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Pääkirjoitus

mykseen kuin kysymykseen. Mikä oi-
kein on linja, kysytään.

Jotta ”opillisella keskustelulla” 
olisi jotain merkitystä, se tulee vie-
dä mahdollisimman lähelle arkipäi-
vää, tätä elämää. Jos oppi kertoo niis-
tä asioista, jotka ovat uskossa tärkei-
tä, niiden tulee olla totta juuri tässä 
elämässä, eikä missään ideaalitodel-
lisuudessa. 

Elämän todellisuus on monenlai-
nen, jotkut kysymykset ratkeavat hi-
taasti, toiset jäävät auki. Silti tosiasi-
oita ei tarvitse kieltää, jotta kuva olisi 
”oikeaoppinen”, tai mahdollisimman 
linjakas. Tärkeät asiat kyllä kestävät.

Pääsin ja jouduin korkean luokan 
opilliseen keskusteluun, kun seitsen-
vuotiaani pohti, mitä taivaassa on ol-
lut meneillään silloin, kun hänen lä-
hellään on tapahtunut oikeasti ikäviä 
asioita. Älkää selittäkö hänen kysy-
mystään pois. Se on todellinen ja vaa-
tii luultavasti vielä monia keskuste-
luja. 

Vaikka kysymys jää ”pöydälle”, on 
parantavaa saada olla hetki sylissä ja 
rukoilla yhdessä iltarukous ”Rakas 
Jeesus, siunaa meitä, anna meille en-
keleitä.”

Niin, seimen lapsi, jouluna sinä 
synnyt juuri tähän maailmaan. 

StiveN NaatuS
Kirjoittaja on 

oululainen miekkaileva oppilaitospastori

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Roolit muuttumassa kirkossa

Itsenäisyys 
tuo myös vastuuta
Päivämies-lehden pääkirjoituksessa poh-
ditaan itsenäisyyttä.

”Itsenäisen Suomen 94. vuosipäivän kyn-
nyksellä tuntuu hyvältä huomata, että val-
tiollista itsenäisyyttä arvostetaan kaikki-
en kansanryhmien ja ikäluokkien keskuu-
dessa. Vielä kolme tai neljä vuosikymmentä 
sitten elettiin aikaa, jolloin monet puhuivat 
enemmän arkaillen itsenäisyydestä. Nyt jäl-
leen ymmärretään se arvo, mikä valtiollisel-
la itsemääräämisoikeudella on. Samalla uh-
raukset, jotka sota-ajan elänyt ja maamme 
jälleenrakennuksesta vastannut sukupolvi 
on puolestamme tehnyt, ovat saaneet niil-
le kuuluvan kunnioituksen.

Itsenäistyminen on myös meille jokai-
selle henkilökohtainen prosessi. Varttu-
valle nuorelle omista asioista päättäminen 
alkaa tuntua hyvin tärkeältä. Murrosiäs-
sä nuori ihminen saattaa kokea aikuisten 
antamat neuvot vapauttaan rajoittavina, 
jolloin voi syntyä vaikeitakin ristiriitoja.

Vapaus ja itsenäisyys eivät merkitse si-
tä, että voimme aina tehdä kaikki pää-
töksemme toisilta neuvoja kyselemättä. 
Niin vapaus kuin itsenäisyyskin edellyt-

Aatoksia

Opillisia 
keskusteluja

Kirkossa on (myös) viime aikoi-
na peräänkuulutettu opillisia 
keskusteluja. Sana opillinen 
kalskahtaa komealta ja siihen 

liittyy monenlaisia historian hämä-
ristä nousevia mielikuvia. 

Oikeasta opista mieleen tulevat 
hyvien asioiden ohella miekkalähe-
tys, inkvisitio ja kaikenlaiset hoito-
kokoukset. Kyseisten menettelyta-
pojen oli tarkoitus saattaa lähetyk-
sen kohteet tunnustamaan virallisen 
auktoriteetin määrittelemät käsityk-
set oikeiksi, tarvittaessa vaikka väellä 
ja voimalla. Kyse ei siis ollut keskus-
telusta sanan varsinaisessa mielessä. 

Voisi ajatella, että keskustelun 
avulla asiassa koetetaan päästä eteen-
päin, oppia paremmin ymmärtä-
mään toista ja löytää yhdessä uusia 
näkökulmia. Keskustelua opillisis-
ta kysymyksistä on jotenkin turhaan 
varottu. Pelätään, että oikea oppi me-
nee taitamattomissa käsissä hunnin-
golle ja asiat sekaisin. Ja kun opin täy-
tyisi olla juuri se oikea, pitäisi pystyä 
osoittamaan, että tuo toinen on vää-
rässä. 

Ajatuksenkulku jatkuu tästä joh-
donmukaisesti niin, että onkin pa-
rempi jättää nuo opilliset asiat sellai-
sille, joilla on mahdollisimman järeä 
teologinen arsenaali tai ainakin joku 
tunnustettu asema.

Oppiin liittyy myös usein käsitys 
siitä, että se on olemassa lopullisena 
ja valmiina tuolla jossain. Se on aivan 
kuin täydellinen opaskirja siihen, mi-
ten tulee kaikesta ajatella. Tulee vai-
kutelma siitä, että oppi on jonkinlai-
nen elämälle vieras kaavakokoelma 
tai muotti, johon kaikki on sovitet-
tava. 

Tätä ajatusta vierastetaan. Toisaal-
ta kuitenkin halutaan selkeitä ja yk-
sinkertaisia patenttivastauksia kysy-

tävät vastuun ottamista lähellä ja kauka-
na asuvista lähimmäisistämme.”

Päivämies 30.11.2011

Kirkon Facebook-
sivuilla vilkasta
Facebookin uusi Kirkko Suomessa -si-
vusto on otettu vastaan vilkkaasti.

Kirkkohallituksen Hengellinen elämä 
verkossa -hankkeen yhteisökoordinaat-
tori Henna Ahlforsin mukaan sivun tar-
koituksena on olla kirkon ikkuna suosi-
tussa sosiaalisen median palvelussa: tuo-
da esiin kirkon vuorovaikutuksellisia 
palveluita ja kirkkoon liittyviä ajankoh-
taisia ja kiinnostavia sisältöjä.

Kirkko Suomessa -sivun yhteydessä 
toimivassa, kaikille avoimessa chat-kes-
kustelussa voi purkaa tuntojaan kirkon 
työntekijän kanssa nimettömästi ja kah-
denkeskisesti. 

– Hengellinen työ on lähtökohtaisesti 
vuorovaikutusta ja ihmisten kanssa yhte-
yteen pääsemistä. Facebookissa tähän on 
paljon mahdollisuuksia, toteaa Ahlfors.

Sana 1.12.2011

Kirkko on menoleikkausten edessä. Tämä vies-

ti on todettu viime aikoina tässäkin lehdessä 

useasti. Tällä viikolla kerromme sivulla kolme 

Oulun seurakuntien kiristyvästä taloudenhoidosta.

Kun uutisessa puhutaan leikkauksista, ajatellaan 

herkästi, että jotain ikävää on luvassa. 

Näin usein onkin, mutta aivan tyhjästä ei ole tem-

paistu kuvitelma, että kirkon säästötarpeet saattavat 

poikia myös jotain hyvää.

Kirkollista työtä tehdään jatkossa entistä enemmän 

vapaaehtoisvoimin. Monissa seurakunnissa tiedetään 

jo, että yhteinen tekeminen – vapaaehtoiset ja työn-

tekijät rinta rinnan – synnyttää kaivatun kokemuksen 

”meidän kirkosta”. Seurakuntalaisten keskuudessa on 

ollut liian kauan tarpeetonta arkailua kirkon työn-

tekijöitä kohtaan. Heidän kohtaamisensa esimerkik-

si kodeissa on saattanut olla vaivaannuttavaa: mistä 

kirkon miehen kanssa uskaltaa jutella?

Kun työtä tehdään yhdessä, seurakuntalaiset oppi-

vat huomaamaan, miten tavallisia ihmisiä papit, kant-

torit, diakoniatyöntekijät ja muutkin seurakunnan 

viranhaltijat ovat.

Oulun tuomiokirkon kryptassa pidetyissä hiljaisuu-

den rukousilloissa on nähty sekin ”ihme”, että alun 

perin pelkästään seurakuntalaisten aktiivisuudes-

ta syntyneet taizèhenkiset rukousillat houkuttelevat 

nykyisin myös seurakuntien työntekijöitä kirkon penk-

kiin rukoilemaan ja rauhoittumaan.

Heille saattaa olla virkistävän erilainen kokemus 

tulla kirkon tiloihin seurakuntalaisena, eikä henkilö-

nä, jonka on pidettävä langat käsissään koko ajan ja 

johdettava puhetta aameneen asti.

