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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Suomenmaan pääkirjoituksessa kriti-
soidaan uutisointia ympäristöministeri 
Paula Lehtomäen osakeomistuksiin liit-
tyen.

”Epäilyksen heittäminen ministerin 
osakekauppojen päälle oli yhteiskunnal-
lisesti merkittävää. Sen sijaan epäilysten 
osoittautuminen perättömiksi ei meinan-
nut millään ylittää uutiskynnystä. Epäilys 
riitti ylittämään uutiskynnyksen, totuus 
ei siihen enää riittänyt.”

Pekka Perttula, 
Suomenmaa 10.12.2010

Myös kirkossa on taipumusta sensuroida 
epämiellyttäviä aiheita.

”Kirkon keskustelussa on alettu ko-
rostaa kirkon moniäänisyyttä. Kun sit-
ten monien äänien joukossa on vedottu 
Raamattuun, tätä ääntä ei halutakaan hy-
väksyä joukkoon. Käytännössä Raamat-
tuun vetoamista on alettu sensuroida.”

Johan Helkkula, 
Kirkkolaiva 9.12.2010

Uutisten järkevämmän valitsemisen pe-
rään kuuluttaa myös Anna-Kaisa Her-
munen Kalevan kolumnissaan.

”Yhteiskuntamme elää ihan huomaa-
matta vaarallista aikaa. Viime vuoden 
teollisuustilastot kertovat, että teollisuus-
tuotantomme on laskenut yli 20 prosent-
tia. Kukaan ei nyt tunnu puhuvan asias-
ta. Teema ei ole myyvä. Viikon teema on 
sen sijaan kuka näyttää eniten rintojaan.”

Anna-Kaisa Hermunen, 
Kaleva 12.12.2010

Vaikeistakin asioista puhuminen on tär-
keää, kuten eräs kolumnisti muistuttaa 
pohtiessaan, kuka on terroristi.

”Kansainvälisen yhteisön edustajien 
on vaikea tai lähes mahdotonta tavata ter-
roristilistoilla olevia henkilöitä. Nämä sa-
mat henkilöt saattavat kokea, ettei heidän 
mielipiteitään haluta kuulla tai ettei heille 
jätetä muita keinoja tavoitteidensa edistä-
miseen kuin väkivalta.”

Antti Pentikäinen, 
Kirkko & Kaupunki 9.12.2010

Aatoksia

Ego vai sielu?

Otsikko tuntuu valistuneen 
ihmisen pilkalta; olemme-
han tietoisuutemme hui-
pulla. Länsimainen huma-

nismi ja kulttuuri antaa ymmärtää, 
että nykyinen teknologia on avarta-
nut ihmisen henkisen elämän kor-
keammalle kuin koskaan.

Onko sittenkään niin? Entä jos 
Egomme, tietoinen itsemme, on an-
tanut ymmärtää, mitä me tarvitsem-
me, mutta ei kykene kertomaan mitä 
sielumme tarvitsee? Ihmisen jakau-
tuneisuus hallitsee, ei ainoastaan it-
seämme, vaan koko maailmaa. 

Tämä on helppo perustella. Siihen 
riittää maailman menon hiemankin 
syvällisempi tarkasteleminen. Maa-
ilma natisee taloudellisen romah-
duksen partaalla, yksilöt haukkovat 
henkeään henkisten puutteiden kil-
juessa nälkäänsä. Henkinen elämä ei 
ole egon listalla korkealla, se on kes-
kittynyt hamuamaan, mitä maailma 
julistaa meidän tarvitsevan.

Voimme kuvata ongelmaa klas-
sisella esimerkillä. Asiantuntijat nä-
kevät ihmisen kolmikerroksisena ra-
kennuksena. Ensimmäisessä kerrok-
sessa asuu ”millaisena ihmiset halu-
avat minun olevan”. Toisessa ”mil-
laisena itse haluan itseni olevan” ja 
kolmannessa ”millainen todellisuu-
dessa olen”.

Elämme egoamme kolmannes-
sa ja toisessa kerroksessa, ensim-
mäisen jäädessä ylimpien kerrosten 
loukkuun. Tämä ”pyhä kolmio” kul-
kee mukanamme kaikkialle. Kuvit-
telemme olevamme itsemme herro-
ja, todellisuudessa olemme egomme 
vankeja. Tarjoamme itseämme toi-
sille ja itsellemme sellaisilla sosiaali-
silla kyvyillä ja ominaisuuksilla, jot-
ka käyvät kaupaksi kollektiivisesti 

hyväksytyillä markkinoilla.
Kyllä, kysymys on puhtaasta 

markkinataloudesta. Pinnallisuuden 
huippu on kuvitella, että markkina-
talous on vallassa vain taloudessa. Se 
on kahmaissut otteeseensa myös ih-
misen. Mitkään arvot eivät voi olla 
toimijoina irrallaan ihmisistä. Poli-
tiikka, uskonto ja kulttuuri ovat pro-
pagandaa, jos ne eivät viesti toimin-
nan alkulähdettä.

Olen vakuuttunut, että edellä 
mainitun periaatteen hyväksyminen 
edellyttää ihmisenä olemisen uhkaa. 
Usein se on syvällinen elämän tar-
koituksellinen kriisi. Suru ei suin-
kaan aina ole ilon puutetta, vaan aje-
lehtimista rannattomilla vesillä. Pää-
määrätön elämä on nykyisen valistu-
neen ihmisen valistumaton kohtalo. 
Emme näe eteenpäin, koska emme 
näe sisäänpäin. 

Vastavoima persoonallisen per-
soonattomuuden markkinoilla on it-
sensä tiedostava ihminen. Niin nai-
vilta kuin se tuntuukin, todellinen 
elämä alkaa sielunsa todellisen tilan 
kohtaamisella. Ilman todellisuutta ei 
voi olla todellista ihmistä ja todellis-
ta elämää.

RaiNeR FRimaN
Kirjoittaja on oululainen 

kirjailija ja toimittaja

Raha pyörittää maailmaa. Tuntuu, että 

yhä useammin se on tärkein kriteeri va-

lintoja tehtäessä. Joskus se on jopa ai-

noa kriteeri. Tulevaisuus nähdään varautumi-

sena vielä pahemman päivän varalle. 

Säästäväisyys on hyve, mutta tärkeintä lie-

nee kuitenkin on, että asiat tulevat hoidetuik-

si. Seurakunnissa ei voida unohtaa päätehtä-

vää: evankeliumin jalkauttamista. Kirkon työ ei 

ole haalia mammonaa vaan olla läsnä ja tukea 

ja kohdata seurakuntalaisia.

Seurakunnat ympäri Suomea varautuvat 

tulevaisuuteen, jossa ne saavat yhä vähemmän 

verotuloja. Vaikka tulevaisuus näyttäytyy pak-

kosäästöjen aikana, tulojen pienenemisellä voi 

olla myös tervehdyttävä vaikutus. Ehkä tulevai-

suudessa on mahdollista keskittyä yhä enem-

män olennaiseen. 

Laaja rakennuskanta ja vajaakäytöstä kai-

kuvat kirkkotilat kaipaavat uusia omistajia tai 

uusia käyttömahdollisuuksia. Hallintokoneis-

ton luulisi pienenevän automaattisesti, kun on 

vähemmän hallittavaa. Ehkä kaikenlaisten lip-

pulappusten täyttäminenkin vähenisi.

Vaikka kirkko viisaasti varautuukin tulevaan, 

ei sillä ole vielä paniikkia. Jotta konkurssin 

uhka pysyisi poissa myös jatkossa, toiminnan 

painopistettä on kuitenkin muutettava hallin-

noimisesta kohtaamiseen. 

Mani, mani, mani

Media tarvitsee itsekritiikkiä
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Kirkon kasvot eivät 
saa olla Oulussa asti, 
Oulujokeen vuoden 
vaihteessa yhdistyvässä 
Yli-Iissä ajatellaan. 
Seurakunnan palvelupiste 
onkin jäämässä 
seurakuntatalolle. 

Yli-Iissä selviää nopeas-
ti, mistä pitäjäläiset eivät 
luovu sovinnolla, vaikka 
seurakunta on liittymäs-

sä reilun kahden viikon päästä 
Oulujoen seurakuntaan.

Se on oma kirkkoherranviras-
to tai palvelupiste.

– Jos virasto lähtee, sitten alkaa 
tyytymättömyys, Yli-Iin seura-
kunnan kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Matti Kakko ennustaa.

Kakko perustelee viraston säi-
lyttämistä sillä opetuksella, jon-
ka kirkko sai lokakuisen suuren 
eroaallon yhteydessä.

– Kirkolla pitää olla tutut kas-
vot, jotta se tuntuu läheiseltä ja 
omalta. 

Yli-Iin seurakuntatalolle on 
jäämässä vuoden vaihteen jäl-
keen palvelupiste, mutta kyläläi-
siä säikäytti se, että Oulujokeen 
vuonna 2007 liittyneessä Ylikii-

mingin seurakuntapiirissä sään-
nöllinen virastopäivystys loppui 
tänä syksynä.

entisten yli-iiläisten 
työ ei mene hukkaan
Yli-Iistä tuli itsenäinen seura-
kunta kyläläisten päättäväisyy-
den seurauksena 1917. Matti Ka-
kon mukaan liittyminen Oulujo-
en seurakuntaan ei merkitse vuo-
sisadan vaihteessa eläneiden yli-
iiläisten perinnön 
hukkaamista.

– Meidän pitää 
elää ajassa. Oli-
simme selviyty-
neet itsenäisinä 
ehkä vielä jonkin 
aikaa, mutta sitten 
tie olisi kuljettu 
loppuun tulojen ja menojen epä-
suhdan vuoksi. Hyvätkin metsät 
ehtyvät lopulta.

Kakon mukaan toivon näkö-
alat avautuvat, kun katsoo asioi-
ta pitkälle eteenpäin.

– Sen me osaamme Yli-Iissä. 
Täällä vesi virtaa vauhdilla ja pel-
lot ovat aukeita. Tällaisissa mai-
semissa on helppo katsoa kauas.

– Seurakunnan pääasia, evan-
keliumi, säilyy samana liittymi-
sestä huolimatta. Sanaa Yli-Iis-
sä tullaan julistamaan edelleen. 

Vain hallinto, jonka kautta seu-
rakunnan palvelut jatkossa tuo-
tetaan, tulee muuttumaan, yli-ii-
läisenä uuteen Oulun yhteiseen 
kirkkovaltuustoon valittu Kakko 
tähdentää.

isot organisaatiot 
kysyvät sietokykyä
Kakko toimi ennen eläkkeelle 
jäämistään Lapin sairaanhoito-
piirin johtajana. Siinä työssä hän 

oppi ratkomaan seu-
rakuntia huomatta-
vasti suuremman 
julkishallinnon on-
gelmia. 

Siksi hän ei hät-
kähdä, vaikka Yli-Iin 
liittyminen Oulujo-
keen kokisi myös jon-

kinlaista vastatuulta.
– Jos tahtoa on, epäkohdat sel-

viävät. Niihin on puututtava vi-
rallista tietä. Takanapäin pur-
naaminen ei vie asioita eteen-
päin. Iso seurakunta pakottaa 
kasvattamaan sietokykyä.

Ensimmäistä kauttaan luotta-
mushenkilönä toimiva Kakko pa-
hoittelee, että seurakunnat ovat 
muihin julkisiin hallintoihin, ku-
ten kuntiin ja kuntayhtymiin, ver-
rattuna sulkeutuneimpia. 

Kirkolla onkin vielä opittavaa 

avoimuudessa, hän arvioi ja on 
valmis työskentelemään sen eteen.  

Suurin muutos 
vasta edessä
Kakon mukaan todelliset muu-
tokset Yli-Iissä ovat edessä vasta 
vuoden 2013 alusta. Kun Hauki-
pudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsa-
lo ja Yli-Ii liittyvät yhteen, yhdis-
tyvät myös seurakunnat.

Kakko toivoo, että silloin Yli-
Ii ja Kiiminki hyötyvät toisistaan.

– Onhan se aivan eri asia kus-
tannuksia ajatellen, onko mah-
dollinen yhteistyökumppani 20 
kilometrin päässä vai lähes 50 ki-
lometrin päässä niin kuin Oulu-
joki nyt, hän toteaa.

Kakon mukaan yli-iiläiset ei-
vät odota hattu kourassa, mitä iso 
Oulun seurakuntayhtymä heille 
tarjoaa. Pelkkä entisten palvelu-
jen turvaaminen ei riitä pidem-
män päälle, hän sanoo.

– Vanhusten määrä Yli-Iis-
sä kasvaa koko ajan. Vanhustyö 
tarvitseekin tekijöitä ja ehkä ai-
van uudenlaisia palveluja. Olisi 
hienoa, jos myös seurakuntam-
me lapsi- ja nuorisotyö moni-
puolistuisi.

Kakon mukaan yli-iiläiset ovat 
kiinnostuneita myös siitä, millai-
sia uusia käytäntöjä Oulun papit 

tuovat jumalanpalveluksiin.

Kokemukset Ylikiimingin 
kanssa opettivat
Oulujoen kirkkoherra Jouni Rii-
pinen uskoo, että kokemukset 
Oulujoen ja Ylikiimingin yhdisty-
misestä helpottivat liitossopimuk-
sen tekemistä yli-iiläisten kanssa. 

– Aloitimme neuvottelut hy-
vissä ajoin viime vuoden alussa. 
Osasimme paneutua sopimuk-
sessa huolellisemmin yksityis-
kohtiin. Siinä huomioitiin tar-
kasti Yli-Iin seurakunnan eri-
tyiskorostukset, kuten luonteva 
yhteistyö herätysliikkeiden, kun-
nan ja järjestöjen kanssa.

– Olemme puhuneet keske-
nämme niin hallinnosta kuin 
käytännön seurakuntatyöstä. 

Riipinen tähdentää silti, että kes-
kusteltavaa riittää jatkossakin. Kah-
den erilaisen kulttuurin yhteenso-
vittaminen ei onnistu hetkessä.

– Elämä isossa seurakuntayh-
tymässä on erilaista kuin pienes-
sä itsenäisessä seurakunnassa, 
hän sanoo rehellisesti.

RiiTTa HiRVONeN

Oulujoen ja Yli-Iin 
seurakuntaliitoksen käytännön 
vaikutukset tiivistettynä sivulla 17.

Yli-iin kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Matti Kakolla ei ole syytä epäillä oululaisten tahtoa kuunnella yli-iiläisiä.

Lähes sadan vuoden itsenäisyys 
päättymässä Yli-Iissä

R i i t t a  H i r vo n e n

Iso seurakunta 
pakottaa 
kasvattamaan 
sietokykyä.
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Mikä moderni kirkko rakennettiin 
pienen ja puisen rinnalle?

Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään 20.12. osoit-
teeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinulla on paik-
kaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä se vastaukseesi.

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

Viime viikon kuvassa: Ou-
lunsalon kirkko

Kiitos kaikille osallis-
tuneille. Vastauksia saapui 
toimitukseen ennätysmää-
rä. Arvonnan voitti kempe-
leläinen Mirja Pesonen, jol-
le naapurikunnan kirkko on 
tullut tutuksi Oulunsalo Soi 
-tapahtuman konserttipaik-
kana.

maRJO HÄKKiNeN

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

Palautetta Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

• Kiitokset Tytti Pääkköselle Jumalan Sanan linjan mukai-
sista jutuista! Raitis tuuli tulvahtaa lehden välistä kun sinä 
olet ollut työssä.

• Vähän tylsähkö sivu parantakaa ulkomuotoa!!!

Toimitus vastaa: Ilmeisesti kommentti koskee Rauhan Ter-
vehdyksen nettisvuja. On totta, että sivut ovat vanhentuneen 
näköiset. Ne on otettu käyttöön vuonna 2006, eikä niitä ole 
sen jälkeen uusittu. Sivujen ulkoasun uudistaminen on kui-
tenkin suunnitelmissa, ja siihen otetaan mieluusti vastaan 
vinkkejä. Tällä hetkellä ja jatkossakin sivut sisältävät uusim-
man lehden ja lehtiarkiston pdf-muodossa, palautelomak-
keen sekä toimituksen yhteystiedot. Keskustelut käydään nyt 
ja jatkossa lehden postipalstalla ja Facebook-sivuilla.

elSi SalOVaaRa, Va. pÄÄTOimiTTaJa 

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Vastauksia Maija Kalliselle 1
Kaikki sielut ovat Jumalan, jo-
ka on kolmiyhteinen, Isä, Poi-
ka ja Pyhä Henki. Jumala, sy-
dänten ja omantunnon tutki-
ja voi tuomita pahat ja hyvät, 
ei ihminen. Jumalan on pelas-
tus ja tuomio.

Jumalan kansalla, ”uskovai-
silla” on Jumalan mielen mu-
kainen omantunnon maaperä. 
Siellä ei tehdä pahaa, siellä rak-
kaus on aitoa. En itse osaa vas-
tata kysymyksiisi, mutta Raa-
matusta löytyy vastaus myös 
fyysisiin kysymyksiin; mikä on 
oikein ja mikä väärin tai hyvää 
ja pahaa.

Ensi jakeissa Vanhassa tes-
tamentissa esiintyy valkeus, jo-
ka kuvaa Jeesusta. Jeesus on tie, 
totuus ja elämä. Sodat kuvaavat 
taistelua syntiä vastaan. Löy-

tyy Jumalan asettamat käskyt 
ja säädökset, siunaus ja kirous, 
uhrit, rukoukset, vallan aksio 
jne. Kertomus Jaakobin pojista 
herättelee ihmistä synnin tun-
toon. Siinä käydään läpi kai-
kenlaiset ihmisen tunteet lai-
dasta laitaan, pahuus ja hyvyys.

