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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Piispan joulutervehdys

Vähemmistöillä 
ylivalta?
Päätoimittaja Hannu Nyman ihmettelee 
itsenäisyyspäivän rukousta homofobialta 
varjeltumisesta.

”Jos kirkon jonkin fobian vuoksi pi-
tää rukoilla, niin ehdottomasti kristil-
listä uskoa kohtaan tunnetun fobian. 
Uutiset eri puolilta maailmaa kertovat 
mitä uskomattomimmista tapauksis-
ta, joissa vähäinenkin viittaus joulun 
kristilliseen sanomaan torjutaan suo-
rastaan pelottavan voimakkaasti. Var-
sin kristinuskovaiseksi ymmärretyis-
sä Yhdysvalloissa ei juurikaan uskalle-
ta enää toivottaa ”Merry Christmas!”, 
koska tervehdykseen sisältyy ”Christ”, 
Kristus. Sen sijaan tyydytään toivot-
tamaan vain ”Happy Season!”, mitä se 
sitten onkaan. 

Näyttää aivan mahdolliselta, että maa-
ilmastamme muodostuu erilaisten vä-
hemmistöjen yhteisö, jossa jokainen ru-
koilee suojelua muiden vähemmistöjen 
ylivallalta. 

Varjele, vakainen Luoja, luomiasi ih-
misiä sortumasta kaikenlaisten pelkojen 
johdosta pelkäämään myös Sinua, koko 
ihmiskunnan Vapahtajaa!”

Sana 16.12.

Työelämän 
rituaaleista
Timo Saarelan jutussa kerrotaan Vesa 
Paavolan valaisemista työelämän myy-
teistä. 

”Paavolan mukaan visioissa ja mis-
sioissa on kyse autokommunikaatiosta 
eli itselle viestimisestä. Ei työpaikan vi-
sio kuvaa mitään saavutettavissa olevaa, 
vaan Graalin maljaa tai viisasten kiveä, 
joka muuttaa kaiken kullaksi. Vision tar-
koituksena on vain vahvistaa organisaa-
tion itsetuntoa. Touhun kääntöpuoli on, 
että varsinainen työ saattaa jäädä teke-
mättä, kun työyhteisön aika menee visi-
on toisteluun.

Kehityskeskustelu on Paavolan 
mielestä tuloksellisuudessaan intiaa-
nien sadetanssia muistuttava rituaa-
li. Intiaanit eivät itse uskoneet tans-
sin tuottavan sadetta, se oli vain yh-
teisöä koossa pitävä rituaali. Saman-
laisia rituaaleja ovat tiimin tai johto-
ryhmän kokoukset, joissa toistellaan 
asioita, jotka on jo puhuttu käytävillä 
tai ruokatunneilla.”

Vantaan Lauri 16.12.

K
ulunut vuosi on merkinnyt korostuneella ta-
valla muutosten vyörymistä ihmisten tietoisuu-
teen. Moni meistä kyselee mielessään, olemme-
ko astumassa aikakauteen, jossa ilmiöiden en-

nustettavuus on entistä heikompaa. Osaltaan tähän ky-
selevään ilmapiiriin vaikuttaa sosiaalisen median joka-
päiväiseksi tullut vuorovaikutustapa. Tapahtumien kul-
kuun voidaan vaikuttaa entistä nopeammalla aikataulul-
la. Syntyy myös ennalta suunnittelemattomia verkostoja 
ja suoranaisia maailmoja, joiden olemassaolosta arkipäi-
vän askareissa ei juuri näe merkkejä. Ne vaikuttavat, kun 
sosiaalisen median areenalle astutaan. 

Tuekseen uudet verkostot saavat jo perinteiseksi käy-
neen internetin ulottuvuuden. Yhdessä nämä aikakau-
temme vuorovaikutuksen kentät luovat maailmaa, jon-

ka tahdittamaa suuntaa ei voida hallita. Sen myönteisen 
merkityksen rinnalla kytee myös kasvava huoli vanhan 
maailman ja yhteiskunnan perusrakenteiden säilymises-
tä ja ihmisen turvallisuudesta.

Oman näyttönsä aikamme ihmisen nopeista liikkeis-
tä ja reaktiotavoista uusien vuorovaikutuskanavien ken-
tässä on antanut kuluneen syksyn ilmiö, jossa kirkon ase-
ma on tullut haastetuksi. Tähän kytkeytynyt lokakuinen 
tapahtumaketju on tuoreeltaan tulkiten si-
sältänyt kirkon vuosituhantiselle sanomalle 
kipeitä viestejä. Toisaalta ne ovat kertoneet 
pettymyksistä ja ristiriitaisella tavalla myös 
kirkon tärkeydestä ja merkityksestä. Ei voi-
da ummistaa silmiä viesteihin sisältyvästä 
välinpitämättömyyden kasvultakaan. 

Vahvojen ja hallitsemattomilta näyttä-
vien reaktiotapojen todellisuus on kuiten-
kin paljon laajempi kuin nyt kirkon koke-
ma myllytys. Tässä todellisuudessa piilee-
kin laajasti ottaen kysymys siitä, millaisiin 
muutoksiin ja murroksiin yhteiskunnassa laajemmin tu-
lee varautua. Onko olemassa tyhjiö, jota virallisen yhteis-
kunnan rakenne ei voi täyttää? 

Ensimmäisen joulun vuorovaikutuksen todellisuus oli 
omassa maailmassaan vallitsevan tyhjyyden täyttämis-
tä. Rooman maailmanvalta ei kyennyt ulkonaisesta rau-
hasta huolimatta antamaan ihmiselle hänen sisäistä rau-
haansa. Siksi sanotaan, että ajan täyttyessä Jumala lähet-
ti Poikansa tämän maailman keskelle. Jumalallinen rak-
kaus merkitsi asettumista pienen ja turvattoman ihmisen 
elämän keskelle. Palelevan sydämen kokeva ihminen sai 
tuntea, miten Jumala tuli Kristuksessa hänen rinnalleen. 
Uusi ja maailmaa mullistanut jumalallisen vuorovaiku-
tuksen tapa merkitsi sitä, että Hän tuli kaltaiseksemme 
voidakseen jakaa meidän kanssamme elämämme. Kris-
tus on ennustusten mukainen Immanuel – Jumala mei-
dän kanssamme. Hän syntyi, jotta me saisimme pelotta 

kulkea maailmassa kohti tulevaisuutta. Hänen tahtonsa 
oli tulla meidän sielujemme tyhjiöön, jotta elämällämme 
olisi tarkoitus ja sisältö. Betlehemin syntymän ihme on 
siinä, että Jumala syntyy Sinulle ja minulle. Se on ikiai-
kainen sanoma, joka ei tyhjene sisällöstään aikojen vaih-
tuessa ja murrosten tuulien tuivertaessa.

Laajan hiippakuntani kirkoissa olen kohdannut mitä 
kauneimpia alttarimaalauksia, jotka kertovat vuosisatai-

sista rukouksista ja evankeliumin ilosta. Ne 
on tahdottu luoda viesteiksi sukupolvelta 
toiselle. Tyrnävän kirkon alttaritaulu puhuu 
erityisellä tavalla joulun ihmeestä. Se ker-
too paimenten kumarruksesta Jeesus-lap-
sen luona. Köyhät paimenet eivät ajan asen-
teiden vuoksi kelvanneet edes todistajiksi 
yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Kuiten-
kin juuri heistä tehtiin Jumalan ja ihmisen 
kohtaamisen ainutlaatuisia todistajia. Elä-
män ja sielun tyhjyys täyttyi Jeesus-lapsen 
äärellä. Katseet suuntautuvatkin maalauk-

sessa kohti lasta ja taivasta. Salaperäinen valo hehkuu py-
hän perheen äärellä. On vaikeaa tietää, mistä valo tulee, 
mutta se on läsnä. Ratkaisuna katselijalle valon lähteeseen 
on lapsi itse. Hänessä on elämä ja valo.

Muutosten maailmassa Jumalan tarjoama armo Kris-
tuksessa pysyy. Tänä jouluna saamme paimenten tavoin 
tulla sydämessämme seimen äärelle kumartamaan ih-
mettä. Kun katselemme lasta, alamme aavistaa, että pi-
meän maailman keskellä meitä rakastetaan. Taivaallinen 
valo tunkee sisimpään. Katseet kääntyvät kohti taivas-
ta. Elämä on arvokas, koska Jumala näkee meidät, ja me 
olemme Hänen ajatuksissaan. 

Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa toivottaen,

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Joulun viesti täyttää sydämen

Betlehemin 
syntymän 
ihme on siinä, 
että Jumala 
syntyy Sinulle 
ja minulle.

Rauhan Tervehdys 
toivottaa lukijoilleen 
rauhallista joulua!

Seuraava lehti ilmestyy 13.1.2011.
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Suomalainen 
maahanmuuttopolitiikka 
on tiukentunut 
2000-luvulla ja siinä 
on yhä vähemmän 
sijaa inhimillisyydelle. 
Vanhemmat ja sisarukset 
lasketaan yhä harvemmin 
mukaan perheeseen. Lain 
tulkinnan tiukentumiselle 
ei löydy syytä. 

Suomen evankelisluterilai-
nen kirkko on reagoinut 
maahanmuuttopolitiikan 
epäkohtiin viime vuosi-

na toimimalla. Se on tarjonnut 
piilopaikan esimerkiksi kahdelle 
isoäidille, joita on uhannut kar-
kotus Suomessa asuvien lähio-
maisten luota. 

Kirkko on toiminut myös Poh-
jois-Suomessa: Oulun piispa Sa-
muel Salmi otti viime syksy-
nä vahvasti kantaa Pudasjärven 
vastaanottokeskuksesta poliisin 
huostaan haetun Stallone Pin-
heiron puolesta. Tapaus sai jul-
kisuutta, ja Pinheiro on toistai-
seksi Suomessa. 

Kaikkia tapauksia ei tuoda jul-
kisuuteen. Viime kesänä Oulun 
seurakuntayhtymä tarjosi piilo-
paikan vammautuneelle venä-
läisnaiselle, joka sittemmin on 
palautettu kotimaahansa. Hän 
oli asunut Oulussa useita vuo-
sia siskonsa luona ja myös men-
nyt naimisiin suomalaismiehen 
kanssa. Avioliiton perusteella 
hänelle ei kuitenkaan myönnet-
ty oleskelulupaa, sillä poliisi oli 
leimannut avioliiton lumeavio-
liitoksi. 

Tarina on vain yksi monista. 
Samoin kuin isoäitien tapauk-

Inhimillisyys 
jää pykälien 
taakse

sessa, myös sisarusten asema on 
usein heikko, sillä heitä ei laske-
ta kuuluviksi perheeseen – vaik-
ka ulkomaalaislain mukaan näin 
voitaisiin tehdä.

laki antaisi 
mahdollisuuksia
Ulkomaalaislakiin sisällytet-
tiin vuonna 1999 säännös, jonka 
mukaan muulle omaiselle kuin 
perheenjäsenelle on mahdollista 
myöntää oleskelulupa, jos oles-
keluluvan epääminen olisi koh-
tuutonta sen vuoksi, että asian-
omaisten on Suomessa tarkoitus 
jatkaa aikaisemmin viettämään-
sä kiinteää perhe-elämää tai että 
omainen on täysin riippuvainen 
Suomessa asu-
vasta Suomen 
kansalaisesta. 

Euroopan ih-
misoikeussopi-
muksen mukai-
sesti perhe-elä-
män suojan vaa-
timuksen kat-
sottiin ulottu-
van myös ydin-
perheen ulko-
puolisiin henki-
löihin, eli mui-
hin kuin puoli-
soihin ja lapsiin. 

Tähän on ve-
dottu useasti 
Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa, mutta turhaan.

Korkein hallinto-oikeus on ai-
noastaan kerran myöntänyt oles-
kelulupa iäkkäälle naiselle, jon-
ka katsottiin olevan täysin riip-
puvainen tyttärestään. Tämä ta-
pahtui vuonna 2002. 

– Kovin montaa lupaa tuol-
la perusteella ei ole myönnetty. 
Usein syynä on ollut se, että per-
he-elämän on katsottu katken-

neen jo aiemmin, kertoo oleske-
lulupa-asioista vastaavan tulos-
alueen johtaja Anna Hyppönen 
Maahanmuuttovirastosta. 

Kuolemanuhka 
ainoa painava syy?
Suomen ekumeeninen neuvosto 
teetti vastikään selvityksen ydin-
perheen ulkopuolisista oleskelu-
luvista Suomessa. Selvityksen te-
on kimmokkeena olivat karko-
tuspäätöksen saaneiden isoäitien 
tapaukset. 

Suomen ekumeenisen neu-
voston mukaan useat kirkkojen 
piirissä toimivat sekä muut kan-
salaisjärjestöt ovat ottaneet voi-
makkaasti kantaa tapauksiin. Ne 

korostavat inhi-
millisten tekijöi-
den osuutta hal-
linnollisissa pää-
töksissä ja tunne-
siteitä oleskelulu-
van myöntämisen 
perusteena. 

Selvityksen 
mukaan ulkomaa-
laislain soveltami-
nen on tiukentu-
nut vuoden 2002 
ainoan myöntei-
sen päätöksen jäl-
keen, vaikka la-
kia ei ole muutet-
tu. Syiden selvittä-

minen vaatisi kattavampaa tutki-
musta.

– Mikäli vain välitön kuole-
manuhka estää iäkkään vanhem-
man karkotuksen, on turha pu-
hua inhimillisistä tekijöistä, jot-
ka laki antaa ottaa huomioon. 
Maahanmuuttoviranomaisten 
päätökset ovat olleet lainmukai-
sia, mutta jos laki johtaa tällai-
siin tuloksiin, sitä pitää muuttaa, 
totesi Suomen ekumeenisen neu-

voston (SEN) pääsihteeri Heikki 
Huttunen selvityksen julkistami-
sen yhteydessä.

Samalla Huttunen varoitti 
myös poliitikkoja flirttailemasta 
kansalaisten maahanmuuttovas-
taisuuden kanssa.

Riippuvuus on 
hankala todistaa
Ulkomaalaislain uudistamisen 
yhteydessä vuonna 2004 lakiin 
otettiin erityissäännös oleskelu-
luvan myöntämisestä yksilölli-
sestä inhimillisestä syystä. 

Pykälän mukaan Suomessa 
olevalle ulkomaalaiselle myön-
netään jatkuva oleskelulupa, jos 
sen epääminen olisi ilmeisen 
kohtuutonta hänen terveydenti-
lansa, Suomeen syntyneiden si-
teiden tai muun yksilöllisen in-
himillisen syyn vuoksi, kun ote-
taan huomioon olosuhteet, joi-
hin hän joutuisi kotimaassaan, 
tai hänen haavoittuva asemansa.

Tähän vedottiin esimerkiksi 
myös oululaisnaisen siskon tapa-
uksessa. Turhaan.

– Terveyden lisäksi oleskelu-
luvan saamiseen tällä perusteella 
täytyy olla muitakin syitä, Hyp-
pönen kertoo.

Oululaisnaisen sisko on joutu-
nut väkivallan uhriksi jouduttu-
aan palaamaan Venäjälle. Hyp-

pösen mukaan tilanne kannat-
taa tuoda viranomaisten tietoon. 
Hän ei kuitenkaan halua eikä voi 
ottaa suoraan kantaa yksittäista-
pauksiin. 

Hyppönen muistuttaa, että 
uusia seikkoja ilmetessä kannat-
taa tehdä valitus kielteisestä pää-
töksestä tai laittaa uusi oleskelu-
lupahakemus vetämään.

Käsittelyajat ovat kuitenkin 
pitkiä. Tilaston mukaan muun 
omaisen oleskelulupahakemuk-
sen käsittely kestää keskimäärin 
529 päivää, eli noin puolitoista 
vuotta. Sinä aikana ehtii tapah-
tua paljon.

Hyppönen painottaa, että 
kaikki hakemukset ja todistuk-
set luetaan läpi ja tapauksia har-
kitaan, vaikka kielteisiin päätök-
siin pettyneet usein sitä epäile-
vätkin. Valitukset saavat lopulli-
set päätökset Korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa.

 – Linjamme on koeteltu use-
aan otteeseen Korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa, ja se antaa 
meille selvät rajat, hän toteaa.

elSi SalOVaaRa

Lue oululaisnaisen taistelusta 
karkotetun siskonsa puolesta 
sivuilta 10–11.

Fakta
Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäasiainministeriön alainen 

asiantuntija-, palvelu- ja päätöksenteko-organisaatio, joka käsit-

telee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuu-

teen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. Viraston toi-

minta tukee muiden viranomaisten toimintaa ja tuottaa tietopal-

veluja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansain-

välistä yhteistyötä varten.

Mikäli vain välitön 
kuolemanuhka estää 
iäkkään vanhemman 
karkotuksen, 
on turha puhua 
inhimillisistä 
tekijöistä, jotka 
laki antaa ottaa 
huomioon.

HeiKKi HuttuNeN
Suomen ekumeenisen 
neuvoston pääsihteeri
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Minkä kirkon sisälle mahtui 
aikoinaan koko kaupungin väki?

Arvaa! on Rauhan 
Tervehdyksen vuo-
rovaikutteinen ku-
va-arvoituspalsta. 
Julkaisemme joka 
numerossa yhden 
seurakuntien ra-
kennuksia tai esi-
neistöä esittävän 
kuvan. Sinun teh-
tävänäsi on tietää, 
mikä kohde on ky-
seessä. 

Lähetä vasta-
uksesi ja yhteys-
tietosi viimeistään 
10.1.2011 osoittee-
seen arvaa.kuvas-
ta@rauhanterveh-
dys.fi. Jos sinulla 
on paikkaan liitty-
vä 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 levypalkinto.

Viime viikon 
kuvassa: Pyhän 
Kolminaisuu-
den kirkko
Kiitos kaikil-
le osallistuneille. 
Arvonnan voitta-
ja on kempeleläi-
nen Pauli Määt-
tä, joka oli monel-
la tavoin mukana Kempeleen uuden kirkon suunnittelussa:

”Metsäalan koulutusta saaneena sain luottamustehtävän 
harventaa kirkon tontin puusto muutama vuosi ennen raken-
tamista. Tein hommaa antaumuksella yhdessä lasteni kanssa. 
Jokaisen puun luona arvioin sen merkitystä arvokkaassa mai-
semassa. Pystyyn jäävistä puista karsin maisemaa peittävät ok-
sat. Kun harvensin puustoa ruumishuoneen ympäriltä, menin 
piiloon, jos ihminen kulki läheltä. Ajattelin, että joku voi louk-
kaantua puiden kaatamisesta sellaisesta paikasta. Sain työstä 
palkaksi neljä traktorikuormaa polttopuita.

Kun rakentajat saapuivat, he kaatoivat melkein kaikki suu-
rella vaivalla valitsemani ja karsimani puut kirkon ja parkki-
paikan tieltä. Lohduttelin itseäni, että ehkäpä pystyyn lopulta 
jääneet puut olivat ehtineet vahvistua väljemmässä olotilassa. 
Ainakaan en ole huomannut tuulenkaatoja.”

maRJO HÄKKiNeN

Arvaa!

Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Palautetta Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

• Satu Lapinlampi kuvasi onnistuneesti Sinappia-kolumnis-
saan (2.12.2010) pätkätyöläisen tuntemuksia. Kirjoitukseen 
oli helppo samaistua omakohtaisten kokemusten myötä. Oli 
yllättävä tieto, että seurakunnan työntekijöissä on niin pal-
jon pätkätyöläisiä. Sinappia kolumnit ovat olleet hyvä ja toi-
vottu lisä lehteenne. 

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Hutkittua journalismia
Joka puolella median edus-
tajia tavataan nakertamassa, 
narskuttamassa ja tuikkimas-
sa vuotavia reikiä salaisiin ark-
kuihin. On kieltämättä ikävää, 
kun yksityishenkilöitten hute-
roa rakkauselämää pengotaan 
ja riepotellaan, mutta asial-
la on toinenkin puoli. Jos pys-
tyttäisiin asettamaan tehokas 
sensuuri lähes kaikelle tiedol-
le, maailmasta tulisi entistäkin 
kolkompi ja diktatuurivaltai-
sempi paikka asustella.

1900-luvun alussa Belgian 
Kongossa vallitsi uskomaton 
hirmuvalta. Jos alkuasukkaat 
eivät saaneet kerättyä tarpeeksi 
kumia, heiltä saatettiin katkais-
ta jopa molemmat kädet. Voit-
toa piti saada vaikka nuorten 
ihmisten terveyden hinnalla. 
Lähetyssaarnaajat ja muutkin 
yrittivät kertoa julmuuksista 
maailmalle, mutta eihän heitä 
uskottu. Liian monella valtiol-
la oli rahamassinsa kautsumet-
sissä. Vihdoin eräs amerikka-
lainen värillinen lehtimies jak-
soi jankuttaa asiasta niin kauan, 
että olosuhteita ryhdyttiin hie-
man parantamaan. 

Luonnonvaroistaan rikas 
Kongo, nykyisin Zaire, on kui-

tenkin yhä riiston kohteena. 
Nykyään yritetään julkistaa tie-
toa kaivosmiesten kurjista olo-
suhteista ja verimetallista, jolla 
rahoitetaan veristä sisällissotaa. 
Nimet vain muuttuvat, ihmis-
ten ahneus ja julmuus ei.

Länsimaissa kauhistellaan, 
jos jonkin itäisen valtion epä-
kohtia paljastanut kirjaili-
ja joutuu piileskelemään sala-
murhaajia koko elämänsä ajan. 
Myös tutkivan journalismin 
edustajat alkavat olla uhanalai-
sia, ja heitä vainotaan rikollisi-
na niin idässä, mutta kas kum-
maa, myös lännessä. Yksityisil-
lä työpaikoilla vaino aloitetaan 
sanomalla, että kyseinen hen-
kilö ei ole yhteistyökykyinen, 
sitten hänet passitetaan mie-
lentilatutkimukseen. 

Valtiot eivät tyydy tähän, 
vaan ne vievät toisinajattelijal-
ta maineen ja syyttävät rikok-
sista, joille kyllä saadaan ra-
halla todistajia tarpeen mu-
kaan. Journalisteja myrkyte-
tään, ammutaan tai he joutuvat 
auto-onnettomuuksiin. Myös 
totuutta janoavat lakimiehet 
ja todistajat ovat tulilinjalla. 
Vuonna 1936 Gestapo kidutti 
erittäin raakalaismaisesti hen-

giltä asianajaja Joachimin, joka 
oli puolustanut homoja. 

Eettisyyden kannalta on to-
della järkyttävää, että suurval-
lat avoimesti ilmoittavat sur-
maavansa heille epämiellyttäviä 
johtajia Lähi-idässä. Onnistuvat-
kin, ja samalla menehtyy useita 
sivullisia. "Äärimmäisen oikeu-
den" toitottajat saavatkin aikaan 
äärimmäistä vääryyttä. Niinpä 
netissä saattaa teini-ikäinenkin 
ladella tappouhkauksia äidilleen 
tai koulukiusaajilleen. 

Ihmisoikeuksien levittämis-
työlle löytyy toki jatkajia. Kun 
kristittyjä heitettiin leijoni-
en eteen, heidän kannattajien-
sa määrä vain kasvoi. Vuotoja 
syntyy rötösherrojen merirosvo-
aluksiin. Sanotaan, että suurval-
lat ovat alkaneet sekoittaa diplo-
maattien ja vakoojien roolit. Kar-
meata on todeta, että ne sekoit-
tavat myös demokratian levittä-
misen ja salamurhan. Niin kau-
an kuin muutama median edus-
taja on vielä hengissä, heille pitäi-
si myöntää rauhanpalkinto tutki-
vasta ja hutkitusta journalismista.

RitVa-liiSa HaRJumaa
kieltenopettaja

Rovaniemi

Inhorealistisen hyvä
Olen sinut Kristillisdemo-
kraattien puolueohjelman 
kanssa. Kaikille se ei riitä. Voi-
ko siis kansalainen, joka ei ole 
seurakunta-aktiivi, olla KD:n 
kansanedustajaehdokas? Voiko 
samalla olla taitava kristillisde-
mokraatti kun on eronnut yk-
sineläjä, jonka usko ei ole mis-
sään kaavassa vaan sydämessä? 
Entä jos inhoaa homojen tuo-
mitsemista, mutta uskoo, että 
luonto järkkäsi lapselle nimen-
omaan heteroperheen ensisijai-
seksi luomulaumaksi? 

Mikä se tämmönen KD-
politiikoksi haluava on, jonka 
mielestä 500 vuotta pitäisi ol-
la tarpeeksi pitkä aika romani-
en sopeutumisessa työntekoon 
ja verojen maksuun? Kun yhä 
on verikostoja ja väistämistä, 
joiden ketjureaktiot rasittavat 
niin asuntotoimea kuin van-
keinhuoltoa. Olla KD-ehdokas 
jonka mielestä romaneille toi-
meentulotukeen erillisoikeu-
tena räntätty hameraha, noin 
400 euroa, on näinä aikoina 
lievästi sanottuna kornia. Jos 
neljäsosa Suomen 10 000 ro-

manista saa hamerahan, euroja 
palaa miljoonan verran. Kum-
pi on reilumpaa; reissata ulko-
maille tienaamaan elantonsa 
istumalla ja kerjäämällä muil-
ta vai kieltäytyä mahdollisesta 
työstä koska ei voi. Mieluum-
min viettää aikansa kulttuuri-
sesti pyhässä hamosessa. Suo-
mi kustantaa kerjääjien toik-
karoinnit vaikka Romania it-
se ei ole käyttänyt kuin yhden 
prosentin saamastaan hulppe-
asta vähemmistöjen integroin-
tiin tarkoitetusta 3,4 miljardin 
EU-tuesta.

Entä ympärileikkaus, ts. 
vauvansa sukupuolielimeen 
kajoaminen ja esinahan riis-
täminen? Luonnon mielival-
taista herjaamista vai jaloa us-
koa? Naisten alistaminen? Suo-
malainen siankasvattaja, joka 
tunkee kaukalonsa täyteen si-
koja ja kasvattaa eläinrääkät-
tyä ruokaa? Tuo EU-tuella uus-
avuttomaksi taantunut maan-
viljelijä-isäntä marisee, että tä-
hän on tultu. Väittää, että se 
on kuluttajan vika, kun emak-
ko viettää elämänsä kääntymi-

sen estävässä häkissä työntäen 
kohtukoneestaan uusia liha-
palleroita lautasellemme.

