. To 16.12. 
klo LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Tuomo Ruuska, God’s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, 
aihe: Jumalan suuruus. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (nykyinen osoite: verotoimiston vieressä), Oulu. 
Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. 

Kirjat, cd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esineet, taulut yms.
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Kutsu 
elämää

 muuttavaan                       

           jo
uluun!

To 9.12. klo 18 Miestenilta. 
Su 12.12. klo 18 Seurakunnan 
joulupuuroilta. Ma 13.12. klo 18 
Kotirukouskokous Kämäräisillä, 
Mesikämmentie 1 F 20. To 16.12. 
klo 18 Raamattupiiri. Su 19.12.  
klo 18 Joululauluja, Sanaa ja 
rukousta, Kai Similä. Tervetuloa! 
www.kempele.svk.fi

Su 12.12. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS
Ke 15.12. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

OULUN HOITOPALVELU OY

Yhteydenotot Raija Holtinkoski 0400 899 140

Edulliset ja vaivattomat 
laboratorio palvelut

Näytteidenotto ja toimittaminen laboratorioon 
suoraan kotoa.

Perjantaina 17.12.2010 Tuomiokirkossa klo 19.00

Suuri
Joulukonsertti

Aila
Knihtilä

Kamarikuoro Aiolos
johtaa Elina Könönen
Vaskiveikot
johtaa Mauri Kinnunen
Maija Tynkkynen urut
NMKY:n Mieslaulajat
johtaa Ahti SeppRaimo

Laukka
Liput 12 € ovelta. Ennakkoon 10 € Oulun Koru, Pukumies ja kuorolaiset.

Vuokrata halutaan

Palveluja tarjotaan
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lanteita asia kerrallaan.
– Tämä vaatii mielestäni kut-

sumusta. Nykytyössä tavoittaa 
helposti diakoniatyön ytimen, jo-
ka on auttaa niitä, joita muu apu 
ei tavoita, Keskinen sanoo.

Karjasillan ilmoituksesta syn-
tyy epäilys, eikö kaikilla kirkon 
työntekijöillä ole kutsumusta, 
kun sitä on perättävä ilmoituk-
sessa erikseen.

– Pelkään, että kaikilla ei kut-
sumusta ole. Ainakin kutsumuk-
sesta puhutaan aiempaa vähem-
män yhä maallistuneemmassa ja 
vapaamielisemmässä yhteiskun-
nassa. 

Kaipuu uuteen 
otettava todesta
Kaikkien ihmisten tulisi voi-
da tehdä työtä, jonka kokee tär-
keäksi. Oma työ pitäisi olla ilon 
aihe, josta ei tarvitse vilkuile ko-
ko ajan muual-
le, työpaikkojen 
valmennukseen 
ja konsultointiin 
keskittyvän No-
vetos Oy:n val-
mentaja Tapio 
Aaltonen sanoo. 

– Leipäänty-
misen tunne ker-
too usein siitä, 
ettei henkilö ole 
kutsumustyös-
sään, Aaltonen 
väittää. 

Hän patis-
taa ihmisiä otta-
maan todesta epämääräisenkin 
kaipuun johonkin uuteen.

– Jos työhön ei ole minkään-
laista kutsumusta, vaarana on 
ryhtyä elämään jonkinlaista var-
joelämää. Siksi on tärkeää tietää 
unelmansa ja vahvuutensa.

Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Kun ihminen tekee 
kutsumustyötä, hän 
voi paremmin ja on 
onnellisempi.
Karjasillan 
seurakuntaan etsitään 
kutsumustietoista 
diakoniatyöntekijää.

Karjasillan seurakunta ha-
kee parhaillaan uutta 
työntekijää hieman har-
vinaislaatuisemmalla työ-

paikkailmoituksella. Yleensä il-
moituksissa perätään hakijoil-
ta ”innostusta”, ”yhteistyöky-
kyä”, ”monipuolista osaamista” 
tai modernisti ”verkostoitumis-
taitoja”. 

Karjasillalle halutaan dia-
koniatyöntekijä, joka on ”kutsu-
mustietoinen”.

Seurakunnasta vakuutetaan, 
etteivät he etsi vanhojen hyvien 
aikojen nutturapäistä diakonis-
saa, joka teki töitä yötä päivää 
voimiaan säästelemättä.

– Kutsumustyössäkin pitää ra-
jata työn tekemistä, Karjasillan 
johtava diakoniatyöntekijä Mer-
vi Keskinen sanoo.

Kutsumus ei ole 
itsestään selvyys
Työpaikkailmoituksen sisältöä 
mietittiin Karjasillalla pitkään: 
Mikä sana kuvaisi parhaiten sitä, 
että seurakuntalaisten käyttöön 
halutaan työntekijä, jonka sydän 
palaa ihmisten auttamiselle?

– Ihmisten asiat ovat nykyisin 
niin isoja ja vaikeita, että ne vaa-
tivat rauhallista asettumista ih-
misten rinnalle. Tässä työssä pi-
tää olla empaattisuutta ja kärsi-
vällisyyttä lähteä ratkomaan ti-

Haussa kutsumus
– Kutsumuksensa löytämi-

nen liittyy itsensä kunnioittami-
seen ja oman elämänsä arvosta-
miseen. Kutsumus antaa elämään 
voimaa, jota tarvitsemme ihmi-
senä kasvamiseen, Aaltonen pu-
huu. 

Kutsumus voi 
löytyä kriisissäkin
Vaikka Karjasillalle löytyy var-
masti kutsumustietoinen dia-
koniatyöntekijä, Mervi Keskinen 
tietää hyvin, että kutsumustyö 
on monille diakonian asiakkail-
le pelkkä haave. 

Työntekijät kohtaavat vas-
taanotoillaan ihmisiä, joiden ki-
peä kokemus on, ettei heitä tar-
vita missään yhteisössä.

Keskinen uskoo, etteivät elä-
mänkriisit estä löytämästä kut-
sumusta, tunnetta siitä, että voi 
olla hyödyllinen jollekulle.

– Kutsumusteh-
täviä voi löytyä jär-
jestöistä tai seura-
kunnan lähimmäis-
palvelusta. Aina on 
joku, joka tarvitsee 
toisen apua, Keski-
nen vakuuttaa.

Myös Aaltonen 
rohkaisee oman kut-
sumuksensa etsimi-
seen. 

– Kutsumuksensa 
löytäminen on sitä, 
että ihminen voi pa-
remmin ja on onnel-
lisempi, hän väittää. 

RIITTA HIRVONeN

Pastori Juha Sarkkinen kertoo omasta 
kutsumuksestaan sivulla 9. 

Jos työhön 
ei ole 
minkäänlaista 
kutsumusta, 
vaarana on 
ryhtyä elämään 
jonkinlaista 
varjoelämää.

TAPIO AALTONeN
Valmentaja

Mervi Keskinen esittelee työpaikkailmoitusta, jolla seurakuntaan haetaan kutsumustietoista työntekijää.

Miksi 
hyvä ei riitä?

Suomi on maailman paras maa. Suomes-
sa asuu rehellistä ja onnellista kansaa. Suo-
messa saa sanoa mitä haluaa. Suomessa me-
nee niin pirun hyvin.

Kansainvälisten tutkimusten mainesanat maas-
tamme ovat mairittelevia. Vaikka tällaisissa tutki-
muksissa ei pysty saamaan esille täydellistä asian-
tilaa, uskon tutkimusten olevan vahvasti suuntaa 
antavia: Maamme on kuin onkin upea paikka elää.

Miksi suomalaiset kuitenkin valittavat? Jos va-
litusten aihe on aineellinen elintaso, kyse on lähes 
aina kiittämättömyydestä ja typeryydestä. Työssä-
käyvät syövät lähes joka päivä ravintolassa ja pää-
sevät heti lääkärinhoitoon, jos sairastuvat. 

Kaikkien osa ei ole Suomessa hyvä. Ihmiset nä-
kevät nälkää. Heillä on kaikki oikeus valittami-
seen. 

Onko meidät muut opetettu liian hyvälle?  Eh-
kä ei, sillä itsehän olemme vaurautemme kovalla 
työllä luoneet. Työllämme on kenties ollut myös 
Jumalan siunaus.

Vauraus ei ole paha asia eikä haittaisi, jos sitä 
kertyisi vähän lisääkin. Vauras yhteiskunta nimit-
täin välttyy monilta ongelmilta, joita köyhät maat 
joutuvat kohtaamaan.

Aineellinen elintaso ei ole tietenkään aina sa-
ma asia kuin tyytyväisyys. On väitetty, että vaura-
us lisää ihmisten tyytyväisyyttä, mutta vain tiet-
tyyn tasoon saakka. Kun tulot ylittävät tietyn ta-
son, tyytyväisyyden taso ei enää nouse.

Jotkut saavat valittamisesta jonkinlaista rie-
mua. Kun maamme sijoittuu kansanvälisissä ver-
tailuissa korkealle, muistetaan aina väittää, että 
tulos ei voi pitää paikkaansa, koska maamme ker-
ta kaikkiaan on niin surkea.

Valituksissa saattaa kuitenkin joskus olla vin-
ha perä. Jotain on mennyt vikaan, kun niin mo-
net voivat pahoin. Yksi mätäpaise saattaa olla työ-
elämä, jossa ihmisilta vaaditaan enemmän kuin 
he voivat antaa.

Suomalaisessa kulttuurissa on jotain, joka nitis-
tää ihmiset. Suomalaiset eivät ole iloisia ja reippai-
ta kuten ruotsalaiset. He eivät ole yhtä toimeliaita 
kuin amerikkalaiset tai itsetietoisia kuin ranska-
laiset. Suomen itsemurhaluvut ovat korkeita.

Vauraus ja muut saavutukset eivät ratkaise 
kaikkia pulmia. Pieniä ovat silti maamme ongel-
mat muihin maihin verrattuna.

PeKKA HeLIN

R i i t t a  H i r vo n e n
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24-vuotias Juha Sarkkinen 
ehti toimia pappina 
vain parisen vuotta, kun 
konetekniikan opinnot 
veivät voiton. Hän ei ole 
kuitenkaan hylkäämässä 
kutsumustaan, vaan 
opinnot vievät kohti 
suurempaa unelmaa, 
lähetystyötä kaukomailla. 

Opinnoista
Kysyin nuorena Jumalalta, halu-
aako hän että teen hänen työtään. 
Minulle tuli varmuus siitä et-
tä lähden kertomaan evankeliu-
mia. Menisin mieluiten maahan, 
jossa ei ole paljon kristittyjä. Jos 
haluan maahan, jossa ei saa julis-
taa evankeliumia, tarvitaan jokin 
peiteammatti. Se ei kyllä ole ai-
nut syy opinnoilleni, koska olen 
oikeasti kiinnostunut tekniikasta 
ja pieni breikki tekee hyvää.

Opiskeluissa on se hyvä puo-
li, että jos ei jaksa aamulla herä-
tä, voi vaan jatkaa uniaan. Töissä 
niin ei voi tehdä. 

Papin 
työstä
Jeesus toimii. Olen rukoillut, et-
tä hän voisi liikkua jumalanpal-
veluksessa näkymättömänä hah-
mona ihmisten keskellä ja kohda-
ta heitä. Toivon myös, että kaikki 
voisivat olla Jumalan aseita. Ha-

luaisin, että Jumalan voima tart-
tuisi ihmisestä toiseen ja jokai-
nen voisi palvella häntä omalla 
paikallaan.

Tärkeintä ei ole, että juma-
lanpalvelukseen tulee 300 ihmis-
tä. Tärkeämpää on, että jokai-
nen jumalanpalveluksessa käy-
vä kristitty voisi itse rukoilla, et-
tä Jumala johdattaisi ne ihmiset 
luokseen, joita hänen on tarkoi-
tus kohdata. 

Haluaisin aktivoida uskovaisia 
kuuntelemaan enemmän Juma-
laa ja tekemään sitä, mitä Jumala 
tahtoo heidän tekevän. Apostoli-
en teoissa opetuslapset saivat Py-
hän Hengen, ja he tekivät mielet-
tömiä juttuja. Jumala johdatti hei-
tä kaikkia. Seurakunnan keskel-
lä tapahtui paljon hienoja asioita. 
Toivon sitä meillekin enemmän. 

Rukoilen sairaiden puolesta. 
Joskus ajattelin, että on vähän 
noloa, jos ihminen ei parannu-
kaan, mutta nykyään tiedän, että 
nolostuminen on oma ongelma-
ni. Jumala voi parantaa jos halu-
aa. Samoin saarnatessa tiedän, et-
tä joskus teen virheitä enkä tun-
ne täydellistä oppia. Siinäkin luo-
tan Jumalaan, että hän voi kään-
tää vaikka sanat kuulijoiden kor-
vissa, jos sanon jotain väärin. 

Luotan anteeksiantoon tietä-
en, että jokainen on vajavainen. 
Olen pyytänyt, että Jumala toi-
misi saarnojeni kautta ja antaisi 
viisautta saarnata. Vastuu on Ju-
malalla. 

Jumalan 
ihmeistä
Kerran Haukiputaan kirkossa ru-
koilin ehtoollista nauttivien puo-
lesta. Pyysin Jumalaa puhumaan 
ihmisille ehtoollispöydässä, kos-
ka itse en voinut ehtoollista ja-
kaessani rukoilla ääneen heidän 
puolestaan. Jumalanpalveluksen 
jälkeen yksi mies tuli kertomaan, 
että kuuli minun sanovan ehtool-
lispöydässä hänelle, että ”älä pel-
kää, ole vain oma itsesi”. Huuleni 
eivät liikkuneet, mutta mies kuu-
li ääneni. Nauroimme siinä sitten 
yhdessä, että miksi Jumalan pi-
ti puhua juuri minun äänelläni 
hänelle. 

Joskus tuntuu, että Jumala te-
kee juttuja elämässäni, jotta voi-
sin todistaa niistä muille. Jumala 
saattaa ilmoittaa minulle asioita 
toisten ihmisten elämästä. Yleen-
sä en sano niitä kellekään, vaan 
rukoilen niiden puolesta. Luulen, 
että kaikki uskovat kuulevat Ju-
malan äänen. Jumala voi puhua 
monella tapaa ihmisille, ennen 
kaikkea Raamatun kautta. Jee-
sus sanoo, että hänen lampaansa 
kuulevat hänen äänensä. 

Jumalan 
puheesta
Jumala puhui minulle ensimmäi-
sen kerran, kun istuin 16-vuoti-
aana gospelmessussa Tuiran kir-
kossa. Silloin minua ärsytti yk-
si ihminen tosi paljon ja mie-
tin, miksi Jumala oli sallinut ikä-

vän asian tapahtua. Siellä luet-
tiin Roomalaiskirjeen kohta: Sa-
nooko saviastia muovaajalleen: 
"Miksi teit minusta tällaisen?”. 
Sen jälkeen Jumala kysyi minul-
ta, tiedänkö hänen sanansa sano-
van, että antakaa 
anteeksi toisil-
lenne. Mielessäni 
vastasin, että tie-
dän minä. Jumala 
sanoi, että älä ole 
vihainen sille ih-
miselle, tiedäthän 
että olen rakasta-
va Jumala ja olen 
antanut hänelle-
kin anteeksi vää-
rät teot.  

Jumala sanoi, että hän sal-
li sen tilanteen tapahtua, koska 
se on pidemmän päälle minulle 
parhaaksi. Hän oli silloinkin vie-
ressäni ja rakastaa minua paljon. 
Minun tulisi vain oppia muuta-
ma asia. Olin vaan että okei. Ju-
mala sanoi vielä, että hän erottaa 
minut omaan tehtäväänsä. 