Kirkossa on jo todettu ääneen, että rahojen vähe-

nemisen myötä seurakunnissa saatetaan päästä eroon 

myös tarpeettomasta monitouhuisuudesta. Silloin 

löydetään kenties olennaisin, ja seurakunta voisi olla 

jonkinlaisen puuhakerhon sijaan lepopaikka.

Kun maallikot saavat vastuuta aiempaa enemmän 

kirkossa, kuulijakunnan on totuttava siihen, ettei hei-

dän edessään ole välttämättä esiintymiseen, esimer-

kiksi hartauden pitämiseen, rutinoitunut henkilö. 

Haparoiva esillä oleminen vaatii kuulijoilta kärsi-

vällisyyttä. 

Voisiko olla, että kirkkokansalta ei riittäisikään 

ymmärrystä ihmiselle, jolla on kenties enemmän intoa 

kuin taitoa olla kirkon palveluksessa?

Toivoa sopii, että yleisöpalaute ei ole liian kovaa, 

vaan kehittymiselle annetaan aikaa.



3   Nro 41    8.–15.12.2011

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Jarrut pohjassa ensi vuoteen
Oulun seurakuntien 
talous kiristyy, mutta 
seurakuntalaisille säästöt 
eivät näy, Oulun ev.-lut. 
seurakuntayhtymän johto 
lupaa.

Oulun seurakuntayhty-
män taloudenhoidossa 
kuljetaan lähivuodet jar-
rut pohjassa. Henkilös-

tön irtisanomisia ei ole tulossa, 
mutta oululaiset luottamushenki-
löt varautuvat parhaillaan siihen, 
että edessä on ehkä jo ensi vuonna 
päätöksiä luopua vähäisellä käy-
töllä olevista kiinteistöistä.

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtaja Matti Pikkarainen ei 
lähde mainitsemaan mitään kiin-
teistöä erityisesti nimeltä, mut-
ta kirkkojen oville myytävänä-
kylttejä ei naulata. Kaikki muut, 
seurakuntatalot, leirikeskukset ja 
osakehuoneistot ovat tarkan sel-
vittelyn alla. 

Koska polttoainekustannukset 
ovat nousseet viime aikoina, tar-
kastelussa ovat erityisesti keskus-
tasta etäällä olevat kiinteistöt. 

– Vuoteen 2020 Oulun seura-
kuntayhtymä on luopunut 30 pro-
sentista nykyisestä kiinteistömas-
sastaan, Pikkarainen kertoo.

Kirkosta eroamiset  
ovat jatkuneet
Talouden jarruttelu on Oulun 
seurakunnissa edessä, vaikka vii-
me vuonna ylijäämää kertyi 1,7 
miljoonaa euroa, ja tänäkin vuon-
na sitä kertyy pari miljoonaa eu-
roa, talousjohtaja Arja Ahonen 
selvittää.

– Vuoden 2012 
talousarvio on 0,3 
miljoonaa alijää-
mäinen. Talous-
arvio on laadittu 
varovaisesti maa-
ilman epävarman 
taloustilanteen ja 
kirkosta eroamis-
ten vuoksi. 

Vuoden 2010 
syksyllä kirkossa 
alkoi ennen koke-
maton eroaalto, ja 
kirkosta eroami-
nen on jatkunut yhä Oulussa. 

– Kirkollisverotulojen arvioi-
daan laskevan ensi vuonna kes-
kimäärin kaksi prosenttia. Tä-
hän on varauduttu talousarvios-
sa, Ahonen kertoo.

Peiliin katsomisen  
paikka
Pikkaraisen mukaan kirkosta 
eroamisten syypääksi ei voi lait-
taa pelkästään 2010 julkisuudessa 
käytyä keskustelua samaa suku-
puolta olevien parisuhteiden siu-
naamisesta.

– Nyt on kysyttävä, mikä mei-
dän kirkon työntekijöiden ”ulos-
tulossa” vaatii petraamista. Jokai-

Oulun neljän seurakunnan nettomenot työaloittain 

Seurakuntien nettomenot yhteensä 

sen meistä on mietittävä, millai-
sen kuvan annamme seurakun-
nasta kohdatessamme ihmisiä. 

– Onko toimintamme sellaista, 
mikä ei vastaa ihmisten tarpeita? 
Matti Pikkarainen pohtii kirkos-
ta eroamisten syitä.

Oulun seurakunnissa tehdään 
ensi vuonna julkisuuskuvatut-
kimus. Sen toivotaan osaltaan 
edesauttavan kirkosta eroamis-
ten tyrehdyttämisessä.

Vastauksien löytäminen ei ole 
yksinkertaista, sillä esimerkik-
si ensimmäisenä adventtina ou-
lulaiskirkoissa oli edellisvuoteen 
verrattuna selvästi enemmän 
Hoosiannan veisaajia. Jumalan-
palvelukset houkuttelevat – aina-
kin kirkkovuoden erityispyhinä – 
ihmisiä hiljentymään.

Säästöjä  
haetaan rakenteista
Vaikka Oulun seurakunnissa ol-
laan säästökuurilla, heikkenevä 
talous ei näy kirkollisten palvelu-
jen käyttäjille esimerkiksi diako-
nia-, lapsi- tai perhetyössä.

– Säästöt tapahtuvat kaukana 
eturintamasta, Pikkarainen toteaa. 

Hallinnossa valmistellaan ko-
ko ajan myös seurakuntayhtymän 
laajentumista vuonna 2013.

Talouden tasapainottamisek-
si Oulun seurakunnissa noste-
taan lähivuosina työn tuotta-
vuutta. Tehoja etsitään ensisijai-
sesti hallinnosta. Esimerkiksi pa-
peille tuottavuuden lisääminen ei 
tarkoita paineita kastaa tai vihkiä 
aiempaa suuria määriä.

– Tällainenkin tavoitteiden 
asettelu on koettu kirkossa aikoi-
naan, mutta se ei toiminut, Pik-

karainen muis-
taa. Hän koros-
taa pikemmin-
kin kohtaamis-
ten laatua kuin 
niiden määrää. 

Seurakun-
nissa ei ryhdytä 
myöskään aset-
tamaan selkeitä 
kävijätavoitteita 
toiminnan ole-
massaololle.

– Pienelläkin 
joukolla voi-
daan tarvitta-

essa kokoontua ja uusia palvelu-
ja saa syntyä, jos se on perustel-
tua, talousjohtaja Ahonen toteaa.

Keskustan seurakuntatalo 
kallis investointi
Vuoden 2012 investoinnit ovat 
Oulun seurakunnissa huikeat 11 
miljoonaa euroa. Yhtymäjohta-
ja Ilpo Kähkönen selvittää, että 
kaksi seuraavaa vuotta ovat rajua 
investointien aikaa johtuen kes-
kustan seurakuntatalon (Isokatu 
17) rakentamisesta. 

Myös Vanhan pappilan remon-
tointi on ollut kallista, yli neljä 
miljoonaa euroa.

– Aina on ristivetoa siitä, mikä 

rakentaminen on liikaa, Pikkarai-
nen toteaa, mutta painottaa seu-
rakunnilla olevan ”puhtaat jauhot 
pussissa”. 

Rakennustelineitä ei pystytetä 
muista kuin perustelluista syis-
tä. Menneiden vuosikymmenten 
hurjaan rakentamiseen ei ole pa-
luuta Oulussa eikä koko kirkossa.

Kähkösen mukaan rakentami-
selle tulee kipuraja vastaan silloin, 
kun investoinnit pitää tehdä lai-
narahalla, ja jos budjetti jää nii-
den johdosta alijäämäiseksi. 

Ahonen huomauttaa, että seu-
rakunta saa tuloja Öbergin talon 
myymisestä ja tilojen vuokraami-
sesta ulkopuolisille.   

Riitta HiRvoNeN

Vuoteen 2020 
mennessä Oulun 
seurakuntayhtymä 
on luopunut 
30 prosentista 
nykyisestä 
kiinteistö-
massastaan.

Matti Pikkarainen
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• Viime lehdessä kerrottiin, 
että Oulussa ei järjestetä tä-
nä vuonna itsenäisyyspäivän 
jumalanpalveluksia Karjasil-
lan ja Tuiran seurakunnan kir-
koissa. Pienelle joukolle ei siis 
kannata pitää jumalanpalve-
lusta? Tasapuolisuuden vuok-
si pitäisi lopettaa ne muutkin 
seurakuntien tilaisuudet, joissa 
on vähän osallistujia. Vai onko 
kirkko Oulussa jo niin maallis-
tunut, että Suomen itsenäisyys-
päivä ei ole jumalanpalveluksen 
arvoinen asia? Seurakuntien 
jäsenet asetetaan tällä uudel-
la järjestelyllä eriarvoiseen ase-
maan, kun kaikilla ei ole mah-

dollisuutta mennä oman koti-
seurakunnan kirkkoon. 