On kyse aikaa ja kärsivälli-
syyttä vaativista asioista.  Kun 
tässä innoissansa kirmaa KD-
teesit kainalossaan tavoitel-
len pääsyä eduskuntaan edis-
tämään inhimillisyyttä ja eet-
tisyyttä, karsimaan epäoikeu-
denmukaisuutta ja ahneut-
ta, niin eipä joutaisi jatkuvas-
ti viilata uskovaisuusastettaan. 
Varmaan on eduskunnassakin 
tärkeämpää tekemistä kuin 
kumarrella varpaitaan. Toises-
sa jalassa kun riekkuu konser-
vatiivi, toisessa liberaali. Mo-
lemmat ovat täysin toisarvoisia 
jarruja ja painavat kuin synti. 
Minähän potkaisen tietenkin 
molemmat hiiteen ja olen mie-
luummin hyvyyttä tunnusta-
va, kristillisdemokraattinen 
inhorealisti.

 
SiRKKu KiaNtO 

Kansanedustajaehdokas 
Suomussalmi

www.sirkkukianto.com



5   Nro 43      23.12.2010 – 13.1.2011

Jeesuksen syntymäkaupun-
ki Betlehem Israelissa vetää 
tänäkin jouluna kymmeniä 
tuhansia turisteja. Kaupun-

git hotellit ovat täynnä jouluvii-
kon ajan paljolti sen ansiosta, et-
tä väkivaltaisuudet ovat vähen-
tyneet viime vuosina palestiina-
laisten asuttamalla alueella.  

Vuoden alusta lähtien 1,4 mil-
joonaa turistia on vieraillut Jee-
suksen syntymäpaikassa. Näinä 
joulunpyhinä paikalle odotetaan 
90 000 vierailijaa. Viime vuonna 
heitä oli 70 000. Betlehemissä vie-
railevien turistien määrä on ollut 
kasvussa viime vuosina. 

Kaupungin kaikki 2 750 ho-
tellihuonetta on varattu jouluvii-
koksi ja neljä uutta hotellia on ra-
kenteilla. 

Turismi on yksi harvoista isra-
elilaisten ja palestiinalaisten yh-
teistyömuodoista. Israelin armei-
ja on ollut yhteydessä kristittyjen 
uskonnollisiin johtajiin järjes-
tääkseen ajoneuvosaattueen jou-
luyön messuun. 

Syntymäkirkon edessä olevalle 
Seimiaukoille odotetaan kymme-
niä tuhansia turisteja jouluyönä. 
Tavallisesti matka palestiinalais-
alueelle voi olla koettelemus, kos-
ka vierailijat tulevat sisään kah-
deksan metriä korkean turva-ai-
dan kautta. Muuri kiemurtelee 
kaupungin pohjoisosassa ja aihe-
uttaa asukkailleen kitkaa. Se on 
pystytetty viiden kilometrin pää-
hän Jerusalemista terrorismin kit-
kemiseksi. 

Synnytyssairaala 
vaalii Jeesuksen muistoa
Betlehem saattaa yllättää tietä-
mättömän turistin. Yli kaksi kol-
masosaa kaupungin 50 000 asuk-
kaasta on muslimeja. Kristittyjä 
on alueen asukkaista noin vii-
dennes. Kaupunki tekee kuiten-
kin kaikkensa hyötyäkseen mer-
kittävästä roolistaan kristinus-
kon historiassa. Jeesuksen syn-
tymäpitäjässä on tätä nykyä Län-
sirannan parhaat olosuhteet las-
ten synnyttämiseen. 

– Synnytyslaitoksen rakenta-
minen juuri Betlehemiin ei ole 
sattumaa, sanoo Pyhän perheen 
sairaalan johtaja Jacques Keut-
gen. Sairaala sijaitsee alle kilomet-
rin päässä Syntymäkirkosta. 

– Se on Jeesuksen Kristuksen 

syntymäpaikka. On todella tärke-
ää, että täällä olevilla naisilla on 
mahdollisuus synnyttää turvassa 
ja rauhassa, Keutgen sanoo.

Sairaala on ainoa paikka pales-
tiinalaisalueella, jossa tarjotaan 
erikoishoitoa ennenaikaisille syn-
nyttäjille. Sairaala on erikoistunut 
myös moniraskauksiin. 

Sairaala perustettiin Betlehe-
miin vuonna 1882. Väkivaltaisuu-
det pakottivat sulkemaan sairaa-
lan vuonna 1985, mutta se avat-
tiin uudestaan synnytyssairaalak-
si viisi vuotta myöhemmin. 

tytti PÄÄKKöNeN

Juttu perustuu kanadalaisessa 
päivälehdessä Le Droitissa 18.12. 
julkaistuun juttuun.

Lestadiolaiset 
liikaa netissä?
Internetin ja sosiaalisen me-
dian käytön todetaan vievän 
vanhoillislestadiolaisissa ko-
deissa huomattavan paljon ai-
kaa ja kuormittavan kotien ja 
perheiden hyvinvointia. Tä-
män paljastaa liikkeen sisäi-
nen raportti, jossa varoitetaan 
sähköisen median aiheutta-
masta riippuvuudesta.

”Internetin vahingolliset 
sisällöt kuormittavat yksit-
täisten ihmisten ja sitä kautta 
kotien ja perheiden jaksamis-
ta ja hyvinvointia. Vaikka ne-
tin käyttöön liittyy positiivi-
sia mahdollisuuksia, tulee ris-
keistä puhua suoraan niiden 
oikeilla nimillä”, raportissa 
todetaan.

– Niin kuin muissa medi-
oissa, myös internetissä on si-
sältöjä, jotka eivät rakenna us-
konelämää. Ne ovat haitalli-
sia. Esimerkiksi pornosivut 
eivät ole varmuudella kenelle-
kään hyväksi, Kotityöryhmän 
sihteeri Jouni Hintikka sanoo.

Yhden-
mukaisuuden 
harha vaivaa
– Kirkossa on liikaa työyhtei-
söjä, joiden toimintakulttuuri 
perustuu kuviteltuun yhden-
mukaisuuteen, jossa kaikkien 
pitäisi olla samanlaisia ja aja-
tella samalla tavoin, jotta yh-
teisö toimisi, sanoo tutkija 
Henrietta Grönlund.

Grönlund on selvittänyt 
seurakunnan työntekijöiden 
ja johtavien luottamushenki-
löiden kokemuksia. Grönlun-
din mukaan tiettyyn herätys-
liikkeeseen kuuluminen koet-
tiin eduksi tai haitaksi sen mu-
kaan, mikä oli seurakunnan 
vallitseva herätysliikesuunta. 

Vastaajista 3 prosenttia oli 
kokenut eriarvoista kohtelua 
työhönotossa uskonnollisen 
mielipiteen tai vakaumuksen 
vuoksi. Uralla etenemisessä 
tai työtehtävien määräytymi-
sessä vastaava luku oli 5 pro-
senttia. Häirintää ja vihamie-
listä asenneilmapiiriä oli va-
kaumuksensa tai uskonnolli-
sen mielipiteensä vuoksi ko-
kenut myös 5 prosenttia vas-
tanneista. 

Ihmiset raportoivat tutki-
muksessa enemmän työtove-
reiden kokemasta syrjinnästä 
kuin omastaan. 

Maata  kiertelemässä

Joulu Jeesuksen synnyinsijoilla vetää turisteja

– Tämä oli meille jo 62. metal-
limessu, pastori Haka Kekäläi-
nen kertoo. Kekäläinen on ol-
lut mukana kehittämässä me-
tallimessua aivan alusta lähtien. 
Hän myös toimi liturgina viime 
lauantaina Oulussa Pyhän Tuo-
maan kirkossa järjestetyssä me-
tallimessussa. 

Kaiuttimet jytisivät, kun me-
tallimessun bändi tulkitsi virsiä 
raskaalla otteella. Metallimes-
sussa on kaikki tavallisen juma-
lanpalveluksen elementit: papit, 
saarna ja ehtoollinen. Kanttorin 
sijaan virsiä vain on säestämässä 
bändi, taustakuoro ja esilaulaja.

Metallimessun järjestäjil-
le homma on jo tuttua. Ensim-
mäinen metallimessu järjestet-
tiin vuonna 2006. Sen jälkeen 
helsinkiläinen bändi on kiertä-
nyt ahkerasti eri paikkakunnilla 
höystämässä jumalanpalvelusta 
raskaammalla musiikilla. Poh-
jois-Suomessakin he ovat myös 
käyneet, mutta Oulussa kerta oli 
ensimmäinen.

– On aina mukava tulla uu-
teen paikkaan pitämään messua, 
Kekäläinen kertoo. 

– Erityisen mukavaa oli pääs-
tä Ouluun. Metallimessun pitä-
misestä täällä puhuttiin jo kol-
me vuotta sitten ensimmäisen 
kerran, mutta aina on tullut joi-
tain ylitsepääsemättömiä esteitä 
tai aikataulut eivät vain ole so-
pineet yhteen. Nyt vihdoin pää-
simme tulemaan.

Kekäläisen mukaan Pyhäl-
lä Tuomaalla järjestetty metalli-
messu oli hyvin saman tyylinen 

Metallimessu 
kaikui Puolivälinkankaalla

kuin muuallakin järjestetyt mes-
sut. Erityiskiitoksen Kekäläinen 
antaa oululaisille organisoijille. 
Myös bändi kehuu järjestelyjä. 

– Koska tulimme lentokoneel-
la, emme voineet ottaa omia soit-
timia mukaan, eräs bändin jäse-
nistä selittää. 

– Täällä oli kuitenkin soitti-
met valmiina odottamassa!

Pyhän Tuomaan kirkolle saa-
pui metallimusiikkia ja Jumalan 
sanaa kuulemaan noin 140 hen-
keä. Seurakuntalaisia oli paikalla 
monen ikäisiä. Nuorimmat lap-
set olivat vasta viisivuotiaita. Ti-
laisuus vaikutti olevan kävijöiden 

mieleen. 
6-vuotias Uuno Palosaari 

nyökkää vastaukseksi, kun hä-
neltä kysyy oliko metallimessus-
sa mukavaa. 

– Uuno rummutteli innois-
saan bändin mukana messun ai-
kana, hänen äitinsä Satu Kreivi-
Palosaari kertoo hymyillen.

Myös bändi uskoo, että oulu-
laiset pitivät tilaisuudesta. 

– Ihmisjoukossa näkyi paljon 
hymyileviä naamoja, mikä on ai-
na hyvä merkki, esilaulaja Anna 
Vihonen kertoo.

KaiSa aNttila

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

Uuno Palosaari oli metallimessun 
nuorimpia osallistujia.

Haka Kekäläinen ja matallimessubändi vetivät Oulun ensimmäisen metallimessun 18. joulukuuta.
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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

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

Paikkoja avoinna

Palveluja tarjotaan

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

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

Herättäjän kirkkopyhä: su 2.1. 2011 klo 13.00 messu Pulkkilan kirkossa 
ja seurat seurakuntatalossa. 
Herännäis-/ Siioninvirsiseuroja: su 26.12. klo 15.00 Caritas-koti Oulu.

On aika hengähtää hetkeksi ja hiljentyä joulun sanoman äärelle.
Samalla kun toivotamme Sinulle joulurauhaa, kiitämme kauniisti
yhteistyöstä kuluneena vuonna. Onnellista uutta vuotta 2011!

Ilmoitusmarkkinointi

Ev.lut. Kansanlähetys
Nuorten uuden vuoden leiri 
ya-ikäisille ja siitä vanhem-

mille Kalajoella. 30.12–1.1. Hinta 
10e Ilm. 27.12. menn. Sinikka Här-
köselle 044 503 7080 (tekstiviesti 
riittää) tai sinikka.harkonen@lumijo-
ki.fi, Lisätietoja Pekka Siitonen 040 
535 7567, Lumijoen seurakunta ja 
Kansanlähetys

Rauhallista Vapahtajamme syn-
tymäjuhlaa ja siunattua vuotta 
2011. Su 2.1. klo 18 Ehtoollisko-
kous. Su 9.1. klo 18 Sunnuntain 
kokous. Tervetuloa! www.
kempele.svk.fi

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

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

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Kiitokset kaikille äänestäjille sekä onnea
ja menestystä uusille kirkkovaltuutetuille.

Hyvää ja Rauhaisaa Joulun Aikaa!
Keskusta, valitsijayhdistys, Liminka

Su 26.12. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS, Simo Pitkänen
Ke 29.12. klo 19.00 SANAN 

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

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

La 25.12. klo 11 Joulukirkko, Hannu Orava, 
Pirjo Orava, Tiina Hilli. Su 26.12. klo 18 Ystävän 
paikka, Eero Pokela, Aila Pyörälä, Vesa Asikai-
nen. Ke 29.12. klo 19 Sana ja rukous, Jari Myk-
känen, Pasi Markkanen. Su 2.1. klo 11 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Hannu Orava, Yrjö Kemppai-

nen, Seurakuntakuoro. Su 2.1. klo 17 Church@78, international service. Ke 
5.1. klo 19 Sana ja rukous, Juha Hilli, Pirjo Orava, Vesa Asikainen. Pe 7.1. 
klo 20 LIFT, Mikko Saukkonen, Timo Peltokangas, New Song. Su 9.1. klo 11 
Jumalanpalvelus, Veera Tikkakoski, Mikko Saukkonen, New Song. Su 9.1. 
klo 17 Church@78, international service. Ma 10.1. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta 
naisille. Ke 12.1. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, Hannu Orava, Ahti Kurki. 
Tervetuloa!

OULUN HOITOPALVELU OY

Yhteydenotot Raija Holtinkoski 0400 899 140

Edulliset ja vaivattomat 
laboratorio palvelut

Näytteidenotto ja toimittaminen laboratorioon 
suoraan kotoa.

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Su 26.12. Jumalanpalvelus klo 11.00. Pe 31.12. Hartaus klo 20.00. 
Su 2.1.11. Jumalanpalvelus klo 11.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

To 23.12. klo 19 Rukousilta, Sini Niemelä, Pirkko 
Mettovaara. Su 26.12. klo 11 Tapaninpäivän kirk-
ko, Risto Wotschke, Attila György. To 30.12. klo 19 

Rukous & kiitosilta, Petri Mettovaara, Pentti Laamanen, God`s Bell. Su 2.1. klo 11 Eh-
toollisjuhla & pyhäkoulu, Pekka Tuominen, Risto Wotschke. Ke 5.1. klo 18 Nuorten 
peli-ilta Jukka Pihlajaniemen luona. www.oulu.svk.fi Rauhallista joulua ja siunattua 
uutta vuotta!

Siunattua Vapahtajamme syntymä-
juhlaa! Su 26.12. Ei seuroja. Su 2.1. 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. Su 9.1. 
klo 17 Seurat. Tervetuloa!

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN
VIRANSIJAISUUS
Utajärven seurakunnassa on avoinna
diakoniatyöntekijän viransijaisuus ajalle
15.2.2011 - 31.5.2012.

Viransijaiseksi valittavalla tulee olla piispainkokouksen
hyväksymä diakonian virkatutkinto. Viransijaiseksi
valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen ja hänen on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja ote rikosre-
kisteristä, ennen viransijaisuuden vastaanottamista.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaisesti.
Viransijaisuudessa noudatetaan 3 kk:n koeaikaa.
Hakemukset 12.1.2011 klo 16 mennessä osoitteella
Utajärven seurakunnan kirkkoneuvosto, PL 14, 91601
Utajärvi. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätiedot khra Heikki Nissiseltä puh. 040 5445132.

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

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

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Mies pesee naisen 
kymmenen nolla

Naiset ovat käärmeitä toisilleen. Aina on 
porukassa joku, jota sorsitaan vuorol-
laan. Ulospäin kaikki näyttää onnelta ja 
auvolta, mutta välillä piikki pistää niin, 

että seurueeseen eksynyt mies ei huomaa mitään.
Siskot eivät myöskään kestä yhden siskon menes-

tystä. He ovat myöskin pikkumaisia. Ja kateellisia.
Toista ovat miehet. He eivät ole pikkumaisia ol-

lenkaan. Miehet ovat reiluja ja suurpiirteisiä. En-
nen kaikkea heidän yhteispelinsä toimii niin, että 
naiset eivät voi muuta kuin hämmästellä.

Miesten yhteispelin taito juontaa juurensa kivi-
kauden metsästysretkiin, jolloin miesten oli pakko 
oppia ymmärtämään toistensa  aikomuksia ja mie-
lenliikkeitä. Muuten ei miesjoukko olisi pystynyt 
jahtaamaan ja kaatamaan riistaa.

Samalla kehittyi miessukukunnan looginen 
ajattelu tasolle, josta naiset voisivat vain uneksia, 
jos he ylipäätänsä tietäisivät, että sellainen asia 
kuin logiikka on olemassa.

Jo kivikaudella miehet olivat veljiä toisilleen, to-
siasia, joka vielä nykyäänkin riepoo naisia. Silti hy-
vä sisko -järjestelmä on jäänyt syntymättä.

Kivikaudella naiset tekivät ruokaa, keräili-
vät marjoja, hoitivat lapsia ja muita pikkuasioita. 
Naisten voimat eivät riittäneet metsästykseen, jo-
ten heidän piirinsä jäi pakostakin pieneksi. Niin-
pä evoluutio teki naisista pikkumaisia. 

Naisten  työ ei ollut kivikaudella niin hektis-
tä kuin metsästävillä miehillä, joten alkunaaraat 
saattoivat jauhaa mielessään ongelmiaan pikkuas-
kareita toimittaessaan. Siinä ovat naissukupuolen 
myrkyttymisen juuret.

Mutta mies on erilainen, mies on toisenlainen, 
hän on kokija ja näkijä, oikeiden asioiden puolus-
taja, hävittäjä-ässä, raikas aavikkotuuli ja kirmaa-
va mustangi, oikea Pahvelin Pahveli. Mikä tärkein-
tä, mies on toisten miesten kaveri, verraton veikko. 

Miesporukkaan otetaan kuka vaan. Samassa 
saunassa istuvat voittajat ja luuserit, surkimukset 
ja reppanat, munattomat ja munalliset, isot ja pie-
net. Kaikki ovat tervetulleita joukkoon, riittää, et-
tä on mies. 

Mies lohduttaa toista miestä keljuilemalla. Kel-
juiltu mies ymmärtää, että hänen ongelmansa ei 
voi olla suuri, kun toiset nauravat sille.

Suuret ongelmat kuitataan paistamalla yhdes-
sä makkaraa. Välillä vähän tapellaan, ammutaan 
hirviä ja metsoja, kaadetaan naisia ja ihmetellään 
vastakkaisen sukupuolen pienuutta.

Osaa mieskin olla pieni, mutta siihen on aina 
hyvä syy. Ihmettelimme, miksi patterin vääpeli oli 
niin pikkumainen mies. Sitten oivalsimme, että 
hänen tehtävänsä oli nimenomaan hoitaa pikku-
asioita. Ei se oikeasti ollut pikkumainen, se oli vain 
niillä töillään.

PeKKa HeliN

Kirkolla on jo useita verk-
kokeskustelijoita erilai-
silla Internetin keskuste-
lupalstoilla. Keskustelu 

verkossa ei hiljene jouluksikaan, 
mutta kaikki kirkon keskuste-
lijat eivät pääse mukaan joulun 
aikaan.

– Verkkokeskustelijamme ovat 
tavallisia seurakunnan työnteki-
jöitä, joilla on myös muita työ-
tehtäviä hoidettavanaan, kertoo 
Hengellinen elämä verkossa –
hankkeen päällikkö Hannu Ma-
jamäki.

– Jouluna kirkon työnteki-
jöillä on kova kiire. Pyrimme 
pitämään keskuste-
lijoita paikalla myös 
pyhien ajan, mutta 
väkeä joudutaan vä-
hentämään.

Verkkokeskusteli-
ja Meri-Anna Hint-
sala kertoo, että kaksi 
kirkon työntekijää on 
tavattavissa jouluna 
Suomi24-verkkoyhtei-
sön suositulla Kirkko 
kuulolla -palstalla. 

– Mistään ympärivuorokau-
tisesta päivystyksestä ei ole kyse, 
hän tarkentaa.

Hintsala kertoo, että joulun 
aikaan verkossa on kävijöitä jo-
pa enemmän kuin muulloin. Sik-
si päädyttiin organisoimaan kes-
kustelijoiden päivystys myös jou-
luksi. Majamäki harmittelee sitä, 
että päivystystä ei voida toteut-
taa suuremmalla keskustelija-
määrällä.

– Joulun aikaan kirkko on 
monella tapaa ihmisille lähei-
sempi, ja varmasti myös verkko-
palstojen keskusteluissa kaivat-
taisiin kirkon edustajia. Toisaal-
ta jouluna on paljon ahdistusta. 
Olisi hienoa, jos voisimme pitää 

laajemman edustuksen verkko-
keskustelijoita paikalla.

Oppia tulevia 
pyhiä varten
Tämän vuoden joulu on ensim-
mäinen juhlapyhä, jonka aikana 
verkkokeskustelijoita on laajas-
ti läsnä ympäri keskustelupals-
toja. Majamäki toivoo, että tä-
män vuoden kokemuksista voi-
daan oppia jotakin tulevia pyhiä 
varten.

– Tiedämme, että kriisitilan-
teissa, kuten Sellon ammuskelu-
tapauksessa, verkkokeskusteli-
joiden tarve suorastaan räjähtää, 

Majamäki selittää.
– Emme kuitenkaan vielä var-

masti tiedä, kuinka paljon ja mi-
ten juhlapyhät näkyvät keskus-
telupalstoilla. Tulevaisuudes-
sa pyrimme ehdottomasti kehit-
tämään juhlapyhiin reagointia. 
Luovia ehdotuksia otetaan vas-
taan mielellään. Majamäki vink-
kaa.

Yksi tämän vuoden päivystä-
jistä, Liedon seurakuntapasto-
ri Sonja Turunen, kertoo joulu-
nodotuksen näkyneen verkossa 
jo hyvissä ajoin ennen varsinai-
sia pyhiä.

– Moni yksin elävä kertoi pel-
käävänsä pitkiä pyhiä. Minä olen 
viestitellyt heille, että verkossa on 

Kirkon verkkokeskustelijoita 
kaivataan joulunakin

mahdollisuus keskusteluun py-
histä huolimatta. Juttukaverei-
ta ja vertaistukea saattaa löytyä 
verkosta jopa varmemmin kuin 
esimerkiksi joulukirkosta, johon 
osallistutaan usein perheittäin.

Keskustelijoita kaivataan 
ympäri Suomea
Majamäki harmittelee resurssien 
puutetta yleisemminkin.

– Kirkko kuulolla -palstalla 
on ollut hurja määrä keskuste-
lua. Emme ehdi kouluttaa verk-
kokeskustelijoita samaa tahtia 
kuin mitä tarve keskustelijoille 
kasvaa, hän harmittelee.

Uusia keskustelijoita etsitään 
sekä pyytämällä seurakuntia mu-
kaan yhteistyöhön, että järjestä-
mällä koulutustilaisuuksia, joissa 
houkutellaan yksittäisiä ihmisiä 
keskustelemaan verkossa.

– Toivomme, että joku päivä 
verkossa keskusteleminen olisi 
osa kirkon perustyöntekijöiden 
perustyötä, Majamäki haaveilee.

– Keskustelijoita tarvitaan 
ympäri Suomea. Iso osa kirkkoa 
ja hengellisiä kysymyksiä koske-
vasta keskustelusta käydään pai-
kallisilla foorumeilla, kuten leh-
tien keskustelupalstoilla. Siksi 
tarvitaan myös paikallisia kes-
kustelijoita.

Kirkon verkkokeskustelijat 
osallistuvat tällä hetkellä vain 
keskustelupalstojen viestittelyyn. 
Kasvokkain käytävään keskuste-
luun verrattavaa mahdollisuutta 
ei ole tarjolla, vaan vastauksissa 
on aina viive.

– Henkilökohtaista, reaaliai-
kaista keskustelua tavoitellaan. 
Uskallan toivoa, että se on todel-
lisuutta jo parin vuoden päästä, 
Majamäki kertoo.

KaiSa aNttila

Tiedämme, että 
kriisitilanteissa, 
kuten Sellon 
ammuskelutapauksessa, 
verkkokeskustelijoiden 
tarve suorastaan räjähtää.

HaNNu maJamÄKi
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Terveydenhoitoa

 • fysioterapia  • lymfaterapia  • hieronta
 • jalkojenhoito  • liikuntaryhmät  • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

toimintaterapia

Hansa Apteekki toivottaa asiakkailleen 
rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2011!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

www.rauhantervehdys.fi

Kouluneuvos 
Sanni Karjalainen 

Kouluneuvos Sanni Karjalai-
nen nukkui pois 96-vuotiaana 
1.12.2010 Oulussa. Hän oli syn-
tynyt Kiimingissä 1.6.1914 ja suo-

ritti siihen aikaan harvalukuisten nais-
puolisten opiskelijoiden joukossa teolo-
gian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1938. 

Työuransa hän aloitti Kuopion tyttölyseon uskonnon ja 
filosofian lehtorina ja siirtyi sieltä Vuorelan kasvatuslaitok-
sen opettajaksi. Lyhyitä jaksoja hän palveli myös muun mu-
assa Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan nuoriso- ja tyt-
tötyössä, SPR:n Lapin piirissä sekä Työkeskus Rovalassa Ro-
vaniemellä. 

Sanni Karjalainen muistetaan ennen kaikkea Oulussa si-
jaitsevan Tuiran yhteiskoulun, nykyisen Merikosken lukion, 
määrätietoisena, tiukkana mutta oikeudenmukaisena rehto-
rina. Hän tuli koulun uskonnon ja historian opettajaksi 1952, 
ja johti ja kehitti sittemmin ”Sannin akatemiaksi” kutsuttua 
kouluaan sen legendaarisena johtajana eläkkeelle siirtymi-
seensä vuoteen 1974 saakka. 

Virkatyönsä ohella Sanni Karjalainen oli muun muassa 
Oulun kaupunginvaltuuston jäsen 16 vuoden ajan sekä osal-
listui valtakunnalliseen ja paikalliseen seurakuntatoimintaan 
1980-luvulle saakka. Hän oli Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen sekä jäsenenä 
Kirkolliskokouksen ja Oulun ev.lut. seurakuntien valitsemis-
sa toimikunnissa. Hän toimi aktiivisesti myös Oulun Valko-
nauha -yhdistyksen toiminnoissa.

Hänen sydäntään erityisen lähellä oli myös Nuorten Ystä-
vät -yhdistyksen toiminta, johon hän tuli mukaan jo 1950-lu-
vun lopulla ja toimi aktiivisena jäsenenä, useissa toimikun-
nissa sekä muun muassa yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja 
varapuheenjohtajana vuosina 1961–1994. 

Kaiken muun toiminnan lisäksi Sanni Karjalaiselle rakkai-
ta harrastuksia olivat myös kuorolaulu Oulun tuomiokirkko-
kuorossa, sukututkimus sekä kesämökki kukoistavine puu-
tarhoineen kauniin Kiiminkijoen rannalla.