Profeetat erilaisilla kieliku-
villaan pyrkivät selventämään 
mahdollisuutta pelastumisel-
le. Jumalan sana erottaa sielun 
hengen nivelet ja ytimet. Maal-
liset asiat ja kertomukset ovat 
enimmäkseen hengellisten asi-
oiden vertauskuvia. Sielullinen 
kuvaa muitten henkien toimin-
taa maailmassa. Uudessa testa-
mentissa lihaksi tullut Jeesus 
on ihminen, Jumala ja Messi-
as, täydellinen uhri. Jeesuksen 
käskyn mukainen kaste ja usko 

ovat pelastustie ihmiselle.
Uskossa ei ole mitään fyysis-

tä, eikä se ole instituutioista riip-
puvaista. Usko on iloa ja rauhaa 
Pyhässä Hengessä ja se tekee ih-
misen hyvin onnelliseksi.

Raamatussa sana on selkeää 
ja hyvin järjestelmällistä eikä 
vaadi tulkintaa. Siksi raamat-
tupiiri on antoisa harrastus to-
tuuden etsijälle.

”Te ette ole tulleet sen vuo-
ren tykö, jota voidaan kä-
sin koskea tai joka tulessa pa-
laa. Vaan te olette tulleet Siio-
nin vuoren tykö, elävän Juma-
lan kaupungin, Taivaallisen Je-
rusalemin tykö.” Näin Jumala 
kansalleen.

maRia maNNiNeN
Oulu

Vastauksia Maija Kalliselle 2
Muutamia ajatuksia Mai-
ja Kalliselle, kun hän esit-
ti kysymyksiä konservatiiveil-
le (RT 40/2010). Olen ymmär-
tänyt, että nimitystä konser-
vatiivi käytetään näissä yhte-
yksissä vähintäänkin halveksi-
vasti henkilöistä, jotka pyrki-
vät opissa ja elämässä noudat-
tamaan Pyhää Raamattua. Sii-
nä mielessä minäkin olen van-
hoillinen. Joten yritän vastata 
ko. kysymyksiin.

Haluaisin kuitenkin en-
sin selventää, kuka on oikeas-
ti kristitty? 

Jeesuksen seuraajia, "sen 
tien kulkijoita" nimitettiin "na-
saretilaiseksi lahkoksi" ja sitten 
Antiokiasta lähtien (Ap.11:26) 
heitä haukuttiin "kristityiksi".  
Myöhemmin on alettu rekiste-
röimään ihmisiä, yleensä kas-
teen kautta (vauvana tai aikui-
sena), kirkkokuntien ja uskon-
yhteisöjen jäseneksi, niin et-
tä heistä on tullut nimellises-
ti kristittyjä, vaikka he kaikki 
eivät ole Raamatun mittapuun 

mukaan uudesti syntyneitä 
Hengestä eikä kaikilla ole Py-
hää Henkeä, eli eivät kaikki ole 
hengellisiä vaan on myös ns. 
"luonnollisia ihmisiä" (1. Kor. 
2:14) ja "lihallisia ihmisiä" (1. 
Kor. 3), siis käsitykseni mu-
kaan valtaosa kirkon jäsenistä 
ovat ns. nimikristittyjä.

Kohtaan 1) vastaan, et-
tä kyllä pääsääntöisesti hen-
gellinen ihminen, varsinkin 
jos omaa "henkien erottami-
sen lahjan", tuntee onko kir-
joitus Pyhän Hengen innoit-
tamana laadittu, vaikka ei kir-
joittajasta tietäisikään mitään. 
Periaatteessa toimii Raamatun 
paikka: "Henki yhdessä todis-
taa meidän Henkemme kans-
sa, että olemme Jumalan lap-
sia" (Rom. 8:16). Samoin on 
tunnistettavissa puhuja. Tie-
tenkin, helpointa tunnistami-
nen on, jos esim. puhuja puhuu 
vastoin Jumalan Sanaa. Ja /tai 
"puhujan (kirjoittajan) elämä 
huutaa, niin etten kuule", huo-
mautti eräs pastori.

Kohtaan 2a) vastaan, että 
varmin tapa on tutkistella aja-
tuksia Raamatun perusteella ja 
siinäkin on vaaransa että "kir-
jain kuolettaa". Ratkaisevaa on, 
että Henki säteilee ko. ajatuk-
sista uskoa, elämää, lohdutus-
ta ja toivoa lukijoilleen. Syntiä 
on tietenkin lahko- ja eriseu-
raisuuden henki (Gl. 5:20).

Kohtiin 2 b, c ja 3) vastaan, 
että kaikilla ihmisillä on oike-
us ja vapaus viljellä hyviä aja-
tuksia. Raamattumme mu-
kaan koko luomakunta on lan-
gennut ja pois poikennut Ju-
malasta ja on Jumalan kirkka-
utta vailla. Ymmärrän erään 
raamatunopettajan tavalla, 
että ihminen on läpeensä pa-
ha, mutta hänellä on taipumus 
tehdä hyvää, riippumatta mi-
tä uskontoa hän harjoittaa tai 
ei harjoita. 

peKKa J. pieTOla 
karismaattinen konservatiivi

Oulu
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Englannin kirkon päämies, 
Canterburyn arkkipiispa 
Rowan Williams puhuu 
joulun vieton puolesta. 

Hän kritisoi virkamiehiä, jotka 
poliittisen korrektiuden nimissä 
poistavat perinteiset joululaulut 
ja -näytelmät juhlinnasta.

Williams sanoo, että muiden 
uskontojen edustajat rakastavat 
tarinaa Jeesuksen syntymästä ja 
kunnioittavat joulun viestiä. Sik-
si he eivät myöskään loukkaan-
nu, vaikka joulua juhlistettaisiin 
julkisesti. Hänen mukaansa myös 
ei-uskovien kannattaisi pysähtyä 
ja pohtia joulun tarinaa ”haavoit-
tuvasta rakkaudesta”, joka ylitti 
kulttuuriset ja uskonnolliset rajat.

Arkkipiispa Williamsin kom-
mentteja on edeltänyt edellisen 
arkkipiispan tukema vanhoillis-

ten kristittyjen kampanja, jossa 
on pyritty rohkaisemaan usko-
via pitämään uskoaan esillä jul-
kisesti. Kampanjan takana olleet 
kristityt ovat huolissaan siitä, et-
tä joulu koetaan hävettävänä asi-
ana.

Williamsin mukaan poliitti-
seen korrektiuteen pyrkivät ih-
miset ovat yrittäneet kieltää tai 
rajoittaa joulunäytelmien ja jou-
lulaulujen julkista esittämistä. 
Perusteena kieltämiselle on ollut 
halu huomioida muiden uskon-
tojen edustajien omatuntoa.

Williams kommentoi näitä 
yrityksiä Radio Times -lehden 
kirjoituksessaan:

– Näissä pyrkimyksissä ei 
huomioida sitä, että muiden us-
kontojen edustajat sekä rakasta-
vat että  kunnioittavat joulun sa-

nomaa. Joulu on yksi Euroopan 
suurista vientituotteista. Joulu-
pukin ja hänen poronsa voi ta-
vata Shanghaissa ja Dar es Salaa-
missa – kaukana pohjoisnavalta.

– Vakavammin sanoen, jou-
lun tarinaa rakastetaan myös ei-
kristillisissä yhteyksissä. Yksi vii-
me aikojen parhaista ja herkim-
mistä Jeesuksen syntymästä ker-
tovista elokuvista on iranilaisten 
muslimien tekemä, Williams se-
littää.

– Joulun kertomus suojatto-
masta rakkaudesta koskettaa jo-
takin universaalia, vaikka se kie-
dottaisiin kaikenlaisiin outoihin 
joulun asuihin kuten vuosisato-
jen aikana on käynyt.

Viime vuosina joitakin kun-
tia on kritisoitu pyrkimyksistä 
minimoida kristillinen sanoma 

joulun vietossa. Esimerkiksi Bir-
minghamin kaupungilla oli jou-
lujuhlan sijaan ”Winterval”-juh-
la, jossa yhdistettiin elementtejä 
useista eri uskonnoista ja maalli-
sista tavoista joulun perinteiden 
kanssa. 

Canterburyn edellinen ark-
kipiispa, George Carey on kri-
tisoinut kunnanvaltuustoja jou-
luvalojen korvaamisesta ”talvi-
valonäyttelyillä” ja joulukortin-
valmistajia, joiden korteissa toi-
votetaan hyvää keskitalven aikaa 
termillä ”season’s greetings” sen 
sijaan, että toivotettaisiin reilusti 
”hyvää joulua”.

KaiSa aNTTila
 THe DailY TelegRapH

Oululainen Lahdenperä:

Kirkko on jo 
jakautunut
YLE:n uutisten haastattele-
man oululaisen kirkollisko-
kousedustaja Pekka Lahden-
perän mielestä kirkko on jo 
henkisesti jakautunut kahtia. 
Lahdenperä perää laajempaa 
omantunnonsuojaa papeille 
ja toivoo mahdollisuutta va-
lita seurakunta sen mukaan, 
edustaako se konservatiivisia 
tulkintoja vai liberaaleja.

YLE1:n Lauantaiaamu-lä-
hetyksessä vieraana ollut ark-
kipiispa Kari Mäkinen puoles-
taan sanoo, että kirkko ei voi 
katsella yhteiskuntaa ikään 
kuin ulkopuolelta ja elää jon-
kun muun säännöstön mu-
kaan. Kirkko on arkkipiispan 
mielestä osa yhteiskuntaa.

Facebookissa 
ruoditaan 
saarnat ja virret
Facebookin Kirkkokahvit-
ryhmän perustaja on oululai-
nen toimittaja Satu Kreivi-Pa-
losaari. Ryhmä määrittelee it-
sensä seuraavasti: 

”Tämä ryhmä on tarkoitet-
tu meille, joille kirkkokahvi 
maistuu! Rakastamme kirkko-
kahvien leppoisaa tunnelmaa, 
vaikka joisimme teetä. Eikä 
haittaa, vaikka kirkkokahveil-
la saataisiin kunnon väittely-
kin aikaan. Kirkkokahveil-
la ruoditaan kuullut puheet ja 
lauletut virret, kukat ja kuulu-
miset, papin kengät... Virtuaa-
lisille kirkkokahveille voi ko-
koontua koska vain, mutta eri-
tyisesti radio- ja tv-jumalan-
palvelusten jälkeen täällä on 
mukava juoda yhdessä sum-
pit/teet toisten kanssa.”

Kirkkokahvit-ryhmässä on 
hieman yli 100 jäsentä.

Suomessa 
maltillisia 
muslimeja
Suojelupoliisin mukaan Suo-
men islamilainen yhteisö on 
merkittävä toimija radikaali-
en näkemysten torjunnassa. 

Supo vahvistaa Kotimaa24:n 
tiedot, joiden mukaan islami-
lainen yhteisö ei ole toivotta-
nut Suomeen pyrkineitä radi-
kaaleja matkasaarnaajia terve-
tulleiksi.

Maata  kiertelemässä

Canterburyn arkkipiispa puolustaa kristillistä joulua

– Vapaaehtoisten 
keräämillä varoilla moni 
perhe tulee autetuksi 
tänäkin jouluna, Tyrnävän 
diakoniatyöntekijä Riitta 
Pesonen kiittelee.

Ilman diakoniapiirin vapaaeh-
toisten apua, moni pulkkilalai-
nen perhe jäisi jälleen tänä jou-
luna vaille seurakunnan joulu-

tervehdystä.
– Diakoniapiirin keräämillä 

varoilla voin muistaa ostokorteil-
la useita koteja, arvioi Siikalatvan 
seurakunnan diakoniatyöntekijä 
Kirsti Hakkarainen.

Vaikka Hakkarainen on teh-
nyt pitkään töitä Pulkkilassa, hän 
sanoo rehellisesti, että diakonia-
piiriläiset ovat työntekijälle tar-
peellisia viestinviejiä, missä apua 
tarvitaan oikeasti.

Pulkkilan diakoniapiiri kerää 
varoja paljolti myyjäisillä, villa-
sukilla ja -lapasilla. Hakkarai-
sen sanoin ”villasukkien silmu-
koiden väliin on kudottu sääste-
lemättä paljon rukousta”.

Seurakunta lahjoittaa jouluna 
ostokortteja muun muassa per-
heisiin, joiden talous on ahtaalla 
ylivelkaantumisen vuoksi.

Hakkarainen muistuttaa, ettei 
varojen kerääminen ole diakonia-
piirin ainoa tavoite. Ryhmälle on 
tärkeää myös yhdessäolo.

– Yhteen tuleminen ja yhdessä 
hyvän tekeminen motivoi.

Diakonian vapaaehtoiset 
kartuttavat avustusvaroja

Tarve kenties 
vain lisääntyy
Myös Tyrnävällä diakonian va-
paaehtoisten lahjoitusvarat li-
säävät joka joulu merkittäväs-
ti seurakunnan mahdollisuuksia 
muistaa jouluna apua tarvitsevia 
perheitä. 

Diakoniatyöntekijä Riitta Pe-
sonen laskee, että tänä jouluna 
noin kymmenen tyrnäväläisper-
hettä saa taloudellista apua va-
paaehtoisten varoista.

26 vuotta Tyrnävällä työsken-
nellyt Pesonen kertoo, että vielä 
muutama vuosi sitten seurakun-
nassa toimi seitsemän diakonia-
kylätoimikuntaa. Nyt niitä on 
enää kolme. 

Ryhmät ovat hiipuneet osit-
tain siksi, että elämä kylillä on 
hiljentynyt ihmisten muuttaes-

sa keskustaan palvelujen lähelle.
Vaikka diakoniapiirien mää-

rä on laskenut, Pesonen arvioi, 
että niiden merkitys taloudelli-
sen avun antajina tulevaisuudes-
sa saattaa vain kasvaa seurakun-
tien talouden kiristyessä.

Pulkkilan diakoniapiiriläiset (vasemmalta) Maija Yliklaavu, Pirkko Jarva, Mirja Farin, 
Kerttu Pussinen, Raija Jarva ja Annikki Törmälehto laittavat hyvää myyjäisruokaa. 

Seurakuntien sukankutoja-

mummuille on ollut helppo 

hymähdellä. Todellisuudes-

sa sukkien, lapasten, pullien ja rii-

sipuuron myynnillä moni sellainen 

perhe, joka ei kenties olisi muutoin 

tullut autetuksi, on saanut esimer-

kiksi jouluna juhlaruokaa ja ennen 

kaikkea hyvän mielen.

Näin on ollut iät ja ajat.

Kun seurakuntien varat eivät ai-

nakaan lisäänny, vapaaehtoisten 

varainkeruuta tullaan tarvitsemaan 

myös tulevaisuudessa.

Nimi diakoniapiiri tulee ehkä 

vaihtumaan jossakin vaiheessa jok-

sikin muuksi. Ehkä diakonian vapaa-

ehtoisjoukkojen liikeideatkin muut-

tuvat toisiksi. Tavaroiden sijaan 

myynnissä saattaakin olla palvelu-

ja, esimerkiksi kotisivujen tekemistä.

Nuorille ei kannata tyrkyttää 

valmiita ideoi-

ta, miten kerä-

tä varoja. Paras 

tulos tulee, kun 

he saavat itse keksiä omannäköis-

tänsä varainkeruuta. 

Vuosi 2011 on EU:n vapaaeh-

toistoiminnan teemavuosi. Ihanien 

mahdollisuuksien vuosi.

RiiTTa HiRVONeN

Nuoret ideoimaan hyväntekeväisyyttä

Eikä kaikkea hyötyä voi laskea 
euroina.

– Ryhmät kokoavat ihmi-
siä yhteen, kun kyläily muutoin 
toisten luona on vähentynyt, Pe-
sonen sanoo.

RiiTTa HiRVONeN

Kommentti

R i i t t a  H i r vo n e n
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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

Rauhan 
Tervehdys!

Jos et halua kotiisi 
ilmaisjakeluita, mutta 
ehdottomasti Rauhan 

Tervehdyksen, 
tilaa itsellesi oma 

lehti 30 euron 
vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 

020 754 2333 
tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa

Muut seurakunnat

Rauhan Tervehdys -lehden jakeluhäiriöt 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

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

Palveluja tarjotaan

ARMON SEURAKUNTA
Ylikiimingin Pylkönaho, 
Puolangantie. Pe 17.12. 
Jean Roos + tiimi. Olet 
sydämellisesti tervetullut!
www.armonsrk.net

•	 Su	19.12.	klo	15.00	Kauneimmat 
 Joululaulut
•	 La	25.12.	klo	10.00	Jouluaamun 
 kokous Matias	Posio
•	 Ti	28.12.	klo	18.00	Rukouskokous
 Ari	Leinonen
•	 Pe	31.12.	klo	20.00	Uudenvuoden 
 vastaanotto	(nyyttärit)
•	 Ti	4.1.	klo	18.00	Rukouskokous
 Tuula	Purala

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Herännäis-/ Siioninvirsiseuroja: su 26.12. klo 15.00 Caritas-koti Oulu.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

OULUN HOITOPALVELU OY

Yhteydenotot Raija Holtinkoski 0400 899 140

Edulliset ja vaivattomat 
laboratorio palvelut

Näytteidenotto ja toimittaminen laboratorioon 
suoraan kotoa.

Su 19.12. klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Su 26.12. Ei seuroja. Su 2.1. klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Su 19.12. Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu klo 11.00. Tervetuloa Sanan 
ääreen!

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

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!

www.ohsrk.fi

Pe 17.12. klo 20 LIFT, Miika Savola, Timo 
Peltokangas, Susu Ainesmaa. Su 19.12. klo 16 
Ystävän paikan joulu, Christmas Party with 
Friends, Joulupuuro & kahvi. Ke 22.12. klo 19 
Sana ja rukous, Reijo Komu, Hannu Orava, 
Jouko Annala. Päivärukous ti ja ke klo 11–12. 
Tervetuloa!Mäntyrinteen palvelutalossa Temmeksellä

Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille 
turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä.