PettyNyt 
SeuRaKuNtalaiNeN

Pohjoisessa tunnetaan,  
tuimat talvet voimassaan.
Alimmillaan auringosta,
lämpö lähes häviää.

Sielut eivät jää yksin.

Näillä Thulen äären mailla,
lämmön, uskon, rakkauden
sanoin, kirjoin tunnelmin
viisas piispa monin toimin

osaa meille herkistää.

Hyvyys tarttuu läheisiin,
antaa rauhan, tasapainon.
Tätä elämystä meissä
joka sukupolvi saa,
elonpäiviensä verran
ikuisuutta koskettaa.

Yksilö kun häviää,
läheisimmät tänne jää.
Usko, tunne yhteinen
elää, aina eloon jää.

PeKKa vuoRia
Esitetty 27.11. 

piispa ja rouva Samuel Salmelle 
piispan adventtivastaanotolla

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi  |  www.facebook.com/rauhantervehdys

Neljä vuotta 
kirkolliskokouksessa 
valotti Pohjois-Suomen 
edustajille kirkon 
hyvät, mutta myös sen 
raadolliset puolet. 
Nykyisen 
kirkolliskokouksen 
työskentely päättyi 
marraskuussa. Ensi 
helmikuussa valitaan 
uudet kokousedustajat 
jokaisesta hiippakunnasta. 

Kiimingin kirkkoherran, 
kirkolliskokousedustaja 
Pauli Niemelän näkemys 
on selkeä: kirkolliskoko-

uksessa pyritään aidosti rakenta-
maan kirkkoa. 

Kehuistaan huolimatta Nieme-
lä kuvaa yhteisen päätöksen syn-
tymistä välillä ”pitkäksi ja ah-
taaksi tieksi”.  

Pellolainen metsätalousinsi-
nööri, kanttori Paavo Eero on ko-
kenut kirkolliskokouksessa, ettei-
vät kirkon virkaa edustavat suu-
remmin kysele maallikkoedusta-
jien ajatuksia. 

– Niitä on rohjettava tarjota. 
Etelä vie ja pohjoinen vikisee, tä-
mä kuvannee parhaiten keskus-
telukulttuurin pysähtyneisyyttä 
kirkolliskokouksessa, Eero toteaa. 

Rauhan Tervehdys tieduste-
li Oulun hiippakunnan kirkollis-
kokousedustajilta muun muassa, 
minkä kouluarvosanan he anta-
vat kirkolliskokoustyöskentelyl-
le ja millaisiin asioihin edustajat 
ovat voineet vaikuttaa neljän vuo-
den aikana.

Oulun hiippakunnan kirkol-
liskokouksen pappisedustajia oli-
vat Lasse Marjokorpi Kemijär-
veltä, Pauli Niemelä Kiimingistä, 
Hannu Ojalehto Oulusta ja Kata-
riina Pitkänen Oulusta. 

Maallikkoedustajia olivat Ti-
mo Alaräisänen Kemijärveltä, 
Paavo Eero Pellosta, Erkki Kuja-
la Toholammelta, Esa Koukkari 
Oulusta, Pekka Lahdenperä Ou-
lusta, Liisa Lahti Oulusta, Mart-
ti Murtoperä Haapavedeltä ja 
Pirjo Pyhäjärvi Rovaniemeltä ja 
saamelaiskäräjien valitsema Jou-
ni Jomppanen Inarista. 

Lehden toimitus on tiivistänyt 
saamiaan vastauksia. Koska osa 
kommenteista oli samansuuntai-
sia, emme ole merkinneet kaik-
kiin vastauksiin niiden sanojaa.

Rauhan Tervehdys ei tavoitta-
nut Timo Alaräisästä. 

Mihin edustajat ovat voineet vai-
kuttaa työskentelynsä aikana?
• kirkon hallinnon ajanmukais-
tamiseen
• kirkon tulevaisuusselontekoon 
Kirkko 2020
• kirkkoherran vaalitavan muu-

tokseen
• päätökseen parisuhteensa rekis-
teröineiden kanssa ja puolesta ru-
koilemiseen
• kummien määrään
• kirkkohallituksen henkilövalin-
toihin
• yritykseen kaataa kirkon uusi 
virkamieslainsäädäntö ja homo-
parien rukousohjeet
• kirkon yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvoasioihin
• talousvaliokunnan jäsen voi vai-
kuttaa keskeisesti kaikkiin kirkon 
toimiin talouden näkökulmasta
• Vuotson saamelaiskappelin ra-
kentamiseen  

Minkälaisen arvion annat kir-
kolliskokouksen työskentelylle?
• Päätösten tekeminen kirkossa 
on hidasta, mutta turvallista. Pe-
rehtymiseen on aikaa.
• Uskon, että kirkolliskokous-
edustajat edustavat aika hyvin 
kirkon jäsenistön maailman- ja 
uskonkatsomuksia.
• Kirkon vastuunkantajat ovat 
pääosin ammattitaitoisia ja äiti-
kirkon parasta ajattelevia.
• Hallinnon kehittämiseksi ny-
kyaikaan tarvittaisiin enemmän 
rohkeutta muuttaa vanhoja ra-
kenteita.
• Pahimpia pettymyksiä olivat 
kirkon palvelukeskuksen (He-
Ta) toteutuminen ja samaa  suku-
puolta olevien parien rukoushet-
ken hyväksyminen. 

Tavoitteena äitikirkon paras
Paavo Eero Erkki Kujala Esa Koukkari

Äänestysikärajaksi 
ortodoksikirkossa 16 vuotta 
Valamossa kokoontunut Suomen ortodoksisen kirkon kirkol-
liskokous päätti laskea äänestysikärajaa 16 ikävuoteen seura-
kunnanvaltuuston ja kirkkoherran vaalissa, vaikka ortodok-
sien kirkollishallitus ei puoltanut aloitetta.

Ensimmäisen kerran 16-vuotiaat ortodoksinuoret pääse-
vät vaaliuurnille neljän vuoden päästä seurakunnanvaltuus-
tovaaleissa. Ehdolle asettuminen edellyttää jatkossakin täy-
si-ikäisyyttä.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokoukselle tehtiin 
aloite äänestysikärajan muuttamisesta jo vuonna 2008, mutta 
tuolloin esitys kaatui. Nyt muutosta perusteltiin muun mu-
assa sillä, että luterilaisessa kirkossa oli saatu viime vuonna 
seurakuntavaaleissa myönteisiä kokemuksia ikärajan laske-
misesta.

Seurakunnat  
rasismia vastaan
Jyväskylässä toimivat kristilliset seurakunnat ovat allekir-
joittaneet yhteisen kannanoton rasismia vastaan. Seurakun-
nat haluavat kiinnittää huomiota rasistiseen puheeseen, uh-
kailuun ja väkivaltaan Suomessa.

Kannanoton on laatinut Jyväskylän kristillisten seura-
kuntien yhteistyötoimikunta, johon kuuluvat Jyväskylän ad-
venttiseurakunta, Jyväskylän helluntaiseurakunta, Jyväsky-
län ortodoksinen seurakunta, Jyväskylän seurakunta, Jyväs-
kylän vapaaseurakunta, Pyhä Olavin katolinen seurakunta 
sekä Vaajakosken baptistiseurakunta.

– Suomen tulee olla paikka, jossa kaikki ihmiset saavat 
liikkua ja elää turvassa ja pelotta riippumatta ihonväristä, 
etnisestä taustasta tai uskonnosta, kannanotossa todetaan.

Seurakunnat tuomitsevat fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja 
hengellisen väkivallan ja rohkaisevat puolustamaan ihmisiä, 
joita kohdellaan huonosti.

– Kristittyinä sanoudumme irti rasismista ja väkivallasta. 
Seurakuntina haluamme olla yhteisöjä, joissa kaikki ihmiset 
kokevat olonsa turvalliseksi. 
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Maata kiertelemässä

Holokaustin uhrit hakevat hyvitystä vakuutusyhtiöiltä

Ryhmä holokaustin uhre-
ja ajaa oikeutta haastaa 
oikeuteen eurooppalaisia 
vakuutusyhtiöitä Yhdys-

valtojen oikeusistuimissa. Ryh-
mä vaatii vakuutusyhtiöitä mak-
samaan korvauksia toisen maail-
mansodan aikaista tapahtumista.

Yhdysvaltain edustajainhuo-
neen jäsen Ileana Ros-Lehtinen 
ajaa lakialoitetta. Sitä kannattaa 
52 edustajainhuoneen jäsentä.