Jumalan 
Sanasta
Samoihin aikoihin eräs pappi 
opetti yhden asian selkeästi vas-
toin Raamattua. Olin aina tosi hy-
väuskoinen ja ajattelin, ettei pap-
pi voi olla väärässä. Opetus jäi vai-
vaamaan minua. Ymmärsin kyl-
lä hänen teologisen perustelunsa. 
Rukoilin Jumalaa ja kerroin, et-
tä minua ahdistaa, mutta en tie-

Ei mikään tavallinen pappi
dä miksi. Pyysin häntä näyttä-
mään totuuden. Koin että Juma-
la sanoi, että minua on opetettu 
väärin, opetus ei ollut Raamatun 
mukaista. Kysyin että miten niin, 
pappihan perusteli sanomansa to-

si hyvin. Koin että 
Jumala sanoi, että 
hänen Sanansa on 
totuus ja kehot-
ti minua vaelta-
maan sen ohjeen 
mukaan. Olin et-
tä aijaa. Sen jäl-
keen olen alkanut 
enemmän vedota 
Raamattuun, kos-
ka tajusin että Ju-

mala sitoutuu siihen. 
En kuitenkaan koskaan ar-

vostele muiden pappien saarnoja, 
koska jos Jumala on heidät ker-
ran kutsunut tehtäväänsä, hän 
varmasti myös käyttää heitä. Ju-
mala voi käyttää ketä tahansa, ja 
vaikka kuinka vajavaista tai po-
liittista saarnaa. 

Sen tähden minun mielestä-
ni on parempi, että jokainen kes-
kittyy olemaan uskollinen omas-
sa tehtävässään ja kutsumukses-
saan, eikä niinkään toisten va-
javaisuuksien ja virheiden etsin-
tään. 

Annetaan Jumalan rakkau-
den ja Pyhän Hengen tulen palaa 
kirkkaalla liekillä seurakuntam-
me keskellä.

TyTTI PÄÄKKöNeN

Ty t t i  Pää k kö n e n

Juha Sarkkinen pisti papin liperit naulaan ja palasi koulunpenkille. 

Joskus tuntuu, 
että Jumala 
tekee juttuja 
elämässäni, jotta 
voisin todistaa 
niistä muille. 
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
3. adventtisunnuntaina 12.12. 
kello 9.55–12 Oulun seurakun-
tien aluelähetys. Klo 10 messu 
Tuiran kirkosta. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Petteri 
Tuulos ja kanttorina on Tom-
mi Hekkala. Klo 11.30 radio-
pyhäkoulussa puhuu lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää. Aiheena on Teh-
kää tie kuninkaalle. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa lastenlääkäri Leena Pasanen 
kertoo kuulumisia Ilembulas-
ta. Leena Pasanen on työsken-
nellyt Tansaniassa Suomen Lä-
hetysseuran lähettinä vuodesta 
1981 alkaen. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster. Ohjelmat 
kuultavissa osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/
kurkistuskirkkoon.
Radio Dei Toivon päivä 
www.toivonpaiva.fi
Ke 15.12. klo 15.40 Uskoma-
ton Mies. Jaakko Konttisen 
kolumni.
To 9.12 klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Rovasti Väinö Simo-
joki kertoo ajatuksiaan unel-
miensa kirkosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 12.12. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lapsityönoh-
jaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää. Aiheena on Tehkää tie 
kuninkaalle.
Su 12.12. klo 10 kolmannen 
adventtisunnuntain messu Yli-
vieskan kirkosta.
Su 12.12. klo 18 Kauneimmat 
joululaulut Saloisten kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 12.12. klo 10 kolmannen 
adventtisunnuntain messu 
Oulun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen 
ja avustaa Ari-Pekka Metso. 
Musiikista vastaavat kanttorit 
Elias Niemelä ja Henna-Mari 
Sivula sekä Oulun Laulu.
Su 12.12. klo 17 Kauneimmat 
joululaulut Oulun tuomio-
kirkosta. Tilaisuuden juontaa 
pastori Hanna-Maija Ollanke-
to. Musiikista vastaavat kant-
tori Henna-Mari Sivula ja Tui-
ran kamarikuoro.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 12.12. 3. adventtisunnun-
tain messu klo 10 kirkos-
ta. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Timo Juntunen ja 
Arto Pisilä, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari. Leena Brock-
man pitää lähtösaarnan. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Merimieskirkko pyytää lahjoituksia, sillä 
kirkolla on tapana jakaa laivoilla joulu-
lahjoja suomalaisille ja ulkomaalaisille 
merenkulkijoille. Lahjat on saatu lahjoi-

tuksina ja nyt niille on taas tarvetta. Useat meren-
kulkijat osaavat kysellä lahjoja joista heille on erit-
täin suurta iloa ja hyötyä.

Lahjojen ei tarvitse olla suuria ja kalliita, sillä 
tärkeintä on huomioiminen.

Merimieskirkoilla lahjat kootaan samankaltai-
siksi paketeiksi, jotta kukaan ei tuntisi eriarvoi-
suutta. Hyvä paketti sisältää esimerkiksi villasukat, 
lämpimät käsineet, jotain muuta lämmintä, hygie-
niatarvikkeita ja suklaata.

Merimiehet 
kaipaavat joululahjoja

Yhteystiedot lahjojen perillesaattamiseksi:
Antti Härö
Port Chaplain Manager/Sailing Chaplain
Johtava Satamakuraattori/Laivakuraattori
The Finnish Seamen ś Mission, Port of Oulu
Suomen Merimieskirkko ry, Oulu
Poikkimaantie 4
90400 Oulu
Finland

Härölle voi myös soittaa numeroon 0400 371 574
tai lähettää sähköpostia osoitteella antti.haro@
merimieskirkko.fi.

PeKKA HeLIN

Haukiputaan kamarikuo-
ron esiintyy Joulumu-
siikkia kynttilän valos-
sa -illoissa keskiviikko-

na 15.12. Oulujoen kirkossa se-
kä torstaina 16.12. Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa. Molem-
mat konsertit alkavat kello 20. 

Kuoroa johtaa Haukiputaan 
seurakunnan vs. kanttori Else 
Piilonen. Vierailevina solisteina 
ovat baritoni Jorma Kärnä sekä 
sopraano Henna-Mari Sivula. 

Tilaisuudessa luetaan kaksi 
katkelmaa jouluprofetioista, en-
keli Gabrielin ilmestyminen Ma-
rialle ja jouluevankeliumi Luuk-
kaan mukaan neljässä osassa. 
Kuultua Raamatun tekstiä kom-
mentoivat kuoro ja solistien lau-
lamat joululaulut.

Joulumusiikkia kynttilän va-
lossa -iltoja on järjestetty jo vuo-
desta 1995. Tänä vuonna joulu-
musiikki-iltojen urkurina toi-

Haukiputaan kirkon 
kamarikuoro konsertoi 

mii Elias Niemelä. Tekstit luke-
vat Oulujoella pastori Jukka Jo-
ensuu sekä Haukiputaalla kirk-
kovaltuutettu Marja Manninen.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 

Ohjelman hinta on 20 € sisältäen 
joulu-cd:n Riemuisa joulun sano-
ma. Pelkkä ohjelma maksaa 5 €.

RAUHAN TeRVeHDyS

– Lastensuojelulain mukainen 
ilmoitusvelvollisuus hyväksi-
käytön epäilystä tulisi mieles-
täni mennä kirkkolain rippi-
salaisuutta koskevan säädök-
sen yli. Hyväksikäyttöön syyl-
listyneet on aina saatettava ri-
kosoikeudelliseen vastuuseen 
toiminnastaan. 

– Tähän asiaan ei voi olla 
yhteiskunnassa missään olo-
suhteissa mitään poikkeusta, 
Diak Pohjoisen yksikönjohtaja 
Jouko Lankinen totesi lasten-
suojeluun keskittyneessä semi-
naarissa Oulussa.

Lankinen kysyi seminaarin 
avauspuheenvuorossa, millais-
ta sivistystä suomalainen nyky-
yhteiskunta arvostaa.

– Laskemme sivistystä suo-
ritettuina akateemisina tutkin-
toina, tohtorin väitöksinä ja Pi-
sa-tutkimuksen tuloksina. Sa-
maan aikaan näyttää siltä, että 

yhteiskunnassamme alkaa olla 
huutava puute alkeellisimmis-
takin ihmisten välisistä käy-
töstavoista ja huolenpidosta.

 Lankisen mukaan muun 
muassa kasvu sijoitettujen las-
ten määrissä kertoo suomalai-
sen sivistyksen onttoudesta. 

– Suomessa oli viime vuon-
na huostaan otettuja lapsia 
noin 18 000. Vastaava luku 
kymmenen vuotta aikaisem-
min oli 12 000. Tämä on tilan-
ne sivistyneeksi tulleessa Suo-
messa, joka esiintyy vertailuis-
sa maailman parhaiksi listat-
tujen maiden kärkijoukossa, 
Lankinen totesi puheessaan.

Lankinen huomautti vielä, 
että monissa alikehittyneiksi 
kutsutuissa kulttuureissa pi-
detään lähimmäisistä parem-
paa huolta kuin Suomessa.

RIITTA HIRVONeN

Diakin yksikönjohtaja:

Suomalaissivistys 
ontto naamio

Pyhän Tuomaan kirkon 
suunnittelijalle palkinto

Oulun Puolivälikankaan 
Pyhän Tuoman kirkon 
suunnitellut arkkitehti, 
akateemikko Juha Lei-

viskä on saanut vuoden 2010 kir-
kon kulttuuripalkinnon. Leivis-
kä sai palkinnon pitkäaikaises-
ta ja sitoutuneesta kirkkojen ja 
muiden sakraalitilojen suunnit-
telutyöstä.

Juha Leiviskä on tunnettu ark-
kitehti ja muotoilija sekä Suomes-
sa että ulkomailla. Hän on suun-
nitellut Pyhän Tuomaan kirkon 
lisäksi Vantaan Myyrmäen kir-
kon, Kuopion Männistön kirkon 

sekä Pakilan kirkon Helsingissä. 
Ulkomailla kansainvälinen 

Ad Dar -kulttuurikeskus Betle-
hemissa on hänen käsialaansa.

Viimeisin Leiviskän valmistu-
nut työ on Helsingin Diakonis-
salaitoksen tuetun palveluasu-
misen Aurora-talo, johon ensim-
mäiset asukkaat muuttivat vasta 
viime viikolla. 

Palkinnonjako perusteissa to-
detaan, että Leiviskän arkkiteh-
tuurin erikoispiirre on valon tai-
tava käyttö. 

Pyhän Tuomaan kirkon sisus-
tusmateriaalina on käytetty run-

saasti puuta, yleissävynä on vaa-
lea väri.

Pyhän Tuomaan kirkkoon voi 
tutustua panoraamaesityksenä 
Oulun seurakuntien kotisivulla 
www.oulunseurakunnat.fi/tilat.

Kirkkohallitus jakaa vuosit-
tain kirkon kulttuuripalkinnon 
kristillisen sanoman kannalta 
merkityksellisestä esittävästä tai-
teellisesta toiminnasta tai kult-
tuuriteosta. 

Palkintosumma on 6 000 eu-
roa.

RIITTA HIRVONeN
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3. adventtisunnuntai kehottaa hieman vaativaan sävyyn: ”Tehkää tie Kuninkaalle”. 
Päivän keskushenkilö, tien raivaajaksikin nimetty, on Johannes Kastaja. Evanke-
liumikirja valottaa ”Johanneksen saarnanuottia”: ”Hänen kehotuksensa katumuk-

seen ja parannukseen koskee myös meitä. Johannes viittaa Jumalan Karitsaan, joka kantaa 
koko maailman synnin. Saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa annettuun 
pelastukseen. Tämä on pääasia jouluun valmistautumisessa – joulupaastossa. Johannes oli 
merkki siitä, että profeettojen ennustukset olivat täyttymässä: Vapahtaja oli pian tuleva. 
Kristuksen toiminnassa toteutuivat pelastuksen ajan merkit, ja samoin hän tulee yhä uu-
delleen sanassa ja sakramenteissa seurakuntansa keskelle pelastuksen lahjat mukanaan.”

Vaihtoehtoisissa evankeliumeissa kerrotaan kaikissa Johannes Kastajasta. UT:n luku-
kappale on luomassa siltaa Vanhaan testamenttiin:

”Me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos 
kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja 
kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, ettei-
vät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään 
profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Py-
hän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.”

Tekstin alusta heijastuu ilo monien VT:n profetioiden toteutumisesta. Raamatun sana 
avautuu aivan VT:n alusta asti kertomaan tästä ”loistavasta lampusta” ja ”kointähdestä”, 
joulun Herrasta Jeesuksesta. Kun profeettojen sana jumalallistetaan, antaa se suurta pai-
noarvoa näille vanhoille hepreankielisille teksteille, kuten Heprealaiskirjeessäkin sano-
taan: ”Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suul-
la, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pan-
nut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat.”

PeKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 85:9–14 
Ensimmäinen lukukappale 
Mal. 3:23–24 
Toinen lukukappale 
2. Piet. 1:19–21 
Evankeliumi 
Matt. 11:11–19 tai Joh. 1:35–37 

Herra Jeesus Kristus,

epäilysten hetkinä me kyselemme:

Oletko sinä maailman pelastaja?

Anna meidän kuulla vastauksesi

ja saada siitä voimaa ja rohkaisua.

Anna epäilysten haihtua,

vahvista uskoamme.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa 

aina ja ikuisesti.

Hyväksytkö mukaan?
Mukaan pääseminen ja ulosjääminen ovat isoja asioita. Moni muistaa 
lämmöllä ne hetket, jolloin on päässyt hyvässä ystäväjoukossa jakamaan 
elämisen iloja ja suruja. Pienten yhteisöjen voima on suuri.

Suurissa juhlissa, kuten jouluna, esiin nousevat perheen ja suvun 
kohtaamiset, arjessa taas muut tärkeät ihmiset. Syntymässä, kuole-
massa, parin siunaamisessa yhteiseen elämään ja muissa tärkeissä juh-
lissa tuon hetken yhteinen jakaminen on erityisen tärkeää. Yhteys tekee 
juhlan.

Jeesus Nasaretilainen on ilmeisesti monien juhlien mies, koska 
häneen on lyöty leimoja: ”syömäri ja juomari” (Matt. 11:19). Edellyt-
tääköhän tämä jo sitä, että Jeesusta on pidettävä varsinaisena riekku-
jana, joka jaksoi istua jatkoilla pitkään ja jonka isossa seurueessa moni 
viihtyi juhlissa?

Jeesus tuli Nasaretista. Hänen ei kerrota käyneen kouluja tai kuu-
luneen niihin, jotka olivat trimmanneet oppinsa temppelin pappiskor-
keakoulussa. Ehkä tästä johtui myös se, että Jeesus oli arjen säädös-
ten edessä valmis joustamaan ihmisen tarpeiden suuntaan – ja otta-
maan välimatkaa elämän vastaisiin perinnäissääntöihin. Jeesus hyväk-
syi ihmisen myös silloin, kun moni ympärillä oli hänet hylännyt.

Evankeliumit kuvaavat monia kertomuksia siitä, kuinka Jeesus 
hyväksyi seuraansa niitä ihmisiä, joita monet pitivät huonona seurana. 
Epäilyttävä ammatti miehittäjien yhteistyöverkostossa, sukupuoleen tai 
seksuaalisuuteen liittyvät leimat eivät näytä rajanneen sitä, keitä Jeesus 
Nasaretilainen hyväksyi seuraansa. Arjen ateriat ja juhlat, jotka ottivat 
muiden leimaamat joukkoon mukaan, puhuivat armon kieltä.