Turvallista ja kodinomaista 
palveluasumista

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

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

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

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

Lakeuden Palveluyhdistys ry. tarjoaa

LAKEUDEN 
PALVELUYHDISTYS RY.

LEVYUUTUUS!          Tulpa CD
Oratorio PIETARI
Esiintyjät:
Heikki Rainio
Joose Vähäsöyrinki
Markku Liukkonen
Sirkka Rautakoski
Ari Rautakoski

Cantio Laudis -kuoro
Oulun kamariorkesteri
johtaa Olli Heikkilä

Joululevy BETLEHEM
Joose Vähäsöyrinki, baritoni
Vesa Kajava, urut

Tutustu ääninäytteisiin ja tilaa:
WWW.JOVEREC.COM

Tunnelmalliseen 
jouluun 

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41

Av. ark. 8-19, la– su 9-18

u perinteiset joulutähdet u upeat amaryllikset

u jouluiset korit ja asetelmat  u tuoksuvat hyasintit ym. ym

Tervetuloa!

To 16.12. klo LÄHDE-ilta, kastejuhla, Risto 
Wotschke, Tuomo Ruuska, God’s Bell, rukous- 
palvelua, tarjoilu, aihe: Jumalan suuruus. Pe 17.12. 

klo 18 Varkkien joulujuhla. Su 19.12. klo 11 Seurakunnan joulujuhla, Sini Niemelä, 
Risto Wotschke, joulunäytelmä, riisipuuro, joulutorttu & kahvit (aik. 3 €, lapset 1,50€). 
Ke 22.12. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuorten joulujuhla. To 23.12. klo 19 Rukousilta, 
Sini Niemelä, Pirkko Mettovaara. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 19.12. klo 16.00 JOULUJUHLA
Su 26.12. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS, Simo Pikänen
Ke 29.12. klo 19.00 SANAN 

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

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Sillä ei ole lainaa ja omaisuutta-
kin on riittävästi. Ylijäämää on 
kertynyt vuosien aikana 45 mil-
joonaa euroa. Tulevaisuudessa 
ylijäämiä ei kuitenkaan kerry en-
tiseen tapaan. 

piispa luottaa 
vapaaehtoisiin
Oulun piispa Samuel Salmi nä-
kee vapaaehtoisten käytön yhtenä 
tärkeimmistä keinoista säästää.

– Meillä on suuri joukko va-
paaehtoisia, jotka haluavat tul-
la kirkon avuksi. On pohdittava, 
miten tätä joukkoa voidaan käyt-
tää seurakuntien työssä.

Piispa haluaisi myös keventää 
byrokratiaa. Salmen keinoja on 
myös kirkon tilojen vuokraami-
nen ja myynti sekä ostopalvelu-
jen käyttö.

– Joissakin seurakunnissa on 
kohtuuttomana paljon kiinteis-
töjä todelliseen tarpeeseen ver-
rattuna.

– En usko, että kirkkoja myy-
dään, piispa lisää. Ne ovat hänen 
mukaansa viimeinen asia, josta 
luovutaan.

Sen sijaan seurakunnilla on 
piispan mukaan paljon leirikes-
kuksia, seurakuntataloja, pappi-
loita ja kanttoriloita, joiden tar-
peellisuutta tulisi miettiä.

peKKa HeliN

Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Veroprosenttia 
ei voi nostaa, 
sillä se voi 
aiheuttaa 
kirkosta 
eroamisia.

aRJa aHONeN
talousjohtaja

Tahdon 
rohkaista sinua

Olen saanut olla töissä seurakuntalehdessä. 
Eikä missä tahansa lehdessä, vaan Rauhan 
Tervehdyksessä, jota jaetaan myös kirk-
koon kuulumattomille. Levikkimme on 

yli 93 000. Se tarkoittaa, että niin monta kotia saa 
joka viikko – ainakin periaatteessa – lukea sano-
maa Jumalan hyvästä suunnitelmasta ihmiskun-
nan varalle.

Pelkkä hartauslehti Rauhan Tervehdys ei ole 
eikä sen kuulukaan olla. Se pyrkii vaikuttamaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomaan esiin 
kristillisiä näkökulmia. Se haluaa haastaa ajatte-
lemaan. 

Lehden tulee myös kertoa seurakunnan ompe-
lupiireistä, konserteista ja päiväkerhoista. Ne ovat 
perustoimintaa, jota kannattaa mainostaa. Mutta 
itse ytimestä kirjoitan kaikista mieluiten. 

Rakastan kertoa Jeesuksesta. Olisi hienoa, jos 
joku juttu voisi koskettaa jotakuta kymmenistä tu-
hansista potentiaalisista lukijoista. Eikä vain kos-
kettaa, vaan myös innoittaa lähestymään Vapah-
tajaa. Jospa joku kirjoitus saisi jonkun astelemaan 
kirkkoon muulloinkin kuin häissä ja hautajaisissa. 
Jospa joku rohkaistuisi avaamaan Raamatun ja lu-
kemaan sen läpi uudestaan ja uudestaan.

Aina silloin tällöin lehden sivuilla joku kertoo, 
mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään. Tuollai-
sia pikku todistuksia on ilo olla kertomassa eteen-
päin. Eihän uskosta mitään tulisi, jos emme aina 
välillä saisi rohkaisua toisiltamme. Minä ainakin 
kaipaan kuulla, miten joku on saanut toivon ja loh-
dun elämäänsä. Olen saanut kokea sitä itsekin. Ju-
malan antama toivo kestää läpi elämän. Hän on 
uskollinen, hän ei petä eikä jätä.

Eihän elo aina hehkeää ole. Juuri siksi ilon läh-
teelle kannattaa tietoisesti hakeutua. Kirkon yti-
messä on kirkas ilo, joskin se näyttäytyy usein vain 
himmeänä kajastuksena. 

Toivon, että Rauhan Tervehdyksestä tihkuu 
lempeää elinvoimaa, joka rohkaisee kulkemaan 
kristittynä pää pystyssä. Tämän maailman mo-
net ikävät uutiset pyrkivät lannistamaan meidät. 
Ei anneta sen tapahtua.

Onhan meillä kerrottavanamme maailman pa-
ras uutinen. Se päihittää mennen tullen kaikki lö-
peröt lööpit. Kysymys on kaikille maailman ih-
misille valmistetuista ikuisista kekkereistä, jonne 
pääsevät kaikki jotka uskovat Jeesukseen syntien-
sä sovittajana. 

TYTTi pÄÄKKÖNeN

Verotulojen väheneminen
tulevaisuudessa pakottaa 
seurakunnat keventämään 
hallintoaan ja myymään 
osan rakennuksistaan. 
Tämä näkyy seurakuntien 
ensi vuoden budjeteissa.

Esimerkiksi Oulun seura-
kuntayhtymän talousarvio 
vuodelle 2011 on miljoona 
euroa alijäämainen. 

Tästä huolimatta Oulun seu-
rakuntayhtymän talousjohta-
ja Arja Ahonen lupaa, että Ou-
lun seurakuntayh-
tymässä ketään ei 
irtisanota huo-
nontuneen talous-
tilanteen takia. 
Henkilöstösäästö-
jä haetaan pääosin 
hallinnosta ja tu-
kitehtävistä, ettei 
seurakuntien var-
sinainen toiminta 
kärsi. 

Säästöjä tavoi-
tellaan muun mu-
assa siten, että yhtymään ei pe-
rusteta uusia virkoja ja toimia. 
Myös määräaikaisia on vähen-
netty. Jos nykyisiä virkoja ja toi-
mia tulee auki, niiden tarpeelli-
suudesta keskustellaan yhtymän 
johtoryhmässä. 

Ahosen mukaan seurakuntien 

Seurakunnat vähentävät 
hallintoa ja neliömääriä

tilojen vuokraaminen ja myymi-
nenkin on mahdollista. Kirkko-
ja ei myydä missään olosuhteissa.

Seurakuntayhtymä on ulkois-
tanut joitakin toimintojaan eli 
palkannut yrityksiä tekemään 
tehtäviä, jotka seurakuntayhty-
mä ennen teki itse. Suuria ulkois-
tamisia ei ole luvassa, vaikka ne 
ovat Ahosen mukaan usein talo-
udellisesti ja toiminnallisesti vii-
saita ratkaisuja.

Suuri osa 
eronneista oli nuoria
Ahonen arvioi, että suuri osa kir-
kon erobuumin aikana eronneis-

ta Oulun seura-
kuntien jäsenistä 
oli nuoria. He ei-
vät maksa kovin-
kaan paljon kir-
kollisveroa, var-
sinkaan jos he 
ovat opiskelijoi-
ta. Tulevaisuudes-
sa kirkollisverotu-
loja jää kuitenkin 
saamatta monin-
kertaisesti, kun he 
siirtyvät työelä-

mään.
Veroprosenttia ei talouden ta-

sapainottamiseksi nosteta, sillä 
se voisi aiheuttaa kirkosta eroa-
misia.

Ahonen kertoo, että Oulun 
seurakuntayhtymän taloudelli-
nen tilanne on suhteellisen hyvä. 

DaySpa
Luurinmutkan

Vastaremontoidulle Kempeleen 
seurakunnan leirikeskukselle 
Luurinmutkalle löytyisi varmasti vuokraajia 
yritysmaailmasta. Eniten leirikeskuksia 
vuokrataan kuitenkin toisille seurakunnille. 
Päiväkylpylöiksi seurakuntien tiloja ei 
ainakaan toistaiseksi ole muutettu.

A r k i s to  /  Ty t t i  Pää k kö n e n

DaySpa
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Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja sijaitsee Oulussa Höyh-
tyän ostoskeskuksen vie-
ressä. Puodin alakerras-

ta kuuluu naputusta, kilkutusta 
ja sorvien surinaa. Puutyökerho-
laisten taitavissa käsissä syntyy 
niin joulukoristeita kuin isom-
piakin puutuotteita. Sorvin ää-
ressä puuhaa Jorma Männikkö. 
Työn alla on tällä kertaa osia si-
roon seinähyllyyn.

Suuri osa puutyökerhos-
sa valmistettavista tuotteista 
lahjoitetaan yläkerran Siipeen 
myytäväksi. Lisäksi kerholai-
set valmistavat tilaustöitä seu-
rakunnille. Kaikki saatu tuotto 
menee hyväntekeväisyyteen. Jos 
muilta hommilta jää aikaa, ker-

holaiset voivat tehdä myös omia 
töitään.

Kaksi tärkeää 
yhdessä paketissa
Jorma Männikkö on selvästikin 
hyvin tyytyväinen. Seurakunnan 
toiminta on ollut hänellä lähellä 
sydäntä ihan pienestä pojasta läh-
tien. Samoin puutyöt. Eläkkeel-
le jäätyään hän 
on voinut yhdis-
tää nämä kaksi 
itsellensä tärkeää 
asiaa.

– Tuttu mies 
kysyi mukaan, 
kun jäin eläk-
keelle muuta-
mia vuosia sit-
ten. Ehdin olla 
metallityönopet-
tajana yli kolme-
kymmentä vuot-
ta. Vaihteeksi on mukava tehdä 
puusta kaikenlaista, Männikkö 
jutustelee sorvauksen lomassa.

Puutyökerho, tai puuhaker-
ho kuten kerholaiset itse kutsu-
vat, kokoontuu nykyisin kahdes-
ti viikossa, maanantaisin ja kes-
kiviikkoisin kello 9. 

Jorma nikkaroi
yhteiseksi hyväksi

Jorma Männikkö harrastaa puutöitä myös kotiverstaassaan. Puuhakerhon avulla hän on onnistunut yhdistämään itselleen kaksi tärkeää asiaa – vapaaehtoistyön ja rakkaan harrastuksen.

Aktiivisia kerholaisia on tusi-
nan verran ja kaikki he ovat elä-
keläisiä. Porukkaan olisivat ter-
vetulleita muutkin, esimerkiksi 
työttömät.

– Olen ollut aina aktiivises-
ti mukana järjestötoiminnassa ja 
ammattiyhdistyshommissa. Var-
sinaista vapaaehtoistyötä en en-
nen tätä ole tehnyt. Tai en mi-

nä tätäkään oi-
kein sellaiseksi 
laske, harrastuk-
seksi pikemmin-
kin, Männik-
kö kertoo ja poi-
mii käteensä pie-
nen puisen ristin 
pöydällä lojuvas-
ta pahvilaatikos-
ta.

– Tällaisia ris-
tejä teemme kai-
kille oululaisille 

rippikoululaisille.
– Isompia seurakuntien tilaus-

urakoita meille ovat olleet muun 
muassa Oulujoen ja Ylikiimin-
gin hautausmaiden linnunpön-
töt. Niitä täällä on tehty monta 
sataa, Männikkö kertoo.

Oulun seurakuntien kirkkoi-

hin puuhakerholaiset ovat val-
mistaneet myös puhujapönttöjä, 
virsikirjojen kuljetuskärryjä se-
kä siunauskappelin katafalkkeja, 
joilla siirretään arkkuja.

– Nyt on vuorossa joulukoris-
teiden tekemistä. Ne myydään 
pääasiassa tuolla yläkerran kau-
passa, Männikkö kertoo ja nyök-
kää Siiven puotiin päin.

– Joulumyyntiin tehdään 
muutakin tavaraa, esimerkiksi 
vanhanajan leluja ja nuken sän-
kyjä.

puuhasta 
puutöihin
Materiaalit puutuotteisiin tulevat 
seurakunnilta tai muualta lah-
joituksina. Saadut voiton mene-
vät lähetystyön hyväksi tai suo-
raan Tansaniaan, luterilaisen kir-
kon ylläpitämän Ilembulan sai-
raalan tilille. 

– Alun perin tämä puuhaker-
ho oli Tuiran seurakunnan järjes-
tämä. Kun Tuirasta ei enää löyty-
nyt tilaa, kerho alkoi toimia In-
tiössä. Sieltä muutimme tänne 
Siiven alakertaan viime kesänä, 
Männikkö muistelee.

Vanhoja muistivihkoja, joita 

Aktiivisia kerholaisia 
on tusinan verran 
ja kaikki he 
ovat eläkeläisiä. 
Porukkaan olisivat 
tervetulleita 
muutkin, esimerkiksi 
työttömät.

on hyllyyn kertynyt jo melkoi-
nen pino, tutkiessa selviää, et-
tä viime helmikuussa tuli kulu-
neeksi 20 vuotta puuhakerhon 
perustamisesta. 

– Me tosiaan kutsumme tä-
tä vieläkin puuhakerhoksemme, 
vaikka virallisesti nimi taitaa ol-
la Intiön puutyökerho. 

– Ja on ihan hyvä, että nimi on 
muutettu. Aikaisemmin sattui 
muutaman kerran niin, että äiti 
tuli pienen lapsensa kanssa puu-
hakerhoon tutustumaan. Siinä si-
tä sorvin äärestä sitten selitettiin, 
että mikä täällä oikeasti on hom-
man nimi, Männikkö naurahtaa.

aNNi JYRiNKi

Arjen samarialaiset -sarjassa 
esitellään vapaaehtoistyötä tekeviä 
henkilöitä. He kertovat miksi tekevät 
vapaaehtoistyötä ja mitä se heille 
antaa. Kerro meille, ketä meidän 
pitäisi haastatella. Toimitus ottaa 
vastaan vinkkejä numerossa 044 
5626 450 ja osoitteessa toimitus@
rauhantervehdys.fi.

A nn i  J y r i nk i
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
3. adventtisunnuntaina 19.12. 
klo 9.55–12 Oulun seurakun-
tien aluelähetys. Klo 10 messu 
Oulun tuomiokirkossa. Mes-
sun toimittaa Hanna-Mai-
ja Ollanketo ja häntä avustaa 
Jyrki Vaaramo. Kanttorit ovat 
Raimo Paaso ja Elias Niemelä. 
Virret: 13, 53, 256, 260, 7, 10: 
säkeistöt: 1 ja 5. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulussa puhuu las-
tenohjaaja Outi Metsikkö, hän 
kertoo Kristuksen syntymästä. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
- ohjelmassa kerrotaan Ou-
lun tuomiokirkon joulukuva-
elmasta, joka esitetään perin-
teiseen tapaan jouluaattona. 
Joululaulutoiveita ja jouluisia 
terveisiä voi lähettää osoittee-
seen Oulun seurakuntayhty-
mä, Viestintäpalvelut, Radio-
studio, PL 122, 90101 Oulu tai 
sähköpostilla: radiostudio.ou-
lu@evl.fi. 

Radio Dei Toivon päivä
Ke 22.12. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Eero Juvonen kertoo elä-
mästään ilman isää.
To 23.12. klo 15.40 Unelmieni 
Kirkko, eli Viisi Teesiä Kirkos-
ta. Nuoren, uuden kirkkoval-
tuutetun Ville Kaikkosen aja-
tuksia.

Radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 19.12. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Outi Metsikkö, hän kertoo 
Kristuksen syntymästä.
Su 19.12. klo 10 neljännen ad-
venttisunnuntain messu Niva-
lan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Su 19.12. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Hanna-Maija Ollanke-
to ja häntä avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Kanttoreina ovat Raimo 
Paaso ja Elias Niemelä.

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele 
Su 19.12. 4. adventtisunnun-
tain messu klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, avus-
taa Pekka Rehumäki ja Lee-
na Hintsala, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Muka-
na Nonetti, johtajanaan Tibor 
Garanvölgyi. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.

Jouluradio 88,8 mHz
kaapeliverkossa 91,9 mHz
www.jouluradio.fi
Tauotta loppiaiseen asti.

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Joulumyyjäisten 
tuotolla tuetaan naisia

Oulun Nuorten Nais-
ten Kristillinen Yhdis-
tys (NNKY) on järjestä-
nyt myyjäisiä jo 1970-lu-

vulta lähtien. Myyjäisiä järjeste-
tään kahdesti vuodessa: vappu-
na ja joulun alla. Osa myyjäisten 
tuotosta menee avustuskohtei-
siin, osalla tuetaan järjestön toi-
mintaa.