Sanni Karjalainen sai ansioistaan Suomen Leijonan I luo-
kan ritarimerkin 1967 ja kouluneuvoksen arvonimen 1991.

maRJa iRJala
Kirjoittaja on Nuorten 

Ystävät ry:n pääsihteeri

Muistokirjoitus

Vähävaraisten jouluaatto

Ilmaisen bussikuljetuksen aikataulut:

Tuiran seurakunnan alue
8.35 Koskelan seurakuntakoti
8.45 Rajakylän seurakuntakoti
8.55 Pateniemen kirkko
9.05 Kuivasjärvi, teron pysäkki
9.10 Linnanmaa, 
 Pyhän Luukkaan kappeli

Pohjankartano  |  Suvantokatu 1  |  24.12.2010 klo 10-14
Jouluaterialle tulevien on oltava paikalla klo 13 mennessä.

Tervetuloa viettämään yhdessä jouluaattoa 
Pohjankartanoon!

Perinteinen jouluateria tarjotaan klo 10-13• 
Jouluista tonttuohjelmaa, Stailamos laulavat tontut esiintyy• 
Joulupukki ja muori vierailevat ja muistavat lapsia lahjalla• 
Mukaan saa kotiinviemisinä ruokakassin!• 

9.20 Puolivälinkangas, 
 Pyhän Tuomaan kirkko
9.35 Tuiran kirkko
9.50 Pohjankartano

Oulun kaupunki  |  Ytyä ry  |  Ev.lut. seurakunnat  |  Lintulammen asukasyhdistys ry 
ja monet muut tahot

Kyytiin pääsee reitillä olevilta pysäkeiltä. Paluukuljetus noin 13.30-13.45.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913



9   Nro 43      23.12.2010 – 13.1.2011

Syrjintälautakunnan 
tiedotteista 
löytyy useampia 
tapauksia viime 
vuosilta, joissa 
romaniperheelle 
on kieltäydytty 
vuokraamasta 
asuntoa.

Viisihenkinen, uskovainen 
perhe etsii kotia 
rauhalliselta alueelta 
Oulusta tai lähistöltä. 
Asuntoja etsitään 
aktiivisesti ja ehdokkaita 
löytyykin. Perhe sopii 
esittelystä ja saapuu 
katsomaan asuntoa 
odottavaisin mielin. 
Silloin ovi lyödäänkin 
kiinni: asunto on jo 
vuokrattu. Mitä perhe 
teki väärin? Ei mitään. He 
vain sattuvat olemaan 
romaneja.

Sarita Grönstrand ja Allan 
Lindgren ovat asuneet kol-
men lapsensa kanssa hei-
näkuusta lähtien 55 neli-

ön kriisiasunnossa Puolivälin-
kankaalla, koska isompaa kotia 
ei heille löydy. 

Perheen 9-, 14- ja 15-vuotiaat 
lapset nukkuvat kaksion makuu-
huoneessa ja vanhempien nukku-
mapatjoille raivataan iltaisin ti-
laa olohuoneesta. Pienen keitti-
ön pöydän ääreen tuskin mah-
tuu koko perhe yhtä aikaa.

– Tämä asunto on rauhalli-
sella alueella ja hyväkuntoinen. 
Oikein hyvä asunto, mutta vain 
selvästi liian pieni meille, Sarita 
harmittelee.

Perheen omat tavarat ovat täl-
lä hetkellä vuokratussa varastos-
sa, koska ne ei-
vät mahdu krii-
siasuntoon. Eri-
tyisesti lapset 
tuntuvat kärsi-
vän pienestä ti-
lasta, ja kysele-
vät usein mil-
loin he saavat 
esimerkiksi kir-
joituspöydän 
käyttöönsä.

– Rauhaa läk-
syjen teolle ei 
ole, Allan ker-
too.

– Nuorimmaisemme on mon-
ta kertaa joutunut olemaan pois-
sa koulusta, koska hän ei ole pääs-
syt ajoissa nukkumaan isompien 
lasten valvoessa myöhempään, 
Sarita kuvailee.

– Olisi todella tärkeää, että 
lapset saavat opiskeltua. Täällä se 
ei ole mahdollista.

Syrjintä 
yleistä
Allan ja Sarita eivät ole ainoita 
romaneita, jotka ovat kokeneet 
syrjintää. Syrjintälautakunnan 
tiedotteista löytyy useampia ta-
pauksia viime vuosilta, joissa ro-
maniperheelle on kieltäydytty 
vuokraamasta asuntoa. 

Perusteluja kieltäytymiselle 
ovat olleet muun muassa pyrki-
mys sosiaalisesti tasapainoiseen 
asuinalueeseen ja se, ettei asuin-
alueella ole kanssakäymismah-
dollisuutta muun romaniväestön 
kanssa.

Rauhan Tervehdys kysyi kol-
melta Oulussa 
toimivalta asun-
nonvuokrausyh-
tiöltä heidän ko-
kemuksiaan ro-
maneista. Riihi-
säätiö ei vastan-
nut kysymyk-
siin. 

VVO:n alue-
päällikkö Ari 
Leskinen ja Ava-
ra Isännöinnin 
Marja Vehka-
perä olivat hy-

vin samoilla linjoilla. Romanit 
ovat vuokralaisina monella ta-
paa samanlaisia kuin valtaväes-
tön edustajatkin.

Vehkaperä muistuttaa, et-
tä vuokranantajan tietoon tu-
lee asuinympäristöstä lähinnä 
negatiivinen palaute. Romanien 
vuokrasopimukset päättyvät hä-
nen mukaansa valitettavan usein 
häädön kautta, vuokranmaksun 
laiminlyönnin seurauksena. Sil-
loin usein myös huoneistoa on 
hoidettu huonosti. Tämä tosin 
pätee valtaväestöönkin.

Suurimmat yhteentörmäykset 
liittyvät kulttuurieroihin.

– Romanit vierailevat paljon 
toistensa luona, joka aiheuttaa 
liikennettä taloyhtiöiden pihoilla 

sekä tiloissa mikä taas usein häi-
ritsee muiden asukkaiden asu-
misviihtyvyyttä, Vehkaperä se-
littää.

– Niin romaneilla kuin valta-
väestöllä on omat näkemyksensä 
toisistaan. Todellinen tieto tois-
ten tavoista ja yhteisten pelisään-
töjen noudattaminen vähentävät 
varmastikin mahdollista syrjin-
tää, Leskinen arvelee.

Kulttuuri asettaa  
omat vaatimuksensa
Romanikulttuurin kunnioitus-, 
puhtaus- ja moraalitavat asetta-
vat omat vaatimuksensa romani-
perheen asunnolle. Esimerkiksi 
keittiön puhtaana pitäminen niin 
konkreettisesti kuin symbolises-
tikin on erittäin tärkeää. 

Romaneille ei löydy sijaa

Vaikkapa tupakeittiö tekee 
näiden sääntöjen noudattami-
sen erittäin hankalaksi. Puhtaus-
säännöt vaikuttavat myös muun 
muassa pyykin pesemiseen ja 
perheen kylpyhuoneen käyttöön.

Saritalle ja Allanille on tarjot-
tu yhtä omakotitaloa, joka olisi 
monella tapaa hyvä vaihtoehto. 
Puhtaussääntöjen takia he eivät 
voi sitä kuitenkaan ottaa. Aiem-
min talossa asunut romaninai-
nen on synnyttänyt talossa, jo-
ten romanien kulttuuri mieltää 
talon epäpuhtaaksi.

– Sitä taloa on turha tarjota 
romaneille. Jos joku nuori perhe 
siihen muuttaisikin, esimerkik-
si isovanhemmat eivät saisi kos-
kaan käydä siellä kylässä, Allan ja 
Sarita selittävät.

tavallisia  
toiveita
Sarita opiskelee parhaillaan ro-
manikulttuurin ohjaajaksi ja hän 
työskentelee Allanin kanssa Poh-
jois-Suomen romanit -yhdistyk-
sessä. Heidän työhönsä kuuluu 
muun muassa romanikulttuuris-
ta kertominen kouluissa ja erilai-
sissa tilaisuuksissa. Saritan ja Al-
lanin tulevaisuuden haaveet kuu-
lostavat hyvin tavallisilta.

– Että töitä riittäisi, he kerto-
vat.

– Olisi myös hyvin tärkeää, että 
lapset kouluttautuvat ammattiin, 
ja saisivat työskennellä. Sekä tie-
tysti, että he saisivat elää uskossa.

KaiSa aNttila

Eräs savolainen perhe on 

muuttanut Ouluun työn 

perässä. Heidän perhee-

seensä on tulossa uusi jäsen, ja 

he ovat katselleet innolla isompia 

asuntoja. Vaihtoehtoja on paljon. 

Varmasti niiden joukosta löytyy 

juuri heidän kotinsa.

Luuletko, että he ovat liian 

sinisilmäisiä? Jospa heille sano-

taankin, ettei heille voi täältä Ou-

lusta asuntoa vuokrata? Ovathan 

he kotoisin aivan toiselta puolel-

ta Suomea. Puheliaat savolai-

set eivät ehkä auta tasapainot-

tamaan pohjalaisen asuinalueen 

sosiaalista rakennetta. Tai ehkä 

ongelma on siinä, että heidän su-

kulaisensa asuvat aika kaukana. 

Eihän heillä ole mahdollisuutta 

luonnolliseen kanssakäymiseen 

sukulaistensa kanssa, pitää tur-

vautua puhelimeen tai matkus-

tamiseen.

Jos näin kävisi, miettisitkö pit-

kään mistä oikeastaan on kyse? 

Ehkä vuokranantaja on huolis-

saan siitä, että savolaisen per-

heen myötä 

alueelle muut-

taa muitakin 

savolaisia. Silloin ei varmaan tulisi 

kieroilusta ja turhasta hölöttämi-

sestä loppua. Oikeastaan vuokra-

nantajan reaktio on aika ymmär-

rettävä. Parempi pitää savolaiset 

omassa paikassaan ja pohjalaiset 

omassaan.

Vai kuinka?

KaiSa aNttila

Entäs ne savolaiset?

Kommentti

Allan Lindgren ja Sarita Grönstrand ovat asuneet heinäkuusta lähtien 55 neliön asunnossa kolmen lapsen ja neljän koiran kanssa. Pariskunta haluaa kiittää seurakunnan 
diakoniatyöntekijöitä, kaupungin sosiaalitoimen virkailijoita ja Pohjois-Suomen romanit -yhdistyksen aktiiveja heidän tähänastisesta avustaan. Omaa kotia he etsivät yhä.

E l s i  S a l ovaa ra
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Oululaisen Lidia Harjun 
halvaantunut kaksoissisar 
Olga käännytettiin 
Venäjälle kolme kuukautta 
sitten, koska hän ei 
saanut oleskelulupaa 
Suomeen. Nyt Olga elää 
3 000 kilometrin päässä 
kehitysvammaisen 
poikansa kanssa, joka ei 
kykene hoitamaan äitiään. 
Jos Suomen valtio olisi 
henkilö, häntä voitaisiin 
syyttää heitteillejätöstä.

”Maahanmuuttoviraston pää-
töksen mukaisesti ja poliisiviran-
omaisten painostuksen alla olen 
saattanut sisareni takaisin Venä-
jälle. Hänen tämänhetkinen tilan-
teensa siellä on kuitenkin sietämä-
tön. Hän asuu kehitysvammaisen 
poikansa kanssa. Poika on alkoho-
lin vaikutuksen alaisena aggressii-
vinen ja on pahoinpidellyt äitinsä. 
Hän uhkasi myös tappaa äitinsä.”

Näin kirjoitti marraskuussa 
käännytyspäätöksestä tekemäs-
sään valituksessa Lidia Harju, 
joka oli saatellut halvaantuneen 
kaksoissisarensa Olgan itärajan 
taakse reilua kuukautta aiemmin. 

Maahanmuuttoviraston mu-
kaan Olga ei ollut siskostaan 
riippuvainen. Niinpä Olgalle ei 
myönnetty oleskelulupaa, vaik-
ka Lidia huolehti aivoverenvuo-
don seurauksena halvaantunees-
ta kaksoissiskostaan vuosia, välil-

lä yötä päivää.
– Vuoden 2005 lopussa sain 

viestin Ouluun, että Venäjällä 
asuva sisareni on saanut aivove-
renvuodon. Lääkärit eivät hoita-
neet häntä oikein, ja hän sai toi-
sen aivoverenvuodon heti perään 
ja halvaantui, Lidia muistelee. 

Viestin saatuaan hän lähti Ve-
näjälle. 

– Koko Olgan vasen puoli oli 
halvaantunut. Minun oli pakko 
ottaa sisar hoitoon tänne, hän 
olisi kuollut Venäjällä. 

Valtion  
kasvattamat
Lidia ja Olga kasvoivat internaa-
tissa, eli eräänlaisessa sisäoppilai-
toksessa. Heidän yksinhuoltajaäi-
tinsä teki kolmivuorotyötä rauta-
teillä, eikä voinut huolehtia täysi-
painoisesti lapsistaan. Internaa-
teissa silloinen Neuvostoliitto ot-
ti vastuun lapsista. 

– Olemme Olgan kanssa aino-
at mitä toisillamme on. Venäjäl-
lä ei ole olemassakaan kotihoitoa. 
On sukulaisten velvollisuus hoi-
taa vammaiset ja vanhukset. 

Jotta pystyisi huolehtimaan si-
sarestaan, Lidia päätti tuoda hä-
net mukanaan Suomeen.

– Sain sisarelleni viisumin. 
Hän ei pystynyt istumaan, niin 
pahoja kipuja hänellä oli. Hän 
vain ulvoi jatkuvasti, ei ollut oi-
kein ihminenkään, vain kuin jo-
ku olento. Vein hänet yksityislää-
kärille. Saimme hänelle lääkityk-
sen aivoverenvuotoon ja veren-
paineeseen. 

Seuraavat kuukaudet Lidia 

kuljetti Olgaa mukanaan töihin. 
Päivät Olga lepäsi Lidian ompeli-
mon takahuoneessa. 

– Ruokin hänet, kannoin ves-
saan, annoin lääkkeet ja päivän 
päätteeksi vein kotiin. 4–5 kuu-
kautta meni näin. Sitten hain 
apua, jotta hänet opetettaisiin 
jälleen kävelemään. 

Lidia maksoi siskonsa fysiote-
rapian.  

– Oli minun velvollisuuteni 
pelastaa hänet. Aloimme kävel-
lä muutamia metrejä kotimatkal-
la, vaikka Olga ei olisi halunnut. 
Hän oli passiivinen, katkeroitu-
nut ja tuntui luopuneen elämäs-
tä. Elämä on ollut hänelle kovaa. 

avioliitto  
toi muutoksen
Kesällä 2006 Olga tutustui oulu-
laiseen mieheen 
erään Lidian suo-
malaisystävän 
kautta. 

– Hän oli myös 
pyörätuolissa, ja 
hänellä oli mo-
nenlaisia sairauk-
sia. Mies ja Olga 
alkoivat seurus-
tella. Olgan olo 
oli heti parem-
pi, hän hymyili. 
Kaksi yksinäistä vammaista löysi 
toisensa, Lidia muistelee.

Olga kävi ensin kylässä mie-
hen luona palvelutalossa, ja alkoi 
jonkun ajan jälkeen jäädä myös 
yöksi. Mies halusi, että Olga asui-
si ja jakaisi arjen hänen kanssaan. 
He menivät naimisiin 1. joulu-

kuuta 2006 maistraatissa. 
– Se oli onnellinen päivä. 

Olimme syömässä ravintolassa 
koko porukka, Lidia kertoo näyt-
täen kuvaa, jossa onnellisen hää-
parin lisäksi hymyilevät molem-
pien siskot. 

Olgalle haettiin oleskelulupaa 
avioliiton perus-
teella. Pian mie-
hen tila huononi 
ja hän joutui sai-
raalaan. Ennen 
pitkää molemmat 
jalat jouduttiin 
amputoimaan. 

Samaan aikaan 
poliisilta tuli kut-
su haastatteluun 
liittyen Olgan 
oleskelulupaha-

kemukseen. Poliisi halusi selvit-
tää, oliko pikaisesti avioituneen 
parin tapauksessa kyseessä lume-
avioliitto.

Kaksi vammaista 
kuulusteluissa
Mies tuotiin suoraan sairaalasta 

poliisin haastatteluun. Lääketie-
tojen mukaan hänellä oli päivit-
täinen kipulääkitys. 

– Hän ei esimerkiksi muista-
nut ensimmäisen vaimonsa kuo-
linpäivää. Onko se ihme? Hän ei 
ollut kuulustelukelpoinen, Lidia 
painottaa. 

Lidian mukaan Olgaa kuulus-
teltiin ilman tulkkia, eikä hän 
ymmärtänyt kaikkien suomeksi 
esitettyjen kysymysten merkitys-
tä. Häneltä kysyttiin esimerkiksi 
miehensä toista nimeä. Miehellä 
ei sellaista edes ollut, mutta sekin 
sai Olgan hätääntymään.

– Molemmat olivat kuitenkin 
rehellisiä, ja kertoivat sen minkä 
muistivat. Kahden vammaisen 
tapauksessa oli kuitenkin help-
poa todistaa lumeavioliitto. Ei-
vät he kestäneet kuulusteluja. 

Poliisit tulivat haastattelujen 
perusteella siihen tulokseen, että 
kyseessä oli lumeavioliitto, vaik-
ka he olivat tuohon mennessä 
asuneet liki kaksi vuotta yhdessä. 

Miehen sisko kirjoitti myös 
lausunnon Olgan puolesta, ja ker-

Siskon 
lohduton 
taistelu

Venäjällä ei ole 
olemassakaan 
kotihoitoa. On 
sukulaisten 
velvollisuus 
hoitaa vammaiset 
ja vanhukset.

Lidia ja Olga syntyivät marraskuussa 1952. Lidia on sisartaan vain viisi minuuttia 
vanhempi, mutta on ollut aina Olgaa isokokoisempi ja vahvempi.



11   Nro 43      23.12.2010 – 13.1.2011

jestäisi hoitopaikan Venäjällä. 
– Laitan taas samat oleskelulu-

pahakemukset, koska mitä muu-
takaan voin tehdä? Miten inhi-
millisyyden voi ohittaa päätök-
senteossa? Ei ihminen voi ol-
la huonommassa kunnossa kuin 
Olga. Kuka voisi hylätä oman si-
sarensa? Eivät naapurit pese Ve-
näjällä hänen kakkapyllyään! 

– Minä rakastan Suomea, olen 
asunut täällä yli kaksikymmen-
tä vuotta, lapseni ja lapsenlap-
seni ovat täällä. Olga jäi leskeksi 
yli kaksi vuotta sitten ja yhä me 
taistelemme. Tiedän, että Olga on 
onneton ja surullinen. Niin olen 
minäkin.

elSi SalOVaaRa

Sivun 3 uutisessa tarkastellaan 
enemmän Suomen nykyistä 
maahanmuuttopolitiikkaa.
Lidia Harju on hakenut viisumia 
Venäjälle. Hän aikoo matkustaa 
siskonsa luokse alkuvuodesta. 

toi heidän olleen oikea aviopari. 
Samoin teki heidät toisiinsa tu-
tustuttanut perheystävä. 

Myös pariskuntaa palveluta-
lossa hoitanut henkilökunta kir-
joitti lausunnon, 
jossa he kertoivat 
nähneensä paris-
kunnan elävän lä-
hisuhteessa, oikeas-
sa avioliitossa. 

– Hoitajat kävi-
vät paikalla neljä-
kin kertaa päiväs-
sä, ja näkivät mil-
laista heidän yhteiselämänsä oli, 
mutta ei heitäkään uskottu, Li-
dia kertoo. 

Hän ihmettelee, kuinka todis-
taa rakkaus.

Olga  
jää leskeksi
Avioelämä loppui lokakuussa 
2008, kun mies kuoli äkillises-
ti keuhkotulehdukseen. Olga jat-
koi asumistaan heidän yhteises-
sä kodissaan palvelutalossa. Lidia 
oli siskonsa apuna.

– Menin joka päivä töistä pal-
velukotiin ja nukuin siellä. Puo-
len vuoden päästä otin Olgan 
kotiini asumaan. Ei se ole ongel-
ma, kyllä minä pystyn jakamaan 

oman leipäni siskon 
kanssa. 

Olgalle haettiin 
oleskelulupaa yksi-
löllisiin inhimilli-
siin syihin vedoten, 
jotta Lidia voisi jat-
kossakin huolehtia 
siskostaan. 

– Maahanmuut-
toviraston mukaan Olga ei ole 
minusta riippuvainen. Kyllä hän 
on. Olga muistaa meidän lapsuu-
temme, mutta ei sitä, onko lääke 
otettu. Hän vaan syö ja makaa. 
Miten minä voin hylätä hänet? 
Ei hän pysty käymään suihkus-
sakaan itse tai leikkaamaan itsel-
leen leipäpalaa. 

Riippuvuudesta todistavat 
myös suomalaislääkärin antamat 
lausunnot. Lidiasta tuntuu, ettei-
vät viranomaiset edes lue pape-
reita päätöksiä tehdessään, vaan 

heidät on tuomittu jo ennalta. 
– Ei aviomies jättänyt Olgaa, 

hän vain kuoli. Hän on edelleen 
suomalaisen perheenjäsen. 

Maahanmuuttovirasto ei näe 
asiaa näin. Viime kesänä Olgalle 
annettiin käännytyspäätös.

Kirkko tarjoaa 
piilopaikan
– Miten minä voin viedä siskon, 
kun hän ei voi kävellä, ei nousta, 
hän vain makaa kotona ja odot-
taa minua. Minä rakastan hän-
tä, enkä voi jättää heitteille, Lidia 
kyseli kieltei-
sen päätöksen 
jälkeen. 

– En vaadi 
hoitopaikkaa, 
en ole viemäs-
sä sitä kenel-
täkään, halu-
an vain hoitaa 
häntä. Miksi 
viranomaisen pitää päättää, ku-
ka saa olla minulla kylässä? 

Kielteisessä päätöksessä an-
nettiin käännytyspäivämäärä, 

johon mennessä Olga pitäisi pa-
lauttaa entiseen kotipaikkaansa 
Venäjälle. Toinen vaihtoehto oli-
si se, että poliisi veisi hänet rajal-
le. Siitä eteenpäin hän saisi selvi-
tä yksin. 

Käännytyspäätöksen jäl-
keen Oulun ev.-lut. seurakun-
nat tulivat Lidian apuun. Kir-
kon työntekijät olivat seuran-
neet siskosten taistelua ja autta-
neet mahdollisuuksien mukaan. 
Olga piilotettiin. Sillä välin käy-
tiin keskusteluja ja päätökseen  
koetettiin saada muutosta. 

Turhaan.
Syys-

kuussa Li-
dia taipui 
pakon edes-
sä ja saatteli 
Olgan Vol-
gogradiin. 
Siellä Olga 
asuu poi-

kansa kanssa, molemmat sairai-
na ja hoitoa tarvitsevina. Lidia 
toivoo, että saisi Olgan luokseen. 
Olgan pojalle Miskalle hän jär-

Ei aviomies 
jättänyt 
Olgaa, hän 
vain kuoli.

Käännytyspäätöksen 
jälkeen Oulun 
seurakunnat tulivat 
Lidian apuun.

Olga halvaantui viisi vuotta sitten. Hänen 
vartalonsa vasen puoli ei toimi ollenkaan. Lidia 
toi siskonsa Suomeen ja hoidatti tätä muun 
muassa Oulun diakonissalaitoksella, jossa kuva 
on otettu.

Ku va t :  L i d ia  Ha r ju n ko t ia l b u mi
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Koko kevät 
yhtä kyselyä

Katekumenaatti pohjaa kasteopetukseen

Tuiran seurakunnassa 
alkaa Usko tai älä 
-kurssi ensi vuoden 
alussa. Aikuiseen uskoon 
johdattavan ryhmän 
juuret ovat varhaiskirkon 
kasteopetuksessa. 
Tarkoitus on keskustella 
uskosta mutkattoman 
arkisesti. Ohjelma 
rakentuu osallistujien 
omien kysymysten varaan.

Mikä on elämän tarkoi-
tus? Onko siellä ke-
tään? Tällaisia kysy-
myksiä varten on nyt 

ihan oma kurssinsa, jolle saa-
vat tulla niin kirkkoon kuuluvat 
kuin kuulumattomat. 

Kysymysten esittämisen lisäk-
si ryhmässä keskustellaan omista 
kokemuksista. Mukana on mat-
kakumppaneita, jotka auttavat 
seurakuntayhteyden löytämises-
sä. Ryhmän kautta voi myös suo-
rittaa rippikoulun, jos se on jää-
nyt käymättä.

Usko tai älä -ryhmä pohjautuu 
katekumenaattiperinteeseen, jo-
ka antaa eväitä aikuiseen uskoon 
ja tekee oikeutta aikuiselle ajat-
telulle. Vääriä kysymyksiä ei ole. 

– Kyseenalaistaminen ja kriit-
tisyys kuuluvat aikuiseen us-
koon, Tuiran seurakunnan pas-

tori Päivi Jussila sanoo.
Kurssilla kaikki voivat oppia 

toisiltaan. Tarkoitus on kasvaa ja 
syventyä kristillisen uskon tunte-
misessa. Jussila toivoo, että ihmi-
set oppivat tuntemaan myös itse-
ään hiukan paremmin. 

– Meidän aikamme ihmiset 
haluavat esittää omia kysymyksiä 
ja löytää omia vastauksia. Valmiit 
vastaukset eivät ole kiinnostavia. 

Ryhmässä kukaan tai mikään ei 
asetu auktoriteettiasemaan. Kurs-
sin on tarkoitus olla maallikkove-
toinen. Jatkossa ohjaajaksi yrite-
tään saada joku muu kuin pappi. 

Jumalanpalvelukset 
rytmittävät kurssia
Yhteinen matka koostuu neljäs-
tä vaiheesta. Ryhmäläiset juhlis-
tavat taitekohtia erilaisin juma-
lanpalveluksin. Ryhmä kokoon-
tuu kahdeksan kertaa puolitoista 
tuntia kerrallaan. 

Alkuhartauden jälkeen vaih-
detaan kuulumisia. Tämän jäl-
keen on lyhyt johdattelu aihee-
seen, joka jatkuu keskusteluna 
tai siihen sopivana työskentely-
nä. Tapaaminen päätetään lop-
puhartauteen. Aiheina ovat ryh-
mäläisten omat kysymykset, jot-
ka kootaan ensimmäisessä tapaa-
misessa.

Katekumenaatti 
on uusi juttu
Katekumenaattitoiminta on 

Suomessa vasta alkamassa. Ka-
tekumenaatin juuret ovat alku-
kirkon kasteopetuksessa, jolla 
aikuisia ohjattiin kirkon yhte-
yteen. Käytäntö elpyi Ranskas-
sa katolisessa kirkossa 1950-lu-
vulla. Nyt sitä sovelletaan eri 
puolilla maailmaa myös orto-
doksisessa ja anglikaanises-
sa kirkossa. Luterilaisista kir-
koista Ruotsi omaksui mallin 
ennen Suomea.