Aloitteella on kuitenkin mah-
tavat vastavoimat: Yhdysvaltojen 
ulkoministeriö ja maan merkit-
tävät juutalaisryhmät. Aloitteen 

vastustajien mielestä haasteet hei-
kentäisivät Saksan ja Yhdysvalto-
jen sopimuksia korvausten mak-
samiseksi natsien uhreille. 

Ros-Lehtisen mukaan kan-
sainväliset sopimukset korvaus-
ten maksamiseksi eivät toimi. Nyt 
80- ja 90-vuotiaat uhrit ovat oi-
keutettuja ottamaan omansa ta-
kaisin.

Ros-Lehtinen huomauttaa, et-
tä 84 prosenttia kansainväliselle 
komissiolle osoitetuista korvaus-
vaatimuksista hylättiin. Komissio 
lakkautettiin vuonna 2007.

Yhdysvalloissa asuvista ho-

lokaustin uhreista 25 prosenttia 
elää Ros-Lehtisen mukaan köy-
hyydessä.

– Emme voi kieltää uhreilta 
heidän oikeuttaa saada korvauk-
sia. He ovat odottaneet niin kau-
an. Emme voi myöskään sallia va-
kuutusyhtiöiden tehdä voittoa ho-
lokaustilla, Ros-Lehtinen vetoaa.

Ranskan rautatieyhtiö  
pyysi anteeksi vasta nyt
Paineen alle on asetettu Ranskan 
kansallinen rautatieyhtiö, SNCF. 
Yhtiö kuljetti yli 75 000 juuta-
laista ja muita holokaustin uhreja 

natsien keskitysleireihin. 
Edustajainhuoneen jäsen Ca-

rolyn Maloney ajaa lakia, joka 
mahdollistaisi sen, että uhrit voi-
sivat haastaa rautatieyhtiön oi-
keuteen.

SNCF tunki vanhukset, vam-
maiset ja lapset härkävaunuihin, 
joissa monet kuolivat ruuan- ja 
vedenpuutteeseen. Yhtiö laskut-
ti natseja kuljetettavien luku-
määrän ja kilometrien mukaan.  
SNCF pyysi vasta tänä vuonna an-
teeksi uhreilta.

Leo Bretholz, 90, kertoo, että 
hän kankesi ovikalterin ja hyp-

päsi karjavaunusta erään naisen 
kehotettua häntä pakenemaan ja 
kertomaan maailmalle mitä Eu-
roopassa tapahtui. Junan 1 000 
kuljetettavasta ihmisestä vain vii-
si selviytyi hengissä.

– SNCF teki halukkaasti töi-
tä natseille. Sodan päättymises-
tä on lähes 70 vuotta eikä SNCF 
ole maksanut korvauksia eikä ole 
joutunut vastuuseen tapahtunees-
ta., Bretholz sanoo.

PeKKa HeliN
Lähde: Religious News Service

• Kirkon päätöksenteko tärkeissä 
asioissa näyttää tapahtuvan välil-
lä muissa kamareissa kuin kirkol-
liskokouksessa.
• Yhteiskunnallinen päätöksente-
ko ei saisi olla itsestään selvä pe-
ruste kirkon muuttamiselle. 
• Kokouksessa hoidetaan asiat 

Tavoitteena äitikirkon paras

Mitä olet oppinut kirkosta kirkolliskokouksessa?
• Olen perehtynyt lisää kirkon toimintaan ja todennut, että se 
parantaa ja on monella lailla ihmisten asialla tavallisessa arjessa. 
(Liisa Lahti)

• ”Kirkolla on aikaa”, sanoo vanha sanonta. Iso laiva kääntyy 
hitaasti. (Katariina Pitkänen)

• Opin näkemään sisältäpäin, millaisia virtauksia kirkossa on. 
(Erkki Kujala)

• Kirkko on moniääninen. Demokratia toimii. Oman 
mielipiteensä saa ilmaista rohkeasti. (Martti Murtoperä)

• Kirkon varsinainen elämä on seurakunnissa, joissa erilaiset 
kristityt toimivat useimmiten sulassa sovussa. (Pirjo Pyhäjärvi)

• Kirkon päätöksenteossa vallitsee historiasta nouseva 
valtarakennekaavio, jonka vuoksi kaikki muutokset ovat 
kirkolliskokouksessa äärimmäisen vaikeasti toteutettavissa. 
(Paavo Eero)

• Kirkossamme on hieno toimia erimielisyyksistä huolimatta. 
(Pauli Niemelä)

• Kirkossa on hyvä mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. 
(Esa Koukkari)

• Kirkko on liiaksi median ja yleisen mielipiteen vietävissä. 
(Pekka Lahdenperä)

• Kirkkomme on paljon, paljon parempi kuin millaisena sen 
julkisuuskuva usein esitetään. (Hannu Ojalehto)

• Ratkaisevaa kirkon uudistumiseksi olisi löytää kirkon yksimielisyys, 
se, mikä on ilmoitettu Jumalan sanassa. (Lasse Marjokorpi)

• Oppinut tuntemaan kirkon toimintakulttuurin juuresta latvaan. 
(Jouni Jomppanen)

erinomaisen hyvin.

Kirkolliskokoustyöskentelyl-
le annettujen kouluarvosanojen 
keskiarvoksi tuli 7,5. 
Lasse Marjokorpi antoi arvosa-
naksi 5, Pekka Lahdenperä 8, Esa 
Koukkari 8, Pauli Niemelä 7,5, 

Eero Paavo 7, Pirjo Pyhäjärvi 8-, 
Martti Murtoperä 9+, Erkki Ku-
jala 7, Katariina Pitkänen 7, Lii-
sa Lahti 7 ja Jouni Jomppanen 9. 
Hannu Ojalehto ei antanut nume-
roarviota.

Mitä asioita uudella kirkollisko-
kouksella on edessään?
• kysymys, onko seurakuntien ra-
jojen välttämättä seurattava kun-
tarajoja
• toimet, joilla turvataan kirkon 
tulevaisuus niukkenevista eurois-
ta huolimatta
• kirkon työntekijöiden eläketur-
vasta huolehtiminen
• kirkkolainsäädännön kodifioi-
minen, ajanmukaistaminen
• kirkon keskushallinnon uudis-
tamien
• seurakuntahallinnon uudista-
minen
• asiat, joita eduskunnan lakiuu-
distukset tuovat tullessaan, mah-
dollisesti esimerkiksi kuntaraken-
teeseen ja avioliittolakiin
• kirkon suhde valtioon
• kirkossa pitäisi löytää keinot tie-
dottaa, mitä kaikkea kirkko tekee, 
jotta kenenkään ei tarvitsisi jättää 
jäsenyyttään

Millaisia ehdokkaita toivot Poh-
jois-Suomesta kirkolliskokouk-
seen?
• seurakuntien toimintaa ja hal-
lintoa tuntevia
• ei ainakaan sellaisia henkilöitä, 

jotka pyrkivät sinne yhdellä asia-
kärjelle
• Raamattuun perustuvan evan-
keliumin opin tunnustavia kris-
tittyjä, avarakatseisia ihmisiä
• keskenään erilaisia
• asioihin ennakkoluulottomasti 
paneutuvia
• oman rajallisuuden tajun omaa-
via
• luterilaiseen tunnustukseen pi-

täytyviä
• nuoria 
• kyvykkäitä reagoimaan nopei-
siin muutoksiin
• rohkeita, kuuntelevia ja raken-
tavia
• avoimin mielin kulkevia ja yh-
teistyöhaluisia

Riitta HiRvoNeN

Pirjo Pyhäjärvi Jouni Jomppanen

Lasse Marjokorpi Hannu Ojalehto

Katariina Pitkänen Pauli Niemelä

Pekka Lahdenperä Liisa Lahti Martti Murtoperä
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Rauhan Tervehdys 
ilmestyy:

15.12.
22.12. 
12.1.

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 C 7 

90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Testamentit, perukirjat,  
perintö- ja perheoikeudelliset 
asiat, riita- ja rikosasiat ym. 
Maksuton alkuneuvottelu.

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

•	 Su	11.12.	klo	15.00	”Tulkaa kaikki nyt 
 laulamaan”	Kauneimmat	joululaulut
•	 Ti	13.12.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Jorma	Louekoski
•	 Su	18.12.	klo	15.00	Joulujuhla	
	 Johto	Esa	Niskala.	
	 Ohjelmassa	lapset	ja	aikuiset.	
	 Puuro	ja	torttukahvit,	lapsille	pussit.
•	 Ti	20.12.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Sirkka-Liisa	Salmenkangas

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 8.12. klo 18.30 Väinölässä, Piippola, 
ti 13.12. klo 18.30 jouluseurat Soili ja Taisto Kokolla, Kokkotie 6, Utajärvi.