– Tuotoilla pyritään ensin 
maksamaan esimerkiksi myytä-
vien villasukkien neulomiseen 
kuluneiden lankojen ja leivon-
naisten raaka-aineiden hinta, 
Oulun NNKY:n toiminnanoh-
jaaja Maarit Peltoniemi kertoo.

– Loput rahat lahjoitamme 
eteenpäin lahjakortteina.

Tämän vuoden joulumyyjäis-
ten avustuskohteena ovat vähä-
varaiset oululaiset. Erityisesti  

NNKY haluaa tukea lapsiperhei-
tä ja nuoria naisia.

– Järjestömme visioon on kir-
jattu, että haluamme tukea kris-
tillistä sisaruutta. Naisjärjestölle 
on luonnollista pyrkiä tukemaan 
juuri naisia ja tyttöjä, Peltoniemi 
selittää.

Tukea lahjakortin 
muodossa
NNKY on pyytänyt apua esimer-
kiksi erilaisilta järjestöiltä, jotta 
he löytäisivät avustuksen saajik-
si sellaisia, jotka todella avustus-
ta tarvitsevat.

– Emme ole avustusjärjestö, 
vaan teemme tätä harrastuksena, 
jonka ohessa on mukava päästä 
auttamaan muita, Peltoniemi ku-
vailee.

– Siten meillä ei myöskään 

ole ammattimaisia sosiaalityön-
tekijöitä suunnittelemassa näitä 
avustusmuotoja.

Järjestö päättää avustusten 
kohteesta ja jakotavasta omien 
periaatteidensa pohjalta. Lahja-
kortti on tuntunut heistä hyväl-
tä käytännöltä avustusten jaka-
miseen.

– Silloin avunsaajat voivat itse 
valita, mitä rahalla ostavat. Toi-
saalta taas lahjakortin antaes-
samme tiedämme, että rahat ei-
vät mene mihinkään huonoon tai 
laittomaan toimintaan.

KaiSa aNTTila

NNKY:n joulumyyjäiset pidetään 
lauantaina 18.12. klo 10–13 NNKY:n 
tiloissa, osoitteessa Isokatu 15.

A r k i s to  /  E s s i  T i i t t an e n
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4. adventtisunnuntai on saanut joulun läheisyyttä heijastelevaksi aiheekseen Herran 
syntymä on lähellä. Näin teemaa perustellaan Evankeliumikirjassa: ”Tämä sunnun-
tai omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. Vapahtajan äidin odotus ja 

Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen. Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. 
Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen.”

Päivän evankeliumi kertoo siitä, miten Marian kihlattu Joosef aikoi purkaa avioliitto-
sopimuksen kaikessa hiljaisuudessa, koska huomasi morsiamensa olevan raskaana. Enke-
lin ilmoitus sai hänet muuttamaan mielensä.

UT:n lukukappaleessa Aabrahamin saamia lupauksia ja niiden toteutumista käsitellään 
aivan kuin historian valossa: ”Antaessaan Abrahamille lupauksensa Jumala vannoi omaan 
nimeensä, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi vannonut. Hän lupasi: 
"Minä siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle runsaasti jälkeläisiä", ja kärsivälli-
sesti odotettuaan Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu. Ihmiset vannovat jonkun itseään 
suuremman nimeen. Vala merkitsee heille asian vahvistusta, se lopettaa kaikki vastaväit-
teet. Siksi myös Jumala vannoi lupauksensa takeeksi vielä valan. Hän tahtoi tällä erityi-
sellä tavalla osoittaa niille, joita lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. Noilla 
kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi 
rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka 
on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma.”

Heprealaiskirjeen katkelma on hyvin saman luonteinen kuin enkelin lupaus maailman 
Vapahtajasta – tämä ilmoitus, jonka lasta odottava Maria sai. Jumalan lupaus kulminoi-
tuu lukukappaleen lopussa, jossa kehotetaan pitämään kiinni edessä olevasta toivosta. 
”Elämämme ankkuri, luja ja varma”, kuvaillaan tätä toivoa. Jumalan lapsen usko on ank-
kuroitu näihin Herran lupauksiin, joita hän on omilleen antanut. Toivo ei siis ole turha.

peKKa TuOmiKOSKi

Päivän psalmi 
Ps. 130:5–8 
Ensimmäinen lukukappale 
1. Moos. 21:1–7 
Toinen lukukappale 
Hepr. 6:13–19 
Evankeliumi 
Matt. 1:18–24 

Rakas Jumala,

olkoon joulumme sinun juhlasi. Suo meidän antaa 

ja vastaanottaa lahjoja rakastaen.

Anna meidän olla ystäviä ja unohtaa menneet.

Anna taivaan valon loistaa koristeiden kimallusta 

enemmän.

Aamen.

Betlehemin yllä loistaa tähti ikuinen
Ostin rikkinäisen keraamisen joulukoristeen. Jos saisin sen liimattua, se olisi kuin uusi, ehjä, 
kaunis, joulupukki reellä liikkeellä poroineen ja arkajalkatonttuineen. Olen ollut jouluihminen 
pienestä pitäen, mutta aina tuntuu, ettei millään ehdi nauttia kaikesta siitä hyvästä ja ihanasta 
mitä näkee ja kokee. Kiire syö jouluilon. Edellisten joulujen muistelut auttavat.

Muistan elävästi Juhana-kummipojan jouluaaton vieton. Odotettu jouluvieras saapuisi 
vasta iltasella. Pojan odotus alkoi jo aamulla ja kysely: koska. Vastaus kuului: ”vielä kaksi tun-
tia”. Poika tuskastui odotukseen ja saamaansa vakiovastaukseensa ja totesi ”aina vaan kaksi 
tuntia”. Vihdoin odotettu jouluvieras saapui.

Muistan lapsuuteni joulut, jolloin me olimme perhe, isä, äiti ja minä. Meillä oli oma joulu-
aattotraditio: joulukuusi sisälle aamusella ja tarkka koristelu. Vieläkin muistan jouluiset tuok-
sut, maut, piparit, leivonnaiset, ruuan tuoksun. Muistan yhdessä olemisen riemun, ilon ja nau-
run, isän lukemisesta kipeytyvät silmät, äidin huolen että lämmin ruoka jäähtyy ennen kuin 
me saamme vielä yhden sivun luettua.

Muistelen joulua, jolloin äitini oli käymässä Oulussa. Me lupaamme, ettemme osta tänä 
jouluna mitään, koska meillä on jo kaikkea. Mutta aina tuo lupaus jotenkin vesittyy ja unoh-
tuu, arkajalkatontut saavat tänäkin vuonna töitä. Muistelen Oulun jouluja, jolloin äitini mat-
kusti luokseni, auttamaan ja rohkaisemaan, luomaan uskoa tulevaisuuteen.

Tänäkin jouluna kauneimmat joululaulut, jouluevankeliumi, musiikki, leivonnaiset saavat 
aikaan ihmeen: jouluilon. Vietän joulua yksin, luon uutta joulutraditiota, omaa jouluani. Lai-
tan oven takanani kiinni, sytytän jouluvalot ja laitan joulumusiikin soimaan, vedän jouluhen-
keä ja istahdan, suljen silmäni ja olen vaan. Mahalia Jacksonin ääni täyttää huoneen ja mielen: 
”Jouluyö, juhlayö! Päättynyt kaikk’ on työ. Kaks vain valveil on puolisoa lapsen herttaisen nuk-
kuessa seimikätkyessään, seimikätkyessään.  Jouluyö, juhlayö!  Paimenil yksin työ. Enkel tai-
vaasta ilmoitti heill’: Suuri koittanut riemu on teill’! Kristus syntynyt on, Kristus syntynyt on!  
Jouluyö, juhlayö! Täytetty nyt on työ. Olkoon kunnia Jumalalle! Maassa rauha, myös ihmisille, 
olkoon suosio suur, olkoon suosio suur!”

JuHa VÄHÄKaNgaS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

w w w.sxc . hu /  A nu L äns i s a lm i
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yhdeksän päivää jouluun

16.12.
Jouluna helkkää, kilisee ja pau-
haa. Samalla pitäisi olla hiljaa. 
Yhtä aikaa. Sekaisin tässä me-
nee.  Entäs joulupukki, tontut ja 
vielä se Jeesus? 

Päiväkodin joulujuhlassa oli 
tonttuja ja iltapäivän pikkukir-
kossa Jeesus. Kirkossa oli hiljais-
ta. Siellä ei pauhannut mikään. Se 
Jeesus olikin vauva, joka nukkui 
heinien päällä. Yleensä vauvat 
huutavat aina. Tämä oli kumman 
hiljaa. Eikä minua edes pelotta-
nut., vaikka siellä sanottiin mon-
ta kertaa: Älä pelkää, älä pelkää. 
Höh – kuka nyt vauvaa pelkäisi?

Seimen lasta muistakaamme,
koska taasen laulaa saamme: 
Joulu, joulu, joulu on,
lasten juhla verraton. 
(Jylhä-Klami)

17.12.
Jo pienestä saakka se poika rum-
mutti. Pa-ra-pa-pam-pam. Aina 
piti olla hyssyttämässä hiljaiseksi. 
Ensin hakkasi puulastoilla katti-
lankansia, pa-ra-pa-pamm-pam, 
neljävuotiaana sai leikkirummut, 
pa-ra-pa-pa-pam ja muutaman 
vuoden päästä jo pienet oike-
at rummut, pa-ra-pa-pam-pam. 
Eikä se riittänyt. 

Poika rummutti rytmiä ruo-
kapöydässä, kahvipöydässä, 
pulpetin takana ja näkyivät pien-
tä rytmiä sormet naputtavan kir-
konpenkissäkin, kun pääsi ripil-
le. Pa-ra-pa-pam-pam. Sitten 
poika meni treenikämpälle. Käy-
tiin keikallakin. Sama poika se 
oli – korvakorussaan, tukka pys-
tyssä – kuin silloin pienenä. Pa-
ra-pa-pam-pam.

Seimen lapsi, pa-ra-pa-pam-pam,
myös olen köyhä vain pa-ra-pa-pam-
pam
ja vailla aarteita pa-ra-pa-pam-pam
mut saanko lahjana pa-ra-pa-pam-
pam
ra-pa-pam-pam, ra-pa-pam-pam,
soittaa kiitosta pa-ra-pa-pam-pam,
rummullain? 
(Simeone- Onorati-Davis, suom. 
Norkamo)

18.12.
Jehovantodistaja tuli eräänä päi-
vänä ovelle. Oli niin kaunis päi-
vä, ettei jaksettu ryhtyä väittele-
mään. Jeesuksesta oltaisiin kui-
tenkin eri mieltä. Uupuneeltakin 
mies jo näytti. Ehkä vähän nolol-
takin vai kuvittelinko vain? Vai-
vautuneena katselimme toisiam-
me. ”No niin tuota, jos kuitenkin 
tämän lehden…” 

Ja sitten siihen juoksi paikal-
le koira. Häntä heiluen. Mies ku-
martui silittämään koiraa. Koira 
kellahti selälleen. Rapsuta, rapsu-
ta. Lisää. Miestä nauratti. ”Tuos-
sa on aika paljon Jumalaa, tuos-
sa koirassa”, sanoin hänelle. Mies 
nyökkäsi. Kutsuin koiran sisälle, 
sanoin näkemiin ja painoin oven 
kiinni. Ehdin vilkaista miestä 
silmiin – vain sekunnin murto-
osan – mutta se riitti. Olimme 
kohdanneet. 

Oululainen Satu 
Kreivi-Palosaari 
on julkaissut 
Facebookin 
profiilissaan 
joulukalenteria. 
Avasimme 
etukäteen 
kalenterin 
viimeiset luukut. 
Tervetuloa 
mukaan 
tunnelmaan. 
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yhdeksän päivää jouluun
Arkihuolesi kaikki heitä,
mieles nuorena nousta suo!
Armas joulu jo kutsuu meitä
taasen muistojen suurten luo.
Kylmä voisko nyt olla kellä,
talven säästä kun tuoksahtaa.
Lämmin leuto ja henkäys hellä,
rinnan jäitä mi liuottaa.
(Madetoja-Noponen)
 
19.12.
Joulu pitäisi ymmärtää tanssik-
si, tajusi nainen yhtenä päivänä. 
Se ei koskaan voi olla suoritus. 
Jos se on suoritus, se ei ole joulu. 
Missään tapauksessa se ei ole pai-
kallaan oloa, tapahtumattomuut-
ta tai pysähtymistä. Jouluna saa 
kiiruhtaa, mutta se onkin aivan 
eri asia kuin kiire. On kiiruhdet-
tava hitaasti, nautiskellen. 

Joulu syntyy askel askeleelta. 
Mukana saa olla muutama uu-
dempikin kuvio, mutta pelkil-
lä perusaskeleilla pärjää pitkäl-
le. Tärkeintä on tunne, läsnäolo, 
aitous. Jos kaatuu tai horjahtaa, 

on jatkettava lempeästi matkaa. 
Horjahduksen voi ottaa myös 
osaksi koreografiaa. (”Tänä jou-
luna halusimme kokeilla kuusta 
ilman latvaa.”)  Joulu pitäisi ym-
märtää tanssiksi, tajusi nainen 
yhtenä päivänä.

 Nyt riemuiten tänne
kiiruhusti tulkaa,
Betlehemihin rientäkää.
Lapsonen pieni,
taivahast on tullut.
Oi häntä rukoilkaamme,
oi häntä rukoilkaamme,
hän ompi meidän korka kuningas!
(Vanha jouluhymni – 
Hannikainen)

20.12.
Tänä yönä ihminen syntyy. Tänä 
yönä ihminen kuolee. Suuria ovia 
avataan. Suuria sanoja kuiskataan. 
Seimen lapsi on myös ristillä kär-
sivä Jeesus.  Kun äiti saa lapsen 
rinnalleen, hiipii elämään myös 
huoli. Miten lapsi pärjää ja jaksaa? 

Mummon saattohoitohuo-
neessa kaikki valmistautuvat su-
ruun, mutta mistä sinne tulee tuo 
ilo ja kiitollisuus?

Hiljaa, hiljaa,
joulun kellot kajahtaa.
Kautta avaruuksien,
kaikuu laulu riemuinen:
Jeesus tullut on!
(Maasalo-Auvinen)

21.12.
Viikko on ollut kiireinen. Olen 
juossut joulukahveilta toisil-
le. Vienyt asiakkaille viinipullo-
ja, kylmäsavulohia ja juustoase-
telmia. Työhuoneen nurkassa on 
samanlainen röykkiö niitä lahjo-
ja, joita minulle on tullut. Onko 
tässä mitään järkeä? Joulukortti-
rahat firmassa  sentään laitettiin 
hyväntekeväisyyteen. 

Jouluviikolla bisnes tuntuu 
erilaiselta. Loppuvuoden tulos 
näyttää kohtuulliselta. Joulukah-
veilla ilmeet ovat lempeämmät. 
Kaipaan sitä hetkeä, kun pääsen 
kotiin aloittamaan joulunvieton. 
Vaimon kanssa hiippaillaan aat-
toa vasten yötä kynttilänvalos-
sa keittiössä, valvomassa  muka 
kinkun kypsymistä.  Emme mal-
ta mennä nukkumaan. Keittiöön 
hiipii pyhä väsymys. Lapset nuk-
kuvat ja  kaikki tuntuu – joululta.

Jouluaatto on nyt herttainen,
tähtitaivas on sininen.
Pirtti on jo pesty puhtoinen,
piha valkoluminen.

(Kansansävelmä-Hannikainen)

22.12.
Ei sielujen toiviotie aina niin iha-
na ole. Eikä täällä tosiaankaan aina 
kuljeta laulain. Kun kodissa on pie-
niä lapsia, tuntuu että enemmän 
kuljetaan itkien. Ainakin nyt, kun 
on ollut korvatulehduksia, vesirok-
koja ja uhmakohtauksia. Silmätu-
lehduksia ja kaatuneita maitopurk-
keja. Riittävätkö rahat, saadaanko 
tontti, miten meidän käy seuraa-
vissa yt-neuvotteluissa? 

Harmittaa, että tuli taas suu-
tuttua.  Vahingossa peili meni 
lapselta rikki. Lapsi katsoo mi-
nua juuri ennen nukahtamistaan 
merkillisellä tavalla. Kietoo kä-
tensä kaulaan. Tuoksuu taivaalta.

Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie;
maailman kautta,
kuljemme laulain.
Taivasta kohti matka vie.
(Saksalainen sävelmä-Ingemann)

23.12.
Äidillä oli erikoinen tapa teh-
dä jouluna täytekakkua. Mais-
tuihan se, mutta kun nuorena 
mainitsin perinteestä kavereille, 
kaikki purskahtivat nauramaan. 
Täytekakkua jouluna! Onpa ou-
toa.  Minä olin silloin vaan, että 
nolo, nolo, nolo… Vasta kun sain 
itse lapsia, alkoi äidin tapa avau-
tua. ”Hei, nyt on Jeesuksen syn-
tymäpäivä! Lauletaan se Paljon 
onnea vaan!” pikkupoika vaati 
kiihkeästi. Siinä hetkessä muis-
tin äidin täytekakun.

Ei äiti koskaan sanonut, et-
tä Vapahtajan syntymäpäivien 
vuoksi, mutta asia on päivänselvä.

En minä vieläkään aio kakkua 
tehdä jouluna, mutta jossakin 
vaiheessa joulua kuiskaan sinne 
jonnekin: Hyvää syntymäpäivää! 

 
24.12.
Jouluaattona joulukirkossa 
saamme nousta toppatakit ka-
histen seisomaan. Herkistyneinä 
ja onnellisina. Vailla pelkoa. Sil-
lä koko ajan on ollut kyse ilosta.
 