Myös Oulunsalossa pidetään 
keväällä katekumenaattikurssi, 
joka on jo täynnä. Kempeleessä 
alkaa oma katekumenaattiryhmä 
ensi syksynä. 

Lopuksi pieni varoituksen sa-
nanen. Jussilan mukaan kurssi ei 
sovi ihan kaikille.

– Ryhmä ei ole paras paikka 
niille, jotka uskovat tietävänsä, 
miten asiat ovat.

tytti PÄÄKKöNeN

Usko tai älä -ryhmä kokoontuu 
Pyhän Luukkaan kappelin 
seurakuntasalissa (Yliopistokatu 
7, Linnanmaa)  torstai-iltaisin klo 
18.30–20. Kokoontumiset ovat 20.1., 
3.2., 17.2., 3.3., 24.3., 7.4., 5.5. ja 19.5. 
Lisäksi ryhmä osallistuu yhdessä 
neljään jumalanpalvelukseen, jotka 
ovat 6.1., 13.3., 24.4. ja 22.5. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. Kurssille 
voi ilmoittautua vuoden loppuun 
mennessä p. 050 3408 992 tai paivi.
jussila@evl.fi. 

I llalla kuun valossa katselin pellon laitaan. Siellä oli 
kaksi kuusta, isompi ja aivan pieni. Mietin, juttele-
vatko ne keskenään. Kysyin sitä omalta isoltaveljel-
täni. ”Älä nyt ole aivan höperö. Eiväthän puut osaa 

puhua.” 
Miettiväisenä lepäsin sängyssä odottaen unta täyden 

kuun paistaessa valaisten lumen peittämää niittyä. He-
räsin kirkkaaseen valon välähdykseen. Pellon laidalla oli 
Taikakeiju valkeassa viitassaan. Sillä oli kultainen kruunu 
päässään sekä kädessään taikasauva. Keiju sanoi minulle: 
”Kyllä puut osaavat puhua sellaiselle, joka osaa kuunnel-
la ja ymmärtää niiden puhetta. Sinä saat tänä jouluna tä-
män taikavoiman.”

Herättyäni aamulla riensin kuusien tykö. 
Todella ne osasivat puhua. Pieni kuusi tervehti isom-

paa: ”Huomenta iso kuusiveli. Oletko ajatellut, että mitä 
teet aikuisena?” 

”Minä matkustan ympäri maailmaa, ja näen useita iso-
ja kauniita kaupunkeja.”

”Eihän se ole mahdollista”, soperteli pieni kuusiveli. 
”Kyllä se on. Isona minusta tehdään purjelaivan masto, 

johon kiinnitetään valkoiset purjeet. Ne pullistuvat kau-
niisti tuulessa. Ethän sinä pikkuinen 
rääpäle näitä isoisten asioita ymmär-
rä.”

”Niin no niin, sinä olet varmasti 
onnellinen”, vastasi pikkuveli.

Päivien valoisat ajat lyhenivät, ja 
pikkuveli alkoi odottaa valon suur-
ta juhlaa joulua. Eräänä aamuna isä 
sitten sanoi: ”Tänään haetaan meille 
joulukuusi. Taidanpa katkaista kuu-
sen tuosta pellon reunasta. Olen seu-
rannut sen kasvua useita vuosia ja 
nyt se on sopivan pituinen.” 

Koetin estää isän aikomuksen 
ja rukoilin armoa Isokuusi-veljen puolesta. Kerroin sil-
le odottavasta vaarasta. Pikkukuusi lohdutteli myöskin: 
”Ajattele, sinä pääset lämpimään pirttiin, ja sinut koriste-
taan kullalla ja hopealla.”

Nyt Isokuusi alkoi kiinnostua pääsystä pirtin lämpöön 
kylmän pohjoistuulen tuiverruksen alta.

Niinpä Isokuusiveli tuotiin sisään, ja lapset saivat lu-
van sen koristamiseen. Täytyy todeta, että se oli kauniisti 
koristeltu. Joulu lähestyi, ja lapset yrittivät olla mahdolli-
simman kilttejä. Aattona he lauloivat kauniisti ja esittivät 
reippaita piirileikkejä. Ja tulihan vihdoin se odotettu jou-
lupukki lahjoineen. Seuraavana aamuna muistettiin jou-
lun sanomaa menemällä kirkkoon.

Pikkukuusi katsoi kaivaten kuusiveljensä juhlapyhien 
viettoa. Loppiaisen jälkeen isä sitten sanoi pikku pojallen-
sa, että nyt on sopiva aika viedä kuusi pois. Koristeet riisut-
tiin ja taltioitiin seuraavaa joulua varten. Isän pikku apu-
lainen halusi viedä kuusen takaisin pellon reunaan, mut-

ta isä sanoi, ettei siitä enää elävää puuta saa. Se kar-
sittiin ja vietiin rantteelle. Illalla hän meni 

vielä katsomaan Pikkukuusta, ja valit-
ti Isokuusi-veljen poismenoa. Pik-

kukuusi totesi Isokuusi-veljen-
sä saaneen kauniin poisläh-

dön tuottaessaan iloa ta-
lon lapsille, joille jäi mu-

kava muisto joulusta. 
Yöllä hän näki jälleen 
Keijun, joka toivotti 
hänelle hyvää alka-
vaa vuotta, ja iha-
nia muistoja Kuus-
ten tapaamisesta!

aimO tiaiNeN
Oulu

Joulusatu

Ajattele, 
sinä pääset 
lämpimään 
pirttiin, ja sinut 
koristetaan 
kullalla ja 
hopealla.
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oma 
valinta

13 seurakunnan yhteinen Rau-
han Tervehdys ilmestyy 43 
kertaa vuodessa. Jokainen 
niistä on varustettu näyttä-

vällä kansikuvalla, joita mainokset eivät 
häiritse. Minkä numeron kansikuva on hi-
vellyt silmääsi tai puhutellut sinua eniten? 
Äänestä omaa suosikkiasi lähettämällä 
postia osoitteeseen paras.kansi@rauhan-

?

Äänestä 
paras kansi

tervehdys.fi. Äänestysaikaa on maanan-
taihin 10. tammikuuta saakka. Arvomme 
vastaajien joukosta kymmenen onnellista, 
jotka saavat kirja- tai levypalkinnon. Ää-
nestystulos parhaine perusteluineen jul-
kaistaan vuoden ensimmäisessä numeros-
sa, joka ilmestyy 13. tammikuuta. Kaikki 
vuoden kannet löytyvät arkistosta osoit-
teesta www.rauhantervehdys.fi.

RT 43
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Eetterissä
Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys Joulupäivänä 25.12. kel-
lo 9.55–12. Klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulussa joulun ajan ta-
pahtumista puhuu lapsityönoh-
jaaja Aila Valtavaara.Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa 
kuullaan Oulun hiippakunnan 
piispan Samuel Salmen joulu-
tervehdys. Kuultavana myös in-
ternetosoitteessa: www.oulun-
seurakunnat.fi/kurkistuskirk-
koon. 
Tapaninpäivänä 26.12. kel-
lo 9.55–12. Klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Juha Valppu ja
kanttorina Heikki Jämsä. Vir-
ret: 35, 133, 447, 26, 228, 452 ja 
600. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Mari Jääske-
läinen, aiheena Jeesuksen syn-
tymä. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa aiheena Yli-
Iin seurakunnan liittyminen 
Oulujoen seurakuntaan. Haas-
tateltavina Yli-Iin kirkkoval-

tuuston puheenjohtaja Matti 
Kakko ja Oulujoen seurakun-
nan kirkkoherra Jouni Riipinen.
Kuultavana myös osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/kur-
kistuskirkkoon.
Uudenvuodenpäivänä 1.1. kel-
lo 10. Sanajumalanpalvelus Ou-
lujoen kirkosta. Saarnaa Riitta 
Kentala, toimittaa Antti Leske-
lä ja kanttorina Sanna Leppä-
niemi.
Sunnuntaina 2.1. kello 9.55–
12. Klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, avustaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttorina 
Raimo Paaso. Klo 11.30 radio-
pyhäkoulussa puhuu lastenoh-
jaaja Auli Kipinä, aiheena uusi
vuosi. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kuullaan Tui-
ran seurakunnan uudesta Usko 
tai älä -ryhmästä. Lisäksi Tuiran 
kirkossa aletaan järjestää sään-
nöllisesti Taizé-messuja. Kuul-
tavissa myös internetosoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/kur-
kistuskirkkoon.
Loppiaisena 6.1. kello 10
Messu Oulujoen kirkosta. Toi-
mittaa Jukka Joensuu, avustaa 
Pentti Kortesluoma, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Sunnuntaina 9.1. kello 9.55–12. 
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Toimittaa Hanna-Maija 
Ollanketo ja avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Kanttoreina Elias Nieme-
lä ja Raimo Paaso. Klo 11.30 Ra-
diopyhäkoulussa kasteesta pu-
huu pastori Heikki Karppinen.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelma.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 29.12. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Rovasti Väinö Simojoki 
muistelee hyvää
ystäväänsä Afrikassa.
To 30.12. Unelmieni Kirkko, 
eli Viisi Teesiä Kirkosta. Pasto-
ri Heikki Kaikkosen ajatuksia.
Ke 5.1. klo 15.40 Uskomaton 
mies. Puheenvuoron käyttää 
Jukka Mäntymäki.
To 6.1. klo 15.40 Unelmieni 
kirkko, eli viisi teesiä kirkosta.
Ke 12.1. klo 15.40 Uskomaton 
mies.
To 13.1. klo 15.40 Unelmieni 
kirkko, eli viisi teesiä kirkosta.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Joulupäivänä 25.12. klo 10 ra-
diojumalanpalvelus Saloisten 
kirkosta.

Tapaninpäivänä 26.12. klo 9.45 
radiopyhäkoulussa puhuu las-
tenohjaaja Mari Jääskeläinen, 
aiheena on Jeesuksen syntymä.
Tapaninpäivänä 26.12. klo 10 
radiojumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
Uudenvuodenpäivänä 1.1. klo 
10 radiojumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
Su 2.1. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa puhuu lastenohjaaja Auli 
Kipinä, aiheena uusi vuosi.
Su 2.1. klo 10 radiojumalanpal-
velus Pattijoen kirkosta.
Loppiaisena 6.1. klo 10 radioju-
malanpalvelus Nivalan kirkosta.
Su 9.1. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa kasteesta puhuu pastori 
Heikki Karppinen.
Su 9.1. klo 10 radiojumalanpal-
velus Ylivieskan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Piispa Samuel Salmen jouluter-
vehdys on nähtävillä Virtuaali-
kirkon etusivulla.
Tapaninpäivänä 26.12. klo 10 
messu Oulun tuomiokirkosta. 
Toimittaa Matti Pikkarainen, 
avustaa Anna-Mari Heikkinen 
ja kanttorina Elias Niemelä.
Su 2.1. klo 10 messu Oulun tuo-

miokirkosta. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, avustaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttorina 
on Raimo Paaso.
Su 9.1. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa Hanna-
Maija Ollanketo ja avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Kanttoreina Elias 
Niemelä ja Raimo Paaso.

yle Radio 1
Su 2.1. klo 10 messu Pyhän 
Luukkaan kappelista. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustavat Han-
nu Ojalehto, Päivi Jussila ja Ju-
ha Tahkokorpi. Musiikista vas-
taavat kanttorit Tommi Hekka-
la ja Lauri-Kalle Kallunki sekä 
kanttorikvartetti Laura Kum-
pula, Riitta Ojala, Lauri-Kal-
le Kallunki ja Tommi Hekkala.

Joulumusiikkia 
kellon ympäri
Jouluradio 10.1. asti taajuudella 
88,8 MHz ja kaapelitaajuuksilla 
88,8 MHz (Sonera) tai 91,9 MHz 
(DNA) sekä internetissä www.
jouluradio.fi. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

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

www.jouluradio.fi

– SE TAVALLISEN IHMISEN TYYLIKOULU –

www.stailaa.fi

TANSSIVAT LAPSIMALLIT
Harrastuspohjainen tanssiva 
lasten mallikoulu toimii osoitteessa 
Aleksanterinkatu 34, Oulu. Hinta 
kuukaudessa vain 49€ sis. alv 23%. 
Testaa eka kerralla ilmaiseksi. 
Kertamaksu 20€.

Hei mummot ja papat! 
Tuo lapsenlapsesi 
turvalliseen harras-
tustoimintaan mukaan.
Lapsilla ja nuorilla on koulutuksen 
ansioista valmiudet muotinäytökseen 
ja he pääsevät esiintymään.

Tunnit lauantaisin, kevään aloituspäivä 
on heti loppiaisen jälkeen tammikuun 
15 lauantaina klo 11. Otamme ryhmiin uusia 
oppilaita.

Ryhmät:
klo 11, 6–9 v.
klo 12, 10–12 v.
klo 13, nuoriso 13–16 v.
Kysy lisää 040 5562 155, tai stailamos@gmail.com. 
Voit ilmoittautua myös netin kautta www.stailaa.fi . 

LEIKKAA TALTEEN



Loppiaisena 6. tammikuuta 
luterilaisissa jumalanpalve-
luksissa kerätään valtakun-
nallinen kolehti tavoitta-

vaan evankelioimistyöhön Etio-
piaan Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Etiopian evankelisen Mekane 
Yesus -kirkon tavoittavassa evan-
kelioimistyössä on vuodesta 2006 
alkaen toteutettu ohjelmaa, joka 
perustuu lyhytaikaiseen, enin-
tään kahden vuoden tukeen hiip-
pa- ja seurakunnille seurakunta-
työn aloittamiseen uusien ihmis-
ryhmien parissa. 

työ on 
alkanut innolla
Työ on otettu innostuneesti vas-
taan, uusia avauksia tehdään 
vuosittain kymmenkunta.

– Etiopian sisällä elää täy-
sin erilaisia kansanryhmiä, jot-
ka pukeutuvat, asuvat, käyttäy-
tyvät ja syövät eri tavoin. Heidän 
on usein vaikea hyväksyä toisten-
sa tapoja. Maan sisällä puhutaan 
myös 80 eri kieltä, kertovat Lä-
hetysseuran työntekijät Risto ja 
Kirsi Leikola.

Evankeliumi menee nopeasti 
eteenpäin, koska Mekane Yesus 
-kirkossa ihmiset julistavat sitä 
aktiivisesti. Mutta usein tulee ra-
ja, kun mennään oman etnisen 

ryhmän ulkopuolelle ja kieli tai 
kulttuuri vaihtuvat. Tai kun pi-
täisi mennä jotenkin alempiar-
voisena pidetyn ihmisryhmän 
pariin.

Sanoma 
samanarvoisuudesta
Risto Leikola toimii Mekane Ye-
sus -kirkon tavoittavan evankeli-
oimistyön neuvonantajana. Kir-
si Leikolan vastuualueina ovat 
muun muassa kulttuuriin liit-
tyvät kysymykset ja syrjäytyneet 
ihmisryhmät. 

Pappeja ja evankelistoja kou-
luttaen he ovat onnistuneet mo-
tivoimaan seurakuntia ylittä-
mään kulttuurirajoja ja levittä-
mään sanomaa kaikkien ihmis-
ten samanarvoisuudesta.

Hiippakunnat keräävät seura-
kunnilta ehdotuksia uusista ava-
uksista ja toimittavat ne kirkon 
evankelioimistyön osastolle. To-
teuttamiskelpoisimmista teh-
dään yhdessä seurakuntien kans-
sa toimintasuunnitelma, jossa on 
huomioitu paikallinen kulttuuri 
ja se, miten ihmiset saadaan ot-
tamaan työ omakseen ja kanta-
maan siitä vastuu myös sen jäl-
keen, kun tuki kahden vuoden 
jälkeen loppuu.

– Kannustamme käyttämään 
tukea luovasti ja miettimään uu-

sia toimintatapoja. Hyvät ide-
at jaetaan muillekin hiippakun-
nille. Jotta seurakunnat ja uudet 
kristityt pystyisivät ottamaan ta-
loudellisen ja hallinnollisen vas-
tuun työstä tuen loputtua, heitä 
koulutetaan osallistumaan toi-
mintaan sekä työpanoksellaan 
että rahallisesti.

Mekane Yesus -kirkko on 
maailman nopeimmin kasvavia 
kirkkoja. Kirkossa on yli 5 mil-
joonaa jäsentä ja yli 6 600 seura-
kuntaa. 

Kirkon kasvu perustuu muun 
muassa voimakkaaseen tavoitta-
vaan evankelioimistyöhön, josta 
suuren osan tekevät vapaaehtoi-
set maallikot ja evankelistat.

Suomen Lähetysseura on toi-
minut yhteistyössä Etiopian 
evankelisen Mekane Yesus -kir-
kon kanssa vuodesta 1968.

RauHaN teRVeHDyS

Kolehdin voi maksaa myös 
kännykällä. Tekstiviestiin 
kirjoitetaan joko
KOLEHTI5 tai KOLEHTI10 
(5/10 euroa). Viesti lähetetään 
numeroon 16160.
Palvelu toimii DNA:n, Elisan, 
Saunalahden, Kolumbuksen, 
TeliaSoneran, ZeroFortyn
ja Tele Finlandin liittymissä.

Loppiaiskolehti Etiopian 
evankelioimistyöhön
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Lukunurkka

Kauneuden 
filosofia

Serafim Seppälä: Kauneus.
Jumalan kieli. Kirjapaja 2010.

Tutun sanonnan mukaan kaune-
us on katsojan silmissä. Munk-
ki Serafimin tuoreimman kir-
jan perusteella voisi väittää, et-

tä kauneus on filosofien päässä.
Aatehistoriallisen teoksen alkupuo-

li on melko työlästä luettavaa, varsin-
kin sille, joka ei ole perehtynyt antiikin 
filosofeihin ja heidän monimutkaisiin 
teksteihinsä. Kreikan filosofeista eri-
tyisesti Platonin ja Plotinoksen miet-
teet kauneudesta ovat esillä kirjan al-
kupuolella. Tässä mielessä Serafimin 
kirja poikkeaa suuresti hänen Vapaus 
-kirjastaan, joka saavutti suuren suo-
sion ja valittiin vuoden 2007 kristilli-
seksi kirjaksi. Vapaus oli jotenkin kan-
santajuisempi, Kauneus teoreettisempi. 

Lukuvauhti kuitenkin kasvaa ja sa-
moin käy ymmärrettävyydelle, kun 
etenee teoksessa ja saa tutkittavak-
seen kirkon varhaisten isien ajatuksia 
ja opetuksia kauneudesta. Uskollisena 
itäiselle traditiolle Joensuun professo-
ri selvittää Klemens Aleksandrialai-
sen, Basileios Suuren, Gregorios Teo-
login ja Gregorios Nyssalaisen näkö-
aloja kauneuteen.

On hienoa ajatella, että kaikki kau-
neus pohjautuu luomiseen. Siinähän 
Jumala totesi, että kaikki oli hyvin. 

Hyveet ja kauneus ovat kirjoittajan ja 
kirkkoisien mielestä lähellä toisiaan. 
Kauneuden erityismaailma on liturgia 
– kirjoittajan mielestä erityisesti orto-
doksinen – kuvineen, eleineen, suitsu-
tuksineen. 

Vaikka kauneutta onkin vaikea tar-
kasti rajata ja määritellä, en pysty ai-
van kaikkea munkki Serafimin tekstiä 
allekirjoittamaan. Hän nimittäin pu-
huu myös sodan ja lapsen tuskan kau-
neudesta, josta tosin sanoo, että siitä 
nauttiminen olisi eettisesti tuomitta-
vaa. Minä en osaa puhua kärsimyksen 
kohdalla kauneudesta vaan rumuudes-
ta. Mutta se, mitä sille tehdään tai mitä 
siitä voi syntyä, se voi olla parhaimmil-
laan hyvinkin kaunista. 

VeiJO KOiVula

Hauki Ruokasen salkussa

Hauki salkussa Tapani Ruokasen 
kirjan nimenä vaikuttaa aluk-
si oudolta. Lukemisen edetes-
sä se paljastuu lähes symbolik-

si: täysiverinen toimittaja ei missään ti-
lanteessa jää neuvottomaksi. Jos mö-
killä kalastettu hauki ei mahdu kylmä-
laukkuun, se pakataan limppujen ke-
ra salkkuun!

Hauki selviytyy moitteita Rovanie-
men lentokentän turvatarkastuksesta 
Helsinkiin. Siellä kalastajan leppoisa 
olo vaihtuu Suomen Kuvalehden pää-
toimittajan kiireisiin, joihin sisältyy 
lehdenteon rinnalla seminaareja, puhe-
tilaisuuksia, tärkeitä tapaamisia. Niistä 
voisi häikäistyä, mutta jo 15-vuotiaana 
Lapin Kansassa uransa aloittanut leh-
timies muistaa tehtävänsä vallan vah-
tikoirana. 

Rohkeutta vaati puolustaa vakoilus-
ta syytettyä Alpo Rusia, jonka syyttö-
myyteen ei juuri kukaan uskonut. Yh-
dessä Olli Rehnin kanssa käyty taiste-
lu lähensi niin että kesällä kuolleen toi-
mittaja Markku Laitisen hautajaisiin 

lähti ”kolme muskettisoturia saatta-
maan neljättä”.

Päiväkirjana kirjoitettu Hauki sal-
kussa alkaa viime vuoden maaliskuus-
ta ja päättyy tämän vuoden kesäkuu-
hun. Tällainen rajaus on ehkä välttä-
mätön. Jo kokemuksista Suomen Ku-
valehden ulkomaantoimittajana olisi 
saanut Kootut kertomukset: Lech Wa-
lesan ja Jasser Arafatin haastattelut ei-
vät ole ihan jokapäiväisiä tapahtumia! 
Eikä käynti Timbuktussa, jossa Ruo-
kanen nuorena journalistina oli vuon-
na 1980. Näihin palataan päiväkirjassa 
vain lyhyesti.

Ruokanen ei kumarra kuvia eikä 
pelkää poliitikkoja. Presidentin haas-
tattelun sisältäneen viime joulukuun 
numeron pääkirjoituksesta hän tote-
aa: ”Lievennän pääkirjoituksen halos-
kritiikkiä – se on jäänyt päälle. Ehkä 
sen tähden, että arvostan presidentin 
virkaa ja odotan sen haltijoilta enem-
män kuin muilta.”

Tapani Ruokanen ei onneksi jää-
vää itseään arkkipiispan virkaanastu-

jaissaarnaa arvioidessaan, vaikka hä-
nen veljensä tuli vaalissa kakkosek-
si. ”Saarna ei ole huono, mutta jotain 
puuttui? Hengellinen syvyys. Saarnaa-
ja jätti huomiotta uskon ja epäuskon 
välisen taistelun.. Muistavatko ihmi-
set Lasaruksen hädän, jos joku nousisi 
kuolleista? Ei, elleivät usko kirjoituk-
sia eli Moosesta ja profeettoja. Saar-
nasta puuttui Jumala-suhdetta koske-
va pointti. Saarna oli humaani, mut-
ta jäi jauhamaan tuttuja kielikuvia. 
Kaikki taputtavat puheelle oikeuden-
mukaisuudesta, mutta kuka on valmis 
tekemään parannusta omassa elämäs-
sään?”

Hauki salkussa on varsin avoin, jopa 
tunnustuksellinen. Ruokanen ei kos-
kaan ole ollut papin virassa, mutta on 
vaikuttanut myös teologina laajemmin 
ja ehkä syvemmin kuin monet virkapa-
pit. Kirjassakin hän kertoo käynneistä 
sairaan ystävän kuolinvuoteella jaka-
massa ehtoollista. Hän on myös kasta-
nut, vihkinyt ja siunannut hautaan ys-
täviensä perheenjäseniä.

Ruokanen ei ole unohtanut pohjois-
ta. Kesäpaikkaansa Jokilammelle hän 
palaa aina kun ehtii kuuntelemaan 
hiljaisuutta: ”Ihmiskunnan hienointa 
musiikkia: suru viattoman kärsimyk-
sestä, jossa Jumala koskettaa ihmisen 
sisintä. Sama musiikki kantaa pääsiäi-
sestä toiseen – ja julistaa sanomaa voi-
mista, joiden tarkoitusta voi vain ihme-
tellä. Pienen tuvan hämärässä, kyntti-
län valossa ja uunin lämmössä pitkä-
perjantain apeus valtaa mielen.”

ulla-maiJa HeiKKilÄ

Tapani Ruokanen: Hauki salkussa. 
300 sivua. Kirjapaja

Unikuvia, 
valheita ja 
totuuksia

Pulkkinen, Riikka: Totta. 
Otava 2010.

”Kaikki tapahtui nopeasti: tähystys, 
koepala, tuomio”. Äkillinen sairas-
tuminen käynnistää perheessä uuden 
ajan, lähenevän kuoleman odotuksen. 

Esikoiskirjallaan Raja tunnetuk-
si tullut Riikka Pulkkinen keskittyy 
uudessa romaanissaan perhesalaisuu-
teen, kiellettyihin tunteisiin, intohi-
mon ja surun, kaipuun ja menettämi-
sen väliseen kamppailuun. Romaani 
on kaihoisan runollinen, hypnootti-
sen kaunis ja jäntevän soljuva luku-
kokemus.

”Herätessään näistä unista hän 
ikään kuin kuuli hymyn, tunsi äänen 
leijuvan yläpuolellaan. Nyt hän antoi 
ajatuksen tulla. Unessa ei ollut Elsa.” 
Romaanin keskiössä on kolmiodraa-
ma, avioparin, Martin ja Elsan suhde 
ja Martin intohimoinen ja pakahdut-
tava suhde heidän lastenhoitajaansa 
Eevaan. Elsan saama diagnoosi pyö-
räyttää käyntiin menneisyyden arvi-
oinnin, pohdinnan perheestä, lapsis-
ta ja rakkauden voimasta. Miten uusi 
tilanne vaikuttaa pariskunnan tyttä-
reen Eleonooraan ja hänen suhtautu-
miseensa vanhempiaan ja omia tyttä-

riään Annaa ja Mariaa kohtaan? Mo-
nisäkeinen ja monessa ajassa liikkuva 
romaani kietoo lukijaa syvemmälle ja 
syvemmälle tiheän sisään. 

Riikka Pulkkinen kirjoittaa kiin-
toisasti, herkällä siveltimellä luo ta-
pahtumat, maiseman, ympäristön, 
jäntevän eläväiset henkilöhahmot lu-
kijan, kokijan, sivustakatsojan eteen. 
Hänen tekstinsä kaunis ja hauras lyy-
risyys tekee syvän vaikutuksen, se 
vaatii aikaa, se ei päästä helpolla, ta-
rinan jatko alkaa kehkeytymään lu-
kijan mielessä viimeisen pisteen jäl-
keen. Menestyneen esikoisromaanin 
nostama paine ei näy, toinen romaani 
on ollut odotuksen arvoinen ja enem-
mänkin.