Yhteinen ateria, hetken matkaa kuljettu yhteinen tie, elämän pai-
noja luotaava ja jakava keskustelu tai toisen mukaan ottaminen arjen 
juhlaan. Näillä pienillä asioilla aukeaa arjen armo.

KARI LATVUS
Helsingin yliopiston eksegetiikan yliopistonlehtori

Hans  H o b e in  j r ,  T h e L as t  Su p p e r
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Ryhdy sinäkin faniksi!
www.facebook.com/rauhantervehdys

Yli viisi miljoonaa 
irakilaista muslimia 
seuraa säännöllisesti 
kristillistä 
televisiokanavaa.  

Totta se on. Ilosanoma Jee-
suksesta löytää tiensä 
maailman suljetuimpiin 
kolkkiin radion, satelliit-

titelevision ja internetin kautta. 
Radioaalto on siitä hyvä lähetti, 
ettei sitä noin vain estetä. 

– Näettekö nuo lukuisat pienet 
valkoiset pilkut? Ne ovat satelliit-
tiantenneja, Radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajien (SANSA) koti-
maan työn johtaja Marko Pih-
lajamaa kertoo Tuiran kirkossa 
kokoontuvalle lähetyspiirille ja 
näyttää kuvaa Istanbulista. 

Myös satelliittitelevisio toimii 
radioaalloilla. Sansan yhteistyö-
kumppanin, SAT-7-televisioyh-
tiön ohjelmia voi seurata laajal-
la alueella Lähi-idässä ja Pohjois-
Afrikassa. 

Sansa on yksi kirkon virallisis-
ta lähetysjärjestöistä. Se on eri-
koistunut viemään evankeliumia 
median kautta sinne, missä harva 
on kuullut sanomaa Vapahtajas-
ta. Se tekee yhteistyötä radio- ja 
televisioyhtiöiden sekä Luterilai-
sen maailmanliiton kanssa. Jopa 
miljardilla ihmisellä maailmas-
sa on mahdollisuus kuulla San-
san ohjelmia. 

Sansa saa jatkuvasti kuuntelija-
palautetta. Moni on löytänyt loh-
dun ja tarkoituksen elämäänsä. 

”Ylistän Herraa! Joskus tuntuu, 
että haluan paeta kotoani. Minul-
la ei tahdo olla voimaa huolehtia 
aivohalvauksen saaneesta avio-
miehestäni, joka ei pysty enää  te-
kemään mitään. Teidän ohjel-
manne auttavat minua ymmärtä-
mään, että Jumala on hyvä ja hy-

Katsojapalaute Jeesus-filmin nähneeltä muslimilta:

”Tässä on mies, joka ilmestyi minulle unessa”
väntahtoinen ja aina kuuntelee ru-
kouksiamme ja itkujamme.” (Pa-
laute Indonesiasta.)

Vainon 
aste vaihtelee
Esimerkiksi Irakissa 18,8 pro-
senttia kansalaisista katsoo kris-
tillisiä televisio-ohjelmia. 

– Kanava ei hyökkää aggres-
siivisesti islamia eikä ketään vas-
taan, vaan idea on, että Pohjois-
Afrikan ja Lähi-idän kristityt 
opettavat ja tukevat toisia kris-
tittyjä. Samalla evankeliumi tu-
lee muslimien ulottuville, Pihla-
jamaa kertoo.

Pihlajamaan mukaan ihmisiä  
on tullut uskoon median kautta.

– Yleensä hän kuulee evanke-
liumin radiosta, televisiosta tai 
netin kautta. Usein viestejä tu-
lee monesta suunnasta ja ihmi-
nen on voinut tutustua vielä jo-
honkin kristittyyn. Siitä prosessi 
lähtee käyntiin.

Tilastoja kääntyneistä ei kui-
tenkaan ole. 

– Muslimimaissa seurakun-
nat ovat verkostoja, jotka toimi-
vat sammutetuin lyhdyin koska 
ympäristö on vaikea. Vainon as-
te vaihtelee maittain.

Pohjois-Afrikassa ja Lähi-
idässä asuu noin 20 miljoonaa 
kristittyä. 

– Esimerkiksi Iranissa on teh-
ty hyökkäyksiä kirkkoihin, ja jos 
joku luopuu islamista, siitä ran-
gaistaan. 

Algeriassa islamilaiset funda-
mentalistit aiheuttavat ongelmia. 
Papistoa on surmattu ja kirkko-
jen toimintaa rajoitetaan, Pihla-
jamaa kertoo.

Jeesus 
tulee uniin
Pihlajamaan mukaan, että satel-
liittitelevisiossa näytetään usein 
Jeesuksen elämästä kertovia elo-
kuvia. Silloin tyypillinen katso-

japalaute on: ”Nyt vasta ymmär-
rän, kuka oli se mies, joka ilmes-
tyi minulle unessa.” 

– Islamilaisessa maailmas-
sa on sellainen jännä ilmiö, että 
Jeesus ilmestyy pääasiassa unes-
sa ihmisille. Fullerin teologises-
sa seminaarissa Kaliforniassa 
selvitettiin 750 entisen muslimin 
kääntymykseen johtaneita syitä.

– 27 prosenttia kertoi näh-
neensä Kristuksen ensin unes-
sa. Yleensä Jeesus kehottaa hei-
tä kääntymään hänen puoleensa, 
lukemaan Raamattua tai otta-

Satelliittitelevisiota katsotaan paljon Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Mitä idemmäs mennään, sitä tärkeämmäksi tulee radio.

Tuiran kirkossa puhunut Sansan kotimaan työn johtaja Marko Pihlajamaa 
innostuu siitä, että radio- ja televisiotyö tavoittaa laajan joukon ihmisiä aavikolla, 
kaupungeissa ja vuorilla.

Muhoksen seurakunnassa on haettavana 

1) Lastenohjaajan toiMi
Lastenohjaajan tehtävänä on yhdessä kolmen muun lastenohjaa-
jan kanssa tehdä laaja-alaista varhaiskasvatus- ja perhetyötä.

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lapsi-  
ja perhetyön tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto. 
Palkkauksen vaativuusryhmä on 402. Työ alkaa 1.2.2011 tai sopi-
muksen mukaan. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

tiedustelut kirkkoherra Jouni Heikkinen jouni.heikkinen@evl.fi 
tai 040 552 5810/ vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukkohovi sirpa.
kukkohovi@evl.fi tai 050 309 3565.

2) Diakonian viransijaisuus 
ajalle 14.2.–12.6.2011

Seurakunnassa on kaksi diakoniatyöntekijää, jotka tekevät laaja-
alaista diakoniatyötä.

Diakoniaviran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen 
hyväksymä tutkinto. Palkkauksen vaativuusryhmä on 502.

tiedustelut kirkkoherra Jouni Heikkinen jouni.heikkinen@evl.fi 
040 552 5810/ diakonissa Leena Leskelä leena.leskelä@evl.fi 040 
547 0785/ diakoni Liisa Seppänen liisa.p.seppanen@evl.fi 040 
547 0784.

Molempien valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekis-
teriote. 

hakemukset ja ansioluettelot 30.12.2010 klo 12 mennessä: 
Muhoksen seurakunta, Kirkkoherranvirasto, Muhostie 7 B, 
91500 Muhos. Kuoreen merkintä ”lastenohjaaja” tai ”diakonian 
viransijaisuus”. Hakemuksia ei palauteta.

kirkkoneuvosto

Paikkoja avoinna

Ty t t i  Pää k kö n e n

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

ateria koko koko koko 

kylälle
kylälle
kylälle

232323€

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972
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Katsojapalaute Jeesus-filmin nähneeltä muslimilta:

”Tässä on mies, joka ilmestyi minulle unessa”

Satelliittitelevisiota katsotaan paljon Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Mitä idemmäs mennään, sitä tärkeämmäksi tulee radio.

maan yhteyttä kristittyihin, Pih-
lajamaa kertoo.

Sansa pyrkiikin siihen, että 
uskosta kiinnostuneilla olisi jo-
kin verkosto omassa maassaan, 
jossa he voisivat päästä seurakun-
tayhteyteen. 

”Kuulun toisen uskonnon kan-
nattajiin, mutta ohjelmanne aut-
taa minua elämään parempaa elä-
mää. Tykkään kuunnella hengel-
lisiä ohjelmia. Haluan oppia lisää 
Jeesuksesta ja pelastuksesta. Ru-
koilkaa puolestani.” (Palaute In-

tian Rajasthanista.)

Media kohentaa 
elämänlaatua
Kristillinen media välittää myös 
terveysvalistusta. Arabimaail-
massa on paljon tabuja. Nuor-
tenohjelmissa käsitellään esimer-
kiksi seurustelua. Ohjelmat täh-
täävät myös sosiaaliseen kehityk-
seen. 

– Yksi egyptiläinen mies soitti 
SAT7-kanavalle ja väitti, että oh-
jelma oli pilannut hänen avioliit-
tonsa. Kävi ilmi, että vaimo oli 

katsonut jotain ohjelmaa, jos-
sa sanottiin että perheväkival-
ta on väärin. Nainen oli ottanut 
viranomaisiin yhteyttä, Pihlaja-
maa kertoo.

”Huomenta ystävät! Arvostan 
todella paljon sitä, että olette kiin-
nostuneita minusta ja ongelmista-
ni. Olen elänyt vaikeaa aikaa, eikä 
ole ollut helppoa olla uusi kristit-
ty yhteisössäni. Rukoilen Jumalaa 
auttamaan minua ja säilyttämään 
uuden uskoni ahdistusteni keskel-
lä. En voi kylliksi kiittää teitä sii-

tä, miten paljon tukenne merkit-
see minulle.” (Palaute Egyptistä.)

evankeliumi 
2 miljardille
Vuonna 1910 Edinburghissa pi-
detty maailman lähetyskonfe-
renssi asetti tavoitteekseen, että 
koko maailma evankelioitaisiin 
tämän sukupolven aikana. 

Kristittyjen osuus maailman 
väestöstä ei ole kuitenkaan juu-
ri kasvanut. Sansa uskoo, että 
medialähetyksellä on avainrooli 
maailman evankelioinnissa.

Strateginen lähetysikkuna löy-
tyy leveyspiirien 10 ja 40 väliltä. 
Sillä alueella on eniten ihmisiä, 
jotka eivät ole kuulleet evanke-
liumia. Alueella sijaitsevat muun 
muassa Turkki, Pohjois-Afrikka, 
Irak, Iran, Intia ja Kiina. 

Sansan haaveena on ulot-
taa evankeliumi 2 miljardin ih-
misen ulottuville vuoteen 2015 
mennessä. 

TyTTI PÄÄKKöNeN

S ans a
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lucia-kyrkan la 11.12. klo 13 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Satu Saarinen.
Messu su 12.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttoreina Elias Niemelä 
ja Henna-Mari Sivula, Oulun 
Laulu. Suora lähetys www.
virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 9.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Marjo Heiskanen, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. Ai-
kuisrippikoululaisten konfir-
mointi. Teehetki.
Messu su 12.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 12.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Ma-
ri Flink, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kirkkokahvit. 
Messu su 12.12. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Mari Flink, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.  
Messu su 12.12. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 

litaival, saarna Jaakko Kal-
takari, kanttorina Else Piilo-
nen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen vanhemman väen oh-
jelmallinen puurojuhla seu-
rakuntakeskuksessa.

Kempele
3. adventtisunnuntain mes-
su su 12.12. klo 10 kirkossa. 
Liturgi Seija Helomaa, avus-
taa Timo Juntunen ja Arto 
Pisilä, kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. Leena Brockman pi-
tää lähtösaarnan. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Liminka
Messu su 12.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
12.12. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Palvelus on lyhennetty, so-
pii myös lapsiperheille. Kirk-
kokahvit seurakuntatalossa 
tarjoaa Lumijoen tuottajat.

Muhos
Messu su 12.12. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 12.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Minna Sal-
mi, kanttorina Tuomo Kan-
gas.

Siikalatva
KeStiLä
Sanajumalanpalvelus 3. ad-
venttisunnuntaina 12.12. klo 
13 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Veijo Kinnunen.
Lasten joulukirkko to 16.12. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Veijo Kinnunen. 

PiiPPoLa
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululaulut 3. 
adventtisunnuntaina 12.12. 
klo 19 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. Muka-
na Piippolan Mieskuoro ja 
Violakuoro, johtaa Marian-
ne Oivo. 
Lasten joulukirkko ke 15.12. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Unto Määttä.
Koulun joulukirkko pe 17.12. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Unto Määttä. 

PuLKKiLa
Messu 3. adventtisunnun-
taina 12.12. klo 13 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä.

Lasten joulukirkko pe 17.12. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen. 

Pyhäntä 
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululaulut 3. 
adventtisunnuntaina 12.12. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa kirkkokuoro.

RantSiLa
Messu 3. adventtisunnuntai-
na 12.12. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Arja Leino-
nen.
Palleroiden joulukirkko ma 
13.12. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Arja Leinonen. 
Tanja Helenius, tyttökerho-
laiset sekä kirkonkylän eska-
rit avustavat.  

Tyrnävä
Messu su 12.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Kirkkoherra Ti-
mo Liikanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
12.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma,
kanttorina Anja Hyyryläi-
nen.

Sanajumalanpalvelus su 
12.12. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. 
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 12.12. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.

Tuiran seurakunta
Viikkomessu to 9.12. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi. 
Työttömien jouluateriaan 
liittyvä messu. Käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu to 9.12. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm. Työttö-
mien jouluateriaan liittyvä 
messu. Käytössä alkoholiton 
ehtoollisviini.
Messu su 12.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Radiointi Radio 
Dei. Kirkkokahvit.
Messu su 12.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Laura Kumpula. 
Messu su 12.12. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Sanna 
Komulainen, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Kirkkokahvit.
Messu su 12.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avusta-
vat Aino-Liisa Ilkko ja Paula 
Kyllönen, kanttorina Lauri-

Kalle Kallunki. Seniorilaulu-
ryhmä. 
iltamessu su 12.12. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Marjo Ir-
jala. 
hiljaisuuden messu "Valo 
on loistanut" ti 14.12. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Ulla Säilä. Reso-
nanssi kuoro. 
Viikkomessu ke 15.12. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 
Viikkomessu ke 15.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 12.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Gaudiate-kuoro.

yLiKiiMinKi
Messu su 12.12. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
12.12. klo 10. Toimittaa Mat-
ti Keskinen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 

Haukipudas 
Messu su 12.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sami Puo-

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. 
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. 