KuVaT Ja TeKSTiT:
SaTu KReiVi-palOSaaRi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 19.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Hanna-Maija Ollanke-
to ja avustaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttorit Raimo Paaso ja Eli-
as Niemelä. Radiointi radio 
Dei. www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 19.12. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
ri Elias Niemelä.
Messu su 19.12. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Pasi Palmu.

Karjasillan  
seurakunta
Joulun salaisuus -perhe-
messu su 19.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustavat 
Kimmo Kieksi, Auli Kipinä, 
Mari Jääskeläinen ja Eveliina 
Korkea-aho, kanttorina Juha 
Soranta. Draamallinen saar-
na, kirkkokahvit sekä pienil-
le piltit. Pieni jouluinen te-
keminen lapsille kirkkokah-
vien lomassa. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 19.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Kat-
ja Ylitalo, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Kirkkokahvit. 
Messu su 19.12. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Katja Ylitalo, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. 
Kirkkokahvit. 

YLE Radio 1:ssä, jonka vuok-
si kirkkoväkeä pyydetään tu-
lemaan paikalle jo klo 9.45.   
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit srk-keskuksessa.

Kempele
4. adventtisunnuntain mes-
su su 19.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Pekka Rehumäki 
ja Leena Hintsala, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Mukana Nonetti, johtaja-
naan Tibor Garanvölgyi. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 12 Liminka-Tem-
mes Metsästysseuran majal-
la Heinijärvellä, Kiiskilänky-
läntie. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. 
Lasten joulukirkko ti 21.12. 
klo 18 kirkossa. Joulukuvael-
ma lastenohjaajien toteutta-
mana. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 19.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Sari Wallin.
Joulunajan sävelhartaus 
kirkossa su 19.12. klo 20, Tuo-
mo Kangas.

Siikalatva
KeStiLä
Lasten joulukirkko to 
16.12. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 

PiiPPoLa
Koulun joulukirkko pe 
17.12. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelu 4. ad-
venttisunnuntaina 19.12. klo 
10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Arja Leinonen.

PuLKKiLa
Lasten joulukirkko pe 
17.12. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululau-
lut 4. adventtisunnuntaina 
19.12. klo 19 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-

nunen, kirkkokuoro avustaa.
alakoulun joulukirkko ma 
20.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Unto Määttä. 

Pyhäntä
Sanajumalanpalvelus 4. 
adventtisunnuntaina 19.12. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Koulun joulukirkko ti 
21.12. klo 8.30 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro. 

RantSiLa
Jumalanpalvelukset Piip-
polassa ja Pyhännällä klo 10 
ja Pulkkilassa klo 19. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.

teMMeS
Messu su 19.12. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.

Messu su 19.12. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Juha Pöykkö. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. 
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 19.12. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Saksankielinen jumalanpal-
velus pe 17.12. klo 18.30 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hans 
Martin Röker, kanttorina 
Laura Kumpula.
Metallimessu la 18.12. klo 
16 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Nanna Helaakos-
ki, avustavat Kimmo Kiek-
si, Haka Kekäläinen ja Mik-
ko Saari. Metallimessubändi 
ja kuoro. 
Messu su 19.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Nanna He-
laakoski, kanttorina Heikki 
Jämsä. Psalmikvartetti. 
Messu su 19.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Messu su 19.12. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä. Missionuorten 
kirkkokahvit. 
Messu su 19.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 

Sanna Komulainen, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Riit-
ta Ojala. 
taize-henkinen iltamessu 
ke 22.12. klo 18 Tuiran kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
musiikki Esa Rättyä ja akusti-
nen bändi. Hiljenny hetkeksi 
unplugged, paljaana joulun 
Herran edessä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 19.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, Jukka Joensuu, 
kanttorina Katja Nauha.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Leo 
Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 10. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 
Koulun joulukirkko ke 
22.12. klo 8.45. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.  

Haukipudas 
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Martti Heinonen, kanttori-
na Else Piilonen, seurakun-
nan lapsikuoro johtajanaan 
Kaisa Säkkinen, Silja Nieme-
lä huilu. Tilaisuus radioidaan 

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

-- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan 
nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme. Matt. 1:23
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
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.
Joulujuhla pe 17.12. klo 14, 
Intiön hoivakoti. Jyrki Vaa-
ramo.
aamupiiri la 18.12. klo 10, 
Vanha pappila. 
Kirkkokahvit ja Vanhan 
pappilan juhlahuoneiston 
siunaaminen ja käyttöön-
otto su 19.12. klo 12, Vanha 
pappila. Tilaisuuden toimit-
taa Matti Pikkarainen avus-
tajinaan Tiina Kinnunen 
ja Hanna-Maija Ollanketo. 
Kanttorina Raimo Paaso.
Sunnuntaiseurat su 19.12. 
klo 15, keskustan seurakun-
tatalo. Jeesuksen syntymäs-
sä on jouluiloa sinulle.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 22.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
torstain raamattupiiri to 
16.12. klo 14, keskustan seu-
rakuntatalo. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 16.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.12. klo 18–21, 
Kaukovainion kappeli. 
ilosanomapiiri to 16.12. klo 
18.45, Karjasillan kirkko. Ilo-
sanomapiiri on matalan kyn-
nyksen raamattupiiri, jos-
sa tutustutaan Raamattuun 
ja sen sanomaan Jeesuksen 
kohtaamien ihmisten ja hei-
dän kokemuksiensa kautta. 
Kysy lisää & ilmoittaudu mu-
kaan, Virpi 041 5244 424 .
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 17.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 17.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Olavi Voitto-
nen, Matti Määttä. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 19.12. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Veli-Matti 
Huhtala, Erkki Piri.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 17.12. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 16.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ke 22.12. klo 19, Oulu-
joen kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut 
löytyvät yhteisilmoituksesta.
tuomaanpäivän joululau-
luilta ti 21.12. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Esko Jurveli-
nin lauluoppilaat ry:n järjes-
tämä perinteinen joulukon-
sertti jo 25. kertaa. Esiinty-
jinä Esko Jurvelin, Juha Ha-

kulinen, Joni Jarkko, Marjut 
Korpi, Aarno Taskila, Jari Tas-
kila, Ville Telkki, Jorma Pulk-
kinen, Arto Vikström ja Sari 
Vähäkangas. Laulajia säestä-
vät Olli Heikkilän jousikvar-
tetti ja Antti Heikkilä, urut. 
Liput 10 €. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsi-ilta ti 21.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Jou-
luvirret, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Vedä jo jouluhenkeä! -ru-
notapahtuma to 16.12. klo 
18, Kastellin kirkko. Runoja 
tulkitsevat Eeva-Kaarina Sa-
rastamo, Eeva Holma, Maija 
Karppinen, Pirjo Kauppinen, 
Terttu Välikangas, Marketta 
Haarala, Juha Vähäkangas ja 
Pirkko Böhm-Sallamo. Kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. 
Pohjan Sotilassoittokunnan 
joulukonsertti pe 17.12. klo 
19 ja 22, Karjasillan kirkko. 
Mökit nukkuu lumiset -kon-
sertissa kuullaan sekä perin-
teisiä suomalaisia joululaulu-
ja että ulkomaista joulumu-
siikkia. Johtaa musiikkikap-
teeni Jaakko Nurila, lauluso-
listina Jorma Kärnä. Kahvio 
auki klo 18–18.45 sekä klo 
20–21.45. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10€. Ohjelmatuotto 
seurakunnan diakoniatyölle. 
alakärpän perheen joulu-
konsertti to 23.12. klo 21, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Alakärpän lapset esiintyvät 
isän, baritoni Juhani Alakär-
pän kanssa, pianistina toimii 
Juhanin veli Juho Alakärp-
pä. Liput 10/5 € tuntia en-
nen ovelta.

Tuiran seurakunta
Joulukonsertti pe 17.12. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Oulun Konservatorion lau-
lunopiskelijat ja Oulun Ka-
marikuoro esittävät jouluis-
ta musiikkia. Kamarikuoroa 
johtaa Kari Kaarna. Opiske-
lijoita säestää Markus Vaara. 
Vapaa pääsy.
Lasten kauneimmat joulu-
laulut su 19.12. klo 16, Pate-
niemen kirkko. Kanttorina 
Tommi Hekkala, juontaa Ju-
ha Tahkokorpi. 
Joululauluilta ma 20.12. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Musiikista vastaavat Ou-
lun Normaalikoulun lukion 
oppilaat ja opettajat Paula 
Westerlundin johdolla.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaina 20.12. klo 9–11 p. 
08 3161 405 keskustelua, ko-
tikäyntiä tai taloudellisen tu-
en hakemista varten.

Tuiran seurakunta
Pateniemi-herukka alueen 
diakoniapiiri to 16.12. klo 
11, Palokan Palvelukeskus.  
Diakoniapiirin jälkeen alkaa 
Palokan eläkeläisten ker-
ho, joissa vietetään advent-
tiajan ehtoollismessua. Pai-
kalla pastori Juha Tahkokor-

pi ja diakoni Heli Mattila p. 
040 5747 145.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehitySVaMMaiSet
Jumalanpalvelus ma 20.12. 
klo 13.30–14.30, Tahkokan-
gas.

KuuLoVaMMaiSet
Viittomakielinen messu su 
19.12. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli.

Lähetys 

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

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden joulupaja to 
16.12. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Joulupajassa as-
karrellaan, lauletaan ja hil-
jennytään. Lisäksi pieni tar-
joilu. Ei ennakkoilmoittau-
tumisia. Paja on osallistujil-
le maksuton. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 19.12. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana kerho-
huoneessa. Lopuksi lapset 
menevät kirkkosaliin.

Oulujoen seurakunta
Joulua ootellessa - perhei-
den joulupolku hupisaarilla 
la 18.12. klo 14–17. Ulkotulet 
ja lyhdyt johdattelevat pol-
kua eteenpäin toiminnasta 
toiseen. Polku alkaa Ainolan 
leikkipuistosta. Polun var-
rella voi mm. osallistua tont-
tuliikuntaan, kuunnella pe-
rinteistä tiernapoikaesitys-
tä kesäteatterilla (klo 14.30, 
15.30 ja 16.30), juoda glögiä 
(oma muki mukaan), tutus-
tua eläinten jouluun ja jou-
luseimeen. Järjestäjinä myös 
Madekosken tiernapojat, 
Oulun luonnonsuojeluyh-
distys, Oulun voimisteluseu-
ra, partiolaiset, Timosenkos-
ken luontokoulu sekä Aino-
lan Alakööki.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuorten puurojuhla la 
18.12. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Ootko ollut mukana mei-
dän toiminnassa? Haluamme 
kutsua kaikki Tuomiokirkko- 
ja Karjasillan seurakunnan 
nuoret yhteiseen puurojuh-
laan. Tule viettämään mu-
kava hetki yhdessä toisten 
nuorten kanssa, laulamaan, 
hiljentymään ja maistamaan 
joulupuuroa rennon ohjel-
man lomassa.

Tuiran seurakunta
toppilan yökahvila pe 17.12. 
klo 20–23, Toppilan nuoriso-
talo. Paikka yläasteikäisil-
le nuorille, jossa on pientä 
purtavaa ja hyvää seuraa. Li-
sätietoja Anssi Putilalta 050 
3408 982.

Nuoret aikuiset
yliopistoväen ja -opiske-
lijoiden jouluhartaus to 
16.12. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Yliopiston pe-
rinteisessä ekumeenisessa 
jouluhartaudessa lauletaan 
jouluajan virsiä ja lauluja se-
kä kuullaan jouluista musiik-
kia. Hartauden puheen pitää 
metropoliitta Panteleimon ja 
sen toimittaa Yhteisten seu-
rakuntapalvelujen vt. joh-
taja Ari Savuoja. Musiikista 
vastaa kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen ja Johanna Kivi-
harju. Hartauden päätteek-
si juodaan tuoksuvat joulu-
torttukahvit ja -teet. 
Cross Cafe - nuorten aikuis-
ten kristillinen kahvila pe 
17.12. klo 19–0.30, Elohuo-
ne. www.elossa.fi

OPISKELIJAJÄRJSTÖT
oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 16.12. klo 19, Heikki Mus-
tosella, Tervakukkatie 26 A 
5, Rajakylä. 

Seniorit

Tuiran seurakunta
eläkeläisten kerho to 16.12. 
klo 12.30, Palokan palvelu-
keskus. Adventtiajan ehtool-
lismessu. Paikalla pastori Ju-
ha Tahkokorpi ja diakoni He-
li Mattila. Kerhoon osallistuu 
myös Pateniemen diakonia-
piiriläisiä. Lisätietoja Heliltä 
p. 040 5747 145.
eläkeläisten kerho ti 21.12. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Kauneimmat joululaulut ja 
jouluhartaus. Mukana pasto-
ri Pasi Kurikka ja diakoni Pau-
la Kyllönen.

Kansainvälisyys
Saksankielinen jumalanpal-
velus pe 17.12. klo 18.30 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hans 
Martin Röker, kanttorina 
Laura Kumpula.

arabiankielinen jumalan-
palvelus su 19.12. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Muut menot
adventin askeleet koh-
ti joulua Kastellin alueel-
la joulupäivään asti. Seuraa 
tähtikarttaa ja kulje askel as-
keleelta kohti joulua. Jokai-
sena päivänä aukeaa luukku 
eri puolilla Kastellin aluet-
ta. Matkalla joulun ihmettä 
kohti voit kokea hiljentymi-
sen ja rauhoittumisen het-
kiä tutuissa paikoissa. Kaik-
ki huipentuu joulun ihmee-
seen jouluaamuna  Kastellin 
kirkossa. Kartta löytyy www.
oulunseurakunnat.fi/kastel-
li ja Kastellin kirkolta sekä  
Kastellin asukastuvalta. 
Raitin remmi pe 17.12. klo 
13–15, Maikkulan kappeli. 
Kaatuneitten omaiset ma 
20.12. klo 12, keskustan seu-
rakuntatalo. 
Joulukuvaelma perheille pe 
24.12. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. 

16.–23.12.2010enot Oulussa 

t y t t i  e t s i i

Lauantaina 18.12. kello 16 viete-
tään Metallimessua Pyhän Tuo-
maan kirkossa. 

Metallimessusta löytyvät 
kaikki ehtoollisjumalanpalveluksen 
elementit. Sen ytimessä ovat rippi, 
Raamattu, saarna, rukous ja ehtool-
linen. Virret on sovitettu metallimu-
siikkiin ja ne esilauletaan, jotta kirk-
kokansan on helpompi niihin yhtyä.

Messun toimittaa Haka Kekäläi-
nen, saarnaajana on Nanna Helaa-
koski ja avustajina toimivat Kimmo 
Kieksi, Mikko Saari, Lauri Kujala ja 
Anna-Leena Ylänne. Musiikista vas-
taa Metallimessubändi esilaulajineen.

Kristillistä metallimusiikkia on 
ollut olemassa jo 70 -luvulta saakka. 
Muutaman viimeisen vuoden aikana 
musiikkityyli on rantautunut kristil-
listen tapahtumien lavoilta kirkko-
saleihin ja jumalanpalveluselämään. 

Raskaaseen metallimusiikkiin eri-
koistuneet kirkkomessut ovat nope-
asti yleistymässä maamme suurimpi-
en kaupunkien kirkoissa.

Alkuaan ajatus raskaan musiikin 
messuista lähti liikkeelle vuonna 2006 
pidetyssä Helsingin seurakuntayhty-
män ja Suomen kirkon lähetystyön 
keskuksen järjestämästä hevisemi-
naarista, jossa pohdittiin hevimusii-
kin suhdetta yhteiskuntaan ja kirk-
koon. 

Tilaisuudessa nousi esille kysy-
mys, voiko olla raskaammalla musii-
killa toteutettuja messuja. Muutama 
kuukausi seminaarin jälkeen kesä-
kuussa järjestettiin ensimmäinen vi-
rallinen metallimessu Temppeliauki-
on kirkossa. Messu kokosi 1000 hen-
gen yleisön.

RauHaN TeRVeHDYS

Metallimessu 
rantautuu Ouluun

Esilaulaja Kärtsy revittelee Keravan jäähallin metallimessussa.
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Perheiden 
joulupolulla etsitään 
iloista joulumieltä

 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 
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 pysäk-
ki, klo 9.10 Linnanmaa, Pyhän Luukkaan kappelin 
pysäkki, klo 9.20 Puolivälinkangas, Pyhän Tuomaan 
kirkko, klo 9.35 Tuiran kirkko, klo 9.50 Pohjankarta-
no. Paluu klo 13.30. Lisätietoja diakoniatyöntekijä 
Sami Riipiseltä p. 040 574 7149.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

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.

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.

nuorten 
puurojuhla

lauantaina 18.12. klo 15 
Karjasillan kirkossa

Ootko ollut mukana meidän toiminnassamme? 
Haluamme kutsua kaikki Tuomiokirkko- ja Kar-
jasillan seurakunnan nuoret yhteiseen puurojuh-
laan. 
Tule viettämään mukava hetki yhdessä toisten 
nuorten kanssa, laulamaan, hiljentymään ja mais-
tamaan joulupuuroa rennon ohjelman lomassa.

Oulu 88,8 MHz (ajalla 28.11.2010 – 10.1.2011)
Kaapeliverkossa 91,9 MHz (DNA)

www.jouluradio.fi

su 26.12. 
klo 15, Tuiran kirkko. 

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

Hupisaarilla järjestetään lauantaina 18.12. 
kello 14–17 perheiden joulupolku, jossa 
ulkotulet ja lyhdyt johdattelevat osallis-
tujia paikasta toiseen. Polku alkaa Aino-

lan leikkipuistosta ja polun varrella voi osallistua 
muun muassa tonttuliikuntaan, tutustua eläin-
ten jouluun ja jouluseimeen. Tapahtuma on kai-
kille maksuton.