JuHa VÄHÄKaNgaS
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NarNia kertoo hyväN ja pahaN taistelusta

C.S. Lewisin 
kirjoitta-
ma Nar-
nia-sarja 

on englantilaisen lastenkirjalli-
suuden klassikkoja. Sarja kertoo 
Narniasta, mielikuvitusmaasta, 
jonka olemassaolosta vain har-
vat tietävät. Tähän maahan pää-
sevät vain lapset.

Narnian tarinat saivat alkunsa 
kirjailijan mielikuvista.

– Ensi alkuun ne eivät olleet 
kertomuksia, vaan pelkkiä mie-
likuvia, Lewis kirjoitti.

Kirja Velho ja leijona alkoi 
mielikuvasta lumisesta metsästä, 
jossa pieni fauni kävelee pakette-
ja kantaen. Fauni on antiikin ta-

ruston hahmo, joka on puoliksi 
mies ja puoliksi vuohi.

Lewis oli 16-vuotias kun hän 
sai mielikuvansa. Keski-iässä kir-
jailija hoksasi, että hänen oli luo-
tava mielikuvansa ympärille tari-
na. Hän palasi asiaa monta vuot-
ta myöhemmin. 

Lewis kirjoitti, että uusia ku-
via tulvi nyt hänen mieleensä: 
kuningatar reessä, upea leijona.

Upea leijona oli Aslan, joka 
esiintyy jokaisessa Narnia-sarjan 
kirjassa. Aikojen alussa Aslan loi 
Narnian laulullaan. Vain hetkeä 
myöhemmin paha saapui Nar-
niaan. Hän on toisen, väsyneen 
maailman kuningatar Jadis, joka 
taian avulla pistäytyy viime vuo-

sisadan alun Englannissa ja saa 
karkeilla tempuillaan Lontoon 
kuohumispisteeseen. Jadis tulee 
Narniaan, mutta Aslanin johdol-
la hänestä hankkiudutaan eroon, 
ei kuitenkaan lopullisesti.

Vaarallinen 
hyvis
Aslan on hyvis, mutta poikkeuk-
sellinen hyvis. Tavallisesti pahat 
hahmot ovat kiinnostavampia, 
mutta tällä kertaa hyvä leijona 
on sarjan kiinnostavin hahmo.

Aslan ei ole kesy leijona, vaan 
vaarallinen leijona. Hän esiin-
tyy kussakin kirjassa vain muu-
taman kerran, mutta aina hänen 
tulonsa on yhtä tervetullut. Hy-

vis-leijona puhuu joskus tylys-
ti eikä anna lupauksia, kun niitä 
kärtetään. Kuten sanottu, Aslan 
ei ole kesy leijona. Hän on hyvä 
ja peloton yhtä aikaa. 

Lewis kertoo Aslan-hahmon 
luomisesta näin:

– Yhtäkkiä Aslan hyppäsi tari-
naan… En tiedä, mistä tai miksi 
leijona tuli. Mutta heti kun se oli 
mukana, tarinan osaset loksahti-
vat paikalleen.

Narnian syntymiseen vaikut-
tivat monet muutkin asiat, muun 
muassa kiehtova kysymys, jonka 
Lewisin lapsivieras vuosia aikai-
semmin esitti. Hän halusi tietää, 
oliko Lewisin kodin suuren van-
han vaatekaapin takana jotakin. 

Lewisillä ja hänen veljellään 
Warniella oli ollut lapsena tapa-
na kavuta samaisen, isoisän ra-
kentaman vaatekaapin hämyyn 
kertomaan toisilleen tarinoita.

Omituinen 
vaatekaappi
Sarjan ensimmäisenä ilmesty-
nyt kirja oli Velho ja leijona, jos-
sa esiintyvät neljä Pevensien per-
heen lasta, Peter, Susan, Edmund 
ja Lucy. He löytävät uuden maail-
man, Narnian.

Lapset puikahtavat vanhan 
vaatekaapin kautta toiseen maa-
ilmaan. Siellä vallitsee ikuinen 
talvi ja hallitsee ilkeä velho, jon-
ka lapset Aslanin avulla lopul-

Joulukuun 25. päivänä saa Suomen ensi-iltansa elokuva Kaspianin matka maailman ääriin. Se on kolmas Narnia-elokuvien sarjassa. Edmund (Skandar Keynes) ja Lucy Pevensie (Georgie Henley) 
ovat viettämässä kesälomaansa, kun he löytävät serkkunsa Eustancen (Will Poulter) kanssa taulun, joka toimii porttina Narnia-maailmaan ja Sarastus-laivalle.
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NarNia kertoo hyväN ja pahaN taistelusta
ta voittavat. Pevensiet esiintyvät 
monissa muissakin sarjan kir-
joissa, mutta aina he eivät ole 
pääosassa.

Narniaan pääsee muuten-
kin kuin kaapin kautta. Eräässä 
kirjassa kolme lasta katsovat lai-
va-aiheista maalausta, kun he jo 
huomaavatkin olevansa maala-
uksen sisällä toisessa maailmas-
sa. Toisella kerralla tie Narniaan 
käy mahtavan portin kautta.

Lapset eivät pääse helpolla. 
Heillä on tärkeä tehtävä, jonka 
antaa kuningasleijona Aslan.

Kirjojen teema on aina sama: 
hyvän ja pahan taistelu, joka vii-
meisessä kirjassa päätyy hyvän 
riemuvoittoon. 

erikoinen 
keitos
Lewis sekoitti kirjojaan varten 
omintakeisen keitoksen. Kirjois-
sa seikkailevat puhuvat eläimet, 
kääpiöt, kentaurit, jättiläiset, yk-
sisarviset. Nämä ovat pakanallisia 
hahmoja, mutta Lewis lisäsi jouk-
koon vielä kristinuskon aineksia.

Jokaisessa tarinassa esitellään 
Narnian olentoja, kuten hiiri Rii-
pitsiit, kääpio Piipari ja suisto-
kainen Rapanhapakko.

Totta kai toisessa maailmassa 
käydään sotia ja kauppaa, pur-
jehditaan, ratsastetaan, pidetään 
juhlia. Narnia ei ole toisen maail-
man ainoa maa, vaan sillä on vi-
hollisensa ja liittolaisensa. Narni-

aan tupsahtaneista lapsista tulee 
joskus kuninkaita ja kuningatta-
ria. He ovat yhtä rohkeita taiste-
luissa kuin aikuisetkin. Ei ihme, 
heidän on pelastettava kokonai-
nen maailma.

Edes narnialaiset eivät tunne 
maailmaansa täydellisesti. Sik-
si onkin syytä varustaa laiva ja 
purjehtia maailman ääriin. Toisi-
naan on pakko tunkeutua maan 
syvyyksiin ja vapauttaa lumottu 
prinssi. Aina taustalla vaikuttaa 
Aslanin hahmo.

Kuninkaallinen 
leijona
Lapset rakastavat Aslania eivätkä 
tahtoisi erota hänestä. Heidän on 

kuitenkin aina palattava omaan 
maailmaansa. Kerran hän sanoo, 
että lastenkin maailmasta on yh-
teys Aslaniin. Hänet vain tunne-
taan lasten maailmassa toisella 
nimellä.

Aslanissa on Jumalan ja Kris-
tuksen piirteitä. Velhossa ja leijo-
nassa Aslan uhraa itsensä petturin 
pelastamaksi. Velho surmaa Asla-
nin, mutta tämä nousee kuolleista 
ikivanhan taian ansiosta: Jos via-
ton uhraa itsensä petturin vuoksi, 
viaton nousee kuolleista. 

Viimeisessä kirjassa Narnia 
on jo vanha maailma ja tuhou-
tumassa. Aslan vie kaikki Nar-
niassa vierailleet lapset ja häneen 
uskoneet omaan maahansa, jossa 

voi elää ikuisesti.
Narnia-sarja on mestarite-

os. Kaikki eivät pitäneet Lewisin 
luomusta kovinkaan onnistunee-
na. Hänen hyvä kristitty ystävän-
sä. J.R.R. Tolkien piti teosta omi-
tuisena. Tolkien on tullut tunne-
tuksi Taru sormusten herrasta 
-trilogiastaan. 

Molemmat kuitenkin nousivat 
maailmanmaineeseen kirjoilla, 
jonka innoittaja on kristinusko.

Narnia-sarjasta on tehty kol-
me elokuvaa, joista viimeisin, 
Kaspianin matka maailman ää-
riin saa ensi-iltansa Suomessa 
jouluna.

PeKKa HeliN

Ateistista 
kristityksi

Irlantilaissyntyinen kir-
jailija C.S. Lewis (1898–
1963) luki jo kouluaikoi-
naan paljon – klassisten te-

osten ohessa fantasiakirjallisuut-
ta. Hän havaitsi kouluvuosinaan, 
että oli ateisti.

Kirjaimet C.S. tarkoittavat ni-
miä Clive Staples, joista Lewis 
ei koskaan pitänyt. Hän vaati jo 
muutaman vuoden ikäisenä, että 
häntä tuli puhutella nimellä Jack. 
Vieläkään ei ole selvinnyt, mis-
tä nuori poika nappasi nimensä, jolla häntä kutsuttiin koko 
loppuelämänsä.

Tuleva kirjailija ei viihtynyt kaikissa kouluissa, jossa hän 
opiskeli. Hän sai elinikäisen kaunan sisäoppilaitostaan koh-
taan. Arvet näkyvät Narnia-sarjassa, jossa kirjailija sapek-
kaasti viittaa kouluihin.

Lewis osallistui ensimmäiseen maailmansotaan nuore-
na upseerina ja haavoittui vakavasti. Hän kuitenkin toipui.

Lewis opiskeli Oxfordin yliopistossa kreikkaa ja latinaa 
sekä filosofiaa. Hän halusi päästää yliopistoon opettajaksi. 
Kun se ei onnistunut, hän suoritti tutkinnon vielä englan-
nin kielessä. 

Opintojen ohessa hän kirjoitti lähinnä runoutta ja jul-
kaisikin muutamia teoksia. Hän toimi Oxfordin yliopistossa 
opettajana lähes kolme vuosikymmentä.

Vuonna 1929 Lewis alkoi uskoa Jumalaan ja parin vuo-
den kuluttua hän totesi muuttuneensa Kristukseen uskovak-
si kristityksi. Hän halusi kirjoittaa suurelle yleisölle niistä us-
kon ja elämän kysymyksistä, jotka ovat yhteisiä kaikille kris-
tityille kirkkokunnille.

Lewisin uskonnonaiheisista kirjoista kuuluisin oli Pa-
holaisen kirjeopisto, joka saavutti mainetta myös Suomessa. 
Maailmanmaineeseen hän kohosi fantasiakirjoillaan.

Hän sai professuurin Cambridgen yliopistosta, jossa hän 
opetti keskiajan ja renessanssin kirjallisuutta.

Lewis meni vanhoilla päivillään naimisiin amerikkalaisen 
Joy Greshamin kanssa, joka oli älykkö, kommunisti, juuta-
lainen ja eronnut yksinhuoltaja.  Gresham kuoli syöpään. Le-
wisin ja Greshamin suhteesta tehtiin elokuva Varjojen maa.

C.S. Lewis
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Jouluaaton teemaotsikkona on antelias lausahdus Lupaukset täyttyvät. Kirkkovuodes-
sa ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovella. Evankeliumikirja kertoo, kuinka 
jouluaaton aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta. Niinpä jouluprofetiat 

kuuluvat jouluaaton jumalanpalveluksiin silloinkin, kun niissä luetaan muita joulun teks-
tejä. Myös UT:n teksti kertaa Vanhan testamentin tapahtumia, Daavidista eteenpäin. Ky-
se on Paavalin puheesta Apostolien tekojen mukaan:

”Daavidista hän myös antoi todistuksen: 'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, 
mieleni mukaisen miehen. Hän on kaikessa toteuttava minun tahtoni.' Daavidin jälke-
läisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille Pelastajan, Jeesuksen. Hänen 
edellään kulki Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja ottaa 
kaste. Kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi: 'En minä ole se, joksi te minua luu-
lette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan.' Veljet, 
Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on lähetetty sa-
noma tästä Pelastajasta.” Johannes Kastaja näyttäytyy myös Paavalille Jeesuksen edeltä-
jänä ja tien raivaajana.

Joulupäivän evankeliumi ei esittelyjä kaipaa. Seimen lapsen sanoma kokoaa kansaa 
kirkkoihin kaikkialla maailmassa. Kirkollisena aiheena on osuvasti ”Sana tuli lihaksi”. 
Joulupäivän jumalanpalveluksessa eli ”kansan messussa” kirkkokansa kiittää Jumalaa sii-
tä, että ”hän on antanut Poikansa tulla ihmiseksi, veljeksemme, jotta meistä tulisi Juma-
lan lapsia”. UT:n lukukappaleena ovat vaihtoehtoiset 1. Johanneksen kirjeen kohdat, joissa 
kerrotaan Jeesuksesta, ”elämän Sanasta”. Toisessa lukukappaleessa todetaan jumalallisen 
rakkauden luonteesta: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, 
vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovi-
tukseksi.” Kristityn ihmisen jouluilo on ennen kaikkea iloa Jeesuksen maailmaan tulosta.

PeKKa tuOmiKOSKi

Jouluaatto
Päivän psalmi Ps. 36:6–10 
Ensimmäinen lukukappale Jes. 11:1–5 tai 
Miika 5: 1–4 tai Jer. 23: 5–6 
2. lukukappale Ap.t. 13:16–26 
Evankeliumi Luuk. 2:1–14 

Joulupäivä
Päivän psalmi Ps. 100
Ensimmäinen lukukappale Jes. 52:7–10 
Toinen lukukappale 1. Joh. 1:1–4 tai 1. Joh. 4:9–16  
Evankeliumi Joh. 1:1–14 

Pyhä Jumala.

Anna joulun valon koskettaa

sielumme ikävää.

Kiitos siitä, että toivo on syttynyt

maailman pimeälle taivaalle

ja saamme Pojassasi sen mitä kaipaamme:

armon ja vapahduksen.

Tuo hänet sydämeemme

joulun ilosanomassa,

anna kaikkien kansojen yhtyä

uuteen riemuun.

Kaikukoon sinulle ylistys korkeuksissa!

Ehtymätön lähde
Pieni poika astelee metsäpolkua isänsä jäljessä. On kuuma kesäpäivä. Janottaa. Polun varrella 
on lähde. Saan sammuttaa janoni lähteenraikkaalla vedellä, samalla kun isäni vastailee pojan 
kysymyksiin, mistä vesi tähän tulee.

Jouluevankeliumi Luukkaan mukaan on tuttuakin tutumpi Raamatun kertomus. Siitä huo-
limatta se voi olla yhtä tuore kuin lähteen kirkas ja raikas vesi. Kun taas joulun tullen luen tai 
kuuntelen sitä, on aika pysähtyä, ihmetellä ja tutkistella sitä.

Jouluevankeliumissa on lukuisia yksityiskohtia, joiden äärellä voi viipyä. Katselen sieluni 
silmillä Pyhää perhettä, matkalla vieraalla paikkakunnalla, yöpymässä eläinsuojassa. Noissa 
oloissa nuori äiti synnyttää esikoisensa, kapaloi hänet ja panee hänet seimeen. 

Kapalot on tulkittu kristikunnassa merkiksi siitä, että Jeesus oli tosi ihminen. Luther näki 
Jeesus-lapsen kapaloissa vielä syvemmänkin vertauskuvan: ”Kapalovaatteet ovat tietenkin 
Pyhä Raamattu, johon kristillinen totuus on käärittynä… Enkeli siis täydellä syyllä sanoo 
kapalovaatteet merkiksi, josta Kristus tunnetaan. Ei ole koko maailmassa muuta todistusta 
kristillisestä totuudesta kuin Pyhä Raamattu.”

Yritän eläytyä Betlehemin kedon tapahtumiin. Paimenet, tuo vähätelty, köyhä väki, on 
työssään yön kylmyydessä ja pimeydessä. He saavat vieraakseen enkelit taivaasta. Heistä tulee 
Jumalan Pojan syntymän ensimmäiset todistajat. Ensimmäistä joulua vietettiin vähäosaisten 
kesken. Siinä on meille vahva viesti Jumalalta. Kukaan ei ole joulussa ulkopuolinen.

Jouluevankeliumin yksityiskohtien joukossa ylitse muiden nousee enkelitervehdyksen 
viesti: Tänään on teille syntynyt Vapahtaja. Jeesus-lapsessa Jumala tuli ihmiseksi. Kulki ihmi-
sen tien. Vapahti meidät kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin ja kuoleman otteesta.

Lähteen vesi on kirkasta ja raikasta. Jano ei kuitenkaan sammu sillä, että tyytyy katsele-
maan lähdettä. Janoisen on saatava juoda itse lähteestä. Elämän veden lähde pulppuaa Kris-
tuksen seurakunnassa, jotta jokainen sydän täyttyisi joulun ilosanomalla: Meille on syntynyt 
Vapahtaja.

HaNNu OJaleHtO
Tuiran seurakunnan kirkkoherra
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Julgudstjänst pe 24.12. klo 
15 Oulun tuomiokirkossa. Li-
turg Nanna Helaakoski och 
organist Elias Niemelä.
Aattohartaus pe 24.12. klo 
15 Intiön siunauskappelis-
sa. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttori Raimo Paaso ja 
NMKY:n Mieslaulajat. 
Aattohartaus pe 24.12. klo 
16.15 Vanhassa kappelis-
sa. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttori Raimo Paaso ja 
NMKY:n Mieslaulajat. 

Toimittaa Hanna-Maija Ol-
lanketo. 
Sanajumalanpalvelus la 1.1. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo ja avustaa Hanna-Maija 
Ollanketo. Kanttorina Elias 
Niemelä.
Messu su 2.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Raimo Paaso. Radioin-
ti Radio Dei.
Messu su 2.1. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso. Kant-

torina Elias Niemelä.
Messu to 6.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Tiina Kinnunen.
Messu su 9.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Hanna-Maija Ollanketo ja 
avustaa Jyrki Vaaramo. Kant-
toreina Elias Niemelä ja Rai-
mo Paaso. Mukana käsikel-
loyhtye Dolce. Radiointi Ra-
dio Dei.
Messu su 9.1. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus pe 24.12. klo 13 
Kaukovainion kappelissa. 
Toimittaa Mari Flink, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus pe 24.12. klo 14 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Juha Soranta. 
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus pe 24.12. klo 14 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 

Jouluaaton vesper pe 24.12. 
klo 17 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja kanttoreina Henna-
Mari Sivula ja Elias Niemelä. 
Tuomiokirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus pe 
24.12. klo 23 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Jyrki Vaaramo 
ja avustaa Anna-Mari Heikki-
nen. Kanttoreina Henna-Mari 
Sivula ja Elias Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus la 
25.12. klo 7 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja avustaa Tiina 
Kinnunen. Kanttorina Raimo 

Paaso. Tuomiokirkkokuoro. 
Messu la 25.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja avus-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
rina Henna-Mari Sivula. Tulk-
kaus viittomankielelle. Radi-
ointi radio Dei.
Messu su 26.12. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen, kant-
torina Elias Niemelä. www.
virtuaalikirkko.fi 
Uudenvuodenaaton mu-
siikkihartaus pe 31.12. klo 
19 Oulun tuomiokirkossa. 
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kanttorina Riitta Piippo. 
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus pe 24.12. klo 15 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus pe 24.12. klo 15 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Erja Järvi, Mari 
Flink ja Nina Niemelä, kant-
torina Ilkka Järviö. Kappelin 
laulu. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 7 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa 
Anu Ojala, kanttorina Juha 
Soranta. Karjasillan kirkko-
kuoro. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 7 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Liisa 
Suorsa, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 26.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Riit-
ta Piippo. Kirkkokahvit. 
Messu su 26.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Anu Ojala, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 26.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. Kirk-
kokahvit. 

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.12. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 
Messu la 1.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. 
Messu su 2.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mari 
Flink, avustaa Petri Satomaa, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen.
Messu su 2.1. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 2.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 2.1. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Anu Ojala, avustaa Juha Vä-
häkangas, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Messu su 2.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Mari Flink, avustaa Mir-
jami Dutton, kanttorina Ju-
ha Pöykkö.
Messu to 6.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustavat Kim-
mo Kieksi, Asta Leinonen ja 
Paula Rosbacka, kanttorina 
Juha Soranta.
Messu to 6.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Olavi Mä-
kelä, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara.
Messu to 6.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Juha Soranta.
Messu su 9.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Juha So-
ranta. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.

Messu su 9.1. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 9.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Erja Järvi, kanttorina Ilk-
ka Järviö.
Messu su 9.1. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Juha Pöykkö.
Perhejumalanpalvelus su 
9.1. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Juha So-
ranta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.1. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Gospelmessu su 9.1. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, Esa Rät-
tyä YA 1.
Viikkomessu to 13.1. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. 
 
Tuiran seurakunta
Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 15 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, kant-
torina Riitta Ojala, Suvi Kaik-
konen, huilu. 
Perheiden joulukirkko pe 
24.12. klo 15 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Laura Kum-
pula.
Joulun sininen hetki pe 
24.12. klo 15 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Stiven Naa-
tus, joulumaalaus, Päivi Jus-
sila, puhe, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kanttorina Tom-
mi Hekkala, Anna Liukko-
nen, sello. Glögitarjoilu en-
nen sinistä hetkeä.

Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 17 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, kanttorina Riitta Oja-
la, musiikkiavustus Suvi Kaik-
konen.
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Helena Paalanne, 
avustavat Nanna Helaakoski 
ja Irma-Elina Mukari, kantto-
rina Laura Kumpula.
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Hannu Oja-
lehto, avustavat Sanna Ko-
mulainen, Aino-Liisa Ilkko ja 
Raija Yrjölä, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki, Outi Aines-
Junttila, laulu. Messun jäl-
keen jouluinen yöpala ja jou-
lulauluja. 
Sanajumalanpalvelus la 
25.12. klo 7 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä, Taru Ängesle-
vä, laulu. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen glögiä ja jouluis-
ta musiikkia, Pertti Haipola, 
haitari.
Messu su 26.12. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Radiointi Radio Dei.
Messu su 26.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Riitta Ojala. 
Messu su 26.12. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kirkkokahvit.
Messu la 1.1. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Messu su 2.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Messu su 2.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avus-
tavat Hannu Ojalehto, Päi-
vi Jussila ja Juha Tahkokorpi, 
kanttoreina Tommi Hekkala 
ja Lauri-Kalle Kallunki, kant-
torikvartetti Laura Kumpula, 
Riitta Ojala, Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Tommi Hekkala. Ra-
diointi Yle Radio 1.
Sanajumalanpalvelus su 2.1. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Riitta Ojala.
Messu su 2.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Jukka 
Kolmonen, kanttorina Laura 
Kumpula.
Iltamessu su 2.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Alkoholiton 
ehtoollisviini.
Messu to 6.1. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Tähtisumua -messu to 6.1. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Riitta Ojala.
Messu to 6.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Sanna Komulainen, kant-
torina Riitta Ojala.
Messu su 9.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 

Messu su 9.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kirkkokah-
vit ja kappelin jumalanpalve-
luselämän ideointia.
Messu su 9.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Laura Kumpula. Kutsujuma-
lanpalvelus viime vuonna 60 
vuotta täyttäneille Tuiran 
seurakuntalaisille.
Sanajumalanpalvelus su 9.1. 
klo 12 Rajakylän seurakunta-
kodissa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Iltamessu su 9.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Riit-
ta Ojala.
Viikkomessu ke 12.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Riitta Ojala.

Oulujoen seurakunta
Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 13 Oulujoen kir-
kossa. Puhe Riitta Kenta-
la, toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Leo Rahko. Mu-
siikkia Collis Trio.
Jouluaaton hartaus perheil-
le pe 24.12. klo 15 Oulujoen 
kirkossa. Puhe Riitta Kenta-
la, toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Musiikkia Collis Trio.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus pe 24.12. klo 17 
Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 
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Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Jouni Riipinen, 
avustavat Antti Leskelä, Ka-
ti Riipinen ja Kaisa Juntunen, 
kanttorina Leo Rahko. Ylikii-
mingin kirkkokuoro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 7 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 10 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. 
Messu su 26.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa Jou-
ni Riipinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus la 1.1. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Saarnaa Riitta Kentala, toi-
mittaa Antti Leskelä, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Ra-
diointi Radio Dei.
Messu su 2.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Messu to 6.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Radiointi Ra-
dio Dei.
Messu su 9.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Riipinen, avustaa Jukka 
Joensuu, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 9.1. 
klo 12 Huonesuon seurakun-
takodissa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

YLIKIIMINKI
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 7 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Jenni Rautakoski. 
Messu su 26.12. klo 12 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus la 1.1. 
klo 18 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Leo Rahko. 
Messu to 6.1. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Messu su 9.1. klo 10 Ylikii-
mingin seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. 

Hailuoto
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus pe 24.12. klo 16.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 8. Kirk-
kokuoro avustaa.
Tapaninpäivän messu su 
26.12. klo 18.
Joulunajan jumalanpalve-
lukset toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus la 1.1. klo 
10. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Timo Ustju-
gov.
Messu su 2.1. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Loppiaisen messu to 6.1. 
klo 10. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.

Haukipudas 
Jouluaaton perhekirkko 
24.12. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, avus-
taa Outi Palokangas, kantto-
rina Else Piilonen, viulu Milla 
ja Mandi Pisilä.
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 16 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttori-
na Risto Ainali, Haukiputaan 
Mieskuoro. 
Jouluyön sanajumalanpal-
velus 24.12. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Jari Flink, kantto-
rina Else Piilonen, Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuoro. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus 25.12. klo 7 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, Jaana ja Jorma Pulkki-
nen laulu. 
Tapaninpäivän messu 26.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Martti 
Pennanen, kanttorina Kaisa 
Säkkinen, viulu Pauliina Leh-
tikangas.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus 26.12. klo 18 
Kellon srk-kodissa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
torina Kaisa Säkkinen, Per-
jantaikuoro. 
Uudenvuodenpäivän messu 
la 1.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttorina 
Kaisa Säkkinen.
Sanajumalanpalvelus su 
2.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, kant-
torina Kaisa Säkkinen.   

Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Lee-
na Brockman, saarna Marja 
Kopperoinen. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus loppi-
aisen merkeissä srk-keskuk-
sessa. Vieraana hiippakun-
nan lähetyskasvatussihteeri 
Marja Kopperoinen
Messu su 9.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Sami Puolitai-
val, kanttorina Else Piilonen. 
Kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus. 
Sanajumalanpalvelus su 9.1. 
klo 16 Martinniemen srk-ko-
dissa. Toimittaa Sami Puoli-
taival, kanttorina Else Piilo-
nen. Kirkkokahvit.

Kempele
Perheiden aattohartaus pe 
24.12. klo 14 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen, 
Johanna Sankilampi laulu, 
Jaakko Tuisku kitara.
Perheiden aattohartaus pe 
24.12. klo 16 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Jouluyön sanajumalanpal-
velus pe 24.12. klo 21 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Marjo Irjala.
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa Ti-
mo Juntunen ja Saija Kivelä, 
kanttorina Marjo Irjala.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 7 kir-
kossa. Toimittaa Juha Maa-
lismaa, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Kirkkokuo-
ro. 