Ps. 103:1–2
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
9.12. ja 16.12. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Anna-
Mari Heikkinen. 
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. 
aamupiiri la 11.12. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
12.12. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Eero Karjalai-
nen puhuu aiheesta: Maan 
päällä niin kuin taivaassa. 
Henkilökohtaista rukouspal-
velua sekä yhteinen esiruko-
us, johon voi jättää kirjoitet-
tuja rukouspyyntöjä.
hartaus ke 15.12. klo 14, Hol-
lihaan Palvelukoti. Hanna-
Maija Ollanketo.
Raamattupiiri ke 15.12. klo 15, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 15.12. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 15.12. 
klo 18, Vanha pappila. Pek-
ka Välitalo.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 15.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
hartaus to 16.12. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Hanna-Mai-
ja Karjalainen.
Raamattupiiri to 16.12. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 16.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 9.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 9.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
torstai-illan raamattupiiri  
to 9.12. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
ilosanomapiiri to 9.12. ja 
16.12. klo 18.45, Karjasillan 
kirkko. Matalan kynnyksen 
raamattupiiri, jossa tutustu-
taan Raamattuun ja sen sa-
nomaan Jeesuksen kohtaa-
mien ihmisten ja heidän ko-
kemuksiensa kautta. Kysy li-
sää ja ilmottaudu mukaan 
041 5244 424 / Virpi.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 12.12. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Risto Nivala, 
Matti Närhi.
Pappilan raamattupiiri ke 
15.12. klo 11, Kastellin kir-
kon pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
15.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Minkälaisia näkökulmia 
samaan tekstiin löytyy kun 
sitä lukee yhdessä? 
Raamattupiiri to 16.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 15.12. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 16.12. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 9.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja rukousilta to 
9.12. klo 18, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 14.12. klo 
13, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Pateniemi-herukka alueen 
ja Rajakylän yhteinen raa-
mattupiiri ke 15.12. klo 18, 
Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri to 16.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 12.12. klo 17, Hintan seu-
rakuntatalo. Heimo Kuha ja 
Niilo Nissilä.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut 
löytyvät kootusti yhteisestä 
ilmoituksesta s. 17.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Siionin jouluvirret su 12.12. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. Oulun seudun virsi-
kuoro ja Körttiopiskelijoiden 
kuoro, torttukahvit klo 14.30.

Karjasillan seurakunta
Cantio Laudis -kuoron jou-
lukonsertti ma 13.12. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 18. 
Pohjan Sotilassoittokunnan 
joulukonsertti pe 17.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. Lue jut-
tu s. 15.
RunoQvarkki, vartti oiva 
Paloheimon lyriikkaa Siiven 
suojissa ti 14.12. klo 12–12.15, 
Siipi. Runoja lukee pastori Ju-
ha Vähäkangas.
Kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 15.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Syyskauden 
viimeisessä erässä ovat esillä 
Paolo Giordano: Alkulukujen 
yksinäisyys, Donna Tartt: Ju-
malat juhlivat öisin tai Michel 
Tournier: Keijujen kuningas. 
Jaossa kevään 2011 uusi hur-
ja kirjalista.
Vedä jo jouluhenkeä! -runo-
tapahtuma to 16.12. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 16.

Tuiran seurakunta
Syttyi siunattu joulutähti 
-joulukonsertti la 11.12. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 18.
Rajakylän musiikkiluokkien 
joulukonsertti ma 13.12. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ohjelmamaksu 7 tai 4 euroa.
Musiikillinen ilta joulua 
odotellessa ti 14.12. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 18.

Diakonia
Liikuntavammaisten kerho 
pe 10.12. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Mielenterveyskuntoutujien 
adventti- ja puurojuhla ma 
13.12. klo 15, Keskustan seu-
rakuntatalo. Laulamme jou-
lulauluja, syömme riisipuu-
roa ja juomme torttukahvit.
työttömien ruokailu ke 
15.12. klo 12–14, Öberg.

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.
Palvelupiiri ma 13.12. klo 12, 
Karjasillan kirkko. Diakonia-
ryhmä sinulle, joka haluat 
toimia vapaaehtoisena Kar-
jasilta-Kaukovainio-alueella.
Palvelupiiri ma 13.12. klo 13. 
Pidämme Karjasillan ja Kau-
kovainion palvelupiirin tä-
män vuoden viimeisen ko-
koontumisen joululaulutuo-
kion merkeissä Lintulan Va-
lidia-palvelutalolla, osoite 
Kaislatie 1. 
ystävän kammari ti 14.12. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 14.12. klo 14, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 
Jouluateria to 16.12. klo 12, 
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. Aterian hinta  
2 €. Lisätietoja Diakoni Sami 
Riipinen p. 040 5747 149. 
Juttutuvan joulujuhla ma 
13.12. klo 11, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Pateniemi-herukka alueen 
diakoniapiiri to 16.12. klo 
11, Palokan Palvelukeskus.  
Diakoniapiirin jälkeen alkaa 
Palokan eläkeläisten kerho, 
joissa vietetään adventti-
ajan ehtoollismessua. Paikal-
la pastori Juha Tahkokorpi ja 
diakoni Heli Mattila. Lisätie-
toja Heliltä 040 5747 145.
Palokan palvelukeskuk-
sen eläkeläisten kerho to 
16.12. klo 13 Palokan palve-
lukeskus. Vietämme advent-
tiajan ehtoollismessua. Mu-
kana Pateniemen diakonia-
piiriläisiä. 

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 seu-
rakuntatalo. Ks. ilmoitus s. 17.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehitySVaMMaiSet
Varttuneitten porinapiiri ti 
14.12. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 14.12. 
klo 17, Heinäpään seurakun-

tatalo. Avoin ryhmä kaiken 
ikäisille.

KuuLoVaMMaiSet
Messu to 9.12. klo 16, Palve-
lukeskus Runola. 
Viittomakielinen joulujuh-
la la 11.12. klo 13, Keskustan 
seurakuntatalo. 

näKÖVaMMaiSet
näkövammaisten joulujuh-
la la 11.12. klo 13–15 Keskus-
tan seurakuntatalon alasa-
li. Puhumassa hiippakunnan 
lähetyssihteeri Matti Laurila. 
Sarastus-kuoro esiintyy Tai-
na Voutilaisen johdolla. Kuu-
lemme myös matkaterveisiä 
Israelista. Joululauluja, riisi-
puuroa ja torttukahvit.

PäihDetyÖ
tavoiteryhmä ma 13.12. klo 
14.30, Diakoniakeskus. Huo-
maa uusi paikka.

Lähetys 

Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja, polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720. 

Lähetystovi pe 10.12. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Syyskauden päättäjäiset 
jouluisissa tunnelmissa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 9.12. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Lähetyspiiri to 16.12. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali.

Karjasillan seurakunta
Joulumyyjäiset la 11.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappe-
li. Ks. erillinen ilmoitus s. 16.

Oulujoen seurakunta
yLiKiiMinKi
Joulumyyjäiset la 11.12. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Myyjinä eri tahoja. Pöy-
tien varausmaksu menee lä-
hetystyölle, à 5 €. Tervetuloa 
ostamaan tai myymään jou-
luiseen tunnelmaan.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden joulupaja to 9.12. 
ja 16.12. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo. Joulupajas-
sa askarrellaan, lauletaan 
ja hiljennytään. Lisäksi pie-
ni tarjoilu. Ei ennakkoilmoit-
tautumisia. Paja on osallistu-
jille maksuton. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 12.12. klo 10, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 12.12. klo 10, 
Kastellin kirkko.
Pyhäkoulu su 12.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 12.12. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
taidepyhis ma 13.12. klo 
14.30, Metsokankaan koulu. 

Tuiran seurakunta
Lasten ja perheiden yhtei-
nen joulutapahtuma la 11.12. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. yhteisilmoitus s. 17.
Vauva-aamu ma 13.12. klo 
10–12, Pateniemen kirkko ja 
Pyhän Luukkaan kappeli. Tee-
mana Vauvat joulun hämä-
rässä. Kumpaankin ryhmään 
otetaan 10 vauvaa vanhem-
pineen. Ilmoittautumiset las-

9.–16.12.2010enot Oulussa 

P i r j o  L e m p eä

Pohjan Sotilassoittokunta mu-
sisoi jouluisissa tunnelmissa 
Karjasillan kirkossa perjantai-
na 17.12 kello 19 ja 22. "Mökit 

nukkuu lumiset" -konserteissa kuul-
laan sekä perinteisiä suomalaisia jou-
lulauluja että ulkomaista joulumu-
siikkia.

Soittokuntaa johtaa musiikkikap-
teeni Jaakko Nurila ja laulusolistina 
on baritoni Jorma Kärnä. Trumpet-
tisoolon esittää soittokunnan trum-
petisti, yliluutnantti Jyrki Kuusirati. 
Seurakunnan tervehdyksen konser-
teissa esittää Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherra Juhani Lavanko.

Konserttiin on vapaa pääsy, ohjel-
ma maksaa 10 euroa. Ohjelmatuot-
to menee Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyölle. Tilaisuuden järjestä-
vät Pohjan Sotilassoittokunta, Ou-
lun Sotilaskotiyhdistys ry, Karjasillan 
seurakunnan diakoniatyö ja Pohjois-
Suomen Huoltorykmentin Esikunta. 

Kello 18 alkaen sotilaskotisisarten pi-
tämästä kahviosta voi ostaa kahvia, 
joulutorttuja ja pipareita. Kahvio on 
avoinna myös konserttien välissä. Sa-
malla on myös mahdollisuus ostaa 
soittokunnan äänitteitä.

Pohjan Sotilassoittokunta on 
puhallinmusiikin osaaja
Pohjan Sotilassoittokunta on suurin 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin kol-
mesta sotilassoittokunnasta. Se on 
toiminut Oulussa yli 65 vuotta. Soit-
tokunta esiintyy pääsääntöisesti Poh-
jois-Pohjanmaalla, mutta soittotoi-
mintaa on laajalla alueella – aina Ka-
lajoelta Kuusamoon saakka. Pohjan 
Sotilassoittokunta on Pohjois-Suo-
men johtava puhallinmusiikin osaa-
ja. Musiikkikapteeni Jaakko Nuri-
la on Suomen eturivin saksofoniste-
ja klassisen musiikin alueella.

RAUHAN TeRVeHDyS

Pohjan Sotilassoittokunnan 
tunnelmallinen joulukonsertti
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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.

Joululahjamyyjäiset
sunnuntaina 12.12. klo 18 

Pateniemen kirkossa 

Myytävänä tuotteita Siivestä ja lähetystyön kerhoista. 
Glögitarjoilu. Laulamme 

Kauneimpia joululauluja klo 19.

9.–16.12.2010enot Oulussa 

tenohjaajille Pyhän Luukkaan 
ryhmään Teija Kokolle p. 050 
5347 477 ja Pateniemen ryh-
mään Anu Hannulalle p. 044 
3161 718. 
Pyhäkoulu la 11.12. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. Pyhäkoulu su 12.12. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 12.12. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 12.12. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 12.12. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 

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

Nuoret

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Karjasillan ja tuomiokirkon 
vanhojen isojen leiri la 11.12. 
klo 10, Rokua leirikeskus. Li-
sätietoja Käkkärä 040 5747 
183 ja Hanna 040 5747 147. 

Karjasillan seurakunta
Cafe andreas pe 10.12. klo 
18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Tarjolla teetä ja pientä 
purtavaa. Ilallassa on ohjaa-
jina seurakunnan nuoriso-
työnohjaajia ja vapaaehtoi-
siä täysi-ikäisiä nuoria. 
nuortenilta ti 14.12. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Loistavaa seuraa, olei-
lua, pelailua ja hiljentymis-
tä. Nuortenillat ovat yläas-
teikäisille ja sitä vanhemmil-
le nuorille.

Tuiran seurakunta
Kaijonharjun yökahvila pe 
10.12. klo 20–23, Kaijonhar-
jun nuorisotila. Tarjolla pientä 
purtavaa ja mukavaa seuraa. 
Suorita jouluaskareet rau-
hassa la 11.12. klo 12–16, 

Koskelan seurakuntako-
ti. Tuo lapsesi Tuiran Mis-
sionuorten kaitsettaviksi.  
1 lapsi / 1 tunti 3 € ja 2 sisa-
rusta / 1 tunti 5 €. Ilmoittau-
tuminen paikan päällä. Ra-
havarat menevät nuorten lä-
hetysmatkaan kesällä 2012. 

Nuoret aikuiset
Laula ihmisille -musiikki-
hetki to 9.12. klo 18, Vanha 
pappila, Rovastinsali. Katso 
ilmoitus. 
Cross Cafe – nuorten ai-
kuisten kristillinen kah-
vila pe 10.12. klo 19–0.30, 
Elohuone. Kahvilan tuotol-
la tuetaan Kirkon Ulkomaa-
navun kautta tehtävää työ-
tä. www.elossa.fi.
yliopistoväen ja -opiske-
lijoiden jouluhartaus to 
16.12. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Lue juttu s. 16.

oPiSKeLiJaJäRJeStÖt
oPKo:n ilta la 11.12. klo 19, 
Öbergin talo. Onko orjuus 
kristillistä – kirje Filemonille, 
Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 13.12. 
klo 18.30, Kansanlähetyksen 
Lähetyskoti, Torikatu 9 A 32 
(käynti sisäpihalta). Pikkujou-
lun merkeissä.
takkailta ti 14.12. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 16.12. klo 19, Heikki Mus-
tosella, Tervakukkatie 26 A 5, 
Rajakylä.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 9.12. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 9.12. klo 
12, Hautajaishuoneisto. 
tarinatupa ke 15.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 9.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 9.12. 
klo 14, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 13.12. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja vastaa 
keskiviikkoisin klo 9–11 p. 08 
5314 616. Voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuunte-
lija, kun haluat puhua sinulle 
tärkeistä asioista tai kun ha-
luat pyytää kotikäyntiä tai 
jättää soittopyynnön.
eläkeläisten joulujuhla su 
12.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. yhteisilmoi-
tus s. 19.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 9.12. 
klo 14, Metsolanhovi. 

yLiKiiMinKi
Laulukerho to 9.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Kaikenikäisille. Ohjelmassa 
yhteislaulua ym. musiikkiin 
liittyvää toimintaa Leo Rah-
kon johdolla.
Porinakerho ma 13.12. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Kuorot ja kerhot
Puutyökerho ma 13.12. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin. 

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho 
ti 14.12. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 14.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
adventin askeleet koh-
ti joulua Kastellin alueella 
28.11.–25.12., Kastellin kirk-
ko. Lue juttu s. 19.
Jouluvaellus to 9.12. klo 18 
ja klo 19, Vesalan monitoi-
mitalo. 
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 13.12. klo 13, Sara 
Wacklin -koti. 
Kaukovainion piirien ja ker-
hojen yhteinen joulujuhla 
ma 13.12. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Joulupuu-
roa ja jouluista ohjelmaa.
alfa-juhla ti 14.12. klo 18–
19.30, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 18.
Miesten saunailta ke 15.12. 
klo 17–19, Öberg. 
tuiran seurakunnan va-
paaehtoisten joulujuhla ke 
15.12. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Joulupuuron jälkeen  
osallistumme Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuuteen. 
Joulukuvaelma perheille 
pe 24.12. klo 13, Oulun tuo-
miokirkko.

Vedä jo 
jouluhenkeä!

Joulurunotapahtuma
Kastellin kirkossa 16.12. klo 18

K
u
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Yliopistoväen ekumeeninen jouluhartaus 
on järjestetty vuosittain jo vuosikymme-
nien ajan.

– Hartaus on toki avoin kaikille. Yhte-
ys yliopistoon näkyy hartauden aikana rukous-
teksteissä ja puheissa. Lisäksi tekstinlukijoina on 
perinteisesti ollut yksi opiskelijoiden ja yksi hen-
kilökunnan edustaja yliopistolta, jo 17 vuotta yli-
opiston kanssa yhteistyötä tehnyt pastori Ari Sa-
vuoja kertoo.