To 8.12. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Petri 
Nuotio. Pe 9.12. Varkki-ilta, klo 21 Street-ilta. 
Su 11.12. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Pekka 

Packalén, Risto Wotschke. Ma 12.12. klo 18 Jaffa–nuorten aikuisten ilta kodeis-
sa. Ke 14.12. klo 18 Nuortenilta, Risto Wotschke. To 15.12. klo 19 Lähde-ilta, Risto 
Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: Jumalan suuruus. 
La 17.12. klo 10–13 Joulumyyjäiset. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Pe 9.12. Patavahtien infotilaisuus klo 18.00, tule patavahdiksi 16.–23.12. 
Su 11.12. JOULUJUHLA 14.00. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

www.ohsrk.fi

Pe 9.12. klo 20 LIFT, Samuel Grönholm, Leena 
Kurki & amp; Co. La 10.12. klo 18 ISRAEL – ru
kousilta. Su 11.12. klo 11 Seurakunnan joulujuh
la. Su 11.12. klo 17 Church@78, International Ser
vice, Nicki and Neil Berry, Juan Castillo. Su 11.12. 
klo 18 Muistojen kultaamat joulut – laulutilai

suus, Anne Juurikkamäki & Päivi Korhonen yhtyeineen. Ma 12.12. klo 18 Sykarin 
kaivolla – ilta naisille. Ke 14.12. klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Mikko Sauk
konen, Pasi Markkanen, Osmo Kainulainen. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
TERVETULOA!

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

To 15.12. klo 19. Niilo Karjalainen: Mitä 
sinä suvaitset?
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 8.12. klo 19 NA- ja opiskelijailta, pik- 
kujoulut Vuollon mökillä Iissä. Su 11.12. 
klo 15 Joulujuhla. Kolehti Viroon Vinnin 
lastenkodin lapsille. Tervetuloa!

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 Jouluisia Sävelmiä
Tapani Kansa
J o u l u k o n s e r t t i

Jouluisia SävelmiäJouluisia SävelmiäJouluisia SävelmiäJouluisia SävelmiäJouluisia SävelmiäJouluisia Sävelmiä
Pe 16.12. klo 19

Oulun Tuomiokirkko

Liput: 23 €, S-Etukortilla 18 €
lisätietoa: tapanikansa.fi

Su 18.12. klo 15
Kemin kirkko

0600 10 800 (1,96€/min+pvm)

Liput: S-Market, Kemi
0600 10 800 (1,96€/min+pvm)

Liput: Prismat, Stockmann, Musiikki-Kullas

Katso Toisenlainen lahjavalikoima www.toisenlainenlahja.fi  

tai tee lahjatilauksesi puhelimitse 020 787 1201

HEDELMÄ-PUUT

ANNA TÄNÄ JOULUNA LAHJA, 
JOKA AUTTAA KEHITYSMAISSA ASTI!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oulun alueen 4H-yhdistys tarjoaa 
Oulun, Oulunsalon ja Ylikiimingin alueella  
nuorten tekemää 
 

 
- siivous- ja asiointiapua (joulusiivoukset, kaupassakäynnit ym.) 
- palvelun hinta on 19,50€/h/hlö (sis. ALV) 
- palvelu on verotuksessa kotitalousvähennyskelpoista 
- meiltä myös lemmikkienhoitoapua (hinta määräytyy hoidettavien 

lemmikkien lukumäärän mukaan) 
 
Tilaukset ja lisätiedot arkisin 9-16 välisenä aikana numerosta 050 4040447 
 

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Sinappia   

Luther
on syytön!

Martti Lutheria syytetään suomalaisten 
kuivasta ja nuivasta uskosta, ankaras-
ta työmoraalista ja ikävästä elämästä. 
Höpöhöpö, sanon minä. Tohtori Lut-

her on syytön. Hänen seuraajansa vain välittivät 
käsittämättömässä häveliäisyyden puuskassaan 
valheellisen kuvan mestaristaan.

Oikeasti Martti Luther oli itse elämänilo: Hän 
söi ja joi ruhtinaallisesti, puhui ja kirjoitti rävä-
kästi, heitti pirua mustepullolla ja tanssi innok-
kaasti. Luther oli rakastaja, vapaustaistelija, best-
sellerkirjailija, töräyttelijä, naamanvääntelijä  ja 
paavinkiusaaja. Joka kieltää Lutherin hurjat ja 
vallattomat puolet, ei tiedä uskonpuhdistajastam-
me mitään tai pelkää totuutta.

Sankari Luther uhmasi paavia ja keisaria, mut-
ta ei murtunut painostuksen alla eikä pyytänyt 
anteeksi. Wormsin valtiopäivillä Lutherilta kysyt-
tiin, puolustiko hän uskonpuhdistuskirjoituksi-
aan vai halusiko hän perua ne. Luther ei peru-
nut. Hänen kerrotaan sanoneen: ”Tässä seison en-
kä muuta voi. Jumala minua auttakoon. Aamen.”

Kertomus Lutherin jylhistä sanoista lienee le-
gendaa, mutta siitä huolimatta Jumala auttoi kuin 
auttoikin uskonpuhdistajaa. Kuin ihmeen kau-
palla Luther selvisi hengissä, vaikka mahtavat us-
konpuhdistuksen vastaiset voimat vaanivat häntä.

Luther oli entinen munkki, joka kärvisteli ai-
kansa selibaatissa, mutta otti sitten akan luosta-
rista karanneesta nunnasta. Martti ja Käthe sai-
vat kuusi lasta ja perustivat pappilan, jossa ker-
rankin oli elämää.

Lutherin mielestä miehen ja naisen välisen sek-
suaalisuuden on tarkoitus tuottaa iloa ja mielihy-
vää aviopuolisoille. Kiihkeissä rakkauskirjeissään 
Käthelle Martti ylistää tätä Jumalan lahjaa. Seli-
baatin Luther torjui, koska piti sitä ihmisluonnon 
vastaisena.

Tohtori Martti tunsi ihmisen. Hän suositteli 
masennukseen syömistä, juomista ja hyvää seu-
raa. Jos tyttöjen ajattelu auttoi ahdistukseen ja 
tuotti iloa, oli Lutherin mielestä ajateltava tyttöjä.

Lutherin muistiinmerkityistä pöytäpuheista 
ilmenee, että uskonpuhdistaja puhui hiprakassa 
hurjia. Luther oli loistava seuramies, joka soitti, 
lauloi ja roilasi seurueensa kanssa.

Mikä parasta, Luther oli sosiaalidemokraatti, 
kuten kirkkommekin. Lutherin mielestä valtion 
ja yhteiskunnan on toimittava aktiivisesti ihmis-
ten hyväksi, jaettava hyvyyttä ja lisättävä sitä. Jo-
pa kuolemaantuomitullakin piti olla kuraattori. 
Tuon sossumpaa ei ole eikä tule. Martti Luther, sd.

PeKKa HeliN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Katja vahvistaa toimitusta 

Englanninkieliset kauneim-
mat joululaulut kajahtavat 
ilmoille sunnuntaina 11. 
joulukuuta Lumijoen kir-

kossa kello 18.
Ohjelmistossa on monille en-

nestään tuttuja joululauluja, ku-
ten Maa on niin kaunis, Jouluyö, 
juhlayö sekä Enkeli taivaan.

– Eräs ekaluokkalainen tyttö 
laulaa englanniksi, vaikkei hän 
ole vielä edes opiskellut kieltä, 
kertoo tapahtumaa järjestämässä 
ollut Liisa Kingma.

Oman mausteensa tilaisuuteen 

tuo Raamatun lukeminen swahi-
lin kielellä.

Idea englanninkielisestä joulu-
laulutilaisuudesta syntyi kesällä.

– Tuli mieleen, että miksem-
me voisi laulaa muullakin kielel-
lä kuin suomeksi, Kingma sanoo.

Hän on ollut ulkomailla lähe-
tystyössä, joten englanti on tullut 
hyvin tutuksi.

Kingma toivoo, että tilaisuu-
teen tulisi paljon nuoria. Mukaan 
on kutsuttu myös Limingassa toi-
miva englanninkielinen raamat-
tupiiri.

Ensimmäistä kertaa järjestet-
tävä tilaisuus on kokeilu. Jos se 
kiinnostaa ihmisiä, voidaan tilai-
suus Kingman mukaan järjestää 
uudelleenkin.

– Saa nähdä minkä verran 
porukkaa tulee, kun muissakin 
kirkoissa on ohjelmaa, Kingma 
pohtii.

Englanninkielisiä joululauluja 
lauletaan myös perjantaina 9. jou-
lukuuta kello 18 Oulun tuomio-
kirkossa. 