Tapaninpäivän messu su 
26.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Seija Helomaa, kanttori-
na Marjo Irjala.
Uudenvuoden aattohartaus 
pe 31.12. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Seija Helomaa, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus la 1.1. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, avustaa Seija He-
lomaa, kanttorina Marjo Ir-
jala. 
Messu su 2.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Timo Juntunen ja 
Paulus Pikkarainen, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Loppiaisen messu to 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Sei-
ja Helomaa, saarna SANSAN 
Kroatian lähetti Seija Uimo-
nen, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, kanttorina Marjo Irjala. 
Kirkkokahvien jälkeen lähe-
tystilaisuus.
Messu su 9.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Timo Juntunen ja 
Saija Kivelä, kanttorina Mar-
jo Irjala.
Vauvakirkko su 9.1. klo 15 
kirkossa.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Liminka
Aattokirkko pe  24.12. klo 
13 Vanamossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Han-
na Korri.
Aattokirkko erityisesti lapsi-
perheille pe 24.12. klo 14 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.

Aattohartaus pe 24.12. klo 
15 Rantakylän kappelilla. 
Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, avustaa Anna-
Maari Ruotanen, kanttorina 
Mika Kotkaranta.
Jouluaamun kirkko vanhal-
la kaavalla la 25.12. klo 8 kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta. Kirkkolaulajat avus-
taa.
Tapaninpäivän iltakirkko su 
26.12. klo 18 Liminganlahden 
Luontokeskuksella. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Uudenvuoden aattohartaus 
pe 31.12. klo 21 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus la 1.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Messu su 2.1. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, avustaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Loppiaisen messu to 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, avustaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Kasteen sunnuntain messu 
su 9.1. klo 10 kirkossa. Vau-
vakirkkoon kutsutaan erityi-
sesti viime vuonna kastettu-
ja ja heidän perheitään. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, avustaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
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Lumijoki
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus 24.12. klo 15 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, Margit Tornio 
laulaa.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus la 25.12. klo 8 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, kuoro avustaa.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus su 26.12. klo 
10 Lumilyhdyssä. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus la 1.1. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 2.1. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.
Loppiaisen messu to 6.1. klo 
10 kirkossa, toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. Eh-
toollinen jaetaan myös Lumi-
lyhdyssä.
Sanajumalanpalvelus su 
9.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.
 
Muhos
Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 16 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Erika Holappa.
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, saarnaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Erika Holappa.
Joulukirkko la 25.12. klo 
7 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Erika 
Holappa, kirkkokuoro. 
Joulukirkko la 25.12. klo 
8.30 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Erika Ho-
lappa.
Joulukirkko la 25.12. klo 9 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Paula Kyllönen.
Sanajumalanpalvelus su 
26.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Erika Holappa.

Uudenvuodenaaton yö-
messu pe 31.12. klo 23.15 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava.
Uudenvuodenpäivän ju-
malanpalvelus la 1.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Os-
si Kajava.
Messu su 2.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java.
Loppiaisen messu to 6.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, saarnaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 
9.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Aattohartaus pe 24.12. klo 
14. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Sari Wal-
lin. Jorma ja Jaana Pulkki-
nen, laulu.
Aattohartaus pe 24.12. klo 
16. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Sari Wal-
lin.
Jouluyön messu pe 24.12. 
klo 23. Toimittaa  Vesa Ää-
relä, Outi Äärelä, kanttorina 
Sari Wallin. Uusi Ääni.
Jouluaamun kirkko su 
25.12. klo 8. Toimittaa Vesa 
Äärelä, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Sanajumalanpalvelus ma 
26.12. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Sanajumalanpalvelus la 
1.1. kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, kanttorina 
Sari Wallin.
Messu su 2.1.kirkossa. Toi-
mittaa Vesa Äärelä, kantto-
rina Sari Wallin.
Sanajumalanpalvelus 
to 6.1. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Messu su 9.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Sari Wallin. 

Siikalatva
KeSTILä
Aattohartaus jouluaattona 
24.12. klo 16 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
kirkkokuoro avustaa.
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 7 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä, 
kirkkokuoro avustaa. 
Messu uudenvuodenpäivä-
nä 1.1. klo 13 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
13 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 9.1. 
klo 13 Kestilän seurakunta-
kodissa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit.

PIIPPoLA
Jouluyön messu jouluaat-
tona 24.12. klo 23 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, avustavat Johannes Hyyti-
nen, Perttu Kyllönen ja Sirk-
ku Palola. Kanttorina Unto 
Määttä. Timo Ylikoski, lau-
lu. Riikka Piri, viulu. Kyntti-
lävalaistus. 
Messu tapaninpäivänä 26.12. 
klo 19 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Unto Määttä.
Messu uudenvuoden päivä-
nä 1.1. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Unto Määttä.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä.
Iltakirkko su 9.1. klo 19 Piip-
polan seurakuntakodissa. 
Toimittaa Unto Määttä. Kirk-
kokahvit.

PULKKILA
Aattohartaus jouluaattona 
24.12. klo 16 Pulkkilan kir-
kossa, toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Unto Määttä.
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 8 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Pekka Kyöstilä, kirk-
kokuoro avustaa.

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Messu uudenvuodenpäivä-
nä 1.1. klo 13 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 2.1. klo 13 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, saarnaa Herättä-
jä-yhdistyksen aluesihtee-
ri Matti Nuorala. Kanttorina 
Veijo Kinnunen. Kirkkokah-
vit ja Siioninvirsiseurat seu-
rakuntatalossa.
Messu loppiaisena 6.1. klo 13 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Unto Määttä.
Messu su 9.1. klo 13 Pulkki-
lan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kant-
torina Unto Määttä. Kirkko-
kahvit.

PyhänTä
Aattohartaus jouluaattona 
24.12. klo 14 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Sirkku Palo-
la. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen, lapsi- ja nuorisokuorot 
avustavat.
Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 8 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa kirkkokuoro.
Aattohartaus uudenvuo-
denaattona 31.12. klo 20 kir-
kossa. Kirkkokahvit ja vete-
raanimatrikkelin II osan jul-
kistamistilaisuus seurakun-
tatalossa.
Messu uudenvuodenpäivä-
nä 1.1. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Messu ja kauneimmat jou-
lulaulut loppiaisena 6.1. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kirkkokahvit seurakuntata-
lossa. 
Sanajumalanpalvelus su 9.1. 
klo 10 Pyhännän seurakun-
tatalossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Unto 
Määttä. Kirkkokahvit.

rAnTSILA
Aattohartaus jouluaattona 
24.12. klo 14 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Unto Määttä.

Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. klo 7 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Pentti Jäntti, 
avustaa veteraanikuoro.
hartaus uudenvuodenaat-
tona 31.12. klo 21 kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Messu uudenvuodenpäivä-
nä 1.1. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Arja Leino-
nen.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen. Kirkkokahvit 
ja kauneimmat joululaulut 
seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
9.1. klo 10 Rantsilan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit. 

Tyrnävä
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 15 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
Jouluyön messu 24.12. klo 
22 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus 25.12. klo 7 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Tapaninpäivän messu 
26.12. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Riina Impiö.
Uudenvuodenpäivän sa-
najumalanpalvelus 1.1. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kanttori-
na Riina Impiö.
Messu su 2.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Rii-
na Impiö.
Loppiaisen sanajumalan-
palvelus to 6.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Rii-
na Impiö.
Messu su 9.1. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Rii-
na Impiö.

TeMMeS
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 14 Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Jouluaamun sanajuma-
lanpalvelus 25.12. klo 7 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Riina Impiö.
Loppiaisen messu klo 12 
Temmeksen kirkossa. Saar-
na Sauli Typpö, liturgia Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Riina 
Impiö. Herättäjän kirkkopy-
hä, jumalanpalveluksen jäl-
keen seurat ja paikallisosas-
ton vuosikokous srk-talossa.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
19.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen.
Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 15 kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anna-Kaisa Pitkänen.
Jouluaamun jumalanpal-
velus la 25.12. klo 8 kirkos-
sa. Toimittaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Anna-Kaisa 
Pitkänen.
Tapaninpäivän messu su 
26.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anna-Kaisa Pitkänen.
Messu la 1.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, avustaa Pertti Lahti-
nen, kanttorina Anja Hyyry-
läinen.
Sanajumalanpalvelus su 
2.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen.
Loppiaisen sanajumalan-
palvelus to 6.1. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Sanajumalanpalvelus su 
9.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.
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Kuopiolainen käsikelloyhtye 
Dolce esiintyy jumalanpal-
veluksessa Oulun tuomiokir-
kossa sunnuntaina 9.1. kello 

10. Dolce pitää tuomiokirkossa myös 
konsertin kello 15.

Dolcessa on 15 nuorta soittajaa. 
Käsikellokuoroa johtaa Seppo Kirki-
nen. 

Käsikellojen historia juontaa 
1600-luvun Englantiin ja englanti-
laiseen tapaan soittaa kirkonkello-
ja. Tämä ns. change ringing -soitto-
tapa käsittää erilaisia monimutkai-
sia metodeja, joita soitettiin 6–12 
kellolla. Soittaminen vaati tapulis-
sa harjoituksia, joita kyläläiset jou-
tuivat tahtomattaan kuuntelemaan. 
Käsikellot mahdollistivat harjoitte-
lun sisätiloissa.

Ensimmäiset englantilaiset käsi-
kellot valmistettiin 1690-luvulla ja ne 
tulivat hyvin lyhyessä ajassa suosituk-
si instrumentiksi. Nykyisin käsikel-

loja soitetaan laajemmalti Yhdysval-
loissa sekä Japanissa ja luonnollisesti 
Englannissa. Nykyisen EU:n alueel-
ta, jos Englantia ei oteta lukuun, löy-
tyy n. 30 käsikellokuoroa, joista nel-
jä on Suomessa: Vantaalla, Kuopios-
sa, Rovaniemellä ja vuodesta 2008 al-
kaen Jyväskylässä.

Käsikellot valmistetaan pronssis-
ta, jossa on n. 80 prosenttia kuparia 
ja 20 prosenttia tinaa. Kukin soitta-
ja soittaa tilanteesta riippuen 2–8 kel-
loa. Kaikkiaan Dolcella on käytössään 
yhteensä 86 kelloa sekä kuuden oktaa-
vin chimes-sarja eli 73 kappaletta chi-
meskelloja. Chimeskellot on kehitet-
ty 1980-luvun alussa käsikellojen rin-
nalle soolo- tai säestystehtäviin sekä 
harjoitussoittimeksi.

Dolce on julkaissut myös levyjä. 
Niistä viimeisin on marraskuussa il-
mestynyt Joulunaikaa.

rAUhAn TerVehDyS

Käsikellot kilkattavat 
tuomiokirkossa

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
rauhanyhdistyksen seurat 
su 26.12. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Jukka Lehto ja 
Tauno Kujala.
hartaus ke 5.1. klo 14, Au-
rinkokoti. Anna-Mari Heik-
kinen.
hartaus ke 5.1. klo 15, Senio-
ritalo. Anna-Mari Heikkinen.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 5.1. ja 12.1. klo 19, Oulun 
tuomiokirkon krypta. 
Aamupiiri la 8.1. klo 10, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 9.1. klo 11.45, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Tilaisuus alkaa kryptan kirk-
kokahvin jälkeen. Mukana 
Jaakko Lounela.
Sanan ja rukouksen ilta su 
9.1. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. 
opettajien raamattupiiri 
ma 10.1. klo 16, Vanha pap-
pila, Sipiläsali. 
raamattupiiri ke 12.1. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 12.1. 
klo 18, Vanha pappila. Aaro 
Leipälä.
hartaus to 13.1. klo 13, Kes-
kustan palvelukeskus. Tiina 
Kinnunen.
Torstain raamattupiiri to 
13.1. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Luemme 
heprealaiskirjettä. Anna-Ma-
ri Heikkinen.
hartaus to 13.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
ompeluseurat to 13.1. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
herännäisseurat su 26.12. 
klo 15, Caritas-Koti. 
rauhanyhdistyksen seurat 
su 2.1. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.1. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
rauhanyhdistyksen seurat 
ke 5.1. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
rauhanyhdistyksen seurat 
su 9.1. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
raamattupiiri to 13.1. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 30.12. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
raamattupiiri ke 5.1. klo 18, 
Pateniemen kirkko. 
Miestenpiiri ti 11.1. klo 18–
21, Tuiran kirkko. Alustajana 
Juhani Nevalainen.
raamattupiiri ti 11.1. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
raamattupiiri to 13.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.

Oulujoen seurakunta
rauhanyhdistyksen seurat 
ti 28.12. klo 19, Myllyojan 
seurakuntatalo. Matti Liuk-
konen, Kalle Laivamaa.

YLIKIIMINKI
Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 14, Ylivuoton hau-
tausmaa. Jouni Riipinen.
Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 15, Kiviharjun hau-
tausmaa. Jouni Riipinen.
Jouluaaton hartaus pe 
24.12. klo 16, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sinisen hetken laulu- ja ru-
nomatinea loppiaisena 6.1. 
klo 15 Heinätorin seurakun-
takodissa. Rakkaita joululau-
luja lauletaan myös yhdessä. 
Ritva Lehtiniemi-Anundi, lau-
lu Marjatta Lapinkari, runot 
Kirsti Leino, piano. Ohjelma 
12 €, sisältää kahvitarjoilun. 
Järjestää Zonta-kerho. Tuot-
to Oulun ev.-lut. seurakun-
tien erityisnuorisotyölle.
Käsikellomusiikkia su 9.1. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Virsi-ilta ti 11.1. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
vevirsiä vuoden alkaessa, Es-
ko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
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
Kauneimmat joululaulut su 
26.12. klo 15, Tuiran kirkko. 
Kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki, juontaa Pasi Kurikka. 
Kolehti oman seurakunnan 
nimikkolähettityölle Suo-
men Lähetysseuran kautta.
Kauneimmat joululaulut 
to 6.1. klo 16 ja 19, Koskelan 
seurakuntakoti. Kanttorina 
Laura Kumpula, juontaa Pa-
si Kurikka.

Diakonia
Vähävaraisten joulujuh-
la pe 24.12. klo 10–14, Poh-
jankartano. Lisätiedot: Riku-
Matti Järvi, p. 040 515 7315. 
Ks. ilmoitus sivulla 25.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
10.1. klo 9–11, p. 08 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
10.1. klo 9–11, p. 08 5313 219 
tai Karjasillan diakoniatoi-
mistolta.
ystävän kammari ti 11.1. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehITySVAMMAISeT
Jumalanpalvelus su 9.1. klo 
13.30, Tahkokankaan palve-
lukeskus.

KUULoVAMMAISeT
Viittomakielelle tulkattu 

jouluaamun jumalanpalve-
lus la 25.12. klo 10, tuomio-
kirkko. Toimittaa Tiina Kin-
nunen.

näKöVAMMAISeT
näköpiiri ti 11.1. klo 13–
14.30, Caritas-koti. Opasys-
tävä on vastassa Caritas-ko-
din pääoven läheisyydessä 
klo 12.30 alkaen.
heikkonäköisen kotiaska-
reet -teemapäivä pe 28.1. 
klo 10, Kastellin kirkko, Pap-
pilan Kamari. Tutustutaan 
heikkonäköisen arkea hel-
pottavaviin nikseihin, teh-
dään yhdessä hyvää syötä-
vää kahvin kera ja iloitaan 
yhdessäolosta. Teemapäi-
vään otetaan mukaan 10 
henkilöä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittaudu 
20.1. mennessä Maria Tyh-
tilälle p. 08 335 009 tai 050 
575 4792. Teemapäivä jär-
jestetään yhdessä Näkövam-
maisten keskusliiton seniori-
palveluiden kanssa. 

Lähetys 

Siipi -lähetyksen puoti ja 
paja ma 10.1. klo 10–14.  
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsitöi-
tä, korjataan pyöriä ja askar-
rellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720. 

Karjasillan seurakunta
Lähetyspiiri ti 11.1. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 9.1. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerho ti 11.1. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 13.1. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 26.12. ja 9.1. 
klo 10–11, Karjasillan kirkko. 
Jumalanpalveluksen aika-
na kerhohuoneessa. Lopuksi 
lapset menevät kirkkosaliin.
Pyhäkoulu su 9.1. klo 10–11, 
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 9.1. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Pyhäkoulu su 9.1. klo 12–13, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 12.1. klo 
9.30–11, Kastellin kirkko.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 2.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja Aila Valtavaara p. 040 
5747 109.
Pyhäkoulu la 8.1. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 9.1. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli.
Pyhäkoulu su 9.1. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Taidepyhis ma 10.1. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan 10 lasta, 
1-3 luokkalaista.

Vauva-aamu ma 17.1. klo 
10–12, Pateniemen kirkko 
ja Pyhän Luukkaan kappe-
li. Teemoina 17.1. Vauvat ja 
satu, 14.2. Vauvat ja ystä-
vyys, 14.3. Vauvat jumppaa 
ja 4.4. Vauvat maalaa. Kum-
paankin ryhmään otetaan 
10 vauvaa vanhempineen. Il-
moittaumiset lastenohjaajil-
le Pyhän Luukkaan kappelin 
ryhmään Teija Kokolle p. 050 
5347 477 ja Pateniemen kir-
kon ryhmään Anu Hannulal-
le p. 044 3161 718.
rytmitassut-musiikkituo-
kio ti 25.1. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. Rytmitassut on 
alle kouluikäisten lasten ja 
heidän vanhempiensa yhtei-
nen musiikkituokio. Ryhmät 
kokoontuvat joka toinen tiis-
tai klo 9.30–10, 10.15–10.45 
ja 11–11.30. Kevätkauden 
ryhmissä vielä vapaita paik-
koja. Ilmoittautua voi Anu 
Hannulalle p. 044 3161 718.

Seniorit

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho ma 10.1. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
eläkeläisten kerho to 13.1. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten seurat to 20.1. 
klo 13, Tuiran kirkko. Seurois-
sa puhuvat pastorit Pasi Ku-
rikka ja Lauri Kujala. Seuro-
jen jälkeen yhteinen kahvi-
hetki seurakuntasalissa. Lin-
ja-autoreitti: Klo 12.00 Pa-
teniemen kirkko, klo 12.05 
Palokan palvelukeskus, klo 
12.10 Rajakylän seurakunta-
koti, klo 12.15 Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, klo 
12.20 Koskelan palvelukes-
kus, klo 12.25 Pyhän Tuo-
maan kirkko, klo 12.35 Män-
tykoti ja Tuiran kartano, klo 
12.40 Kangastien palvelukes-
kus, klo 12.45 Tuiran kirkko. 
Paluukuljetus noin klo 14.45.

Oulujoen seurakunta
lkäihmisten kuntopiiri ma 
10.1. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti.

Kansainvälisyys
Julgudstjänst pe 24.12. klo 
15 Oulun tuomiokirkossa. Li-
turg Nanna Helaakoski och 
organist Elias Niemelä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.12. ja 9.1. klo 
17 Kaukovainion kappelissa. 

Kuorot ja kerhot

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomiokirkkokuoro to 13.1. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. Lisätiedot, kantto-
ri Henna-Mari Sivula p. 040 
7450 160.

23.12.2010 – 13.1.2011enot Oulussa 
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www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

sunnuntaina 26.12. 
klo 15, Tuiran kirkko. 

torstaina 6.1. 
klo 16 ja klo 19, 

Koskelan seurakuntakoti.

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

www.jouluradio.fi

raamattupiiri 
kaikenikäisille 

torstaina 13.1. klo 
12.30 Tuiran kirkossa. 

Vetäjinä 
Riitta Louhelainen 
p. 040 5850 818 ja 

Arja Suomela.

Alakärpän 
perheen 

joulukonsertti
 

torstaina 23.12. klo 
21 Pyhän Andreaan 

kirkossa

 Alakärpän lapset 
esiintyvät isän, baritoni 

Juhani Alakärpän 
kanssa, pianistina 
toimii Juhanin veli 
Juho Alakärppä. 

Liput 10 / 5 € tuntia 
ennen ovelta.

Loppiaisen 
lähetysjuhla 

torstaina 6.1. 
klo 10–14 
Karjasillan 
kirkossa

Messu klo 10, 
Amani avustaa.

Lounas klo 11.30, 
hinta 7 €.

Amanin konsertti 
klo 12.30.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro to 13.1. klo 16–16.45, Py-
hän Andreaan kirkko. Lisä-
tiedot Sirpa Ilvesluoto p. 050 
5251 882.

Tuiran seurakunta
Tuiran kirkon naiskuoro ma 
10.1. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kuoron toiminta on 
tavoitteellista ja monipuolis-
ta. Positiiviseen joukkoom-
me pääsee mukaan koelau-
lun kautta ottamalla yh-
teyttä kuoronjohtaja Tommi 
Hekkalaan p. 040 8316 226.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
isot ti 11.1. klo 16.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Kuoroon 
otetaan uusia laulajia. Kuo-
roa johtaa Laura Kumpula p. 
044 3161 576.
Sekakuoro Tuike to 13.1. klo 
18, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Otetaan uusia laulajia koe-
laulun kautta. Kuoroharjoi-
tukset pääsääntöisesti Pyhän 
Tuomaan kirkolla, joka kuu-
kauden viimeinen torstai Tui-
ran kirkolla. Johtaa Elisa Sil-
ver p. 050 3009 965.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 11.1. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Nypläämme fransupitsiä.

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. 
Joulukuvaelma perheille pe 
24.12. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. 
Kirkkokahvikeskustelu su 
26.12. klo 10–13, Karjasillan 

kirkko. Ks. ilmoitus s. 24.
Vihkihetki oulun tuomio-
kirkossa pe 31.12. klo 17–
19, Oulun tuomiokirkko. Ti-
laisuuteen ei tarvitse ilmoit-

tautua ennakkoon. Lue juttu 
sivulta 24.
Liittymisjuhla yli-Iissä la 
1.1. klo 10, Yli-Iin kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 26.

Häitä ja hartautta 
uutena vuotena

Uudenvuodenaattona 31. joulukuuta voi hil-
jentyä musiikkihartaudessa Oulun tuo-
miokirkossa kello 19. Tilaisuuden jälkeen 
ehtii seuraamaan kaupungin järjestämää 

ilotulitusta, joka alkaa kello 20.
Uudenvuodenaattona kello 17–19 on myös 

mahdollista astella alttarille Oulun tuomiokir-
kon vuoden viimeisessä vihkihetkessä. 

Ennakkotiedoista poiketen vihkihetki lop-
puu jo kello 19 Oulun tuomiokirkossa alkavan 
perinteisen uudenvuodenaaton musiikkihartau-
den vuoksi. Jos pareja on vielä vihkimättä ennen 
musiikkihartauden alkua, jatketaan vihkihetkeä 
noin 40 minuuttia kestävän musiikkihartauden 
jälkeen.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennak-
koon, vaan parit vihitään saapumisjärjestyksessä. 
Halutessaan hääpari voi kutsua juhlaan omat lä-
heisensä. Vihkimisen jälkeen tarjolla on hääkak-
kua ja kahvit tuomiokirkon kryptassa. Esteettö-
myystodistus on hankittava viikkoa ennen vihki-
päivää jommankumman kotiseurakunnan kirk-
koherranvirastossa. 

RauHaN teRVeHDyS

Kirkkokahvikeskustelu 
sunnuntaina 26.12. klo 10–13 

Karjasillan kirkossa

Keskustelun pohjana on juuri päättynyt jumalanpalve-
lus ja kaikki mitä sen aikana on kuultu ja nähty. Tilai-
suuden vetäjänä toimii vapaaehtoinen seurakuntalai-
nen, joka avaa keskustelun omalla puheenvuorollaan. 
Luonnollisesti kahvipannu on kuumana.
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Jouluaattona 24.12.
Jouluaaton hartaudet
Klo 13 tuomiokirkossa 
(joulukuvaelma perheille).
Klo 13 Oulujoen kirkossa 
(Ilkka Mäkinen, Collis Trio).
Klo 14 Ylivuoton hautausmaalla 
(Jouni Riipinen).
Klo 15 Kiviharjun hautausmaalla 
(Jouni Riipinen).
Klo 15 Oulujoen kirkossa 
(jouluaaton hartaus perheille, 
Ilkka Mäkinen, Collis Trio). 
Klo 15 Intiön kappelissa (Jyrki 
Vaaramo, NMKY:n Mieslaulajat). 
Klo 15 Tuiran kirkossa (Juha Valp-
pu, huilu Suvi Kaikkonen). 
Klo 15 Pyhän Luukkaan kappe-
lissa (joulun sininen hetki, joulu-
maalaus Stiven Naatus, puhe Päivi 
Jussila, sello Anna Liukkonen). 
Klo 16 Ylikiimingin kirkossa 
(Olavi Isokoski).
Klo 16.15 Vanhassa kappelissa 
(Jyrki Vaaramo, NMKY:n Mies-
laulajat). 
Klo 17 Pyhän Tuomaan kirkossa 
(Pasi Kurikka, musiikkiavustus 
Suvi Kaikkonen). 

Sanajumalanpalvelukset
Klo 13 Kaukovainion kappelissa 
(Mari Flink).
Klo 14 Karjasillan kirkossa 
(Kimmo Kieksi).
Klo 14 Maikkulan kappelissa 
(Juha Vähäkangas).
Klo 15 Kastellin kirkossa 
(Juha Vähäkangas).
Klo 15 Pyhän Andreaan kirkossa 
(Heikki Karppinen).
Klo 15 tuomiokirkossa (julguds-
tjänst, liturg Nanna Helaakoski).
Klo 15 Pateniemen kirkossa (per-
heiden joulukirkko, Juha Tahko-
korpi).
Klo 17 Oulujoen kirkossa 
(Jukka Joensuu).
Jouluvesper klo 17 tuomiokirkos-
sa (Anna-Mari Heikkinen, Tuo-
miokirkkokuoro).

Jouluyön sanajumalanpalvelus
Klo 23 tuomiokirkossa 
(Jyrki Vaaramo).

Jouluyön messut
Klo 23 Karjasillan kirkossa 
(Petri Satomaa, Kappelin laulu).
Klo 23 Tuiran kirkossa 
(Helena Paalanne).
Klo 23 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa (Hannu Ojalehto, laulu Outi 
Aines-Junttila).
Klo 23 Oulujoen kirkossa 
(Jouni Riipinen, Ylikiimingin 
kirkkokuoro).

Joulupäivänä 25.12.
Sanajumalanpalvelukset
Klo 7 tuomiokirkossa (Ari-Pekka 
Metso, Tuomiokirkkokuoro).
Klo 7 Karjasillan kirkossa (Liisa 
Karkulehto, Karjasillan kirkko-
kuoro).
Klo 7 Kastellin kirkossa (Juhani 
Lavanko, Kastellin kirkkokuoro).
Klo 7 Tuiran kirkossa (Päivi Jus-
sila, laulu Taru Ängeslevä, haitari 
Pertti Haipola).