Tiernapoikaesityksiä voi seurata Hupisaarten 
kesäteatterilla kello 14.30, 15.30 ja 16.30. Tierna-
pojilla on esityksen jälkeen perinteinen lakkike-
räys. Joulupolulla on myös tarjolla glögiä, kun-
han muistaa ottaa oman mukin mukaan. Tapah-
tuman tarkoituksena on tuottaa hyvää mieltä jou-
lunodotukseen.

Järjestäjinä ovat Oulujoen seurakunta, Made-
kosken tiernapojat, Oulun luonnonsuojeluyhdis-
tys ry, Oulun voimisteluseura ry, partiolaiset, Ti-
mosenkosken luontokoulu, Oulun Seudun Lausu-
jat ry sekä Päivähoidon Alakööki.

Suosittu tapahtuma järjestetään nyt toista ker-
taa. Viime vuonna tapahtumassa kävi kolmen 
tunnin aikana lähemmäs 1 000 ihmistä.

RauHaN TeRVeHDYS

O l l i  M o i l an e n
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Oulun keskustassa, Asemakadun ja 
Isonkadun kulmauksessa sijaitse-
van Vanhan pappilan juhlahuoneis-
ton peruskorjaus on valmistunut. 

Tilat siunataan ja otetaan käyttöön kirk-
kokahvien yhteydessä 19. joulukuuta kel-
lo 12. Tilaisuuden toimittaa tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen avustajinaan pastorit 
Tiina Kinnunen ja Hanna-Maija Ollanketo. 

Kirkkokahvien aikana pääsee tutustu-
maan remontoituihin tiloihin. Sisäänkäyn-
ti pappilaan on Asemakadun puolelta.

engelin kädenjälkeä 
kunnioittaen
Vanhan pappilan on suunnitellut arkki-
tehti Carl Ludvig Engel ja se on valmistu-
nut vuonna 1827. Muut Engelin suunnit-
telemat rakennukset Oulussa ovat Lyseo, 
Franzenin talo, Kajaanintullin koulu sekä 

Oulun tuomiokirkon torni. 
Juuri valmistuneen peruskorjauksen 

pääsuunnittelija on arkkitehti Jorma Tep-
po ja sisustuksen on suunnitellut arkki-
tehti Anna-Maija Ylimaula. Peruskorja-
uksessa pappilan seinistä löytyi valtava 
määrä erilaisia tapetteja, jotka on inven-
toitu. Määrä oli niin suuri, että Museovi-
raston kokoelmat lähes tuplaantuivat van-
han pappilan tapettien myötä. 

– Tapettien inventointi ja löytyneiden 
tapettien räväkkyys antoi rohkeutta tehdä 
tapettivalikoimia. Koska tarkoitus ei ollut 
tehdä museota, pystyttiin tapetteja valit-
semaan vapaammin. Tavoitteena on ollut 
saada joka huoneeseen oma tunnelmansa, 
kertoo Ylimaula. 

Tapetit siis ovat uusia, mutta vanhan 
tyylisiä. Kahdesta huoneesta löytyy myös 
modernia kukkatapettia, jotka jätetään esi-

merkiksi jälkipolville tämän ajan tyylistä.
Vanhan pappilan huonekalut ovat suu-

relta osin kertaustyylisiä, ja useimmat 
niistä ovat olleet pappilassa jo ennen pe-
ruskorjausta.

Käyttö ilmaista 
seurakuntalaisille
Juhlahuoneisto on tarkoitettu ennen kaik-
kea seurakuntalaisten käyttöön. Oulun 
seurakuntien jäsenet voivat varata tuomio-
kirkon kupeessa olevat tilat veloituksetta 
perhejuhliin, kuten kastejuhliin, häihin, 
muistotilaisuuksiin, syntymäpäiväjuhliin.

Toimitilojen käyttö kristillisiin perhe-
juhliin on maksutonta, jos tilaisuuden jär-
jestäjä tai juhlan kohde on Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsen eli kuuluu Karjasillan, 
Oulujoen, Tuiran tai Oulun tuomiokirk-
koseurakuntaan. Muut voivat vuokrata ti-

loja erillistä maksua vastaan. Tällöin hin-
nat ovat 77–140 euroa.

Pappilaan mahtuu 120 henkilöä, mut-
ta myös pienille ryhmille voi varata esi-
merkiksi yhden huoneen. Pöytiin ruokai-
lemaan mahtuu 80 henkilöä. 

Suurkeittiö astioineen on käytettävissä 
pääemännän ohjeiden mukaisesti. Tarjoi-
lun voi ostaa pitopalvelusta tai hoitaa itse. 
Juhlamaljan kohottaminen seurakunnan 
tiloissa on mahdollista, muutoin alkoho-
litarjoilua ei sallita.

Tilavarauksen voi tehdä arkisin kello 
9–16 tuomiokirkkoseurakunnan kirkko-
herranvirastosta Linnankadulta numeros-
ta (08) 3161 401 tai toimitusta sovittaessa 
päivystävän papin kanssa osoitteessa Iso-
katu 9 tai numerosta (08) 3161 410.

RauHaN TeRVeHDYS

Vanha pappila 
avataan sunnuntaina

yli-iin palvelupiste 
seurakuntatalolla
– Virasto on auki jatkossa ma, ti, 
to ja pe kello 9–13. 

Veroprosentti vuonna 2010
– Veroprosentti laskee Yli-Iissä. 
Uusi veroprosentti on 1,25 (Yli-
Iissä 1,7).

hautausmaksut
– Yli-Iissä tulee voimaan Oulun 
seurakuntayhtymän hautapaik-
ka- ja hautausmaksut. Yli-Iissä 
arkkuhautapaikka on ollut tä-
hän saakka kaikille kuntalaisil-
le ilmainen. Jatkossa hautapaik-
ka on maksuton vain sotaveteraa-
neille ja heidän puolisoilleen sekä 
sotaleskille.

Seurakuntien tilojen vuokrat
– Tilojen vuokrista ei peritä enää 
jatkossa maksua seurakunnan jä-

Yli-Ii liittyy vuoden alusta Oulujoen seurakuntaan

Käytännön muutokset lyhyesti:
seniltä. Kaikki Oulun seurakun-
tayhtymän tilat, muun muassa 
Oulujoen varressa oleva vanha 
pappila, on ilmainen myös seura-
kuntalaisten omia juhlia varten.

Rippikoulumaksut
– Rippikoulut muuttuvat mak-
sullisiksi. Ensi kesänä leiririppi-
koulu maksaa 60 euroa. Päivärip-
pikoulun hinta on 25 euroa. Ilta-
rippikoulu on maksuton.

Virkatodistukset
– Virkatodistuksen saa Oulun 
seurakuntayhtymän keskusre-
kisteristä, p. (08) 3161 401. Vir-
katodistuksen voi tilata osoittees-
ta www.oulunseurakunnat.fi/vir-
katodistus.

Päivystävä pastori
– Yli-iiläisten käytössä on Oulun 
seurakuntayhtymän päivystävä 

pappi arkipäivisin kello 9–16 Iso-
katu 9:ssä Oulussa, p. (08) 3161 
410. Papin kanssa voi sopia esi-
merkiksi kirkollisista toimituk-
sista kuten kasteesta, avioliittoon 
vihkimisestä, hautajaisista ja ko-

din siunaamisesta. Sähköposti: 
pappi.oulu@evl.fi.

yli-iin piirikappalainen
– Yli-Iihin valitaan vakinainen 
piirikappalainen alkuvuodes-

ta. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa 
pastori Pertti Lahtinen. Myös 
piirikappalaiselle voi soittaa esi-
merkiksi kirkollisista toimituk-
sista. 

Diakoniatyöntekijän 
päivystys
– Yli-Iissä ei ole ollut tähän saak-
ka diakoniatyöntekijää. Myö-
hemmin keväällä Oulujoen dia-
koniatyöntekijä tekee osan työ-
ajastaan Yli-Iissä. Yli-iiläiset voi-
vat tarvittaessa soittaa kaikille 
Oulujoen diakoniatyöntekijöille.

RiiTTa HiRVONeN

Lue sivulta 3 Yli-Iin kirkkovaltuuston 
puheenjohtajan Matti Kakon ja 
Oulujoen kirkkoherran Jouni Riipisen 
haastattelut.

Vuosina 1999–2002 Yli-Iin kirkossa tehtiin perusteellinen ulko- ja sisäremontti.

A r k i s to  /  Ma r i  L ä h te e nmaa

Ku va t :  S anna K r o o k
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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

16.–23.12.2010enot Oulussa 

elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Iina Katarii-
na Heikkinen, Veeti Kaspe-
ri Soukka, Emma Sofia Vik-
stedt, Victor Olavi Väliaho.
Karjasilta: Aapo Eemil Il-
mari Haapaniemi, Oula Len-
nart Hämäläinen, Amanda 
Emilia Keränen, Joni Juha-
ni Korkala, Santeri Johan-
nes Koskiniemi, Luka Nii-
lo Kristian Leinonen, Mii-
la Lidian Lyytikäinen, Aada 
Maria Josefiina Nikula, Lila 
Amelie Pyörälä, Anton Mi-
kael Viljami Rantakangas, 
Emma Noora Erika Toikka-
nen, Leevi Mikael Kristian 
Turunen, Sanni Helena Ves-
terinen.
tuira: Minea Olivia Hallikai-
nen, Waltteri Wiljami Alek-
santeri Hartikainen, Jesse 
Jimi Joonatan Honkanen, 
Arttu Eemil Aukusti Kor-
keamäki, Seela Saimi Alina 
Laukkanen, Iida Mari Ilo-
na Ojala, Sofia Aurora Pa-
kanen, Pihla Aurora Pohto, 
Aaron Niilo Johannes Soini-
nen, Taneli Iikka Tapio Tai-
pale.
oulujoki: Jiri Tapani Koisti-
nen, Neea Aleksandra Nuo-
rala, Kimi Elias Pellikainen, 
Niklas Ilkka Aleksis Walleni-
us.

Vihityt
Karjasilta: Antti-Oskari 
Riekki ja Seija Anneli Rehu, 
Kimmo Eerik Koskiniemi ja 
Laura Maria Lantto.
oulujoki: Mika Petteri Kin-
nunen ja Anna-Mari Gär-
ding.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Pertti Ola-
vi Haikonen 64, Toini He-
lena Kiimalainen s. Saari-
aho 79, Pentti Juhani Kivi-
niemi 71, Veikko Einari Kär-
nä 80, Rauha Annikki Lutti-
nen s. Karen 80, Tatu Hen-
rik Johannes Matero 1, Esko 
Niemi 80, Johan Ilmari Vil-
munen 92.
Karjasilta: Aune Onnetar 
Kauranen s. Kiveslahti 90, 
Vieno Elisabet Pekkola s. 
Saarensilta 84, Tytti Marja-
Liisa Tilus s. Halttunen 72.
tuira: Airi Lahja Soilikki He-
lin s. Taistomies 75, Marja 
Terttu Hyyryläinen s. Muu-
ronen 63, Maire Annikki 
Saastamoinen 79, Kari Ta-
pio Taipale 46, Mikko Top-
pila 40.
oulujoki: Antti Juhani Kilpi-
nen 77, Seppo Sakari Koivu-
maa 69, Pirkko Liisa Viitta-
nen s. Heikkilä 59.

Alakärpän perheen joulukonsertti
 torstaina 23.12. klo 21 Pyhän Andreaan kirkossa

 Alakärpän lapset esiintyvät isän, baritoni Juhani Ala-
kärpän kanssa, pianistina toimii Juhanin veli Juho Ala-

kärppä. Liput 10 / 5 € tuntia ennen ovelta.

Joulukonsertti 
perjantaina 17.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa

Oulun Konservatorion laulunopiskelijat ja Oulun Ka-
marikuoro esittävät jouluista musiikkia. Kamarikuoroa 

johtaa Kari Kaarna. Opiskelijoita säestää Markus
 Vaara. Vapaa pääsy.

Pohjan Sotilassoittokunnan joulukonsertti 
perjantaina 17.12. klo 19 ja 22 Karjasillan kirkossa

 Mökit nukkuu lumiset -konsertissa kuullaan sekä pe-
rinteisiä suomalaisia joululauluja että ulkomaista jou-
lumusiikkia. Johtaa musiikkikapteeni Jaakko Nurila, 
laulusolistina Jorma Kärnä. Kahvio auki klo 18–18.45 

sekä klo 20–21.45. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Ohjelmatuotto seurakunnan diakoniatyölle.

Tuomaanpäivän joululauluilta 
tiistaina 21.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

 Esko Jurvelinin lauluoppilaat ry. Esiintyjinä Esko Jurve-
lin, Juha Hakulinen, Joni Jarkko, Marjut Korpi, Aarno 

Taskila, Jari Taskila, Ville Telkki, Jorma Pulkkinen, 
Arto Vikström ja Sari Vähäkangas. Laulajia säestävät 
Olli Heikkilän jousikvartetti ja Antti Heikkilä, urut. 

Liput 10 €. 

Jouluista musiikkia

Vedä jo 
jouluhenkeä!

Joulurunotapahtuma
Kastellin kirkossa 16.12. klo 18

K
u

va: H
eli P

u
kki
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Operaatio Joulun Lapsi on 
tämän vuoden osalta päät-
tymäisillään. Rekka jo-

hon lastattiin 11 000 lahjapaket-
tia  jaettavaksi Romanian ja Mol-
davan köyhyydessä eläville lapsil-
le, on tehtävänsä täyttänyt: Se on 
ajanut Suomesta läpi Euroopan 
viemään köyhille jouluiloa.

Operaatio Joulun Lapsi on ko-
ko Suomen laajuinen. Kuka ta-
hansa sai täyttää tyhjän laatikon 
lahjoilla annettujen ohjeiden mu-
kaisesti. Laatikoita saattoi tehdä 
monenikäisille lapsille. Ohjeis-
sa kerrottiin millaisia lahjoja eri-
ikäisille lapsille on syytä antaa.

Moldovan ja Romanian köyhille 
lapsille vietiin 11 000 lahjapakettia

Rekka täytettiin koti-Suomes-
sa joulukuun alussa. Noin tuhat 
pakettia ei mahtunut rekkaan. Ne 
toimitetaan Romaniaan tammi-
kuussa.

Rekka ajoi autolautalla Tal-
linnan ja Baltian maiden, Puo-
lan, Slovakian ja Unkarin kaut-
ta kohti Romaniaa ja Moldovaa. 
Osa paketeista purettiin Luoteis-
Romaniassa Oradeassa ja osa 
Kaakkois-Romaniassa Medgidi-
assa. Sieltä matka jatkui Moldo-
vaan, jossa kuorman vastaanotti 
Cahulin kaupungissa Pro-Lumi-
na -järjestö.

Ryhmä suomalaisia matkusti 

7. joulukuuta paikan päälle jaka-
maan paketteja lapsille. Romani-
assa paketit annettiin syrjäisten 
seutujen lapsille. Moldovassa  ne 
vietiin lasten tuberkuloosisairaa-
loihin. Myös muslimi- ja juuta-
laislapset saivat paketteja.

Suomalaiset aikoivat lähteä ta-
kaisin kotimaahan lauantaina 18. 
joulukuuta.

Operaatio Joulun Lapsi järjes-
tettiin nyt 16. kerran. Operaation 
järjestää Patmos Lähetyssäätiö.

RauHaN TeRVeHDYS
Kaikki Joulun Lapsi -keräykseen tulleet paketit eivät mahtuneet rekkakyytiin. Loput 
tuhatkunta pakettia lähetetään Romanian ja Moldovan lapsille tammikuussa.

80-vuotias Elsa Pesämaa 
laskeskelee, että nämä 
ovat jo neljännet pik-

kujoulut Kempeleläisessä Hovi-
la-kodissa. Tällä kertaa juhlissa 
esiintyy soitinryhmä, tiernapojat 
ja itse pukkikin. Sekä asukkaat 
että henkilökunta kiittelevät kil-
van toisiaan.

– Tämä on aivan ihana paikka, 
en voisi kuvitella parempaa. Tääl-
lä on lämmin fyysisesti ja henki-
sesti, seitsemän vuotta kodissa 
asunut Pesämaa kehuu.

47 asunnon palvelukodissa 
riittää myös virikkeitä. Joka toi-
nen perjantai on hartaushetki, jo-
ta pitävät vuorotellen rauhanyh-
distys ja seurakunta. Keskiviik-
koisin on jumppa. Lisäksi on kä-
sityöpiiriä ja raamattupiiriä. 

– Siskoni on maannut terveys-
keskuksessa neljä ja puoli vuot-
ta. Käyn siellä joka päivä, Pesä-
maa kertoo. 

Pesämaan mieskin vietti vii-
meiset aikansa terveyskeskukses-
sa. Hän kuoli kolme vuotta sitten. 

– Täältä terveyskeskukseen, 
sieltä Taivaan kotiin käy kulkum-
me, Pesämaa toteaa arkisesti.

Suurin osa Hovila-kodin 
asukkaista viettää joulun niillä 
sijoillaan. Pesämaa aikoo mennä 
tyttärensä luo. Muutenkin hän 
on siitä onnellisessa asemassa, 
että saa tavata usein sukulaisiaan.  

Henkilökunta on Pesämaan 
mielestä empaattista ja myötäelä-
vää. 25-vuotias sosionomiopiske-
lija Kaisa Rytky oli syksyn Ho-

Lähetyskin 
hyötyi 
joulujuhlasta

vila-kodissa harjoittelussa. Hän 
viihtyi niin hyvin, että keräsi ys-
tävistään musikanttipoppoon ja 
tuli esiintymään joulujuhlaan 
maanantaina. Keikan palkkio 
menee lähetystyölle.

– Evankelisilla opiskelijoilla 
on lähetysrengas. Tuemme työ-
tä Keniassa, Sambiassa ja Viros-
sa, Rytky kertoo.

Kaisa Rytky aloittaa tammi-
kuussa Oulun evankelisten opis-
kelijoiden työntekijänä. Hengelli-
syys on hänen elämänsä perusta. 