KatJa KiiSKiNeN

Lumijoella ja Oulussa lauletaan  
joululauluja englanniksi

Isä Marko Patronen 
asetettiin toimeen

Oulun ortodoksisessa seu-
rakunnassa molempien 
vakinaisten pappien toi-
met ovat olleet avoinna 

syksyn aikana. Lokakuussa kirk-
koherraksi valittu isä Marko Pat-
ronen asetettiin toimeensa viime 
sunnuntaina Pyhän Kolminai-
suuden katedraalissa Oulussa. 

Seurakunnan toisen papin toi-
meen on valittu marraskuussa 
pastori Lars Ahlbäck. Hän aloit-
taa vuoden alussa toimipaikka-
naan Oulu. Papiston lisäksi seu-

rakuntalaisia palvelevat kantto-
ri Laura Aho Oulussa ja Helena 
Matsi Kemissä.

Oulun ortodoksiseen seura-
kuntaan kuuluu 33 kuntaa ja seu-
rakunnan jäsenmäärä on noin 2 
400. Seurakunnan lähimmät kir-
kot ovat Oulussa, Torniossa ja Ke-
missä. Rukoushuoneita on Hauki-
putaan Martinniemellä, Muhok-
sella, Raahessa, Tervolan Varejo-
ella ja Vihannissa. 

elSi SalovaaRa

Katja Kiiskinen haluaa kirjoittaa pitkiä juttuja Rauhan Tervehdykseen. 

Katja Kiiskinen, 25, aloitti 
viime viikolla työnsä Rau-
han Tervehdyksen harjoit-
telijana. Pesti kestää tou-

kokuun loppuun saakka.
Kajaanilaislähtöinen Katja on 

opiskellut Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulussa journalismia. 
Monet tulevat toimittajat haluavat 
muuttaa maailmaa, mutta Katjan 
motiivi alalle on toinen.

– Minä vain yksinkertaisesti 
haluan kirjoittaa, oppia uusia asi-
oita ja samalla jakaa mielenkiin-
toista tietoa muillekin.

Katja toivoo, että hän saa Rau-
han Tervehdyksessä kirjoittaa pit-
kiä juttuja. Aiemmin hän on ollut 
harjoittelussa Oulu-lehdessä, jos-
sa jutut ovat usein sangen lyhyitä 
ja niissä pääsi raapaisemaan vain 
pintaa. 

– Rauhan Tervehdyksen luki-
joille haluan antaa hyviä, mie-
lenkiintoisia ja hyvinkirjoitettu-
ja juttuja.

Pienet toimitukset  
houkuttavat
Kokemuksen pohjalta Katja pitää 
pienistä toimituksista.

– Oulu-lehden toimitus oli pie-

ni tiivis yhteisö, jossa kaikki oli-
vat tasavertaisia. Kaikkia kohdel-
tiin hyvin ja minäkin sain tukea 
omaan työskentelyyni.

Katja harrastaa neulomis-
ta. Hänellä on kaksi kissaa, koi-
ra ja puoliso. Kissat ja koirat tu-
levat kohtuullisen hyvin toimeen. 
Koira tosin leikkisi ajamalla kis-
soja takaa, mutta kissat suhtautu-
vat ajatukseen nihkeästi. 

Koira on nimeltään Leni, mut-
ta Katjan tuttavien yllätykseksi se 
ei ole uros.

– Kaikki yllättyvät, kun sanon 
koiralleni, että äidin tyttö.

Koira on kaiken lisäksi pieniko-
koinen, chihuahua, vaikka haluaisi 
jahdata kissoja, jotka ovat sitä kak-
si kertaa isompia.

PeKKa HeliN

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

Isä Marko Patronen osallistuu 16. 
joulukuuta Oulun yliopistolla pidettävään 
ekumeeniseen hartaushetkeen.

J o han e s  Mänt y mä k i
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Uskoa, toivoa ja rakkautta.
Elämänmakuista luettavaa.

Askel-lehti huokuu toisesta 
välittämistä, lämpöä ja lähei-
syyttä. Sen vahvuus on kestä-
vissä arvoissa ja artikkeleissa, 
jotka käsittelevät arkojakin 
aiheita pintaa syvem mältä. 
Koskettavien juttujen ohella 
Askel antaa aihetta myös 
nauruun ja iloon.

Hyvän lehden seuraan 
on mukava uppoutua ja 
ottaa hetki aikaa ihan 
vain itselle. 

Tilaa ajatuksia 
herättävä Askel-lehti.

norm. 41,-norm. 41,-
22,-

Askel 
6 kk vain

Oulun jouluaterioille joko 
kutsulla tai ilmoittautumalla

Oulun seurakunnat tarjo-
avat ilmaisia jouluateri-
oita työttömille ja vähä-
varaisille. Seurakuntien 

käytännöt aterian järjestelyissä 
vaihtelevat. 

Karjasillalla riitti pelkkä il-
moittautuminen, mutta muissa 
Oulun seurakunnissa jouluateri-
alle piti hakea erityinen kutsu tai 
ruokalippu oman seurakunnan 
diakoniatyöntekijöiltä.

Miksi seurakuntien menettelyta-
vat ovat erilaisia Karjasillan seu-
rakunnan johtava diakoniatyön-
tekijä Mervi Keskinen?

– Emme ole eri seurakuntien 
kanssa sopineet mitään yhtenäistä 
käytäntöä. Jokainen toimii omien 
hyväksi todettujen tapojensa mu-
kaan.

Onko seurakunnan tarjoamia 
jouluaterioita jollakin tavoin 
”käytetty väärin” edellisvuosi-
na?

– ”Väärinkäyttö" on ollut lä-
hinnä sellaista, että on ilmoittau-
duttu tai haettu kutsu, eikä kui-
tenkaan saavuta aterioille. Se on 
harmillista työntekijöiden kan-
nalta, koska ruokaa valmistetaan 
ennalta sovittu määrä. Nykyinen 
käytäntömme antaa tähän tieten-

kin mahdollisuuden. 

Olisiko mielestäsi mahdollista, 
että Oulun seurakunnat järjes-
täisivät kaikille avoimen joulu-
aterian kerran vuodessa?

– Jouluaattona on perinteinen 
vähävaraisten yhteinen jouluate-
ria Pohjankartanossa 24.12. kel-
lo 10–13 ilman ennakkoilmoit-
tautumista. Tilaisuuden järjestä-
vät Oulun kaupunki, Ytyä ry, Ou-
lun seurakunnat ja Lintulammen 
asukasyhdistys.

Riitta HiRvoNeN

w w w.sxc . hu /  Dan B ra d y

Keskustan seurakuntatalolla 
käynnissä olevaan joululahjakerä-
ykseen oli jo ensimmäisenä päivä-
nä saatu melkoinen kasa pakette-
ja. Lahjoja ovat tuoneet niin lap-
set äiteineen kuin iäkkäämmät-
kin henkilöt.

– Mitä enemmän lahjoja saa-
daan kerättyä, sitä useamman 
perheen voimme tehdä iloisek-
si, sanoo vapaaehtoistyöntekijä 
Markku Ranta.

Keräykseen voi tuoda myös 
käytettyjä leluja, pelejä ja kirjo-
ja, kunhan ne ovat ehjiä ja puh-
taita. Lahjat tulee paketoida jou-
lupaperiin, ja niihin on hyvä mer-

Joululahjakeräys 
vähävaraisille 
lapsiperheille Oulussa

kitä, minkä ikäiselle tytölle tai po-
jalle lahja sopii.

– Tietenkin meidän täytyy vä-
hän vilkaista, mitä paketit sisältä-
vät, jotta jouluyllätys on varmasti 
mukava, toteaa diakoniatyönteki-
jä Riku-Matti Järvi.

Myös villasukkia ja lapasia voi 
tuoda, mutta niitä ei tarvitse pa-
ketoida.

Oulun kaupunki ja ev.-lut. seu-
rakunnat ovat järjestäneet kerä-
yksen yhdessä. Järven mielestä 
yhteistyötä saisi olla enemmän, ja 
muulloinkin kuin jouluna.

KatJa KiiSKiNeN

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

Monet seurakunnat muistavat vähävaraisia jouluna.