Klo 7 Oulujoen kirkossa 
(Pentti Kortesluoma).
Klo 7 Ylikiimingin kirkossa 
(Olavi Isokoski).
Klo 10 Hintan seurakuntatalossa 
(Ilkka Mäkinen).
Klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa 
(Heikki Karppinen).

Messu
Klo 10 tuomiokirkossa 
(Tiina Kinnunen, viittomakielinen 
tulkkaus).

Tapaninpäivänä 26.12.
Messut
Klo 10 tuomiokirkossa 
(Matti Pikkarainen).
Klo 10 Karjasillan kirkossa 
(Kimmo Kieksi).
Klo 10 Kastellin kirkossa 
(Erja Järvi).
Klo 10 Tuiran kirkossa 
(Petteri Tuulos).
Klo 10 Pyhän Luukkaan kappelis-
sa (Sanna Komulainen).
Klo 10 Oulujoen kirkossa 
(Jukka Joensuu).
Klo 12 Ylikiimingin kirkossa 
(Jouni Riipinen).
Klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa 
(Petri Satomaa).
Klo 12 Rajakylän seurakuntako-
dissa (Harri Fagerholm).

The International Fellowship 
in Oulu: Klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus Kaukovainion 
kappelissa.

Radio:
Joulupäivänä 25.12. klo 10 messu 
tuomiokirkosta Radio Deissä ja ta-
paninpäivänä 26.12. klo 10 messu 
Tuiran kirkosta Radio Deissä.

www.virtuaalikirkko.fi
Tapaninpäivänä 26.12. klo 10 
messu tuomiokirkosta.

w w w. o u l u n s e u ra k u n n a t . f i

www.suurellasydamella.fi
puh. 040 502 5010 tai 040 574 7105

Tarvitaan lastenhoitajia

VETURI-vertaistukiryhmä perheille, joissa on alle 
10-vuotias erityislapsi, etsii lastenhoitajia. Aikuisil-
le on oma ohjelma ja lapsille leikkitila yläkerrassa. 
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta erityislapsista.

VETURI kokoontuu klo 17–18.30 Heinätorin seura-
kuntatalossa 26.1., 23.2., 30.3. ja 27.4.

Tarvitaan kahvituksen järjestäjä

Pateniemen palvelukeskuksen eläkeläisten kerhoon 
tarvitaan kahvinkeittäjää ja tarjoilijaa. Kerho ko-
koontuu kerran kuukaudessa, usein kuukauden vii-
meinen torstai klo 13.30. Sitä ennen vapaaehtoi-
nen hankkii  tarvikkeet yhdessä diakoniatyönteki-
jän kanssa.

Vähävaraisten
joulujuhla

jouluaattona 24.12. klo 10–14
Pohjankartanossa 

Juhlassa tarjotaan ateria, jolle kannattaa tulla 
viimeistään kello 13. Juhlassa jaetaan ruokakasseja 

vähävaraisille. 

Lisätiedot: Riku-Matti Järvi p. 040 515 7315.
Juhlan järjestävät yhteistyössä Oulun ev.-lut. 

seurakunnat, Ytyä ry ja Oulun kaupunki. 

Edistät maailman lasten oikeuksien toteutumista.
Joulutervehdysrahat Oulun ev.-lut. seurakunnat ja seurakuntayhtymä lahjoittavat Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen, 

jolla autetaan kehitysmaiden lapsia kohti parempaa tulevaisuutta.

Sinisen hetken laulu- ja runomatinea
keskiviikkona 6.1. klo 15 Heinätorin seurakuntatalossa 

Ritva Lehtiniemi-Anundi, laulu Marjatta Lapinkari, runot Kirsti Leino, piano.
Rakkaita joululauluja lauletaan myös yhdessä.  Ohjelma 12 €, sisältäen kahvitarjoilun. 

Järjestää Zonta-kerho, tuotto Oulun ev.-lut.seurakuntien erityisnuorisotyölle.

oULUn SeUrAKUnTAyhTyMän SeUrAKUnTIen DIAKonIATyö 
PäIVySTää KeSKUSTeLUA VArTen (eI TALoUSASIAT) 

ajalla 24.12.–26.12.2010 klo 8–18 seuraavasti: Oulujoki-Karjasilta numerossa 040 
528 1813, Tuomiokirkko-Ysp:n erityisdiakonia numerossa 040 730 4117, Tuira nu-
merossa 040 574 7065. Valtakunnallinen kirkon palveleva puhelin päivystää su-
to klo 18–01 ja pe-la klo 18–03 numerossa 01019 0071. 



26    Nro 43     23.12.2010 – 13.1.2011

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

23.12.2010–13.1.2011enot Oulussa 

Kastetut
Tuomiokirkko: Lumia Elea 
Kantola, Onni Kalervo Keto-
la, Nana Elea Kärkkäinen, Lil-
ja Sini Tuulia Pasanen, Luka 
Matti Mikael Ståhlberg, Ver-
neri Unto Olavi Kajula, Erkka 
Olavi Lehtola, Iiris Inkeri Moi-
lanen, Väinö Olavi Samulin-
poika Vitikka.
Karjasilta: Juuso Aleksi Jo-
hannes Aapalahti, Beata Me-
linda Hannuksela, Altti Os-
kari Jämsä, Benjamin Oliver 
Kokkonen, Senja Alina Kor-
honen, Aada Emilia Lamsijär-
vi, Eemeli Juhani Lebeitsuk, 
Taika Mesi Maria Mäkelä, At-
te Miika Olavi Nevala, Viola 
Helmiina Ohtamaa, Noa Ni-
colas Paalanne, Aatos Olli Ed-
vard Peltola, Valto Kalle Os-
kari Peltola, Alina Helmi Juu-
lia Perälä, Lauri Eemil Soutu-
korva, Pihla Kirsikka Säkki-
nen, Minea Adele Tissari, Elia 
Oliver Toivola, Eevi Maarit 
Valjus, Nora Emilia Vanajas, 
Johan Eliel Wargh, Jasper 
Sakari Heinonen, Lauri Antti 
Hermanni Pallonen, Ossi Pet-
teri Portimojärvi, Joose Oli-
ver Saarnio, Alex Xavier San-
chez, Veera Olivia Tennilä, 
Onni Armas Väänänen.
Tuira: Martta Joentytär Grip, 
Aapo Eino Akseli Gröhn, Vili 
Hermanni Göös, Akseli Ilma-
ri Hautanen, Sampo Joona-
tan Karvonen, Annabella So-
fia Kauppinen, Ilona Matilda 

Koivikko, Tuuli Kristiina Kyy-
rö, Isla Vilja Lehtisaari, Anni 
Emilia Josefiina Lukkari, Si-
mo Juho Iisakki Mankinen, 
Touko Olavi Nikula, Roope 
Oskar Oikarinen, Inka Mai-
ja Emilia Pirnes, Irina Isabel-
la Takala, Aku Juhani Timo-
nen, Akseli Emil Juhaninpoi-
ka Törmi, Topi Kalevi Heino-
la, Miriam Magdalena John-
son, Eeli Aarre Kemi, Armi Tii-
na Emilia Keränen, Ilari Oska-
ri Korhonen, Bertta Liina Lo-
hi, Eve Enni Maria Marttila, 
Sauli Mikael Miettinen, Elli-
Amalia Birgitta Ojanperä, Mi-
ro Benjamin Ravaska, Vana-
mo Mariella Vänttilä.
oulujoki: Milla Maija Susan-
na Eade, Eevi Ilona Kokko, 
Matilda Katariina Kortenie-
mi, Topi Viljami Kumpulai-
nen, Enna Riitta Sofia Moi-
lanen, Fiia Maria Antintytär 
Nulu, Aatu Eemil Rajavaara, 
Patrik Jari Juhana Rantakan-
gas, Kalle Lauri Juhani Sa-
loranta, Arvi Pekka Lennart 
Stenberg, Heta Elina Ylipalo-
saari, Lauri Ilmari Öljymäki, 
Niko Seppo Eemeli Alatalo, 
Eelis Erkki Aaretti Hyry, Joo-
nas Daniel Valtteri Jaakola, 
Ronja Sara Karelia Järven-
ranta, Juho Eerik Kaikkonen, 
Enni Josefiina Kemppainen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti Juhani 
Väyrynen ja Riikka Maria Ni-

kurautio, Sami Albert Pirko-
la ja Hanna Eriikka Rintasaa-
ri, Juhana Kristian Koskelo ja 
Marjut Anniina Heikkilä.
Karjasilta: Kai Olavi Neva-
la ja Hanne Marika Hanhisu-
anto, Niko Valtteri Huovinen 
ja Anni Maria Kantola, Saka-
ri Topias Vinkki ja Annastiina 
Lääkkö, Markku Kristian Poh-
jola ja Raita-Liisa Esteri Mä-
enpää, Pauli Mikael Stöckell 
ja Johanna Katariina Rinta-
la, Petri Tuomas Mikael As-
pegren ja Hanna Maria Ylä-
vaara, Janne Mikael Riekki ja 
Christa Johanna Junttila.
Tuira: Esa Oskari Luosujär-
vi ja Neea Henriikka Paana-
nen, Heikki Tapani Lauhika-
ri ja Anni Elisabet Keränen, 
Mika Petteri Tampio ja An-
ne Marja Talvio, Teemu Sa-
kari Alatalo ja Sari-Leena Pe-
rälä, Jussi Henrik Marttila ja 
Maria Katri Kinnunen.
oulujoki: Jan-Erik Sirniö 
ja Anna-Kaisa Ikonen, Ju-
ho Arvid Alakärppä ja Mir-
jami Sisko Kangas, Sari Su-
sanna Musta ja Vernon Dar-
ryl White.
 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Ritva Helena 
Liimatta s. Korhonen 68, Ai-
no Maria Huotari s. Tulppo 
97, Timo Taavetti Junttila 77, 
Anja Miranda Jääskeläinen s. 
Pyykkö 81, Mirjam Ilma Ka-
lajoki s. Hyvönen 90, Elsa Ii-

Liittymisjuhla yli-Iissä
lauantaina 1.1. klo 10 Yli-Iin kirkossa

Yli-Iin seurakunta liittyy vuoden 2011 alusta 
Oulujoen seurakuntaan. Liittymisjuhla alkaa 
messulla, jonka toimittaa kirkkoherra Jouni 
Riipinen. Yli-Iin vt. kappalainen Pertti Lahtinen 
avustaa, kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Mukana myös Yli-Iin kirkkokuoro. Messun 
jälkeen juhla Yli-Iin seurakuntatalossa, jossa 
tervehdyspuheenvuoroja ja musiikkiohjelmaa.

nes Reijonen s. Levanen 94, 
Tyyne Elliida Ylönen s. Oja-
lehto 97.
Karjasilta: Olavi Iisakki Kaup-
pi 81, Kaija Helena Kolehmai-
nen 72, Rauni Laila Kaarina 
Kontusaari s. Peltonen 89, 
Karin Marianne Leppänen 
s. Höglund 78, Heimo Aatos 
Poutiainen 88, Ritva Inkeri 
Anttila s. Tuomaala 71, Katri 
Amanda Haapala s. Iiponen 
91, Inger Korkeakivi s. Lind-
berg 80, Nanni Maria Marje-
ta s. Ollonen 88, Antti Alfred 
Ojanlatva 83, Martti Ensio 
Riipinen 86, Leevi Yli-Sassi 77.
Tuira: Pasi Juhani Juntti-
la 64, Mika Matti Kalliokos-
ki 47, Pauli Kanniainen 86, 
Valpuri Vilhelmiina Marikai-
nen s. Jaurakkajärvi 86, Ra-
mi Reima Ritokangas 37, Ei-
la Annikki Jämsä s. Jurvelin 
77, Anna-Liisa Launonen s. 
Huhtanen 74, Martti Iisakki 
Lusua 90, Kaarlo Johan An-
dreas Nurro 95, Hilja Emma 
Aliina Sipilä 84.
oulujoki: Vieno Inkeri Hepo-
la s. Pikkarainen 91, Jaakko 
Lampela 91, Ossi Pentti Pu-
taala 87, Pauli Antero Silta-
koski 75, Pirkko Inkeri Ho-
lappa s. Pelkonen 75, Iines 
Riikka Huotilainen 78, Sanni 
Laina Karjalainen 96, Seppo 
Olavi Kontio 58, Aune Anna 
Kuurola s. Valkola 90, Salo Il-
mari Vehkaoja 79.

Elämän polku
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eurakunnissa tapahtuu

Joulupyhinä seurakuntien 
hautausmailla on vilkasta, 
sillä monien joulunviettoon 
liittyy käynti läheisen hau-

dalla. Hautausmaiden jouluun 
kuuluvat myös kunniavartiot ja 
partiolaisten kunnianosoitukset 
sankarivainajille.

Oulun varuskunta järjestää 
jouluaattona kunniavartiot In-
tiössä Oulun hautausmaan san-
karimuistomerkillä kello 15.40–
19. Ylikiimingin reserviläiset jär-
jestävät puolestaan kunniavarti-
ot Ylikiimingin sankarihauta-
usmaan päämuistomerkillä kel-
lo 15–18. 

Myös partiolaiset kunnioitta-
vat sankarivainajia jouluaattona 

Vainajia muistetaan jouluna 
kynttilöin ja hartauksin

sytyttämällä kynttilät Oulun ja 
Oulujoen sankarihautausmailla. 
Kynttilöiden sytyttäminen aloi-
tetaan kello 14. 

Ylikiimingissä sankarivaina-
jien kunnianosoituksista vas-
taa Lions Club. Kynttilät sytty-
vät Ylikiimingin sankarihauta-
usmaalla kello 14.30 alkaen.

Hartauksia
Jouluaattona vainajia muistellaan 
myös hartauksin. Oulun hauta-
usmaalla järjestetään jouluaaton 
hartauksia kello 15 Intiön kap-
pelissa sekä kello 16.15 Vanhassa 
kappelissa. Molemmat hartaudet 
toimittaa Jyrki Vaaramo ja kant-
torina on Raimo Paaso. NMKY:n 

Mieslaulajat laulavat hartauden 
aikana. 

Ylikiimingissä järjestetään 
hautausmaahartaus Ylivuoton 
hautausmaalla kello 14 ja Kivi-
harjun hautausmaalla kello 15. 
Molemmat hartaudet toimittaa 
Jouni Riipinen.

muualle haudattujen
muistaminen
Oulun hautaustoimen päällikön 
Tuomo Vuontisjärven mukaan 
joulupyhien aikana Oulun hauta-
usmailla on kymmeniätuhansia 
kävijöitä. Ruuhka helpottaa jou-
luaattona vasta kello 18 jälkeen.

Jos omaisen hauta sijaitsee 
kaukana tai sitä ei ole, voi edes-

mennyttä läheistä käydä muis-
tamassa muualle haudattujen 
muistomerkeillä. Oulussa muis-
tomerkit löytyvät Oulun hauta-
usmaalta läheltä Intiön kappelia, 
Oulujoen hautausmaalta uuden 
ja vanhan alueen rajalta sekä Yli-
kiimingin kirkon vieressä olevas-
ta kirkkotarhasta.

Omat jäljet 
siivottava lajitellen
Oulun hautausmailla lajitellaan 
jätteet, joten kannattaa katsoa 
tarkkaan, mihin keräysastiaan 
jätteet kuuluvat. Tuomo Vuon-
tisjärven mukaan lasi, metalli ja 
muovi menevät hyvin oikeisiin 
keräysastioihin, mutta silti suu-

rin osa lajittelusta menee sekajät-
teisiin. 

– Sekajätteisiin menee paljon 
kynttilöitä, mikä voi johtua siitä, 
että joskus kynttilän päällä ole-
va metalliosa on liian tiukka ir-
rotettavaksi, Vuontisjärvi kertoo. 

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
käytössä on kuusi hautausmaa-
ta. Oulun hautausmaa on Inti-
össä ja Oulujoen hautausmaa si-
jaitsee Kirkkokankaalla Oulujo-
en kirkon läheisyydessä. Kirkko-
tarha I ja II sijaitsevat Ylikiimin-
gin kirkon vieressä ja kaksi muu-
ta hautausmaata ovat Kiviharjus-
sa ja Ylivuotolla.

RauHaN teRVeHDyS

Joulun tunnelmaan pääset 
mukaan myös radion, tele-
vision ja internetin välityk-
sellä. Monipuolisessa oh-

jelmistossa on musiikkia, ju-
malanpalveluksia ja hartausoh-
jelmia sekä keskusteluohjelmia. 
Tänä vuonna valtakunnallisissa 
lähetyksissä kuuluu ennen kaik-
kea Vaasa.

Piispanvihkimys 
loppiaisena
Televisiossa esitetään Ekumeeni-
nen joulu Suomen Turussa -lähe-
tys jouluaattona 24. joulukuuta 
ennen joulurauhan julistamista. 
Ohjelmaan kuuluu neljän kirk-
kokunnan johtajan ekumeeni-

Jouluista ohjelmaa mediassa
nen rauhanvetoomus sekä hu-
manitaarinen viesti. Tilaisuus on 
nauhoitettu 16. joulukuuta.

Joulupäivänä 25. joulukuu-
ta lähetetään jouluaamun juma-
lanpalvelus Vaasan kaupungin 
kirkosta kello 7 alkaen. Kysees-
sä on yhteislähetys YLE Radio 
1:n kanssa. Kello 11.05 esitetään 
hartausohjelma Pisara – ajatuk-
sia uskosta.

Tapaninpäivänä 26. joulu-
kuuta kello 10 nähdään ortodok-
sinen liturgia Vaasan ortodoksi-
sesta kirkosta. Palveluksen toi-
mittaa Oulun metropoliitta Pan-
teleimon.

Myös uudenvuodenpäivänä 1. 
tammikuuta kello 11.05 esitetään 

hartausohjelma Pisara – ajatuk-
sia uskosta.

Loppiaisena 6. tammikuuta 
kello 10 alkaen esitetään Turun 
piispanvihkimys ja messu Tu-
run tuomiokirkosta. Vihkimyk-
sen toimittaa arkkipiispa Kari 
Mäkinen, piispa Kaarlo Kalliala 
saarnaa. Yhteislähetys YLE Radio 
1:n kanssa.

Radiossa hartauksia 
ja keskustelua
Perinteiset aamu- ja iltahartaudet 
kuuluvat kello 6.15, 7.50 ja 18.05 
YLE Radio 1:llä. Joulun ajan har-
tauksia pitävät muun muassa eme-
ritusarkkipiispa John Vikström ja 
Helsingin piispa Irja Askola.

Jouluaattona 24. joulukuu-
ta kuullaan aattohartaus Vaasan 
kirkosta kello 15. Joulupäivänä 
25. joulukuuta kuullaan joulu-
aamun jumalanpalvelus Vaasan 
kirkosta kello 7. Joulupäivänä esi-
tetään myös Kauneimmat joulu-
laulut Hyvän Paimenen kirkosta 
Helsingistä kello 18. 

Tapaninpäivänä 26. joulukuu-
ta seurataan Keski-Lahden seura-
kunnan jumalanpalvelusta Ris-
tinkirkosta alkaen kello 10.  Ta-
paninpäivänä kello 11 alkavassa 
Horisontti-lähetyksessä keskus-
tellaan puolestaan eläimistä kris-
tillisessä traditiossa ja ihmisen ja 
eläimen suhteesta. 

tervehdyksiä 
verkossa
Internetissä voi joulun viettoon 
virittäytyä omassa tahdissa. Ou-
lun hiippakunnan piispan Sa-
muel Salmen joulutervehdys on 
nähtävillä osoitteessa www.virtu-
aalikirkko.fi.

Jouluisiin aiheisiin voi pereh-
tyä myös kirkon nettisivujen evl.fi 
ja evl.fi/joulu kautta. Sivuilla voi 
tutustua arkkipiispan jouluter-
vehdykseen, lukea tai kuunnella 
jouluevankeliumin, avata joulu-
kalenterin tai osallistua erilaisiin 
joulukeräyksiin. Myös tuttujen 
jouluvirsien nuotteja on saatavilla.

RauHaN teRVeHDyS
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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

KyLäJoULUKALenTerI 
to 23.12. Pihagrillin joulutulet, Ojakuja 2 
  (Eeva Holmi).
pe 24.12. Jouluseimi vanhan kirkon raunioilla
  (Loppiaiseen saakka).    

nuorten uudenvuoden-
leiri ya-ikäisille ja vanhem-
mille Kivirannan leirikes-
kuksessa Kalajoella. Alkaa 
to 30.12. klo 20 ja päättyy 
la 1.1. klo 12. Mukaan ma-
kuupussi, lakana, tyynyn-
päällinen, Raamattu, sau-
nakamppeet ja kitara (jos 
on). Omat paukut ja ehdot-
tomasti suojalasit! Hinta 
10 €. Ilmoittautumiset ma 

27.12. mennessä Sinikka Här-
köselle 044 5037080 (teksti-
viesti riittää) tai sinikka.har-
konen@lumijoki.fi.
Päiväkerhot aloittavat toi-
mintansa viikolla 1 entiseen 
tapaan.
Partio: Metsähanhien seu-
raava kokous to 13.1. klo 18.
rippikoulu: Muistakaa: jou-
luaamun sanajumalanpalve-
luksesta 2 merkkiä.

Liikuntasalin perhevuoro 
pe 7.1. klo 10–11.
Päiväkerho ke 12.1. klo 9.30 
kirkon kerhohuoneessa.
Kaverikerho to 13.1. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuoneessa.

Käsikellokuoro Dolcen kon-
sertti la 8.1. srk-keskukses-
sa. Konsertti nuorille klo 14, 
yleisökonsertti klo 18. Vapaa 
pääsy, ohjelma 6 €.
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 11.1. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa.
raamattupiiri ke 12.1. klo 18 
Puttaan Tuvassa. (Luuk 13.) 
rukouspiiri to 13.1. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
12.1. klo 18.30 Wirkkulassa. 
Kokouksen asialuettelo on 
nähtävänä kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla. Ko-
kouksen pöytäkirja on näh-
tävänä kirkkoherranvirastos-
sa 17.1.–17.2.2011. Kirkkoher-
ranvirasto on avoinna ma-pe 

10–14 sekä to 10–17.
Puttaan Tupa avoinna to 
13.1. ja pe 14.1. klo 12–15.
Perhekerhot jatkuvat viikol-
la 2: Jokelan vanhalla kou-
lulla tiistaisin klo 10–11.30, 
Kellon srk-kodissa torstai-
sin klo 9.30–11, Martinnie-
men srk-kodissa perjantaisin 
klo 9.30–11 sekä kirkonkylän 
Vakkurilassa perjantaisin klo 
10–11.30. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista.
Varhaisnuorten kerhot jat-
kuvat viikolla 2. 
K-18 nuorten aikuisten leiri 
22.–23.1.2011 Isollaniemellä. 
Leirin hinta 10 €. Ilmoittau-
tumiset 7.1. mennessä Tarjal-
le p. 040 8245 861 tai tarja.
kainulainen@evl.fi. 

rauhanyhdistys: haukipu-
das: seurat su 26.12. klo 16 
hoivaosastolla ja klo 18 srk-
keskuksessa, loppiaisseurat 
to 6.12. klo 12 ry:llä jatku-
en klo 17 iltaseuroilla, pyhä-
koulut su 9.1. klo 12 Teemu 
Vänttilällä, Konttilalla, Auti-
olla ja Latvakoskella, seurat 
su 9.1. klo 17 ry:llä. Kello: uu-
denvuodenpäivän seurat 1.1. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: pien-
ten raamattuluokka pe 7.1 
klo 17.30 ry:llä, ompeluseu-
rat pe 7.1. klo 18.30 Anna-
Kaisa ja Ville Illikainen, Sari 
ja Matti Niskakangas, isojen 
raamattuluokka la 8.1 klo 19 
Anu ja Seppo Rehulla, seu-
rat su 9.1. klo 16 ry:llä, päivä-
kerhot ti 11.1. ja ke 12.1. klo 

17.30 ry:llä, sisarpiiri to 13.1. 
klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Milla Emilia Tai-
valoja, Otso Aaron Alatulk-
kila, Venla Sofia Amanda 
Yrttiaho, Annika Elea Vänt-
tilä, William Samuel Hakso, 
Mikko Oskari Myllylahti, Ee-
vert Aukusti Lauri, Saga So-
fia Pirttilahti, Venla Marika 
Ryytty, Kaarle Benjamin Iso-
aho.
Avioliittoon kuulutettu: 
Tommi Petteri Ahonen ja Tii-
na Elisa Hintikka. Olli Ante-
ro Puhakka ja Hilkka Helinä 
Alakärppä.
Kuolleet: Nikolai Kauhava 
90, Aune Elina Karppinen 80, 
Erkki Antero Kääriäinen 66.

Lähetystyö esillä 
loppiaisviikolla
Loppiainen on kirkon lähetyspyhä. Haukiputaal-
la lähetyspyhää vietetään sekä loppiaisena 6.1. 
että seuraavana sunnuntaina 9.1. jumalanpalve-
luksissa ja niiden jälkeen.

6.1. on vieraana hiippakunnan kasvatussih-
teeri Marja Kopperoinen. Hän saarnaa messus-
sa kello 10. Sen jälkeen vietetään juhlaa seura-
kuntakeskuksessa.

Tilaisuus alkaa kirkkokahveilla. Kahvien jäl-
keen lehtori Marja Kopperoinen kertoo yhdes-
tä lähetystyön tärkeästä työmuodosta eli ope-
tuksesta. Hän kertoo, miten Suomen kirkko te-
kee kasvatustyötä lähetyskentillä.

Sunnuntaina 9.1. jumalanpalveluksen jälkeen 
alkaa seurakuntakeskuksessa Namibia-tilaisuus, 
jonka aluksi on 7 euron hintainen kana-riisilou-
nas (sovellettu namibialainen juhlaruoka).

Vieraana ovat Riitta ja Timo Lappalainen. Op-
tikko Timo johtaa Namibiassa Onandjokwen sai-
raalan silmäklinikan optista osastoa, jossa hio-
taan Suomesta saaduista vanhoista silmälaseis-
ta käyttökelpoisia laseja köyhille edulliseen hin-
taan.  Haukiputaan Optiikka ja Silmälääkärikes-
kus sekä Instrumentarium ovat luvanneet lah-
joittaa heille tuotuja vanhoja laseja ko. silmä-
klinikalle.

Riitta Lappalainen johtaa kirkon ompelimoa, 
jossa kirkkotekstiilien lisäksi tehdään asusteita 
naisille afrikkalaisista kankaista. Mallisto on Rii-
tan luoma afrikkalais-eurooppalainen. Ompeli-
mossa myös koulutetaan ompelijoita itsenäisik-
si yrittäjiksi.