– Kun seurakunnassa tekee 
jotain, kokee enemmän olevan-
sa osa sitä, Rytky pohtii.

Nuori nainen on iloinen sii-
tä, kun saa tehdä sitä, mistä itse 
tykkää. 

Muusikko ja kirjasto- ja tieto-
palvelun opiskelija Anna Niemi, 
25, teki sovitukset Hovila-kodissa 
esitettyihin joulukipaleisiin.

– Vapaaehtoisjutuista tulee 
hyvä mieli niin lahjan antajalle 
kuin saajillekin, Niemi sanoo. 

– Musikaalisuus on siitä hyvä 
lahja, että se ei kulu käytössä.

ulkoiluystävyys houkuttaa 
haukiputaalaisia
Viime päivinä Haukiputaalla on 
tuoksunut pipari. Vapaaehtois-
ryhmä Kultasimpukat on paistel-
lut piparkakkuja ja laulanut jou-
lulauluja Simppulanmäen osas-
toilla ja asumispalveluyksiköissä. 

Yleensä ohjelmassa on reilun 
puolen tunnin ulkoilu joko pyö-
rätuolia työntäen tai käsikynkkää. 

Vapaaehtoistyötä järjestävä 
Haukiputaan seurakunnan dia-
konissa Johanna Kerola ei ole 
törmännyt paljon puhuttuun ih-
misten lyhytjänteisyyteen.  

– Jos ihmisen elämäntilanne ja 
voimat sallivat, auttamishalu kes-
tää pitkään.

Vapaaehtoiseksi pääseminen 
on vain puhelinsoiton ja kartoit-
tavan haastattelun takana. Moni 
on päätynyt Haukiputaan seu-
rakunnan vapaaehtoiseksi myös 
kurssin kautta. Viime syksynä oli 
ensimmäinen Vares-keskuksen 
vapaaehtoistoiminnan koulutus 
yhdessä Kiimingin ja Iin kanssa. 
Siihen osallistui parikymmentä 

kurssilaista. Vuosi sitten seura-
kunta järjesti myös ulkoiluystä-
väkoulutuksen.

– Huomaan, että ihmisten on 
helpompi lähteä ulkoiluystäväk-
si kuin osallistua perinteiseen lä-
himmäispalveluun, vaikka ky-
se on oikeastaan samasta asiasta, 
Kerola kertoo.

Moni lähtee vapaaehtoiseksi 
Jumalan rakkauden koskettama-
na. Sitä halutaan jakaa eteenpäin. 
Auttamishalu syntyy myös siitä, 

kun on itse saanut ottaa apua vas-
taan. Ihmiset haluavat kokea ole-
vansa tärkeitä ja hyödyllisiä.

Haukiputaan seurakunnan 
diakoniatyössä pyörii kuutisen-
kymmentä vapaaehtoista. Hei-
tä tarvitaan myös Puttaan Tu-
vassa, joka on avoin oleskelutila 
ja kohtaamispaikka. Tuvan kah-
vion tuotosta puolet menee dia-
koniatyölle ja puolet lähetykselle. 

TYTTi pÄÄKKÖNeN

Brita Kinnunen, Hannele Friman, Petri Manninen, Elli Koch ja Kari Kouva loihtivat 
joulun tuoksut Haukiputaalla. 

J o hanna Ke r o la

Jaana Hiitolan viulu kaunisti Sylvian joululaulun.

Elsa Pesämaa on asunut Kempeleen 
Hovila-kodissa seitsemän vuotta.

Ty t t i  Pää k kö n e n

Ty t t i  Pää k kö n e n
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

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

haukiputaan kirkon 
kamarikuoron joulu-cd

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

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

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

JouLuKonSeRtti 
su 19.12. klo 18 kirkossa

Sonja Blomster ja Kaisamarja Stöckell, laulu
Sinikka Stöckell, piano
Kari Blomster, kitara 

Hailuoto-lauluyhtye: Sonja ja Kari Blomster, 
Marko Eronen, 

Árpád Kovács ja Kaisamarja Stöckell.

yksinasuvien 
jouluateria

perjantaina 17.12. klo 13 
seurakuntasalissa.

KyLäJouLuKaLenteRi 
to 16.12.  Päiväkoti OnnenSaari, Kenttäläntie 8.
pe 17.12. Aito Helmi – salin eteistila, Luovontie 61.
  Nuorisotila Luukku, Luovontie 139, 
  klo 18–21 piparien koristelua.
la 18.12.  Mustaletto klo 15–18, Mustanletontietä 

rantaan. 
su 19.12. Luovon Puikkari Marjaniemessä klo 11–15, 

Marjaniementie 794. 
  Joulukahvit.
  Perinteinen joulukonsertti kirkossa klo 18, 

Luovontie 52.
ma 20.12. Suomelan (Kovacsin) aitta, Kenttäläntie 33.
ti 21.12. Kynttiläpaja srk-salissa klo 16–19 (kynttilän 

tekeminen kastamalla).
ke 22.12. Kaupin tuulimylly klo 16–19, Luovontie 398 

kohdalla.  
to 23.12. Pihagrillin joulutulet, Ojakuja 2   

(Eeva Holmi).
pe 24.12. Jouluseimi vanhan kirkon raunioilla 

(Loppiaiseen saakka).    

Limingan ja Lumijoen ve-
teraanien joulupuuro to 
16.12. klo 14 srk-talossa.
Päiväkerhot: Päiväkerhois-
sa vietetään pikkujoulu-
viikkoa viikolla 50.
Partio: Metsähanhien jou-
lutulet to 16.12. klo 18 laa-
vulla.
Kokkikerho: Joulutauolla.

Kuoro: Ke 22.12. ei kuoro-
harjoituksia.
Perhekerho: Seuraavan ker-
ran viikolla 2.
ystävyydentalo joulutau-
olla.
Lumijoen peruskoulun jou-
lujuhla ke 22.12. klo 10.15 
kirkossa.

Kauneimmat joululaulut ke 
22.12. klo 14 Lumilyhdyssä.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: joulujuhla 
su 19.12. klo 13 ry:llä ja seu-
rat klo 16 Lumilyhdyssä.

Kirkkokuoro 16.12. klo 
18.30.
eläkeliiton puurojuhla ti 
21.12. klo 11 srk-salissa.
Koulun joulukirkko ke 
22.12. klo 8.45.
Kastettu: Niilo Nuutti Oska-
ri Marjaniemi.

haukiputaan kirkon ka-
marikuoron joulumusiik-
kia kynttilän valossa to 
16.12. klo 20 srk-keskukses-
sa. Kuoroa johtaa Else Piilo-
nen, yksinlaulu Henna-Ma-
ri Sivula ja Jorma Kärnä, 
urut Elias Niemelä. Raama-
tunluku Marja Manninen. 
Ohjelman hinta 20 €, sis. 
kuoron joulu-cd:n Riemui-
sa joulun sanoma, pelkkä 
ohjelma 5 €.
Puttaan tupa on avoinna 
vielä to 16.12. ja pe 17.12. klo 
12–15, jonka jälkeen joulu-
tauko. Kiitos syksyn toimin-
nasta kaikille emännille ja 
kävijöille. Puttaan Tuvalla ta-
vataan taas to 13.1.
Kauneimmat joululaulut: 
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. Joulun ajan ti-
laisuuksissa suositellaan käy-
tettäväksi myös kirkon länsi-
puolella olevaa uutta pysä-
köintialuetta sekä kunnanvi-
raston pysäköintialuetta.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: 
haukipudas: raamattu-
luokkalaisten pikkujoulu pe 
17.12. klo 18.30 Vakkurilas-

sa, joulujuhla su 19.12. klo 
15 ry:llä,
Kello: joulujuhla su 19.12. klo 
15 ry:llä,
Jokikylä: joululaulu- ja puu-
roilta pe 17.12. klo 18.30 
ry:llä. Nuorten joululauluilta 
la 18.12. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 19.12. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Anton Mi-
kael Takala, Laura 
Wilhelmiina Nurmi, 

Iina Aurora Virta, Natalia 
Cara Mia Saarenpää, Veada 
Vinja Olivia Ojala, Ellen Hilla 
Erika Issakainen. 
avioliittoon kuulutettu: 
Joonas Oskari Päkkilä ja San-
na Kaisa Sorvoja.
Kuollut: Laura Eliina Takkula 
90; Markku Oiva Jounio 54.

w w w.sxc . hu

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto avoinna 
to 23.12. klo 10–14, joulu-
aattona suljettu.
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

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

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

Pietun pianokoulun joulukonsertti 
ma 20.12. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Kauneimmat 
joululaulut 

su 19.12. klo 15 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa

su 19.12. klo 18 
kirkossa

ti 21.12. klo 18 
kirkossa

Kirkkoherranvirasto 
ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.
Virasto on avoinna to 
23.12.2010  klo 9-15

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorikuoron levyä 
Valon lähde ainoa on 
myynnissä Kempeleen 
kirkkoherranvirastossa. 
Levyn hinta 18 €. 

Päivystävä pappi tavatta-
vissa perjantaisin klo 13–16 
Zeppelinin kappelissa.
Kauneimmat joululaulut su 
19.12. klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja su 19.12. 
klo 18 kirkossa ja ti 21.12. 
kirkossa.
Diakonian palveluryhmän 
joulukahvit ma 20.12. klo 13 

Kirkonkylän srk-kodin salissa. 
Kirkkokuoro ke 22.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Joulujuhla su 19.12. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja joululauluilta su 
19.12. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Miro Juhani Ma-
tias Parttimaa, Ella Sigrid 
Göös, Anni Sofia Koivisto, 
Matias Onni Anton Kelahaa-
ra, Pyry Oliver Poutiainen, 
Matias Aleksanteri Anttila, 
Aleksi Tapio Isopoussu, Ella 
Maria Aubry.
Kuollut: Erkki Emil Koret 84.

hartaus to 16.12. klo 14 Ala-
Temmeksellä, mukana ystä-
värengas.
Rantakylän Kauneimmat 
Joululaulut pe 17.12. klo 19 
kappelissa. 
Rauhanyhdistys: joulujuh-
la su 19.12. klo 18 Limingan 
kirkossa.
tupoksen Kauneimmat Jou-
lulaulut su 19.12. klo 14 Va-
namossa. Joulupuurotarjoilu.
tupoksen päiväkotien ja 
päivähoidon joulukirkko 
ma 20.12. klo 8.45 ja klo 9.45.
Kirkonkylän päiväkotien ja 
päivähoidon joulukirkko ti 
21.12. klo 9.30 kirkossa.
Lasten joulukirkko ti 21.12. 
klo 18 kirkossa.
hartaus to 23.12. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
aattokirkko 24.12. klo 13 Tu-
poksen Vanamossa.
aattokirkko 24.12. klo 14  
kirkossa, erityisesti lapsiper-

heille.
aattohartaus  24.12. klo 15 
Rantakylän kappelissa.
Jouluyön messu 24.12. klo 
23 kirkossa.
Joulukirkko 25.12. klo 8 kir-
kossa.
tapaninpäivän iltakirkko 
26.12. klo 18 Liminganlah-
den luontokeskuksessa.
Varhaisnuoriso: Kerhon-
ohjaajien koulutuspäivä 
16.1.2011 klo 10–15. Ilmoit-
taudu 10.1.2011 mennessä 
Kirsille mieluiten s-postilla

Joulunäytelmän 
yleisöesitys

pe 17.12. klo 19 
kirkossa

Senioripysäkki
Keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille yksinäisille ja
erilaisia elämän muutoksia kokeneille aloittaa ke-
väällä 2011 viikolla 8. Ryhmä (7 henkilöä) kokoon-
tuu pääsääntöisesti torstaisin  seurakuntatalolla/dia-
koniatoimistossa 14 kertaa. Ryhmästä kiinnostuneet 
haastattelen henkilökohtaisesti ennen ryhmää. Ryh-
mään valitulta odotetaan sitoutumista osallistumi-
seen. Ryhmän ohjaajana toimii esh-diakonissa Sinik-
ka Ilmonen.  Ota rohkeasti yhteyttä 15.1.2011 men-
nessä 044 7521 226. Järjestää Limingan seurakunta.

Lasten 
joulukirkko
tiistaina 21.12. klo 18 
Limingan kirkossa

Tule mukaan matkalle 
Beetlehemiin ja 
yhdessä iloitsemaan 
Jeesus-lapsen
seimen äärelle!
Joulun sanomaan 
eläytymässä myös 
lastenohjaajat.

3-kuoron 
joulu-

konsertti
su 19.12. klo 15 

Limingan kirkossa.

Perjantaipulla – lähetyksen nisumarkkinat
pe 17.12. klo 14–17 tai niin kauan kuin myytävää riittää.

kirsi.junnonaho@evl.fi. Kirsi 
lomalla 27.12.2010–9.1.2011.
Päivä- ja perhekerho: Vii-
meiset kerhot ennen joulu-
lomaa viikolla 50. Rauhallis-
ta joulua päivä- ja perheker-
holaisille ja heidän perheil-
leen. Kerhot käynnistyvät 
10.1.2011. 
Partio: Päivystys partiotoi-
mistossa  pe 17.12. klo 15–
17. Partiopiirin jouluhartaus 
partiojohtajille klo 19 Hintan 
seurakuntakodissa Oulussa.
Kokoonnumme Kotikolol-
le klo 18. Ykkös-partioasu. 
Kirkkopalvelussa su 19.12. 
Karhut.
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ke 14–17
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löytyvät seurakunnan kotisivuilta 
www.oulunsalonseurakunta.fi

to 16.12. klo 19 Taas kaikki kauniit muis-
tot joulukonsertti kirkossa. Ju-
hani Alakärppä laulu, Ismo Hint-
sala urut.

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

Pe 17.12. Nuorten joulujuhla Umpimäh-
kässä. Sitova ilmoittautuminen 
3.12. mennessä seurakunnan 
nettisivujen kautta.

Pe 17.12. Klo 18.30 Tilkkutäkki -lauluillan 
pikkujoulu Repussa.

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

 Klo 12 Pyhäkoulun joulujuhla.
 Klo 20 Joulunajan sävelhartaus 

kirkossa. Kansalaisopiston kuo-
ro, nuorten- ja lapsikuoro ja soi-
tinyhtye. Puhe Pekka Kinnunen.

Ke 22.12. Klo 18 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa.

Jouluaatto la 24.12.
 Klo 14 Aattohartaus kirkossa, 

Tapio Kortesluoma.
 Klo 15 Aattohartaus Salonkarta-

nossa, Tapio Kortesluoma.
 Klo 16 Aattohartaus kirkossa, 

Tapio Kortesluoma.
 Klo 23 Jouluyön messu kirkossa. 

Liturgia Outi Äärelä, saarna Ve-
sa Äärelä. Uusi Ääni -kuoro.

Joulupäivä su 25.12.
 Klo 8 Jouluaamun sanajumalan-

palvelus, Vesa Äärelä.

tapaninpäivä (2. joulupäivä)
 Klo 10 Sanajumalanpalvelus, Ta-

pio Kortesluoma.

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

kiolla.
 Klo 10 ja 11 Kirkonkylän koulu.
Ma 20.12. Klo 9 Salonpään koulu.
ti 21.12. Klo 8 ja 9 Yläasteen joulukirkko.

Joulunajan 2010 
tapahtumia


Kotisivuillamme
www.oulunsalon-

seurakunta.fi
on avattu

SeuRaKuntaKySeLy
Vastaa ja vaikuta!

Joulunajan jumalanpalvelukset 
Muhoksen seurakunnassa
Jouluaaton hartaus pe 24.12. klo 16 kirkossa,
toimittaa Pekka Kyllönen, kanttorina Erika Holappa.

Jouluyön messu pe 24.12. klo 23 kirkossa, 
toimittaa Jouni Heikkinen, puhe Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Erika Holappa.

Joulukirkko la 25.12. klo 7 kirkossa, 
toimittaa Jouni Heikkinen, saarnaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Erika Holappa.
  
Joulukirkko la 25.12. klo 8.30 Laitasaaren 
rukoushuoneella, toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Erika Holappa.

Joulukirkko la 25.12. klo 9 Kylmälänkylän kappelissa, 
toimittaa Pekka Kyllönen, kanttorina Paula Kyllönen.

tapaninpäivän sanajumalanpalvelus su 26.12. klo 10 
kirkossa, toimittaa Simo Pekka Pekkala,
kanttorina Erika Holappa.