Yliopiston jouluhartaudessa lauletaan joulu-
ajan virsiä ja lauluja sekä kuullaan jouluista mu-
siikkia. Hartauden lopuksi juodaan tuoksuvat 
torttukahvit ja -teet. Hartauden toimittaa Yhteis-
ten seurakuntapalvelujen vt. johtaja Ari Savuoja  
ja puheen pitää metropoliitta Panteleimon. Musii-
kista vastaavat Taina Voutilainen ja Johanna Kivi-
harju. Hartaus pidetään Pyhän Luukkaan kappe-
lilla 16. joulukuuta kello 10.

KAISA ANTTILA

Jouluhartaus 
yliopistolla

Kirkkokahvit ja 
Vanhan pappilan juhlahuoneiston 

siunaaminen ja käyttöönotto 

sunnuntaina 19.12. klo 12 Vanhassa pappilassa 

Tilaisuuden toimittaa Matti Pikkarainen avustajinaan 
Tiina Kinnunen ja Hanna-Maija Ollanketo. 

Kanttorina Raimo Paaso.

Jouluvaelluksen yleisövuoro 

tiistaina 14.12. klo 18–20
Pyhän Andreaan kirkossa 

Kierros joulun ajan tapahtumissa oppaan johdolla 
tapahtuu sisätiloissa, kestää n. 20 min.

S anna K r o o k
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Joulujuhlia
Sinkkujen joulujuhla

perjantaina 10.12. klo 18.30 
Keskustan seurakuntatalossa

Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua.

Lasten ja perheiden joulutapahtuma 
lauantaina 11.12. klo 12 

Pyhän Tuomaan kirkossa
Askartelua, glögi-, mehu- ja piparitarjoilu ja jou-
luisia laululeikkejä klo 12, 12.30, 13 ja 13.30. Tert-
tu Aakko kertoo joulutarinan klo 12, 12.30, 13 ja 

13.30. Tapahtuma päättyy lasten kauneimmat jou-
lulaulut -tilaisuuteen klo 14. Tilaisuuden juontaa 
Juha Tahkokorpi ja kanttorina Tommi Hekkala. 

Eläkeläisten joulujuhla 
sunnuntaina 12.12. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Messu, joulupuuro, ohjelmaa ja torttukahvit. 

Linja-autoreitit ja aikataulu: Auto 1: 11.10 Mäntyko-
ti, 11.15 Tuiran palvelukeskus, 11.25 Tuiran kirkko, 
11.30 Alppila Kaarnatien pysäkki, 11.35 Hiidentien 

päätepysäkki, Pyhän Tuomaan kirkko. Auto 2: 10.50 
Koskelan palvelukeskus, 10.55 Koskelan srk-kodin 

pysäkki, 11.00 Rajakylän srk-koti, 11.10 Palokan pal-
velukeskus, 11.20 Pateniemen kirkko, 11.30 Kuivas-
järvi Karjakentän pysäkki, Kaitoväylä, Yliopistonka-
tu, 11.35 Pyhän Luukkaan pysäkki, Pyhän Tuomaan 

kirkko. Paluukuljetus 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.

Korvensuoran alueen joulujuhla 
sunnuntaina 12.12. klo 16 

Huonesuon seurakuntakodissa
Kaikenikäisten yhteisessä joulujuhlassa seurakunta-
kodin pihalla esiintyvät tiernapojat ja seurakunnan 
kerholaiset. Tarjolla kuumaa glögiä ja pikkuleipiä. 

Varaathan lämmintä vaatetta päälle.

Työttömien joulutapahtuma
jouluaattona 24.12. klo 8.35–13.30

Pohjankartanossa 
Tuiran seurakunta järjestää kuljetuksen työttömien 

jouluaaton tapahtumaan Pohjankartanoon. 
Kuljetus on ilmainen. 

Linja-autoreitti: Klo 8.35 Koskelan seurakuntakoti, 
klo 8.45 Rajakylän seurakuntakoti, klo 8.55 Patenie-

men kirkko, klo 9.05 Kuivasjärvi, Karjakentän py-
säkki, klo 9.10 Linnanmaa, Pyhän Luukkaan kappe-
lin pysäkki, klo 9.20 Puolivälinkangas, Pyhän Tuo-
maan kirkko, klo 9.35 Tuiran kirkko, klo 9.50 Poh-
jankartano. Paluu klo 13.30. Lisätietoja diakonia-

työntekijä Sami Riipiseltä p. 040 574 7149.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

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 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 13.30 Tahkokankaan palvelu-
keskus
klo 18, Pikkaralan koulu.

ti 14.12. 
klo 18, Kaukovainion kappeli.

nuorten 
uudenvuoden leiri 

29.12.–1.1. Juuman leirikeskuksessa 

Hinta 40 € sisältää matkat, majoituksen, ruuat ja oh-
jelman, sekä vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Lisätietoja Jone Heikinheimo 040 7379 643 ja Mo-
no Kuoppala 040 5747 124.

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 pohjakoulutukse-
na vapaaehtoisena toimimiselle Suomen Lähetysseu-
ran kohteissa. Kurssimaksu 60 €. Kurssille otetaan 20 
henkilöä. 
Tiedustelut sls.oulu@mission.fi, paula.hiltunen@missi-
on.fi, p. 040 5646 267 tai ulla.makinen@evl.fi, p. 040 
506 5511. Ilmoittautumiset viimeistään 10.1.2011.

Krypta 
joulutunnelmissa 15.12. saakka

Riisipuuro 3 €, kahvi ja torttu 2 €. Tuottolla hanki-
taan rokotteita Suomen Lähetysseuran Onnen lah-

jat -kampanjan kautta. Ovet avoinna 8.–10.12. ja 13.–
15.12. klo 11–14, ja lauantaina 11.12. klo 11–16. Sun-
nuntaina 12.12. kryptassa tarjotaan kirkkokahvit.

 Joulu  

           

Festumit
Pe 17.12. kello 19

Elohuoneella (Isokatu 11B)

 
klo 20 Joulubingo 

klo 21 Sananen 
klo 21.15 RUSTIK (hki)

Cross Cafe avoinna klo 1 asti

työttömien jouluateria 

keskiviikkona 15.12. klo 12 
Myllyojan seurakuntatalossa 

Jouluaterialle pääsee kutsulla. Kutsuja on vielä jäljel-
lä ja niitä voi hakea diakoniatyöntekijän vastaanotolta 

viimeistään 13.12.

oulun koulujen ja päiväkotien joulukirkot 

löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/adventintapahtumat.

yhteisten seurakuntapalvelujen (ySP) 
toimisto sekä materiaalipalvelu ja 
leirikeskuspalvelu ovat suljettuna 
muuton vuoksi 13.–14.12.2010

Uusi osoite 15.12. alkaen on Isokatu 9.
Materiaalipalvelu p. 040 847 3065
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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

9.–16.12.2010enot Oulussa 

elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Nuutti Viljam 
Haara, Oona Eerika Ilmola, Eli-
as Onni Ilari Karjalainen, Ee-
meli Herman Juhani Moilanen.
Karjasilta: Iina Katariina Hurs-
kainen, Vertti Veikka Juha-
ni Kervinen, Ella Liisa Maria 
Klemetti, Selim Elliot Kurtti, 
Topias Lauri Johannes Lukin-
maa, Lilja Taikatuulia Matin-
puro, Vili Eemeli Pahkasalo, 
Aada Lumi Tuulia Parikka, Ii-
da Helmi Maria Parikka, Mika 
Kristian Rantasuo, Sauli Tuo-
mas Saarelainen, Anna Kristii-
na Suihkonen.
tuira: Jimi Matias Johannes 
Brask, Paulus Pietari Haho, Sai-
mi Sofia Heinonen, Olivia Au-
rora Heinänen, Karlo Sebas-
tian Huhtala, Miska Matias 
Joensuu,Väinö Augusti Karvo-
nen, Sara Mikaela Kälkäinen, 
Venla Mea Maria Latvanlehto, 
Neela Lilian Marjomäki, Jes-
se Sakari Molander, Neo Nooa 
Eemil Niskala, Viljami Juho Au-
kusti Nurkkala, Amalia Josefii-
na Salo, Adam Benjamin Slun-
ga, Felix Taumberger.
oulujoki: Leo Hermanni Ala-
kärppä, Isla Pihla Elviira Holap-
pa, Aino Emiina Illikainen, Vil-
ma Inkeri Jylhä, Vilja Iida Maria 
Kärnä, Alina Vilhelmiina Lauri-
la, Vilma Orvokki Nissinen, Ee-
meli Harri Matias Parkkinen, 
Partik Jari Juhana Rantakan-

gas, Elina Hilda Maria Soini, 
Laura Emilia Utriainen.

Vihityt
tuomiokirkko: Juho Antti Ola-
vi Teppo ja Anna Emilia Kela, 
Sami Kristian Parkkisenniemi 
ja Katja Anneli Pussinen.
tuira: Matti Juhani Latvanleh-
to ja Tiina Maria Kemppainen, 
Mika Tapio Tapaninaho ja Eija 
Juulia Julkunen.
oulujoki: Keijo Antero Papinaho 
ja Marjo Anneli Komulainen.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Sylvi Marjatta 
Blom s. Järvinen 75, Maria Elii-
na Järvelä s. Kokko 92, Kyllikki 
Manninen s. Sinisalo 94, Satu 
Margit Rahkolin 64, Lauri Yli-
siurua 90.
Karjasilta: Aino Elviira Alata-
lo s. Siekkinen 99, Pekka Haa-
paniemi 81, Eila Lemmitty Hal-
leen s. Lindblom 92, Aino Lei-
nonen s. Hämäläinen 92, Ve-
li Mikko Paavonperä 50, Han-
nu Olavi Tervakangas 61, Pent-
ti Rantala 87.
tuira: Linda Aura s. Ståhlberg 
98, Vilho Hevonkoski 72, Kirs-
ti Annikki Hinkula 57, Aili Es-
ter Merikoski s. Pesonen 96, 
Salme Inkeri Porola-Salmi s. 
Porola 81.
oulujoki: Heli Maria Katariina 
Taskila s. Karjalainen 83.

Laula ihmisille -musiikkihetki
 torstaina 9.12. klo 18 

Vanhan pappilan Rovastinsalissa 

Yhteislaulu- ja musisointitilaisuus
erityisesti nuorille aikuisille ja työikäisille 

Syttyi siunattu joulutähti
lauantaina 11.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa

Joulukonsertissa esiintyvät Miina-Maria Pihlajanie-
mi, laulu ja Anne Muhola, piano. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 3 euroa KUA:lle. 

Musiikillinen ilta joulua odotellessa
tiistaina 14.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Sekakuoro Tuike, johtaa Elisa Silver, Pyhän Tuomaan 
lapsikuoro, johtaa Laura Kumpula. Ohjelmassa pää-
osassa tuttuja, perinteisiä joululauluja. Vapaa pääsy, 

vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 € lapsikuoron kuoro-
matkan tukemiseksi.

Cantio Laudis -kuoron joulukonsertti
maanantaina 13.12. klo 19 Karjasillan kirkossa

Jouluista kuoro- ja soitinmusiikkia raamatuntekstien 
lomassa. Ohjelma 5 €.

Haukiputaan kirkon kamarikuoro 
esittää joulumusiikkia kynttilän valossa

keskiviikkona 15.12. klo 20 Oulujoen kirkossa

Ohjelman hinta 20 €, sisältäen kuoron joulu-cd:n Rie-
muisa joulun sanoma. Pelkkä ohjelma 5 €.

Jouluista musiikkia

ALFA-juhla
tiistaina 14.12. klo 18 

Karjasillan kirkossa

Luvassa on viihtyisä ilta ja tarjolla musiikkia,  
kuulumisia Alfa-kurssilta, juhlava iltapala, visailua, 

puheenvuoroja ja juhlakahvit. 

Juhla on syksyn kurssin päätösjuhla ja samalla  
kutsujuhla kaikille Alfa-kurssista kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan Kimmolle 050 3105001
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eurakunnissa tapahtuu

Yli-Iin seurakunta julkai-
see 300-sivuisen juhla-
kirjan Polkuja pohjois-
suomalaiseen kulttuuri-

historiaan seurakunnan liittyessä 
Oulujoen seurakuntaan vuoden 
alusta. Kirja on samalla tekijänsä, 
kotiseutuneuvoksen ja kirkkoher-
ran Toivo Hyyryläisen juhlakirja. 
Teokseen on koottu Hyyryläisen 
esitelmiä, artikkeleita ja kirjoituk-

sia vuodesta 1979 alkaen. 
Nimensä mukaisesti kirja si-

sältää historian polkuja lähin-
nä tekijän synnyinmaakunnassa 
Kainuussa ja pitkäaikaisessa vir-
kapaikassa Pohjois-Pohjanmaal-
la. Mukana on aineistoa, jotka 
avartuvat maakunnan rajat ylit-
täen laajempiin yhteyksiin. 

Teoksessa pohditaan muun 
muassa kulttuurikäsitettä yleen-

sä, kirjallisuus- ja kirjahistoriaa, 
henkilö- ja sukujen historiaa, so-
tahistoriaa, musiikin historiaa ja 
kansanperinnettä. Kirjan lopussa 
on tekijän henkilöhistoriaan liit-
tyvä lyhyt esitys sisältäen muuta-
mia valokuvia. 

Kirjan nelivärikuvitus muo-
dostuu tekstiilitaiteilija Raija 
Rastaan suunnittelemista ja yli-
iiläisen käsityötaiteilija Asta Siu-

ruan valmistamista Yli-Iin kir-
kon tekstiileistä. Kirjan grafiikan 
on suunnitellut TaM Anna-Kaisa 
Pääkkölä.

Teos julkistettiin Yli-Iin itse-
näisyyspäivän juhlassa.

RAUHAN TeRVeHDyS

Asta Siuruan tekstiilejä tullaan 
katsomaan kaukaa.

Hyyryläinen kirjoitti Yli-Iin juhlakirjan

Jalkaudu joulukalenteriin 
Kastellissa ja Hailuodossa

Tänä vuonna joulutunnel-
maan pääsee virittymään 
uudella tavalla Kastellin 
alueella. Päiväkodit, kou-

lut ja Kastellin kirkko kutsuvat 
kaikkia kiinnostuneita katso-
maan joulukalenterin avautuvia 
luukkuja. 

Karjasillan seurakunta on an-
tanut eri ryhmille aiheeseen liit-
tyviä Raamatun tekstejä ja vir-
renpätkiä, jotka paljastetaan päi-
vittäin kuvien ja koristeiden kera. 

– Aiempina vuosina jouluka-
lenteri on ollut Kastellin kirkon 
ulkoilmoitustaululla. Kyllästyim-
me raaputtamaan sitä puhtaaksi 
lumesta. Tämä uusi kalenteri on 

paljon yhteisöllisempi tapa hiljen-
tyä joulun sanomaan, pastori Ju-
ha Vähäkangas kertoo.

Joulukalenterin luukkuina 
toimivat myös tapahtumat kuten 
joulukahvit Kastellin pappilassa 
14.12. kello 14–16 ja Vedä jo jou-
luhenkeä -runotilaisuus Kastellin 
kirkossa 16.12. 

Kalenteri johdattaa kävijän-
sä lopulta jouluaamun jumalan-
palvelukseen Kastellin kirkkoon 
kello 7. 

Kirkossa on myös seimiasetel-
ma, joka rakentuu lisää joka maa-
nantai jouluun saakka. 

Hailuodossa satapäin 
kalenterivieraita
Myös Hailuodossa avataan ky-
läjoulukalenterin luukkuja. Vii-
me vuonna se rakennettiin en-
simmäistä kertaa, kun kanttori 
Kaisamarja Stöckell toi keskieu-
rooppalaisen perinteen Pohjois-
Pohjanmaalle. 