Lappalaiset tuovat asusteita tullessaan Na-
mibiasta ja niitä on mahdollisuus lunastaa it-
selleen.

Lähetyksen lauluiltapäivä ”Kauneimmat joululaulut” 

Saarenkartanossa Loppiaisena to 6.1. klo 14. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa lähetystyön hyväksi.

Haukiputaan 
seurakunta toivottaa 

siunattua joulua 
ja onnellista 
uutta vuotta

kaikkiin koteihin!

Hyvää joulua ja 
siunattua uutta vuotta

toivottaa Hailuodon seurakunta

Kuoro: Seuraavat harjoituk-
set ke 12.1. klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Perhekerho: Seuraavan ker-
ran viikolla 2, to 13.1. klo 10.
ystävyydentalo joulutau-
olla.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
rauhanyhdistys: Su 26.12. 
klo 17 seurat ry:llä.

Virasto suljettu joulun ja 
uudenvuoden välissä. Poikkeuksena 
ke 29.12., virasto auki klo 9–14.
Iso kiitos vuodesta 2010!  
Toivotamme levollista joulunaikaa ja 
siunausta uuteen vuoteen. 
"Kunnia Herran, maassa nyt rauha 
kun Jeesus meille armon toi"

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 
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

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

Kauneimmat joululaulut 
viimeisen kerran laulaen ja kuunnellen 

loppiaisena to 6.1. klo 16 kirkossa

Kirkkoherranvirasto 
avoinna ma–ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 
9–17. Virasto avoinna to 
23.12.2010 klo 9–15 ja 
suljettu ke 5.1.2011.

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorikuoron juuri 
julkaistua levyä 
Valon lähde ainoa on 
myynnissä Kempeleen 
kirkkoherran virastossa. 
Levyn hinta 18 €. 

Päivä- ja perhekerhot ovat 
joulutauolla 13.12.10–9.1.11.
nuttukerho ma 10.1. alkaen 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Tule kutomaan nuttuja 
etiopialaiseen ”äitiyspakka-
ukseen” tai tekemään käsi-
töitä lähetystyön myyjäisiin. 

Ota omat puikot mukaan 
(lankana Nalle ja 7 veljestä).
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonky-
län srk-kodissa. Kevätkausi 
alkaa 17.1.
Seurakuntapiirin ohjelma-
toimikunnan suunnittelu-
palaveri ti 11.1.2011 klo 13 
Kirkonkylän srk-kodin koko-
ushuoneessa. 
nuoret: Nuortenilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa, al-
kaen 13.1.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: seurat la 26.12. klo 16 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: ta-

paninpäiväseurat su 26.12. 
klo 16 ry:llä. Uudenvuoden 
aattoseurat pe 31.12. klo 19 
ry:llä. Lauluseurat pe 7.1. klo 
19 Eija ja Esko Lampelalla, 
Ketolanperäntie 571 B. Seu-
rat su 9.1. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Lila Marketta Paa-
so, Aaron Nikolaus Hintsala, 
Ossian Arnold Tolonen, Luu-
kas Juhana Kiviniemi, Venla 

hartaus to 23.12. ja 30.12. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Varhaisnuoriso: kerho-
nohjaajien koulutuspäivä 
16.1.2011 klo 10–15. Ilmoit-
taudu 10.1.2011 mennessä 
Kirsille mieluiten s-postilla 
kirsi.junnonaho@evl.fi. Kirsi 

lomalla 27.12.2010–9.1.2011.
Perhekerhot: Kirkonkylän 
perhekerho aloittaa toi-
mintansa Koti-Pietilässä ti 
11.1.2011 klo 9.30–11. Kirk-
koherra Ilkka Tornberg siu-
naa uudistuneet kerhotilat 
ke 12.1.2011 Vanamossa klo 
9.30–11. Yhdessäoloa.

Partio: Markku Korhonen 
vuosilomalla 20.12.10–9.1.11.  
Akeloiden, sampojen ja luot-
sien kokous ma 10.1.11 klo 
18. Mafecafe ke 12.1. klo 17–
18.30 Partiotoimistossa.  Päi-
vystys Partiotoimistossa pe 
14.1. klo 15–17. Pajose 1./11 
partiojohtajille ja aikuisil-

Rauni Kesäheinä Hanni, Fan-
ni Fadia Korento, Martti Un-
tamo Rajaniemi, Olavi Jo-
hannes Arvola, Eino Alvar 
Koivuranta, Iida Helmi Eve-
liina Hannula, Elmeri Urho 
Ariel Terho.
Kuollut: Irja Katri Halonen s. 
Schroderus 84, Jussi Johan Ii-
sak Kurikka 77, Heikki Saka-
ri Hauru 21.

Pohjois-Pohjanmaan 
kirkko soikoon –kamarikonsertti 

to 13.1. klo 19 kirkossa.
Puupuhallinkvintetti ja Pohjan Sotilassoittokunta. 

Ohjelma 5 €.

Keris 
Eli kerhonohjaajien ja isosten 

yhteinen koulutuspäivä 
Su 16.1.2011 klo:10-15 

 

Ohjelma alkaa Limingan kirkossa 
jumalanpalveluksella ja 

kirkkoseikkailulla. Sen jälkeen 
seurakuntatalolla ruokailu ja 

toimintapisteitä. 
 

Ilmoittaudu Kirsille 10.1. mennessä! 
kirsi.junnonaho@evl.fi/044-7521225 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro 

mahdolliset ruokarajoitteesi.  
 

Tapahtuma on ilmainen ja 
kuuluu molemmille koulutukseen! 

le johtajille Kotikololla pe 
14.1. klo 18 alkaen.  Tarkem-
mat tiedot lippukunnan koti-
sivuilla. Kirkkopalvelussa Ka-
nervat su 16.1. 
rauhanyhdistys: Seurat su 
26.12. klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Seurat su 2.1. klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Yhteinen pyhäkou-

lu ja raamattuluokka su 9.1. 
klo 11.30
ry:llä ja klo 14 seurat Alatem-
meksen vanhainkodilla sekä 
klo 17 ja 18.30 seurat ry:llä.
Varttuneiden kerho ti 11.1. 
klo 12 ry:llä.
Kastettu: Thelma Victoria 
Kangasoja, Petra Leena Pa-

hikkala, Olli Samuel Sillanpää, 
Sammeli Konstantin Simuna, 
Jaro Janne Olavi Virrankari, 
Aino-Sofia Elliida Åman. 
Vihitty: Jarmo Antero Lau-
rila ja Annukka Sofia Korho-
nen.

Toivotamme 
Seimen Lapsen 
tuomaa iloa 
ja valoa sekä 

Siunattua 
Uutta Vuotta 2011 

kaikille 
liminkalaisille!
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Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

hartaus pe 24.12. jouluaat-
tona klo 15 Salonkartanossa, 
Tapio Kortesluoma, kanttori-
na Sari Wallin.
hartaus ke 29.12. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna Sal-
mi.
hartaus to 30.12. klo 13, 
Kempeleen vuodeosastolla, 
Minna Salmi.
hartaus ke 5.1. 2011 klo 
13.30 Salonkartanossa, Min-
na Salmi.
hartaus to 6.1. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
hartaus ke 12.1. klo 13.30 

Salonkartanossa.
Lähetysilta ke 12.1. klo 18 
toimitalolla. Hiippakunnan 
lähetyssihteeri Matti Lauri-
la tuo terveisiä Tansaniasta.
Seurakuntakerho to 13.1. 
klo 11 seurakuntatalossa.
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. Seurat la 1.1. klo 16 
ry, Viljo Juntunen, Jari Kup-
sala. Seurat su 2.1. klo 16 ry, 
Osmo Alamäki, Juhani Lepis-
tö.  Seurat to 6.1. klo 16 ry, 
Leo Karhumaa, Esa Kurkela. 
Seurat la 8.1. klo 19, ry, Jor-
ma Vuorma. Raamattuluok-
ka I su 9.1. klo 12, ry, Raa-
mattuluokka II: Kylänpuo-
li ja Keskikylä, ry, Karhuoja: 
Antti Korkiakoski, Kodinilta 
klo 16, ry,  Perheen jaksami-
nen, Jouni Hintikka. Raamat-
tuluokka: Raamattu tutuksi 
-ilta ma 10.1. klo 18.30, ry, 
Joh. 11:1–44, Pertti Lahtinen.
Salonpään ry: Seurat su 
2.1. klo 16 ry, Pekka Martti-
la, Erkki Vähäsöyrinki. Seurat 
su 9.1. klo 16 ry, Hannu Kin-
nunen, Aarno Sassi. Seurat ti 
11.1. klo 18.30 ry, Jannu Jan-
tunen. Leirikeskusilta su 16.1. 
klo 16 ry.
Kastettu: Atte Vilpas Valt-
teri Koski, Anton Nikolas 

Kukkola, Jemina Aada Kaa-
rina Äijälä. Angelica Elisa-
beth Stewart
Kuollut: Valter Rikhard Va-
lio Kostama 89, Aale Johan-
nes Helanen  86 (Tuiran seu-
rakunnasta).

hartaus ke 5.1. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
hartaus ti 11.1. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Kirkko soikoon -konsert-
ti ke 12.1. klo 19 kirkossa, 
Pohjan sotilassoittokunta.
Diakonian avustusasiois-
sa voi seuraavan kerran ot-
taa yhteyttä diakoniatyön-
tekijöihin 3.1.2011, päivys-
tysajat tiistaisin ja torstaisin 
klo 9–10 p. 533 2 862. 
Kuorot: Lapsikuoro ke 12.1 
klo 17 ja kirkkokuoro klo 
18.30 seurakuntatalossa.

Lapset ja perheet: Päivä- 
ja perhekerhot jatkuvat vii-
kolla 2.
Partio: Joulun jälkeen par-
tio aloitetaan viikolla 3.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Joulukirkko 
la 25.12. klo 8.30, toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Erika Holappa. Perhekerho 
seuraavan kerran to 13.1. 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 26.12. klo 17 
ry:llä. Seurat su 2.1. klo 17 
ry:llä.
Laitasaaren rauhanyh-

distys: Seurat su 26.12. klo 
17 ry:llä. Seurat su 2.1. klo 
17 ry:llä. Seurat su 9.1. klo 
17 ry:llä. Raamattuluokka 
ke 12.1. klo 18–20 ry:llä.
Kastettu: Alva Beata Carl-
son, Nuutti Eemil Verne-
ri Lotvonen, Saku Antti Jo-
hannes Viitakangas, Seelia 
Estrid Alina Väänänen, Inka 
Emilia Parviainen. 
Kuollut: Kerttu Johanna 
Keränen s. Sakko 79, Veik-
ko Juhani Kärsämä 87, Tert-
tu Anneli Lotvonen s. Pikka-
rainen 76.

Kaikille avoin Kyläkamarin 
tukiryhmä 

kokoontuu ti 4.1.2011 klo 13 
Vanhassa pappilassa, Pappilantie 28.
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan 

kevätkauden toimintaa!

Biblio- ja psykodraamaryhmä 
Teemana aikuisen uskonnolliset kysymykset
Ryhmään otetaan 8 ihmistä, joiden edellytetään 
sitoutuvan kaikkiin tapaamisiin.
Ryhmä on luottamuksellinen.
Ohjaajana Minna Salmi.
Kokoontumisajat torstaisin klo 17.30–9.30 
toimitalolla Vattukuja 2
13.1., 20.1.; 3.2.; 17.2. ja 3.3.2011.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Minna Salmi, 
044 7453 846.

Kyläkamari 
aloittaa normaalin viikkotoimintansa uudelle 

vuodelle ma 10.1.2011 klo 11 lättykahvien merkeissä. 
Tervetuloa!

JOULURAUHAA 
SEKÄ SIUNATTUA 

UUTTA VUOTTA 2011
Oulunsalon  seurakunta

Kirkko soikoon!
Pohjan Sotilassoittokunnan solistit ja kamariyhtyeet
Muhoksen kirkossa keskiviikkona 12.1.2011 klo 19.
Britten - de Lioncourt - Stevens - Koechlin - Mozart - Dubois - Ibert
Kirkkokonserttiin on vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 5 euroa.

Muhoksen seurakunta 
toivottaa kaikille 

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta!

Kirkonmäen joulua.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Kirkkoherranvirasto ja 
seurakuntatoimistot 
ovat kiinni pe 7.1.2011.

Päivä-, perhe- ja varhais-
nuorten kerhotoiminta al-
kaa viikolla 3.

KeSTILä
Aattohartaus jouluaatto-
na 24.12. klo 15 Pihlajistossa, 
Reijo Tuomola, kirkkokuoro 
avustaa.
Seurat uudenvuodenpäivä-
nä 1.1. klo 19 ry:llä, Arttu Ka-
mula ja Jouko Limma.

Seurat loppiaisena 6.1. klo 
13 Pihlajistossa ja klo 19 
ry:llä, Aukusti Nevala.
ystävänkammari ke 12.1. 
klo 10 kerhokodissa.
Kirkkokuoro to 13.1. klo 19 
srk-kodissa. 
ompeluseurat pe 14.1. klo 
19 ry:llä.
rippikoulua la 15.1. klo 
9–14 srk-kodissa.
Kuollut: Heikki Eemeli Hy-
vönen 65

PIIPPoLA
ehtoollishartaus to 23.12. 
klo 13.30 Vaarintalossa ja 

klo 14 Ainolassa, Erkki Piri ja 
kappelineuvosto.
rauhanyhdistyksen seu-
rat loppiaisena 6.1. klo 15 
srk-kodissa. 
Veteraanien lauluryhmä 
ke 12.1. klo 11 srk-talossa. 

PULKKILA
Seurat Tapaninpäivänä 
26.12. klo 19 ry:llä, Aukusti 
Nevala.
Uudenvuodenaaton eh-
toollishartaus pe 31.12. klo 
13 Koivulehdossa. 
Kirkkokahvit ja Siionin-
virsiseurat su 2.1. klo 13 

messun jälkeen srk-talossa.
Seurat su 2.1. klo 19 ry:llä.
Seurat su 9.1. klo 14 ry:llä, 
Kullervo Riekki.
ystävyysseura ti 11.1. klo 
13 Vanhustentalossa. 
Seurakuntakerho to 13.1. 
klo 12 srk-talossa. 
Kirkkokuoro to 13.1. klo 
13.30 srk-talossa.
hartaus pe 14.1. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Afrikka-ilta pe 14.1. klo 19 
ry:llä, Samuli Riekki. 
Kastettu: Aku Väinö Johan-
nes Jarva.

PyhänTä
ehtoollishartaus to 23.12. 
klo 13 Nestorissa. 
Seurat Tapaninpäivänä 
26.12. klo 19 ry:llä.
Aattohartaus uudenvuo-
denaattona 31.12. klo 20 kir-
kossa. Kirkkokahvit ja vete-
raanimatrikkelin II osan jul-
kistamistilaisuus srk-talossa. 
Seurat su 2.1. klo 16 ry:llä, 
Erkki Kautto ja Markku Kal-
liokoski. 
nuorten keskusteluilta la 
8.1. klo 19 ry:llä. Aiheena Us-
kon asioista puhuminen eri-
ikäisten kanssa.
Seurat su 9.1. klo 16 ry:llä, 
Jaakko Tahkola ja Mauno 
Kurunlahti. 
Lauluseurat pe 14.1. klo 
18.30 Elisa ja Raimo Liukolla. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke 
12.1. klo 17, veteraanikuoro 
to 13.1. klo 12, lapsikuoro klo 
16.30 ja kirkkokuoro klo 18. 

rAnTSILA
Jouluhartaus to 23.12. klo 
14.30 vuodeosastolla, Jyrkkä 
ja Leinonen.
Seurat Tapaninpäivänä 
26.12. klo 18.30 ry:llä.
hartaus uudenvuodenaat-
tona 31.12. klo 21 kirkossa. 
Hartaushetken jälkeen van-
han Arinan tontilla puhuu 

Kaisa Louet. Glögitarjoilu ja 
makkaranpaistoa. Ilotulitus 
klo 22.15. 
Seurat su 2.1. klo 13 ry:llä.
Kirkkokahvit ja kauneim-
mat joululaulut loppiaise-
na 6.1. klo 10 messun jälkeen 
srk-talossa.
Seurat su 9.1. klo 18.30 srk-
talossa.
eläkeliitto ti 11.1. klo 11 srk-
talossa.
Arkipyhäkoulu to 13.1. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla.
ompeluseurat pe 14.1. klo 
19 Ella ja Jukka Näsäsellä. 
Kastettu: Reetta Vilhelmii-
na Kurikka.

”Tuo kotihin, jos pieneenkin.
nyt joulujuhla suloisin,
Jumalan sanan valoa
ja mieltä jaloa”

Saan toivottaa Sinulle siunattua jou-
lurauhaa ja uutta vuotta 2011.

Toivon, että tämä viesti tavoittaa si-
nutkin, joka kenties kuluneen vuoden 
aikana ja loppuvuoden kiivaan arvo-
keskustelun, lokakuun vallankumouk-
sen aikana erosit kirkosta.

Kirkkomme historia on pitkä ja se 
on värikäs.

Kirkon elämään mahtuu paljon 
erehdyksiä ja vääryyttäkin, raadolli-
suutta, sillä kirkkoon kuuluu syntisiä 
ihmisiä, jotka erehtyvät ja tekevät vir-
heitä.

Mutta rakkaan kansankirkkom-
me historiassa näihin päiviin asti on 
mielestäni tavattoman paljon hyvää: 
kansanopetuksen, sosiaali- ja terve-
ydenhoidon, väestökirjanpidon, mo-
nimuotoisen taiteen ja kulttuurin al-
ku… Todella näiden ja monien mui-
den hyvien asioiden alku puhumatta-
kaan siitä mitä kaikkea on tehty mat-
kan varrella.

Suurimpana ja tärkeimpänä aar-
teena on nähtävä luterilaisuuden 
kallis perintö: Jumalan pyhä sana ja 
sakramentit, kirkon todellinen ole-
mus, tehtävä ja merkitys.

Jouluna tämä kaikki tiivistyy ja 
konkretisoituu perinteisten joululau-
lujen sanoissa ja sävelissä, kotikirkon 
hämärässä, joulukuusen valossa, jou-

luevankeliumin sanoissa.
Ehkä juuri jouluna kaipaamme si-

tä valoa ja lämpöä, joka on uskon yti-
messä.

On turvallista, että vielä saam-
me tavoittaa juuri tuon Jumalan val-
takunnan ydinsanoman syntiemme 
anteeksiantamuksesta, ilosta ja rau-
hasta Joulun Jeesuksen, pitkäperjan-
tain Jeesuksen ja pääsiäisen Jeesuk-
sen tähden.

Olet sydämellisesti tervetullut 
kaikkiin joulunajan tapahtumiin ko-
tikirkossasi ja seurakunnassa!

”Jumalan sanan valoa ja mieltä ja-
loa!”

eRKKi PiRi
Lääninrovasti

Timo Liikanen lomalla 
29.12.–11.1., sijaisena Outi 
Pohjanen.
hartaus to 23.12. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
Seurakuntakerho ti 11.1. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.

Pappien yhteystiedot:
kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611, 
timo.liikanen@evl.fi
kappalainen 
Outi Pohjanen, 
044 7372 612, 
outi.pohjanen@evl.fi 

Joulukirkot
Jouluaaton hartaus 24.12. klo 14 Temmeksen kirkos-
sa ja klo 15 Tyrnävän kirkossa, Pohjanen ja Korkiakoski.
Jouluyön messu 24.12. klo 22 Tyrnävän kirkossa, Liika-
nen ja Korkiakoski.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 7 Tyrnä-
vän kirkossa, Pohjanen ja Korkiakoski. Jouluaamun sa-
najumalanpalvelus 25.12. klo 7 Temmeksen kirkossa, Lii-
kanen ja Impiö.
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa, 
Liikanen ja Impiö.
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus 1.1. klo 12 
Tyrnävän kirkossa, Pohjanen ja Impiö.
Loppiaisen sanajumalanpalvelus 6.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa, toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Loppiaisen messu 6.1. klo 12 Temmeksen kirkossa, toi-
mittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski. 
herättäjän kirkkopyhä, jumalanpalveluksen jälkeen 
seurat ja paikallisosaston vuosikokous srk-talossa.

hartaus to 13.1. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 26.12. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Seurat 
su 2.1. ja 9.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Tapaninpäiväseurat 26.12. 
klo 16 ry:llä. Uudenvuoden 
aattoseurat pe 31.12. klo 19 
ry:llä.
Kastettu: Seela Martta 
Mirjami Karhumaa, Benja-
min Nikolas Välimäki.
Avioliittoon vihitty: Mik-
ko Petteri Kuusento ja Ma-
rika Kaarina Moilanen, Ilk-
ka Valtteri Luokkala ja Päi-
vi Karoliina Tölli.

Päivä- ja perhekerholaiset 
Kiitos kuluneesta kerhovuodesta

Kerhot jatkuvat jälleen 
tammikuussa viikolla 3, eli 

maanantaina 17.1.2011 alkaen.
Siunattua joulun aikaa sekä 

onnellista 
uutta vuotta!

Toivottavat lastenohjaajat.

eU-ruuan jako
EU-elintarvikkeita jaetaan 

vähävaraisille lapsiperheille ja 
taloudellisissa vaikeuksissa oleville 

ihmisille
to 13.1. klo 11–12 Temmeksen 

srk-talossa.
to 13.1. klo 13–15 Tyrnävän 
srk-talon kerhohuoneessa.

Jakamisen organisoivat Tyrnävän 
seurakunta sekä MLL:n Tyrnävän 

ja Temmeksen yhdistykset.

Joulurauhaa ja 
Onnellista  Uutta Vuotta!

Kirkkoherran joulutervehdys

Jouluyön 
messu

Jouluaattona 24.12. 
klo 23 Piippolan 

kirkossa.
Toimittaa Erkki Piri, 

kanttorina 
Unto Määttä.

Timo Ylikoski, laulu 
ja Riikka Piri, viulu.

Perttu Kyllönen, 
Sirkku Palola ja 

Johannes Hyytinen 
avustavat.

Rauhallista 
joulua ja 

siunattua 
Uutta Vuotta!

Tyrnävän seurakunta
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Kuurosokean Tuula 
Halosen kodissa palavat 
jouluna kynttilät ja koti 
tuoksuu itse tehdyiltä 
jouluherkuilta.

Kynttilöitä, joulukuusi, 
joulupukki ja aamuyö-
hön kestäviä keskustelu-
ja. Niistä syntyy kuuro-

sokean oululaisen Tuula Halo-
sen joulu. 66-vuotias Halonen 
ei ole kuullut koskaan. Näkönsä 
hän menetti lopullisesti muuta-
ma vuosi sitten.

Lapsuudestaan Pyhäsalmel-
la hän muistaa joulukirkon, jon-
ne perhe ajoi tunnelmallisesti 
hevosrattailla. Joulukirkko näyt-
ti kauniilta, mutta pieni Tuula ei 
kuullut lauluja eikä puhetta. Lap-
sen mieli täpötäydessä kirkos-
sa oli hämmentynyt. Tuulan äi-
ti osasi viittoa vain hieman lap-
sensa kanssa.

Lapsuuden jouluistaan Tuula 
muistaa hyvin myös joulupukin. 
Pitkäpartainen, pyöreämahainen 
ja punanuttuinen pukki pelotti, 
sillä kukaan ei oikein osannut 
tarkasti kertoa viittomalla pie-
nelle tytölle, mikä pukki oikeas-
taan oli.

Vasta Oulussa kuurojen kou-
lussa hän ymmärsi pukin olevan 
varsin kiltti satuhahmo Korva-
tunturilta. 

Kaikki leipomiset 
syntyvät omin käsin
Tuula Halosen jouluvalmistelui-
hin kuuluvat suursiivous ja jou-
luruokien kokkaaminen. Hän ei 
kaipaa tekemisiinsä ulkopuolis-
ten apua vaan selviää kaikesta it-
se puolisonsa avustuksella. Lei-
pomisissa ei pinnata ostamalla 
kaupasta valmista taikinaa.

Koska uuni on tänäkin joulu-
na paljon päällä, ahkera ruoan-
laittaja pahoittelee sähkön hin-
nan viimeaikaista rajua nousua.

Joululahjaostoksista perhe sel-
viää, kun näkevä puoliso Olavi 
lähtee ostoksille mukaan.

Vaikka lapsuudenperheessä 
viittomakieltä ei juurikaan osat-
tu, Tuulan ja hänen puolisonsa 
Olavin kaksi lasta ja lapsenlap-
set osaavat viittoa. Siksi perhees-
sä riittää puhetta jouluyönä.

– Lasten jännitys joulupukkia 
odotellessa tarttuu aikuisiinkin, 
Tuula kertoo. 

Kynttilöiden 
tunnelma kuuluu jouluun
Vaikka Tuula ei itse näe, hän ha-
luaa, että kodissa palavat joulu-
na kynttilät. 

– Sähkökynttilät ovat tylsiä 
oikeisiin kynttilöihin verrattu-
na, hän toteaa.

Tuula ei harmittele sitä, että ei 
näe enää.

– Olisihan se mukava nähdä, 

mutta realismia on se, että näen 
vain esimerkiksi sen, että huo-
neessa on valo päällä. 

Joululauluja hän ei paljoa enää 
laulaa, mutta sekin onnistuu kä-
destä käteen viittomalla. Tulkin 
välityksellä joululaulut soivat 
kauniisti, hän kertoo. 

Suosittuihin aattoillan ja jou-
luaamun joulukirkkoihin Tuula 
ei mielellään lähde, koska väen-
paljous hankaloittaa hänen liik-
kumistaan. 

Tuulan joulutervehdys kaikille 
on joulurauhan toivotus.

– Rauhaa kaikille, rauhaa eri-
tyisesti rakkaille ihmisille, hän 
toivottelee. 

Riitta HiRVONeN

Kosketus kertoo joulusta

Taktiilit sormiaakkoset tarkoittavat sitä, että jokainen sana aakkostetaan kirjain kirjaimelta kämmenen sisällä peukalonhankaan. Tuula Halonen (vas.) keskustelee Suomen 
Kuurosokeat ry:n aluesihteerin Hilkka Kälkäisen kanssa. 

Lyhyesti kuurosokeudesta

•  Suomen Kuurosokeat ry:n palvelujen piirissä on noin 850 

kuurosokeaa

•  Vain pieni osa kuurosokeista on syntymästään täysin kuuroja 

ja sokeita. 

•  Useilla kuurosokeilla on jäänteitä toisesta tai molemmista 

aisteista. 

•  Jos kuurosokeus on täydellistä, tärkein kommunikointikeino 

on kädestä käteen viittominen.

• Kosketus kertoo kuurosokealle sen, mitä silmä ei näe eikä 

korva kuule.

•  Kuurosokeiden julkilausumassa vuosille 2010–2011 vaaditaan 

muun muassa kuurosokeille tasavertaista mahdollisuutta 

työn tekemiseen.

Suomennos: 
Hyvää Joulua.

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