Kauneimmat joululaulut 
to 16.12. klo 13.30 Mikevan 
palvelukodeissa, Ossi Kaja-
va, Pekka Kyllönen.
hartaus ja kauneimmat 
joululaulut to 16.12. klo 
14 Virekodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Kauneimmat joululaulut 
to 16.12. klo 19 Kylmälänky-
län kappelissa, Ossi Kajava, 

Pekka Kyllönen.
Kauneimmat joululaulut 
la 18.12. klo 14 seurakunta-
talossa, Muhoksen Torvipo-
jat, puhe Jouni Heikkinen.
Pyhäkoulu kaikenikäi-
sille lapsille su 19.12. klo 
11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa. 
Kauneimmat joululaulut 
su 19.12. klo 16 Laitasaaren 

ry:llä, kanttori Ossi Kajava, 
puhe Pekka Kyllönen.
Kauneimmat joululau-
lut su 19.12. klo 18 kirkossa, 
kanttori Ossi Kajava, kirk-
kokuoro, puhe Pekka Kyl-
lönen. 
Kauneimmat joululau-
lut su 19.12. klo 21 kirkos-
sa, kanttori Ossi Kajava, lau-
lukvartetti, puhe Simo Pek-

ka Pekkala.
hartaus ja kauneimmat 
joululaulut ke 22.12. klo 
15 Rantakodissa, Pekka Kyl-
lönen.
Joulun sävelin - tunnelma-
konsertti ke 22.12. klo 20 
kirkossa, Anne-Mari Ranta, 
sopraano, 4in1 String Quar-
tet, kanttorina Timo Ustju-
gov. Ohjelma 5 e. Joulu-
aamun kirkkoon klo 7 jär-
jestetään kirkkokyyti, il-
moittautumiset 22.12. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon p. 533 1284.
Diakonian avustusasiois-
sa voi seuraavan kerran ot-
taa yhteyttä diakoniatyön-
tekijöihin 3.1.2011 jälkeen, 
päivystysajat tiistaisin ja 
torstaisin klo 9–10 p. 533 2 
862. 
Kuorot: Kuoroharjoitukset 
jatkuvat 12.1.2011. 
Lapset ja perheet: Lasten, 
nuorten ja perheiden yhtei-
nen joulujuhla pe 17.12. klo 
18 kirkonmäellä. Pyhäkou-
lu kaikenikäisille lapsille su 
19.12. klo 11.30–12.30 seura-
kuntatalon alakerrassa. Päi-
vä- ja perhekerhot jatkuvat 
viikolla 2.
nuoret: Lasten, nuorten 
ja perheiden yhteinen jou-
lujuhla pe 17.12. klo 18 kir-
konmäellä. Yökahvila Valo-
pilikku la 18.12. klo 19–24 
Nuokkarilla. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisille 
su 12.12. klo 12–13 srk-talon 

alakerrassa. 
Partio: Partiolaiset osallis-
tuvat kirkonmäen yhteiseen 
joulujuhlaan 17.12.klo 18. 
Joulun jälkeen partio aloi-
tetaan viikolla 3.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Nuorten joulujuhla la 
18.12. klo 18 Ranta-Kemi-
lässä. Joulujuhla klo 19 7.–
8.-lk. Koortilassa. Joulujuhla 

su 19.12. klo 14 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyh-
distys: kauneimmat joulu-
laulut su 19.12. klo 16 ry:llä. 
Kastettu: Niilo Aarne Mati-
as Arola, Meeri Lilja Lyydia 
Haavisto , Karlos Benjamin 
Hanhisuanto, Ella Aleksan-
dra Heilimä, Noel Mikael 
Honkonen, Maija Aino Eli-
na Ruottinen, Seemi Matti-
as Räisänen.
Kuollut: Kalevi Mikael Kei-
nänen 92, Paavo Koskela 84.

hartaus to 23.12.klo 11.30. 
Teppolassa, Tapio Kortesluo-
ma. 
hartaus to 24.12. klo 15 Sa-
lonkartanossa, Tapio Kortes-
luoma, Sari Wallin.
Kirkonkylän ry: Mies-
ten neliön jouluruokailu pe 
17.12. klo 17.30 Pappilas-
sa. Seurat la 18.12. klo 11.30 
Teppolassa. Seurat su 19.12. 
klo 16 ry, Jorma Vuorma, Ti-
mo Määttä. Seurat su 26.12. 
klo 16 ry, Matti Niemelä, Toi-
vo Määttä. Seurat 31.12. klo 
19 ry, Olavi Hyry, Mauno Lin-
nanmäki.
Kastettu: Julle Jalmari Jo-
hannes Karvonen, Benjamin 
Johan Hyväri.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Jouluinen
iltamusiikki

Perjantaina 17.12. 
klo 19 Pyhännän 
kirkossa Lapsi- ja 

nuorisokuoro
Kuoron johto 

Veijo Kinnunen
Hartaus 

Reijo Tuomola
Laulamme myös 

yhteislauluja!

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.

Kirkkoherranvirasto auki ma, ke, to ja pe 9–13, osoite 
Pappilankuja 6, Piippola, p. 020 7109 860, siikalatva@
evl.fi, kotisivut www.siikalatvanseurakunta.fi

hartaus to 16.12. klo 13 Ou-
lun seudun kuntoutussairaa-
lassa.
nuttujen neulomisilta to 
16.12. klo 17 srk-talon tak-
kahuoneessa. Nuttuja neu-
lotaan viimeistä kertaa tänä 
vuonna. Jatkuu ensi vuonna.
Perhepäivähoitajien jou-
luhartaus pe 17.12. klo 9.30 
Murron kerhotilassa.
hartaus ti 21.12. klo 13 Pel-
tolassa.
hartaus to 23.12. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
nuoret: Nuortenilta pe 
17.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
temmes: Puurojuhla to 
16.12. klo 18.30 Temmeksen 
koululla. Koulun joulukirkko 
ti 21.12. klo 11.15 Temmek-
sen kirkossa.

tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joululauluilta to 16.12. klo 19 
ry:llä. Joulujuhla su 19.12. klo 
13 Tyrnävän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja joululauluilta su 
19.12. klo 16 ry:llä.

Siikalatvan 10-isoset la 
18.12. klo 11–17 Pyhännän 
srk-talossa. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 22.12. klo 18 Rantsilan 
srk-talossa.

KeStiLä
Joulujuhla su 19.12. klo 13 
ry:llä.
Kauneimmat joululau-
lut 4. adventtisunnuntaina 
19.12. klo 19 kirkossa. Harta-
us Reijo Tuomola, kanttori-
na Unto Määttä, kirkkokuo-
ro avustaa. 
Koulun kauneimmat jou-
lulaulut ma 20.12. klo 9.15 
kirkossa. Hartaus Reijo Tuo-
mola, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 
aattohartaus jouluaat-
tona 24.12. klo 15 Pihlajis-
tossa, Reijo Tuomola, kirk-
kokuoro avustaa.
aattohartaus jouluaatto-
na 24.12. klo 16 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Veijo Kin-
nunen, kirkkokuoro avus-
taa.
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 7 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä, 
kirkkokuoro avustaa. 

PiiPPoLa
Koulun joulukirkko pe 
17.12. klo 10 kirkossa. 
Kauneimmat joululau-
lut pe 17.12. klo 19 Kai-
ranmaantalolla Leskelässä. 
Hartaus Merja Jyrkkä, kant-
torina Unto Määttä. 
Jouluyön messu jouluaat-
tona 24.12. klo 23 Piippolan 
kirkossa. 
Messu Tapaninpäivänä 
26.12. klo 19 Piippolan kir-
kossa. 

PuLKKiLa
Varhaisnuortenkerho to 
16.12. klo 16 srk-talon ker-
hohuoneessa. 
Jouluhartaus pe 17.12. klo 
13 Koivulehdossa, Hakkarai-
nen ja Määttä. 
Raamattuluokka la 17.12. 
klo 19 ry:llä.

Joulujuhla su 19.12. klo 14 
ry:llä.
alakoulun joulukirkko 
ma 20.12. klo 10 kirkossa. 
Lukion ja yläkoulun jou-
lujuhla ti 21.12. klo 9 Pulk-
kilan kirkossa. Hartaus Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä.
aattohartaus jouluaattona 
24.12. klo 16 kirkossa.
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 8 Pulkkilan kirkossa.  
Kastettu: Patrik Jari Juha-
na Rantakangas, Aada Enni 
Josefiina Lehtilahti ja Patrik 

Jari Juhana Rantakangas.
avioliittoon kuulutettu: 
Janne Veikko Aukusti Svart-
ström ja Jonna Maria Ylik-
laavu.

Pyhäntä
Varkkarikerho to 16.12. 
klo 14.30 srk-talon kerhoti-
lassa.
Vanhustentaloyhdistys 
ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pe 17.12. klo 10 
Takojantie 3 kerhohuoneella.
hartaus su 19.12. klo 13.30 
Nestorissa. 
Seurat su 19.12. klo 16 ry:llä, 
Pauli Karhumaa ja Olli-Pek-
ka Telkki.
Koulun joulukirkko ti 
21.12. klo 8.30 Pyhännän 
kirkossa. 
ehtoollishartaus to 23.12. 
klo 13 Nestorissa. 
aattohartaus jouluaattona 
24.12. klo 14 kirkossa. 
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 8 kirkossa. 
Kuollut: Aune Maria Maho-
senaho s. Pellikka 94.

Kastettu: Eliel Juho Aukus-
ti Hämäläinen, Lilja Tuulevi 
Paaso, Fiia Sofia Adelia Suo-
tula, Valto Kristian Ylimäki.
avioliittoon vihitty: Sa-
muli Valtteri Suvanto ja Eve-
liina Maaria Salonen.

Kauneimmat joululaulut
Röön Retretissä Suutarinkylässä, Kylmäläntie 135a 
pe 17.12. klo 19. Lämmintä ylle ja alle. Tervetuloa 
joulun tunnelmaan.
tyrnävän kirkossa su 19.12. klo 17. Lasten kauneimmat 
joululaulut.
Murron koululla su 19.12. klo 19.
tyrnävän kirkossa ke 22.12 klo 19. Yhteislaulua, 
kirkkokuoro, Kaj Skrabb flyygelitorvi ja Pentti 
Korkiakoski urut ja piano.

RantSiLa
tarvitsetko kirkkokyy-
tiä? Rantsilan kappelis-
sa tarjotaan kyytejä jou-
lunajan tilaisuuksiin (12.12. 
ja 24.–25.12.). Ilmoita yhte-
ystietosi toimistoon p. 020 
7109 736 tai kappalaiselle 
020 7109 731.
Päihdetyön joulujuhla to 
16.12. klo 13 srk-talossa.  
Joulujuhla su 19.12. klo 13 
ry:llä.
Joulurauhan julistus ke 

22.12. klo 19 Pylsynsaaren 
kodalla Kurunnevalla. Läh-
tö klo 18.30 vanhan Arinan 
tontilta. 
Jouluhartaus to 23.12. klo 
14.30 vuodeosastolla, Jyrk-
kä ja Leinonen.
aattohartaus jouluaattona 
24.12. klo 14 Rantsilan kir-
kossa. 
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 7 Rantsilan kirkossa. 
Kuollut: Helmi Maria Lin-
na 97.

Lapsi- ja nuorisokuoron jouluinen iltamusiikki pe 17.12. klo 19 Pyhännän kirkossa. 

Joulukorttilevy
10 € / kpl

Saatavana kanttori Arja Leinoselta p. 044 518 1151 / 020 
7109 732 tai Rantsilan seurakuntatoimistosta 

p. 044 518 1191 tai lapsikuorolaisilta. 
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K i n o K u L M a

Ranskalaisen Arnaud 
Desplechinin ohjaa-
ma Eräs joulutarina  
on elokuva menetyk-

sistä, ja siitä, kuinka men-
neisyys seuraa mukanamme, 
tahdoimme sitä tai emme. 

Maalitehtailijan suku ko-
koontuu yhteen viiden vuo-
den jälkeen viettämään jou-

Eräs joulutarina
lua. Johdannossa perheen tytär 
Elisabeth tekee suvun kanssa so-
pimuksen, että hänen ei tarvitse 
ikinä nähdä veljeään Henriä. Äi-
ti Junon on sairastunut leukemi-
aan, johon hän menetti lapsen-
sa Josephin. Pojan kuolema seu-
raa haamuna kaikkia perheen jä-
seniä.

Eräs joulutarina ei ole tavalli-
nen draama, jossa suku kerään-
tyy juhlapäivänä yhteen ja luu-
rangot vilistävät ulos komerois-
ta. Katsoja yllätetään toistuvasti. 
Elisabethin ja Henrin sisarusvi-
han syylle annetaan useita vaih-
toehtoja. Junon suhde poikaansa 
on kaukana äidillisyydestä. Tun-
tuu kuin perheen sairaus ulottui-
si kauas menneisyyteen.  

Perheen tilanne on tavallises-
sa katsannossa epätoivoinen. Äiti 

on kuolemassa pian, ellei hänel-
le tehdä luuydinsiirtoa. Siinäkin 
ennuste on huono. Elisabethin 
poika Paul on psykiatrisessa hoi-
dossa.  Asioita käsitellään enem-
män älyn kuin tunteen kautta. 
Junon selviytymismahdollisuu-
det lasketaan matemaattises-
ti suvun voimalla. Isä lohduttaa 
vaimoaan ja tytärtään lukemal-
la runoja. Pitkin matkaa on viit-
tauksia kuvataiteeseen, kirjalli-
suuteen ja musiikkiin. Elokuval-
liset lainaukset liittyvät mykkä-
filmiin kuten avautuvan iirik-
sen käyttö ja Jean-Luc Godar-
din varhaistöihin kuten  näytte-
lijöiden puhe suoraan katsojille. 

Jokin näkymätön voima 
näyttää pitävän perhettä yhdes-
sä. Anteeksianto, lohtu tai armo 
ei laskeudu joulun mukana per-

Eräs joulutarina (Ranska / 2008). Näyttelijöinä Catherine Deneuve, Jean-
Paul Roussillon, Anne Consigny, Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos, Chiara 
Mastroianni. Elokuva esitetään YLE Teemalla lauantaina 18.12. kello 21.52.

heen keskuuteen. Jotakin kuiten-
kin tuntuu tapahtuneen. 

Eräs joulutarina alkaa Josep-
hin hautajaisista. Joseph irto-
si minusta kuin lehti puusta, isä 
sanoo.  Pojan kuolema loi hänet 
uudelleen. Teksti on otettu filoso-
fi Ralph Waldo Emersonin päi-

Lähetyslääkäri Leena 
Pasanen kertoo, että 
Tansanian köyhimmällä 
alueella sijaitseva 
Ilembulan sairaala 
tarvitsisi kipeästi 
uuden röntgenlaitteen 
pystyäkseen jatkamaan 
toimintaansa. 

Tansanian Ilembulan lähe-
tyssairaalan kohtalo on 
vaakalaudalla. Tansanian 
kirkon ylläpitämää sairaa-

laa uhkaa lakkautus varojen vä-
hyyden vuoksi. 

– Rahapula ei ole meille uutta, 
mutta nyt tilanne on todella va-
kava, pian 30 vuotta Tansaniassa 
Suomen Lähetysseuran lastenlää-
kärinä työskennellyt Leena Pasa-
nen kertoo. 

Vielä viime huhtikuussa Tan-
sanian hallitus lupautui ot-
tamaan Ilembulan sairaalan  
valtionavustusten piiriin. Luvat-
tuja rahoja ei ole maksettu sairaa-
lalle vieläkään. 

Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että sairaalan paikallinen henki-
lökunta ei ole saanut palkkaansa.  

– Emme voi myöskään ostaa 
lääkkeitä. Suurin tarve, uuden 
röntgenlaitteen hankkiminen, 
vaatisi jo suoranaisen ihmeen, 
oululaissyntyinen Pasanen sel-
vittää.

Hän arvioi, että tänä vuonna 
käydyt Tansanian presidentin-
vaalit tyhjensivät valtion kassaa. 

– Odotamme ja toivomme, et-
tä paikallinen piispa menisi kes-
kustelemaan presidentin kanssa 
Ilembulan kriisitilanteesta, Pasa-
nen kertoo.

Röntgenlaitteen 
puuttuminen vie potilaita
Pasasen mukaan Ilembulan sai-
raala joutui luopumaan puoli 
vuotta sitten vanhasta röntgen-

laitteestaan. Sen tilalle ei ole pys-
tytty hankkimaan uutta. 

Pasanen kertoo, että monet 
sairaudet diagnosoidaan ja hoi-
detaan röntgentutkimuksen pe-
rustella. 

– Kun uutta laitetta ei ole, 
muun muassa monet murtuma-
potilaat, keuhkosairauksista kär-
sivät ja sydänsairaat potilaat jou-
dutaan käännyttämään ovelta.

– Tästä seuraa se, että potilas-
määrät ovat romahtaneet. Minun 
aikanani sairaalan potilasluku ei 

Ilembulan sairaalan 
kohtalo vaakalaudalla

ole koskaan ollut alle sadan niin 
kuin se on nyt. Siksi emme ole 
myöskään saaneet kerättyä sai-
raalan toiminnan kannalta elin-
tärkeitä potilasmaksuja, Pasanen 
murehtii. 

Pasanen kertoo, että poti-
laat joudutaan käännyttämään  
Ilembulan sairaalasta noin 90 ki-
lometrin päähän valtion sairaa-
laan. Siellä rehottaa Pasasen mu-
kaan korruptio. 

Usein potilaat joutuvat odot-
tamaan hoitoon pääsyä jopa viik-

koja. Hoito saatetaan aloittaa vas-
ta kalliiden voitelurahojen jäl-
keen. 

Yli puolet laitteen 
hinnasta olisi luvassa
Ilembulan sairaalan aids-koor-
dinaattori Bryceson Mbilinyi 
vieraili elokuussa Saksassa. Hän 
tapasi siellä varakkaan saksa-
laismiehen, joka lupautui mak-
samaan 70 prosenttia sairaalan 
uuden röntgenlaitteen hinnas-
ta, mikäli loput varoista saadaan 
kasaan. 

Puuttuva summa on noin  
8 000 euroa. Pasasen mukaan kai-
vattua summaa on syksyn aikana 
anottu tyhjin tuloksin muun mu-
assa Suomen ulkoministeriöstä.

Oululainen Ilmebulan Ystävät 
on tukenut 1950-luvulla perus-
tettua Ilembulan sairaalaa yli 20 
vuotta. Puheenjohtaja Leena Ra-
silo kertoo, että yhdistyksen hal-
litus kokoontuu todennäköisesti 
tammikuussa pohtimaan keino-
ja puuttuvan rahasumman saa-
miseksi. Aiemmin Ilembulan Ys-
tävien keräämillä varoilla sairaa-
laan on hankittu muun muassa 
generaattori. 

Ilembula on Oulun kaupungin 
virallinen kummikunta.

maRJa BlOmSTeR

O u lu n ev. - l u t . s e u ra ku n t ay h t y mä

väkirjasta.  Hänen mukaan-
sa suru ei saata ihmistä lä-
hemmäksi todellisuutta.  Sii-
tä Desplechin kai kertoo elo-
kuvassaan.

peNTTi KeJONeN

Oulun seurakuntien nimikkolähetti Leena Pasanen on työskennellyt Tansaniassa lastenlääkärinä  pian 30 vuotta.