Pohjankartanon jouluate-
rialla jaetaan lahjoja vähä-
varaisten perheiden lapsille 
ja nuorille. Lahjakeräys on 
käynnissä Keskustan seu-
rakuntatalolla, osoittees-
sa Isokatu 17. Lahjoja ote-
taan vastaan 16.12. saak-
ka joka päivä kello 14–17. 
Katso  juttu lahjakeräyk-
sestä viereiseltä palstalta.
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•  Vankien Omaiset VAO ry: www.vankienomaiset.fi

•  Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe – hanke: 

 www.krits.fi/HANKESIVUT/ehjaperhesivu.shtml

•  Vangeille ja heidän omaisilleen: http://www.porttivapauteen.fi/

Apua vankien omaisille

Vankien Omaiset VAO ry:n Marja Vilkama:

”Lapsella on oikeus myös 
vankilassa olevaan vanhempaan”
Suomessa on 12 500 lasta, 
joiden elämään vankila 
liittyy. Vanhemman 
tekemä rikos leimaa myös 
lasta ja muuta perhettä. 

Koulukiusaaminen ja vi-
ranomaisten ikävä asenne 
ovat tuttua monelle vangin 
puolisolle ja lapsille.

Taloudelliset huolet, syrjäyty-
minen ja sosiaalisten verkostojen 
kapeneminen uhkaavat jo muu-
tenkin kuormittunutta elämän-
tilannetta. Asenteet ovat kovia, 
vaikka yleensä omaisilla ei ole mi-
tään osuutta tehtyihin rikoksiin. 

– Heillekin rikos saattaa tulla 
täydellisenä shokkina, muistuttaa 
Marja Vilkama Vankien Omaiset 
VAO ry:stä.

Vuonna 2005 perustettu yhdis-
tys Vankien Omaiset VAO ry ha-
luaa puhua niiden puolesta, jotka 
usein unohdetaan, kun puhutaan 
esimerkiksi rangaistusten pituu-
desta, vankilakäytännöistä ja va-
pauteen sopeutumisesta.

 – Kriminaalihuollon tuki-
säätiössä juuri valmistuneen sel-
vityksen mukaan vankeusran-
gaistuksen arvioidaan kosketta-
van useita tuhansia, jopa 55 000 
vangille läheistä ihmistä päivit-
täin. Näistä lähemmäs 8 000 on 
alaikäisiä. Biologisten lasten li-
säksi vankeusrangaistus kosket-
taa myös puolisoiden aiemmissa 
liitoissa syntyneitä lapsia, kertoo 
perheterapeutti Tarja Sassi Eh-
jä Perhe -hankkeesta Kriminaali-
huollon tukisäätiöstä.

lapsi kärsii  
vanhemman rikoksesta
Suomessa on tavallista, että kun 
vanhempi joutuu vankilaan, lap-
selta kavennetaan samalla rajul-
la tavalla lakisääteistä oikeutta tä-
hän vankilassa olevaan vanhem-
paan. Aikuisten tekemästä rikok-
sesta suuren taakan kantaa siis 
pieni lapsi.

– Ruotsissa tämäkin asia on 
paljon paremmin, kertoo Marja 
Vilkama.

– Siellä jokaisessa vankilassa 
on lapsivaltuutettu, jonka tehtä-
vänä on huolehtia, että vangitun 
lapsi saa tavata rauhassa vanhem-
paansa lapsiystävällisissä olosuh-
teissa.

Ei siis puhettakaan, että lapsi 
ei saisi mennä vaikkapa vanhem-
pansa syliin. Suomessa pienet-
kin lapset joutuvat usein kohtaa-
maan vankilassa olevaa vanhem-
paansa läpinäkyvän muoviseinän 
läpi. Tätä perustellaan turvalli-
suudella.

– Miksi ihmeessä tapaamisen 
jälkeen ei voida tarkastaa vankia, 
sen sijaan että lasta estetään ole-
masta vanhempansa lähellä? ky-
syy Vilkama.

Myös Kriminaalihuollon tuki-
säätiölle aihe on tuttu:

– Vanhemman vankeusran-
gaistus vaikuttaa olennaisesti lap-
sen elämään ja hyvinvointiin. Sii-
tä huolimatta vankeusrangaistus-
ta suorittavien henkilöiden lapset 
ovat ryhmä, joiden oikeuksien to-
teutumista ei ole Suomessa koko-
naisvaltaisesti tarkasteltu, kertoo 
Tarja Sassi.

Parannusta lasten 
ja perheiden oikeuksiin
Vankien omaisten, erityisesti per-
heiden ja lasten, oikeuksiin on tu-
lossa parannusta lähiaikoina.

Lapsiasianeuvottelukunta on 
laatinut lasten huomioimista kos-
kevan aloitteen, johon Oikeusmi-
nisteriö ja Rikosseuraamuslaitos 
ovat vastanneet nostamalle esille 
monia kehittämiskohteita.

– Näitä ovat muun muassa kat-
tavien tietojen kerääminen vanki-
en lapsista, vankiloissa olevien ta-
paamistilojen viihtyisyyden lisää-
minen sekä henkilökunnan kou-
lutus, kertoo Tarja Sassi.

– Näiden lisäksi tärkeälle sijalle 
nostetaan Rikosseuraamuslaitok-
sen tavoitteiden mukaisesti lapsi- 
ja perhetyön linjausten laatimi-
nen, kuvailee Sassi tulevia muu-
toksia. 

Virallisemmista muutoksis-
ta huolimatta tärkeä rooli jää yhä 
edelleen tavallisille arkisille koh-
taamisille. Esimerkiksi lapsen 
opettaja voi vaikuttaa paljon sii-
hen, että vangin lasta kohdellaan 
koulussa hyvin ja ilman leimatuk-
si tulemista.

vertaistukea 
ja välittämistä
Marja Vilkaman oma läheinen 
joutui vankilaan 12 vuotta sitten. 

– En kovista yrityksistäni huo-
limatta saanut vertaistukea mis-
tään. Niinpä perustin muutaman 
muun vangin omaisen kanssa 
VAO:n. Nyt meitä on yhdistyk-
sen piirissä jo 150 vangin omaista 
ja läheistä, Vilkama kertoo.

Poliittisesti ja uskonnollises-
ti sitoutumattoman yhdistyksen 
keskeisin toimintamuoto ovat 
vertaistukiryhmät ja tukihenki-
lötoiminta. Yhdistys toimii täy-
sin vapaaehtoisvoimin.

– Tehtävämme on antaa tukea 
ja neuvoja vankien omaisille hei-
dän vaikeassa elämäntilantees-
saan, korostaa Vilkama.

– Toisaalta vertaisapu on se 
kaikkein paras apu. Vertaisko-
koontumisen lisäksi suosittuja 
ovat olleen perheleirit, joihin tu-
lee myös paljon lapsia ja nuoria 
vanhemman tai muun huoltajan 
kanssa, kuvailee Vilkama yhdis-
tyksen toimintaa.

Myös seurakuntien diakonia-
työntekijät auttavat vankeja ja 
heidän omaisiaan. Oulun seura-
kuntien päihde- ja kriminaali-
työn diakonissa Tellervo Kianto 
tekee työtä vankilassa olevien ja 
sieltä vapautuvien vankien paris-
sa. Toisinaan myös vankien omai-
set ottavat häneen yhteyttä. Hei-
dätkin otetaan vastaan. 

– Yritämme auttaa asiakkaan 
tarpeista riippuen. Teemme yh-
teistyötä myös sosiaalitoimiston 
kanssa, kertoo Kianto.

Koulutusta 
suunnitellaan ouluun
Vankien Omaiset VAO ry:n toi-
minta painottuu tällä hetkellä 
Etelä-Suomeen. 

Seuraavaksi pyritään tukihen-
kilökoulutuksen laajentamiseen 
eri puolelle Suomea. 

 – Tavoitteena aloittaa koulu-
tusta myös Oulussa, mikäli kiin-
nostusta tulee tarpeeksi. Mukaan 
kutsutaan mieluiten heitä, joil-
la on läheinen vankilassa tai ai-
healue muuten tuttu, kertoo Vil-
kama.

Tukihenkilönä oleminen ei hä-
nen mukaansa vaadi muuta kuin 
auttamisen ja läsnäolon kykyä ja 
halua. Tärkeää on, että omista 
raskaista vaiheista on jo sen ver-
ran aikaa, että auttaminen ei enää 
kuluta omaa jaksamista.

Ouluun perustetaan myös ver-
taistukiryhmä, mikäli tarvetta il-
menee. Vertaistuki-iltaan ovat 
tervetulleita aikuiset miehet ja 
naiset, joilla on läheisiä vankilas-
sa. Myös lapsen kanssa voi tulla. 
Hoito järjestyy. Vankien omais-
ten nettisivuilta löytyvät yhteys-
tiedot, joiden kautta saa lisätietoa 
ja voi ilmoittaa kiinnostuksensa 
joko vertaistukeen tai tukihenki-
lökoulutukseen.

– Mukaan voi tulla, vaikka ei 
tahtoisi jakaa asioitaan ryhmän 
kanssa. Voi tulla myös kuuntele-
maan asiantuntijoita, kysymään 
käytännön asioista tai vain ta-
paamaan meitä muita, joille van-
kilaslangi ei ole vierasta, Vilkama 
kertoo.