– Nyt minulta kyseltiin jo ke-
sällä, tuleeko kalenteri tänäkin 
vuonna, kirkkoherra Matti Kes-
kinen kertoo.

Kyläjoulukalenteri on ollut Hai-
luodolle aimo ponnistus. Sen ko-
koamiseen on osallistunut paljon 
talkoolaisia ja koulun oppilaita. 

Ihmiset ovat rakennelleet ko-

tyä kirkkokonsertissa samana il-
tana kello 18. 

– Kalenteri huipentuu joulu-
aattona vuonna 1968 palaneen 
kirkon raunioille, jossa voi ihas-
tella jouluseimeä. Siellä käy pal-
jon ihmisiä samalla kun vievät 
kynttilöitä haudoille, Matti Kes-
kinen kertoo.

Seimi on näytillä loppiaiseen 
saakka. 

TyTTI PÄÄKKöNeN

Katso joulukalentereiden 
päivittäiset kohteet: 
www.hailuodonseurakunta.fi
www.oulunseurakunnat.fi/kastelli

ristuksia omille kuisteilleen. 
Myös paikalliset yrittäjät ovat 
kantaneet kortensa kekoon. 

– Ensimmäisen luukun avajai-
siin Luovon Puun sahalle tuli sata 
ihmistä nauttimaan glögiä. Mui-
nakin päivinä osallistujia on ollut 
jopa toista sataa. Kalenteri kerää 
hyvin kyläläisiä yhteen, diakonis-
sa Marja Rantasuomela iloitsee.

Ensi sunnuntaina voi kuulla 
Tiernapoikia Kniivilässä klo 15. 
Pipareita pääsee koristelemaan 
nuorisotila Luukussa perjantai-
na 17.12. kello 18–21. Joulukah-
veja voi siemailla Luovon Puik-
karissa Marjaniemessä sunnun-
taina 19.12. kello 11–15, ja hiljen-

R i i t t a  Y l i l u o ma K a i s a - Mar ja  Stö c ke l l

Minä odotan sinua, 
Herra, odotan sinua 

koko sielustani ja 
panen toivoni 
sinun sanaasi. 

Ps. 130:5

Minä jätän teille rauhan. 
Oman rauhani minä annan 

teille, en sellaista jonka 
maailma antaa. Olkaa 
rohkeat, älkää vaipuko 

epätoivoon. 
Joh. 14:27

Herra, suo armosi 
ja hyvyytesi niille, 

jotka tuntevat sinut 
ja joilla on vilpitön 

sydän. 
Ps. 36:10

Ensimmäinen luukku avattiin väkirikkaasti Hailuodon sahalla.Kastellin kirkossa avautuu monta luukkua.
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A ar o Ku k ko h ov i

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

Joulumyyjäiset 
lähetystyön hyväksi
perjantaina 10.12. klo 9–11 
K-supermarket Revontorin alassa

Jouluherkkuja pöytään ja lahjapakettiin.  
Laadukkaista aineksista tehtyjä kotitekoisia 
leivonnaisia ja laatikoita.
Sukat ja lapaset konepestävästä villasta.
Arpajaisista voi myös onnistua saamaan lahjan 
itselle tai läheiselle.
Tervetuloa ostoksille, toivottaa lähetysväki!

Kauneimmat joululaulut 
sunnuntaina 12.12. klo 18 kirkossa.

Joulutorttukahvit klo 17.30 lähetystyön hyväksi.

Kaikkien kerhojen, 
päiväpiirin ja päivähoidon

yhteinen joulukirkko ja juhla 
torstaina 16.12. klo 10 kirkossa.

yksinasuvien 
jouluateria

perjantaina 17.12. klo 13 
seurakuntasalissa.

KyLäJouLuKaLenteRi 
to 9.12.  Alakoulun ikkuna Luovontien puolella  

(iltapäiväkerho), Luovontie 61.
pe 10.12.  Alakoulun 5–6-luokan ikkunat.
la 11.12.  Sinisen Pyörän Kievari, Viinikantie 32,  

klo 9–16.
su 12.12.  Tiernapojat Kniivilässä klo 15, Sirkeät  

Sirkuttajat, Marjaniementie 20.   
Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18.

ma 13.12. Hailuodon Osuuspankki,  Luovontie 138,  
klo 10–15. Pankki ja veteraanit.

ti 14.12.  Yläkoulun kuvataideluokan ikkunat,  
7- luokka.

ke 15.12.  Perhepäiväkoti Tuomikka, Haapalantie 4.
to 16.12.  Päiväkoti OnnenSaari, Kenttäläntie 8.

A ar o Ku k ko h ov i

Päivähoidon joulujuhla to 
9.12. klo 18.30 kirkossa. 
Kauneimmat joululaulut 
su 12.12. klo 18 kirkossa, 
juontaa Liisa Kingma, ko-
lehti Suomen Lähetysseu-
ralle.
Limingan seudun musiik-
kiopiston joulukonsertti 
ma 13.12. klo 18 srk-talos-

sa, lumijokiset oppilaat esiin-
tyvät.
Päiväkerhot: Päiväkerhoissa 
vietetään pikkujouluviikkoa 
(viikko 50).
Kokkikerho: Ryhmät A ja B 
vuoroviikoin. To 9.12. klo 14 
ryhmä B viettäen pikkujou-
lua. Ryhmä C kokoontuu jo-
ka toinen tiistai klo 12.30, 
seuraava kerhokerta ti 14.12. 
klo 12.30.
Kuoro harjoittelee keski-
viikkoisin srk-talossa klo 
18.30.
Perhekerho: to 9.12. klo 10 
srk-talossa ja seuraava kerta 
onkin sitten vasta viikolla 2.
Limingan ja Lumijoen ve-
teraanien joulupuuro to 
16.12. klo 14 srk-talossa.
ystävyydentalo pe 10.12. 
klo 10 srk-talossa. 
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokat pe 10.12. klo 19 5–6 lk 

Heinänen ja 7–8 lk A&J Ant-
tila. Seurat su 12.12. klo 17 
ry:llä. Sisarpiiri ma 13.12. klo 
19 ry:llä. 
Kastettu: Vanessa Saimi Jo-
hanna Sovisalo ja Eemil Jo-
hannes Parkkila, Eevi Aada 
Anneli Aspegren.
Vihitty: Timo Sakari Aspe-
gren ja Anu Hannele Pyhälä.

Kirkkokuoro 9.12. ja 16.12. 
klo 18.30.
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 10.12. klo 10–11. Vuoden 
viimeinen vuoro.
Rauhanyhdistyksen jou-
lujuhla su 12.12. klo 13 kir-
kossa. Seurapuhe klo 14.30, 
Matti Määttä.
Raamattu- ja rukousilta ti 
14.12. kello 18 Raili Haapa-
lalla, Rantatie 64.

Martinniemeläinen puuroil-
ta to 9.12. klo 17 Martinnie-
men srk-kodissa. Ohjelmassa 
puuroa ja torttukahvit, vie-
railijana Haukiputaan Hei-
tosta Vierivät kivet -ryhmä, 
lapsille askartelua, iltaharta-
us Sami Puolitaival.
Rukouspiiri to 9.12. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto avoinna pe 
10.12. klo 10–12.
Kauneimmat joululaulut: 
Pe 10.12. klo 18 kirkossa, Pek-
ka Rintamäki, säestää nuor-
ten gospelryhmä. Su 12.12. 
klo 17 kirkossa, Helena Yli-
maula, kanttorina Else Piilo-
nen sekä klo 19, Martti Hei-
nonen, kanttorina Else Pii-
lonen, Päivi Järvenpää lau-
lu. Ma 13.12. klo 19 Martin-
niemen srk-kodissa, Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Kaisa 
Säkkinen, Perjantaikuoro. Ti 
14.12. klo 19 Kellon srk-kodis-
sa, Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Else Piilonen, Hauki-
putaan Mieskuoro. Kellon 
Marttojen järjestämä kah-
vitarjoilu ennen tilaisuutta. 
Su 19.12. klo 17 kirkossa, Jari 
Flink, kanttorina Hannu Nie-
melä, Trio MeLeKo sekä klo 
19, Martti Pennanen, kant-
torina Hannu Niemelä, Reijo 
Alatalo laulu.
nuorten pikkujoulut pe 
10.12. Vakkurilassa Kauneim-
mat Joululaulut -tilaisuuden 
jälkeen. 
eino Grönin joulukonsertti 

la 11.12. klo 18 kirkossa. Oh-
jelma 18 €, myynnissä en-
nakkoon mm. kirkkoherran-
virastossa. Ohjelmatulois-
ta 20 % menee Kirkon Ulko-
maanavun työn tukemiseen. 
Järjestää Haukiputaan Lions 
Club.
Jouluaiheisten runojen ilta 
ma 13.12. klo 18 Puttaan Tu-
vassa. Voit tuoda oman jou-
lurunosi tai tehdä sen muil-
le iloksi.
Jouluinen ilta kehitysvam-
maisille ja heidän läheisil-
leen ti 14.12. klo 18 srk-kes-
kuksen isossa salissa. Tort-
tukahveilla aloitetaan. Tuo 
noin 4 euron arvoinen pieni 
paketti pukinkonttiin.
Vähävaraisten jouluateria 
ke 22.12. klo 12–14 srk-kes-
kuksessa. Jouluateria alkaa 
klo 12 jouluhartaudella. Il-
moittautumiset Linkin itse-
palvelukirpputorin kassalle 
14.12. mennessä. Järj. Hauki-
putaan seurakunta ja työn-
hakijat ry.
haukiputaan kirkon kama-
rikuoron joulu-cd Riemuisa 
joulun sanoma. Levyä saata-
villa kuorolaisilta, kirkkoher-
ranvirastosta sekä seuraavis-
ta liikkeistä: Musiikki Kullas, 
Biblia, kukkakauppa Kissan-
kello ja Haukiputaan Pentik. 
Levyn hinta 20 € / kpl.
apua arjen askareisiin! 
Nuorten matkaryhmä tarjo-
aa apua arjen askareisiin 5 
euron tuntipalkalla. Voit ky-
sellä apulaisia Katrilta p. 045 

6576 122 tai Tarjalta p. 040 
8245 861.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Sisarten joulu to 9.12. 
klo 18.30 ry:llä, raamattu-
luokka pe 10.12. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 12.12. klo 17 
ry:llä. Kello: Raamattuluok-
ka (pienet ja isot) pe 10.12. 
klo 17.30 ry:llä, joulumyy-
jäiset la 11.12. klo 12 ry:llä, 
pyhäkoululaisten joulujuh-
laharjoitukset su 12.12. klo 
12 ry:llä, seurat su 12.12. 
klo 17 ry:llä, päiväkerho ma 
13.12. klo 17.30 ry:llä. Joki-

kylä: Joulujuhla su 12.12. 
klo 14 ry:llä.
Kastettu: Eliel Otto Albert 
Haaponiemi, Eelis Arttu-
ri Vänttilä, Juuso Johannes 
Mikkola, Urho Allan Leino-
nen, Antton Jeremias Paaso, 
Jalo Olavi Kosunen.
Kuolleet: Juha Matias Pyy-
kölä 56.

haukiputaan kirkon 
kamarikuoron joulumusiikkia 
kynttilän valossa 
keskiviikkona 15.12. klo 20 Oulujoen kirkossa 
sekä torstaina 16.12. klo 20 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa 

Kuoroa johtaa Else Piilonen, yksinlaulu Henna-
Mari Sivula ja Jorma Kärnä, urut Elias Niemelä. 
Raamatunluku Jukka Joensuu (Oulujoki) ja Marja 
Manninen (Haukipudas). 

Ohjelman hinta 20 €, sis. kuoron joulu-cd:n 
Riemuisa joulun sanoma, pelkkä ohjelma 5 €.
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Musiikkitilaisuuksia
Kempeleen yrittäjien joulukonsertti - Eino Grön
tiiistaina 14.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Lipun hinta 18 € , 
ennakkomyyntipisteet Lakeuden Katsastus oy, Kempeleen Hiusvintti ja 
Kauneushoitola Satumaa.

Rantaveikkojen ja Rantavuokkojen joulukonsertti
perjantaina 17.12. klo 19 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Ohjelma 8 €, 
osa tuotosta oman seurakunnan diakoniatyölle.

eläkeläisten joulujuhla 

torstaina 16.12. klo 13 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa.
Linja-autokuljetus lähtee Kirkonkylän seurakunta-
kodilta klo 12.30 ja Honkasen monitoimitalolta klo 
12.40. Myös matkan varrelta pääsee kyytiin. Muuta 
kuljetusta tarvitsevat voivat soittaa diakoni Arvo Yr-
jölälle, 040 7707 431.

Ketunmaan 
koulun joulujuhla 

ja Kauneimmat 
Joululaulut 

koululla ke 15.12.
klo 18.30. 

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

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorikuoron juuri jul-
kaistua levyä Valon läh-
de ainoa on myynnissä 
kirkkoherran virastossa. 
Levyn hinta 18 €. 

Päivystävä pappi tavatta-
vissa perjantaisin klo 13–16 
Zeppelinin kappelissa.
Miesten piiri to 9.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
terveyskeskuksen vuode-
osaston joulujuhla pe 10.12. 
klo 13 vuodeosaston päivä-
salissa.
Kauneimmat joululaulut su 
12.12. klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa, (erityisesti 
perheille) ja su 12.12. klo 18 

Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe 
klo 9.30–11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoitolap-
silleen. Ke ja to klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa, ke klo 
9.30–11 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. Ti ja pe klo 9.30–11 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. 
Päivä- ja perhekerhot ovat 
joulutauolla 13.12.–9.1.
Kehitysvammaisten joulu-
kirkko ke 15.12. klo 13 kir-
kossa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kahvit.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 15.12. eikä seu-
rakuntapiiriä to 16.12. 
eläkeläisten joulujuhla to 
16.12. klo 13 Kokkokankaan 

srk-keskuksessa. Linja-auto-
kuljetus lähtee Kirkonkylän 
srk-kodilta klo 12.30 ja Hon-
kasen monitoimitalolta klo 
12.40. Myös matkan varrelta 
pääsee kyytiin. Muuta kulje-
tusta tarvitsevat voivat soit-
taa diakoni Arvo Yrjölälle, 
040 7707 431.
Kirkkokuoro ke 15.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous to 
16.12. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Pöytäkirjan 
nähtävilläolo 20.12.2010–
19.1.2011 klo 9–15 kirkkoher-
ranvirastossa ja kotisivuilla 
www.evl.fi/srk/kempele/hal-
linto.htm.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-

Cross Stitch -illanvietto kai-
kenikäisille pe 10.12. klo 18 
Vanamossa. Musiikkipyhä-
koulu.
Kauneimmat Joululaulut su 
12.12. klo 19 kirkossa. Limin-
gan Vaskiyhtye avustaa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
15.12. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
hartaus to 16.12. klo 14 Ala-
temmeksellä, mukana ystä-
värengas.
Rantakylän Kauneimmat 
Joululaulut pe 17.12. klo 19 
kappelilla.
ilta Raamatun äärellä la 
18.12. klo 18.30 Martinmäel-
lä, Karihaka 21, Liminka. Sir-
pa Tervahauta julistaa ja ker-
too Australian ja Filippiinien 
terveisiä. Kaikki tervetullei-
ta! Lapsille oma raamattu-
hetki. Raamattuilta kokoon-
tuu aina parillisen viikon lau-
antaina Martinmäellä.
nuoret: Nuortenilta to 9.12. 
klo 18–20 NuorisoNurkas-
sa. Nuorten palveluryhmä 
vierailee vuodeosastolla ke 
15.12. klo 15.15. Vierailun jäl-
keen yhteinen hetki Nuoriso-
Nurkassa.

Varhaisnuoriso: 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!
Lähetys: Aikuisten lähe-

tysvintti, nuorten vintti se-
kä varkkavintti ovat jääneet 
hyvin ansaitulle joululomal-
le. Lämmin kiitos kuluneesta 
vuodesta ja rauhallista ja siu-
nattua joulunaikaa! Aikuis-
ten vintti palaa lomalta ma 
10.1. Varkkavintti ja nuorten 
vintti aloittavat ke 19.1.2011.

Tervetuloa silloin mukaan 
niin uudet kuin vanhat vint-
tiläiset.
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa pe 10.12. klo 15–17. 
Johtajien joulu pe 10.12. klo 
18–21. Paikka ja ohjeet ilmoi-
tetaan lähempänä. Huuhka-
jat kirkkopalvelussa su 12.12. 

Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 10.12. klo 
18.30 ry:llä ja raamattuluok-
ka (5–6) kodeissa sekä nuor-
tenilta klo 18.30 Vanamossa. 
Aikuisten jouluateria la 11.12. 
klo 18 ry:llä. Pyhäkoulut su 
12.12. klo 11.30 ja seurat klo 
14 Alatemmeksen vanhain-

kodilla sekä seurat klo 17 ja 
18.30 ry:llä. Varttuneidenker-
ho ti 14.12. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Odessa Aleksan-
dra Ahola, Milla Olivia Kuk-
konen, Tilda Olivia Sippala.
Vihitty: Leevi Paavali Niska-
saari ja Hanna-Mari Pietiläi-
nen.

Limingan seurakunta etsii
vapaaehtoista vetäjää

nuorten gospelbänditoiminnalle. 

oletko musikaalinen?
oletko kiinnostunut toimimaan 

nuorten kanssa?
onko gospelmusiikki 

sinulle tuttua?

Jos vastasit KyLLä,
olet etsimämme henkilö!

Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä 
nuorisotyönohjaajiin

p.044 7521 236/Katri tai P. 044 7521 225/Kirsi

kylän srk-kodissa. Aamukah-
vila viim. kerran ennen jou-
lua ma 13.12.
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. Kirpputori jää joulu-
tauolle 13.12. alkaen.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti.
nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 10.12. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koululla. Päivystys pe 
klo 16–19 Zeppelinissä. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Joululauluilta pe 10.12. 

klo 19 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Päiväkerhon 
Adventtitapahtuma la 11.12. 
klo 12 ry:llä. Seurat 12.12. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 12.12. klo 14 

ry:llä.
Kastetut: Jaakko Kaarlo Jo-
hannes Seppänen, Rasmus 
Eevertti Paukkunen, Mea 
Wilhelmina Kärkkäinen.
Vihitty: Harri Ilmari Anttila 
ja Tuija Marjaana Moilanen.
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Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Pe 10.12. klo 19 Rauhanyhdistyksen jou-
lulauluilta kirkossa.

Su 12.12. klo 10 Messu, 3.adventtisun-
nuntai. Tehkää tie Kuninkaalle.

 Klo 15–20 Lähetystyön joulu-
myyjäiset seurakuntatalossa.

 Klo 16 Kauneimmat joululau-
lut kirkossa. Gospelryhmä.

 Klo 18 Kauneimmat joululau-
lut kirkossa. Tuomo Kangas.

Ma 13.12. klo 12 Omaishoitajien joulu-
kahvit toimitalolla, Vattukuja 
2. Kaikki omaishoitajat terve-
tuloa.

 Klo 14–19 Jouluvaellus Umpi-
mähkän leirikeskuksessa.

ti 14.12. klo 18 Kauppiaantien päiväko-
din lasten joululauluilta, Sari 
Wallin.

Ke 15.12. klo 9, 10 ja 11 Lasten joulukirk-
koja. Klo11 jälkeen kahvit.

 Klo 12 Kyläkamarin Joulujuhla.
 Klo 15 Työttömien jouluateria 

seurakuntatalossa.
to 16.12. klo 19 Taas kaikki kauniit 

muistot -joulukonsertti kir-
kossa. Juhani Alakärppä lau-
lu, Ismo Hintsala urut.

Pe 17.12. klo 16 Pikkujoulu Vattukujan 
kerhohuoneessa. Vesa Äärelä, 
Tuomo Kangas.

 Nuorten joulujuhla Umpimäh-
kässä. 

 Klo 18.30 Tilkkutäkki -lauluil-
lan pikkujoulu Repussa.

Su 19.12. klo 10 Messu, 4.adventtisun-
nuntai. Herran syntymä on lä-
hellä.

 Klo 12 Pyhäkoulun joulujuhla.
 Klo 20 Joulunajan sävelharta-

us kirkossa. Kansalaisopiston 
kuoro, nuorten- ja lapsikuo-
ro ja soitinyhtye. Puhe Pekka 
Kinnunen.

Ke 22.12. Klo 18 Kauneimmat joululau-
lut kirkossa.

Jouluaatto la 24.12.
 Klo 14 Aattohartaus kirkossa, 

Tapio Kortesluoma.
 Klo 15 Aattohartaus Salonkar-

tanossa, TK.
 Klo 16 Aattohartaus kirkossa, 

TK
 Klo 23 Jouluyön messu kir-

kossa. Liturgia Outi Äärelä, 
saarna Vesa Äärelä. Uusi Ää-
ni -kuoro.

Joulupäivä su 25.12.
 Klo 8 Jouluaamun sanajuma-

lanpalvelus, VÄ.

tapaninpäivä
 Klo 10 Sanajumalanpalvelus, 

TK.

Koulujen joulukirkot
Pe 17.12. Klo 8 ja 9 Pitkäkankaan koulu.
 Klo 9.20 Lukion jouluhartaus 

lukiolla.
 Klo 10 ja 11 Kirkonkylän kou-

lu.
Ma 20.12. Klo 9 Salonpään koulu.
ti 21.12 Klo 8 ja 9 Yläasteen joulukirkko.

 

työttömien 
jouluruokailu

keskiviikkona 
15.12. klo 12 

seurakuntatalossa.

Ilmoittautumiset 
viimeistään ma 13.12. 

kirkkoherran-
virastoon 

p. 533 1284.

KyLäKaMaRin 
JouLuJuhLa
keskiviikkona 
15.12. klo 12.
Joulupuuro, 
yhteislaulua ja 
torttukahvit. 
Hartaus Vesa 
Äärelä.

työttömien jouluateria
keskiviikkona 15.12. klo 15 

seurakuntatalossa

Ilmoittautumiset 13.12. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 5142 700 
tai diakonissa Riitta Markus-Wikstedt 

p. 044 7453 848.

Muhoksen seurakunnan lähetystyö

Kiittää
adventtilounaan
lahjoituksista, vapaaehtoistyöstä ja
runsaista arpavoitoista.
Kiitos lounaalle osallistumisesta!
Rauhallista adventin aikaa!

Kauneimmat joululaulut ja 
gospelryhmä su 12.12. klo 16  
kirkossa.
Kauneimmat joululaulut su 
12.12. klo 18 kirkossa.
hartaus ke 15.12. klo 13.30 
Salonkartanossa. Minna Sal-
mi.
omaishoitajien joulukahvit 
ma 13.12. klo 12 Toimitalolla, 
Vattukuja 2.
Lähetyspiirin retki Limin-
kaan ti 14.12. Pekka Simo-

joen jouluiseen konserttiin. 
Yhteiskuljetus. Reitti: klo 18 
Caritas-talo, klo 18:05 Ou-
lunsalon kunnantalo. Retki 
on ilmainen. Lisätietoja lähe-
tyssihteeriltä 040 779 7705. 
ei lähetysiltaa ke 15.12.
Päivä- ja perhekerho-
jen  säännöllinen viikko-
toiminta on joulutauolla 
13.12.2010–16.1. 2011. Päivä-
kerhot jatkavat viikolla 3 ja 
perhekerhot viikolla 4. 
Salonpään ry:  Joulujuhla pe 
10.12. klo 14 ry:llä. 
Kirkonkylän ry: Joululau-
luilta kirkossa pe 10.12. klo 
20, Markku Seppänen. Myy-
jäistavaroiden vastaanot-
to, ruokailu ry:llä  la 11.12. 
klo 14.30. Myyjäiset klo 17, 
seurat klo 20 Juhani Lepis-
tö. Joulujuhla su 12.12. klo 
14 ry:llä. Varttuneiden jou-
lujuhla ke 15.12. klo 12 ry:llä. 
Seurat to 16.12. klo 14 Sa-
lonkartanossa. Miesten ne-
liön jouluruokailu pe 17.12. 
klo 17.30 Pappilassa. Seu-
rat Teppolassa la 18.12. klo 

hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut to 9.12. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
omaishoitajien ryhmä to 
9.12. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 12.12. klo 16 kirkos-
sa, kanttori Ossi Kajava, lap-
sikuoro, puhe Jouni Heikki-
nen. 
Kauneimmat joululaulut su 
12.12. klo 19 kirkossa, kant-
tori Ossi Kajava, soololau-
lua Anne-Mari Ranta-Pylk-

könen, puhe Pekka Kyllönen. 
hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut ma 13.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Pekka Kyllö-
nen.
Sanginjoen seurakuntapii-
rin joulujuhla ti 14.12. klo 12 
Taimi Lohelalla, Leena Leske-
lä, Ossi Kajava, Pekka Kyllö-
nen. Pikkupaketti mukaan!
hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut ti 14.12. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
hartaus ti 14.12. klo 14 tk-

sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Jouni Heik-
kinen.
Joulukonsertti ti 14.12. klo 
18 kirkossa, Kempeleen Ran-
taveikot ja –vuokot.
Kauneimmat joululaulut ti 
14.12. klo 19 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Ossi Kajava, 
Simo Pekka Pekkala.
työttömien jouluruokai-
lu ke 15.12. klo 12 seurakun-
tatalossa. Ilmoittautumiset 
13.12. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284. 
hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut ke 15.12. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Rukouspiiri ke 15.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kauneimmat joululaulut 
to 16.12. klo 13.30 Mikevan 
palvelukodeissa, Ossi Kajava, 
Pekka Kyllönen.
hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut to 16.12. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kauneimmat joululaulut to 
16.12. klo 19 Kylmälänkylän 

10.12. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Yökahvila Va-
lopilikku la 11.12. klo 19–24 
Nuokkarilla. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisille 
su 12.12. klo 12–13 srk-talon 
alakerrassa. Lasten, nuorten 
ja perheiden yhteinen joulu-
juhla pe 17.12. klo 18 kirkon-
mäellä. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Jouluinen perhe-
kerho to 9.12. klo 18–20. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Joulujuhla pe 10.12. klo 19 
4–6-lk Koortilassa. Aikuis-
ten joulujuhla la 11.12. ry:llä. 
Seurat ja joululaulutuokio 
su 12.12. klo 14 ry:llä. Päivä-
kerhot ma 13.12. klo 17.30 ja 
18.30 ry:llä. Lauluseurakerho 
ti 14.12. klo 13.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Sisarilta pe 10.12. klo 19 
ry:llä. Joulujuhla su 12.12. klo 

kappelissa, Ossi Kajava, Pek-
ka Kyllönen.
Diakonian avustusasiois-
sa pyydetään ottamaan yh-
teyttä diakoniatyöntekijöi-
hin 14.12. mennessä, jotta 
avustusasiat pystytään käsit-
telemään ennen joulua. Dia-
koniatoimiston puhelinpäi-
vystysajat tiistaisin ja tors-
taisin klo 9–10 p. 533 2862. 
Lapset ja perheet: Joului-
nen perhekerho to 9.12. klo 
18–20 Laitasaaren rukous-
huoneessa, ohjelmassa jou-
luaskartelua ja -leipomista. 
Perhekerhot joulutauolla vii-
kosta 50 alkaen, joulun jäl-
keen kerhot jatkuvat viikolla 
2. Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 12.12. klo 16 kirkos-
sa, mukana lapsikuoro. Las-
ten, nuorten ja perheiden 
yhteinen joulujuhla pe 17.12. 
klo 18 kirkonmäellä.
nuoret: Koulupastoripäivys-
tys to 9.12. klo 11–12.15 ylä-
koululla ja lukiolla. Päivystys 
pe 10.12. klo 15–17 nuoriso-
toimistolla. Nuorten ilta pe 

16 ry:llä. 
Kastettu: Iivo Petter Hanhi-
rova.

11.30. Seurat su 19.12. klo 16 
ry:llä, Jorma Vuorma, Timo 
Määttä. Seurat su 26.12. klo 
16 ry:llä, Matti Niemelä, Toi-
vo Määttä. Seurat 31.12. klo 
19 ry:llä, Olavi Hyry, Mauno 
Linnanmäki.

Joulunajan 2010 tapahtumia


Kotisivuillamme
www.oulunsalon-

seurakunta.fi
on avattu

SeuRaKuntaKySeLy
Vastaa ja vaikuta!
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Pieni joululaulukonsertti
Perjantaina 10.12. klo 19 Pyhännän 

seurakuntatalossa
Virpi Piippo ja soitinryhmä

Hartaus Reijo Tuomola

Jouluinen
iltamusiikki

Perjantaina 17.12. klo 19 Pyhännän kirkossa
Lapsi- ja nuorisokuoro

Kuoron johto Veijo Kinnunen
Hartaus Reijo Tuomola

Laulamme myös yhteislauluja!

Limingan musiikkiopiston
joulukonsertti

Tiistaina 14.12. klo 19 Rantsilan 
seurakuntatalossa

Limingan musiikkiopiston oppilaat soittavat
pianoa, haitaria ja trumpettia.

Kahvitarjoilu stipendirahaston hyväksi. 

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

Koko perheen 
jouluaskarteluiltapäivä
torstaina 16.12. kello 14–18 
Tyrnävän seurakuntatalon juhlasalissa.
Sisäänkäynti pääovesta. Iltapäivän 
aikana on mahdollisuus askarrella 
erilaisia joulukortteja ja -koristeita. 
Tilaisuus on maksuton. 
Askartelemaan voi tulla mihin aikaan 
vaan kello 14–18 välillä, mutta olethan 
paikalla mielellään ennen kello 17, jotta 
ehdit askarrella.
Tervetuloa koko perheellä! Lisätietoja 
saa lastenohjaajilta.

Kirkkovaltuuston ko-
kous  ti 14.12. klo 19 
Tyrnävän seurakun-
tatalossa. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja 
on yleisesti nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa 
17.12. 2010–17.1.2011.

Kirkkovaltuuston kokous ke 
22.12. klo 18 Rantsilan srk-ta-
lossa.
Siikalatvan 10-isoset la 
18.12. klo 11–17 Pyhännän 
srk-talossa. 
Lähetystyö kiittää ja toi-
vottaa siunattua adventin ja 
joulun aikaa! Lämpöiset kii-
tokset ahkerille talkoolaisille 
sekä muille toimijoille myy-
jäisistä ja siivouksesta. Tuo-
tot: siivous 1 000 €, myyjäiset 
Pyhäntä 347 €, Piippola 483 
€, Rantsila 220 €, lähetyslou-
nas Kestilässä 271 €.

Kestilä
Rauhanyhdistyksen joulu-
myyjäiset pe 10.12. klo 9–11 
vanhassa seurakuntakodissa.
Seurat su 12.12. klo 19 Kesti-
län ry:llä, Kari Päkkilä.
Kirkkokuoro to 9.12. klo 19 
srk-kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to 9.12. 
klo 11, varkkarikerho ti 14.12. 
klo 15 kerhokodissa.
avioliittoon kuulutettu: 
Mika Jaakko Jokitalo ja Iida 
Matleena Myllyoja.
Kuollut: Jaakko Iisakki Pel-
likka 82.

Piippola
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla su 12.12. klo 15 srk-ko-
dissa. 
Siioninvirsiseurat ti 14.12. 
klo 18.30 Väinölässä.
Kauneimmat joululaulut ke 
15.12. klo 19 Shellin baarissa. 

Hartaus Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä. 
Kauneimmat joululaulut 
pe 17.12. klo 19 Kairanmaan-
talolla Leskelässä. Hartaus 
Merja Jyrkkä, kanttorina Un-
to Määttä. 
Veteraanikuoro to 9.12. klo 
11 srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerho ti 
14.12. klo 16 srk-kodissa. 

Pulkkila
adventtijuhla pe 10.12. klo 
12 veteraaneille, seurakunta-
kerholaisille ym. srk-kodissa. 
ompeluseurat pe 10.12. klo 
19 Hanna-Briita ja Hannu Ke-
dolla.
Seurat su 12.12. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä, Han-
nu Saartoala.
ehtoollishartaus su 12.12. 
klo 15 vuodeosastolla.
Joululauluilta ma 13.12. klo 
19 Junnonojan rukoushuo-
neella. Samuel Korhonen, 
Timo Hakkarainen ja Mer-
ja Jyrkkä. Kanttorina Unto 
Määttä. Kylätoimikunnan 
tarjoamat torttukahvit Laak-
kolan koululla.
ystävyysseura ti 14.12. klo 
13 vanhustentalolla.
Jouluhartaus pe 17.12. klo 
13 Koivulehdossa, Hakkarai-
nen ja Määttä. 
Raamattuluokka la 17.12. 
klo 19 ry:llä.
Kerhot: Perhekerho ma 
13.12. klo 10, varhaisnuor-
tenkerho to 9.12. klo 16, päi-

väkerho pe 10.12. klo 10 srk-
talon kerhohuoneessa. 
Kastettu: Miia Emilia Siek-
kinen. 
Kuollut: Anna Vendla Eliisa 
Hyytinen s. Junno 89.

Pyhäntä
Joululauluhetki to 9.12. klo 
10 Nestorissa.
Diakoniakylätoimikuntien 
järjestämä joulujuhla to 
9.12. klo 11 seurakuntako-
dissa.
Jouluinen matka päiväko-
dilta kirkkoon to 9.12. klo 
18. Matka on tarkoitettu 
kaikille seurakuntalaisille. 
Matkan päätteeksi lämmin-
tä mieltä, mehua ja piparei-
ta. Järjestäjinä myös Pyhän-
nän päiväkoti ja 4H.
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.
Joulujuhla su 12.12. klo 14 
ry:llä.
Joulujuhla ke 15.12. klo 
11.30 Nestorissa. 
Vanhustentaloyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syysko-
kous pe 17.12. klo 10 Tako-
jantie 3 kerhohuoneella.
Lapsi- ja nuorisokuoron 
jouluinen iltamusiikki pe 
17.12. klo 19 Pyhännän kir-
kossa. Kuorot laulavat jou-

lulauluja. Laulamme myös 
yhteislauluja. Hartaus Reijo 
Tuomola. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke 
8.12. klo 17 ja veteraanikuo-
ro to 9.12. klo 12, lapsikuoro 
klo 16.30 ja kirkkokuoro klo 
18 srk-talossa. 
Kerhot: Puuhakerho to klo 
12.15 alakoululla ja varkka-
rikerho to klo 14.30 kerho-
tilassa. 

Rantsila
tarvitsetko kirkkokyytiä? 
Rantsilan kappelissa tarjo-
taan kyytejä joulunajan tilai-
suuksiin (12.12. ja 24.–25.12.). 
Ilmoita yhteystietosi toimis-
toon p. 0207 109 736 tai kap-
palaiselle 020 7109 731.
Seurakunnan joulujuhla to 
9.12. klo 11 srk-talossa. Mu-
kana veteraanikuoro.
Seurat su 12.12. klo 13 ry:llä.
Kauneimmat joululaulut su 
12.12. klo 19 Rantsilan kir-
kossa. Hartaus Merja Jyrk-
kä. Kanttorina Arja Leino-
nen. Mukana veteraanikuo-
ro, lapsikuoro Stellat ja Kat-
ja Partala.
eläkeliitto ti 14.12. klo 11 
srk-talossa.
Varttuneiden joulukerho ti 
14.12. klo 12 ry:llä.
Limingan musiikkiopiston 
joulukonsertti ti 14.12. klo 
19 srk-talossa. Limingan mu-
siikkiopiston oppilaat soitta-
vat pianoa, haitaria ja trum-
pettia, kahvitarjoilu stipen-

Lasten kirkkohartaus pe 
10.12. klo 10–11 Tyrnävän 
kirkossa, kappalainen Ou-
ti Pohjanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.
hartaus eläkeliiton kerhossa 
pe 10.12. klo 11 Temmeksen 
srk-talossa.
Lepolan hartaus pe 10.12. 
klo 13.30.
Kauneimmat joululaulut su 
12.12. klo 19 Tyrnävän kirkos-
sa ja Temmeksen kirkossa, 
kirkkokyyditys Temmeksellä. 
Kauneimmat joululaulut  
ma 13.12. klo 18 Kristiina ja 
Pentti Aholalla Haurukylässä.
Seurakuntakerhon, diako-
nian ja lähetyksen joulu-
juhla ti 14.12. klo 12 Tyrnä-
vän seurakuntatalossa. Halu-
tessasi voit ottaa pienen pa-
ketin mukaasi. 
Kirkkovaltuuston kokous  ti 
14.12. klo 19 Tyrnävän seura-
kuntatalossa.
Päivä- ja perhekerholaisten 
joulukirkko 16.12. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa.
Koko perheen jouluaskar-
teluiltapäivä to 16.12. klo 
14–18 Tyrnävän seurakunta-
talossa.
nuttujen neulomisilta to 
16.12. klo 17  Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa. 
Nuttuja neulotaan viimeistä 
kertaa tänä vuonna. Jatkuu 
ensi vuonna. 
Perhepäivähoitajien joulu-
hartaus pe 17.12. klo 9.30 
Murron kerhotilassa. 
Kauneimmat joululaulut pe 

dirahaston hyväksi. 
nuortenilta ke 15.12. klo 17 
Nuppulassa.
Joululaulutilaisuus ke 15.12. 
klo 19 Mankilan rukoushuo-
neella. Hartaus Merja Jyrk-
kä. Kahvitarjoilusta vastaa 
Mankilan maa- ja kotitalo-
usnaiset. Mankilan rukous-
huoneen pihalle pystyte-
tään muualle haudattujen 
muistoksi risti. Ristin siunaus 
ennen joululaulutilaisuutta.
Päihdetyön joulujuhla to 

16.12. klo 13 srk-talossa.  
Kerhot: Pallerokerho ma 
13.12. klo 10 pallerokirkos-
sa. Tyttökerho ma 13.12. klo 
13.15 ja klo 15.30 Nuppulas-
sa. 
Päiväkerhot: Pikku Nuput to 
9.12. klo 12 Nuppulassa, Ho-
vin Nuput pe 10.12. klo 10 
Hovin koululla. 
Kuollut: Aulis Räbinä 76, Elsa 
Marjatta Anttila 58.

17.12. klo 19 Suutarinkylässä 
Röön Retretissä, Kylmäläntie 
135a. Lämmintä ylle ja alle.   
nuoret: Nuortenillat to 
9.12., pe 10.12. ja pe 17.12. 
klo 18 Tyrnävän seurakunta-
talon kerhohuonessa. 
Rippikoulu: Nuortenilta, 
ryhmä IV to 9.12. klo 18 Tyr-
nävän srk-talossa. Ryhmä III 
nuortenilta pe 10.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talossa.

teMMeS
Joulumyyjäiset la 11.12. klo 
10 Temmeksen seurakunta-
talossa, järjestäjinä Diako-
nia- ja lähetyskylätoimikun-
ta ja Lakeuden kehitysvam-
maisten tuki ry.
Päivä- ja perhekerholaisten 
joulukirkko 14.12. klo 10 
Temmeksen kirkossa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 11.12. klo 
12 ry:llä, ruokailu klo 11. Seu-
rat su 12.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 12.12. klo 14 
ry:llä.
Kastettu: Saaga Juulia Kok-
konen, Vilma Linnea Niemi.

w w w.sxc . hu /  Ch r i s t a  R i c h e r t
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Näen auringonpimennyksen 
valon timanttirenkaisen surun

Lukunurkka

Liehu, Rakel: Älä vielä lähde. 
Runoja vuosilta 2008–2009. WSOY 2010.

”Viisas mies lähti, ei nähnyt: maa järisi, taulut ro-
mahtivat seiniltä, vaatteistani tipahteli tuhkaa, Muis-
tot pakenivat surun savua, epätoivoa, vihaa.” 

Näin kuvailee oloaan, tuntemuksiaan ja kokemuk-
siaan Rakel Liehu uusimassa runokirjassaan. Runot 
ovat syntyneet surussa ja kaipauksessa, menneiden 
aikojen muisteluissa, rakkaan läheisen, aviomiehen-
sä, kuoleman koskettamana.

Nimirunossa todetaan: ”Älä vielä lähde rakkaani, 
emme ole tilanneet matkaa Tiibetiin, linnunpönttö 
on korjaamatta, kolmas omenapuu istuttamatta, Älä 
vielä lähde, et ole ostanut oboeta, josta usein puhuit, 
Suuri konsertto on kesken.” 

Rakel Liehu kuvaa runoissaan surun tien vael-
lustaan, kaipaustaan, saavuttamattomia unelmiaan, 
rakkauttaan, itkua, raivoaan karheankauniin herkäs-

ti ja koskettavasti. Hän purkaa ja maalaa surumaa-
ilmaansa haavekuviin, mielikuviin, vertauskuviin, 
konkreettisiin muistokuviin. Hän muistelee yhteistä 
eloa, tapahtumia ja sanoja, viimeisiä hetkiä sairaa-
lassa. ”Tiimalasisi on lähes tyhjä; kultainen hiekka 
valuu sihisten, sihisten, vielä saan tuntea kuumuute-
si, kohta pukisin sinut vieraaseen paitaan, vielä saan 
puhua, ja sinä ehkä kuulet. Nukut, käteni on turvas-
sa sinun kädessäsi, sydämeni lyö taivaan valtavien 
tulien tahtiin.”

Suru on tie, matka. Rakel Liehun sururunot tuo-
vat sen todeksi ja lähelle, oppaaksi lukijan ajatuksiin 
ja kokemuksiin. Runokirja on koskettava ja riipaiseva 
lukukokemus ja sen äärellä on hyvä pysähtyä. 

Tulevaisuus jatkuu lapsenlapsissa, mutta suru on 
ja pysyy: ”On lauluja joita ei lauleta yksin – sinä sen 

tiesit – Ne ovat suuria lauluja, ne näkevät vuorien yli, 
ne sitovat sydämet, elävät ja kuolleet, lujaksi lyhteeksi 
yhteen. On lauluja, rakkaani, joita ei joskus voi laulaa, 
vain kuulla.” 

Runot ovat tiiviitä ja selkeitä, henkilökohtaisen su-
run koskettamia, säkeitä suruun ja näkymiä ”maail-
masta noetun lasin läpi”.

JUHA VÄHÄKANgAS

Laura Sippola. Stadion. 
Jupiter 2010.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Jatta Joutsela sai eniten irti Laura Sippolan Stadion-levyn tunnelmasta ja sanoituksista. 

Stadion on helsinkiläisen 
laulaja-lauluntekijä Lau-
ra Sippolan toinen albu-
mi. Lapualaissyntyinen 

Sippola opiskeli Oulussa Madet-
ojan musiikkilukiossa. Sen jäl-
keen hän on opiskellut pianon-
soittoa Oulun konservatoriossa 
ja Helsingissä Sibelius-Akatemi-
assa. Ensimmäisen yhtyeensä Sip-
pola perusti jo lukioaikoina.

Stadionin kuunteli oululainen 
musiikinopettaja ja luokanopet-
taja Jatta Joutsela. Hän seuraa 
musiikkia ja alan tapahtumia jo 
työnsäkin puolesta, tosin äitiys-
loman ja hoitovapaan aikana seu-
raaminen on jäänyt vähemmälle. 

Sippolan musiikki oli Joutselalle 
uusi tuttavuus. Nimi oli kuiten-
kin ennalta tuttu ja Joutsela oli 
nähnyt laulajasta välähdyksen 
televisiossa. Hän ei ollut ehtinyt 
muodostaa näkemänsä pohjalta 
artistista kovin kattavaa ennak-
kokäsitystä. 

– Laulajan ääni yleensä joko 
miellyttää tai ei. En kovin paljon 
tykännyt hänen äänestään, sanoo 
Joutsela. Levyä kuunnellessa sel-
visi, että kyseessä on ilman muu-
ta taitava ja persoonallinen muu-
sikko.

– On aina hienoa, kun joku sä-
veltää ja sanoittaa itse laulunsa.

Tunnelmat 
tallessa
Joutsela löysi kappaleista hienoja 
tunnelmia ja melodioita. Nokke-
lissa ja nerokkaissa sanoituksis-
sakaan ei ole moittimista. 

– Niissä sanottiin asioita hie-
nosti, kuten ”hukuttautuakseen 
jälleen suoritusten suolamereen” 
tai ”mikset vastaa, kun rintaa-
si taon/kuka sydämeesi majoit-
tuu”, hän sanoo.

Toisella kuuntelukerralla Jout-
sela sai levystä jo paremman vai-
kutelman. Musiikinopettajaan 
kolahti erityisesti paljon ra-
diosoittoa kesän mittaan saanut 
kappale Kesäyö koulun päättymi-

sineen ja suvivirsineen. Laulajan 
ääni ja tapa käyttää sitä ei vain 
vieläkään kolahtanut. 

– Spiraalikiertoa-kappaleeseen 
hänen äänensä sopi, Joutsela sa-
noo.

Vaatii usean 
kuuntelukerran
Joutsela piti myös On päiviä -kap-
paleesta, jossa oli vain kolme sä-
veltä. Se oli hänestä nerokas kai-
kessa yksinkertaisuudessaan.

Myös Matka oli Joutselan mie-
lestä hieno kappale. 

 – Se muistutti jotenkin Timo 
Kiiskisen kappaleita.

Joutsela pohtii, että jos levyä 

olisi kuunnellut vielä enemmän, 
se olisi lähtenyt avautumaan pa-
remmin. Useamman kuuntelu-
kerran tarvitsi esimerkiksi levyn 
nimikappale Stadion. 

– Aluksi en tykännyt siitä yh-
tään. Lopulta se olikin soitannol-
lisesti eheä ja omanlaisensa.

Vaikka laulajan ääni ei kos-
kettanut eikä levy Joutselan mie-
lestä ole kovin helposti lähestyt-
tävä, on se hänestä ehdottomas-
ti kuuntelemisen arvoinen. Jo-
kainen kuuntelukerta antaa taas 
uusia näkökulmia ja laulajan per-
soonalliseen laulutyyliinkin tot-
tuu.

PÄIVI MÄKINeN

Ei helpoimmin lähestyttävä levy