ReBeKKa NaatuS

Vanhemman 
vankeusrangaistus 
vaikuttaa olennaisesti 
lapsen elämään 
ja hyvinvointiin. 
Siitä huolimatta 
vankeusrangaistusta 
suorittavien henkilöiden 
lapset ovat ryhmä, 
joiden oikeuksien 
toteutumista ei 
ole Suomessa 
kokonaisvaltaisesti 
tarkasteltu.

Tarja Sassi

Re b e k ka Naa t us

Marja Vilkaman mukaan rikos saattaa tulla omaisille yllätyksenä. 
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz 
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys, 3. adventtisunnuntai 11.12. 
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Klo 11.30 radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja Mar-
ja Raatikainen. Aiheena on Teh-
kää tie kuninkaalle. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa 
puhutaan Oulun tuomiokirkon 

joulukahvilasta, Cafe Kryptasta, 
joka avautuu 12.12. Kappalainen 
Anna-Mari Heikkistä haastatte-
lee Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi. 
To 8.12. klo 14.35 Hetki pieni 
jouluyön -kuvaelmasta kertoo 
Maria Portaankorva.
Pe 9.12. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa keskusteli-
joina ovat Oulun ev.-lut. seura-
kuntien keskusrekisterin johtaja 
Veijo Koivula ja Kiimingin kirk-
koherra Pauli Niemelä ja pastori 
Mikko Salmi.
Ma 12.12. –ke 14.12. klo 16.20 
Armonpulla. Seurakuntalaiset 

kertovat, milloin he ovat elä-
mänsä aikana päässeet hauk-
kaamaan palan armonpullasta 
ja mitä silloin tapahtui.
Ke 14.12. klo 16.40 Uskoma-
ton Mies. Ortodoksipappi Mar-
ko Patrosen kolumni. Lue juttu 
Patrosesta sivulta 7.
To 15.12. klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa unelmiensa kirkos-
ta puhuu diakoniatyöntekijä He-
li Mattila Tuiran seurakunnasta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
3. adventtisunnuntaina 11.12. 
klo 9.45 radiopyhäkoulu, aihee-
na on Tehkää tie kuninkaalle.
Klo 10 jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
3. adventtisunnuntaina 11.12. 
klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. 

yle Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 10.12. klo 18 iltahartauden pi-
tää vanhustyön pastori Markku 
Palosaari Oulusta.

www.jouluradio.fi
FM-taajuudet 91,6 MHz ja kaa-
pelitaajuuksilla 91,6 MHz (Te-
liaSonera) tai 101,9 MHz (DNA 
Welho). 
Samassa osoitteessa lasten oma 
Pikku jouluradio, suomenruot-
salaista joululauluperinnettä 

esillä pitävä Julradion sekä Kau-
neimmat joululaulut yhdessä 
Suomen Lähetysseuran kanssa. 
Kanava soi 26.12. saakka.

www.jouludei.fi
Klo 8–17 Jouludeissä soi kevy-
empi joulumusiikki, aamuyön 
tunteina joukkoon mahtuu klas-
sisen musiikin jouluisia helmiä. 
Iltaisin klo 17–24 kuullaan pe-
rinteistä suomalaista joulumu-
siikkia. Kanava soi 31.12. saakka.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
3. adventtisunnuntaina 11.12. 
klo 10 messu Pyhän Kolminai-
suuden kirkosta.

Eetterissä

Pohjan Soittokunta esiin-
tyy torstaina 8. joulukuu-
ta kello 19 Kempeleen Kok-
kokankaan seurakuntakes-

kuksessa, osoitteessa Kissaojan-
tie 12. 

Suomalaisen musiikin päivän 
konsertin laulusolistina on barito-
ni Jorma Kärnä. Hän laulaa Jean 
Sibeliuksen joululauluja. 

Kärnä aloitti musiikkiopin-
tonsa pianon- ja puhallinsoiton 
parissa. Laulua hän on opiskel-
lut muun muassa Oulun konser-
vatoriossa ja Oulun seudun am-
mattikorkeakoulussa sekä useiden 

tunnettujen suomalaisten ja ulko-
maisten laulupedagogien ja -tai-
teilijoiden johdolla.

Oulujoen koulussa luokan-
opettajana toimiva Kärnä on 
myös esiintynyt solistina useilla 
äänitteillä.

Ohjelmistossa on myös muita 
Sibeliuksen sävellyksiä. Konsertin 
lopussa kuullaan Finlandia. Poh-
jan Sotilassoittokuntaa johtaa sen 
päällikkö ja kapellimestari, mu-
siikkikapteeni Jaakko Nurila.

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu on 
5 euroa.

Sotilassoittokunta 
Sibeliuksen sävelissä

Muhoksen Musiikki-
päivien kannatus-
yhdistys ry järjestää 
yhteistyössä Muhok-

sen seurakunnan kanssa Joulun 
kellot -joulukonsertin torstaina 
15. joulukuuta kello 19.30 Mu-
hoksen kirkossa. 

Konsertissa esiintyvät sop-

raano Kaisa Ranta, pianisti Ou-
ti Nissi ja kanttori dir. cant. Os-
si Kajava.  Seurakunnan terveh-
dyksen tilaisuuteen tuo kirkko-
herra Jouni Heikkinen.

Konserttiohjelma koostuu ra-
kastetuista suomalaisista joulu-
lauluista, lisäksi kuullaan urku- 
ja pianomusiikkia.

Koivu ja Tähti -kulttuurikes-
kuksen kirjastokahvila myy lip-
puja ennakkoon 14. joulukuu-
ta saakka. Lippuja saa myös kir-
kon ovelta tuntia ennen konser-
tin alkua. 

Lippujen hinnat ovat 15 ja 12 
euroa.

Joulun kellot kaikuvat Muhoksella

Lauantaina 10. joulukuu-
ta Johanna Kurkela saa-
puu konsertoimaan Hau-
kiputaan kirkkoon. Lisäk-

si kanttori Raimo Paaso esittää 
konsertissa jouluisia urkusävel-
miä.

Kello 18 alkavaan konsert-
tiin voi ostaa lippuja ennakkoon 
Haukiputaan ja Iin S-Marketeis-
ta sekä Haukiputaan asemaky-
lällä sijaitsevasta Putiikki 27:stä. 
Lippujen hinta ennakkoon on 20 
euroa. 

Mikäli lippuja jää, niitä voi 
ostaa myös ovelta 23 euron hin-
taan. Osa lipputuloista käyte-
tään nuorten musiikkityön hy-
väksi.

Yhteensä neljä albumia le-
vyttäneen Kurkelan viimeisin 
tuotos on Hyvästi Dolores Haze, 
joka julkaistiin keväällä 2010. 
Kurkela nousi suuren yleisön 
tietoisuuteen vuoden 2007 eu-
roviisukarsinnoissa, joissa hän 
esitti kappaleen Olet uneni kau-
nein.

Johanna Kurkela esiintyy Haukiputaalla

Johanna Kurkela

Vuoden 2010 Tangoku-
ningas Marko Maunuk-
sela tunnelmoi rakkai-
den joululaulujen siivit-

tämänä kirkkokonserttikiertu-
eella. Konsertin jouluisista säve-
listä vastaa nelihenkinen Fanta-
sia-orkesteri. Konsertissa kuul-
laan joululaulujen lisäksi muuta-
mia hengellisiä lauluja. 

– Joululauluista mukana on 
monta tunnelmallista laulua, 
joista itse pidän, muun muassa 
Sydämeeni joulun teen, Varpu-
nen jouluaamuna ja Tulkoon Jou-
lu. Olen ottanut mukaan myös 
muutamia hengellisiä lempikap-
paleitani. Tällaisia ovat Särkynyt 
saviruukku, Kirkossa ja Loistakoon 
liekki, kertoo Maunuksela. 

Tangokuninkaan joulukonsertti Oulussa

Marko Maunuksela

Muusikon mielessä on ky-
tenyt jo vuosia ajatus omasta 
joulukonserttikiertueesta. 

– Muutaman vuoden ajan 
olen pohtinut ajatusta, kuin-
ka voisin tehdä omannäköisen 
joulukonsertin ja millä erot-
tuisin niistä monista muista 
joulun aikaan tarjolla olevis-
ta musiikkitilaisuuksista. Nyt 
siihen tuli mahdollisuus. 

Konsertit järjestetään "val-
tavirrasta" poikkeaviin paik-
koihin. Konsertit järjestetään 
mahdollisimman akustisesti 
pienissä, tunnelmallisissa kir-
koissa ympäri maan. Lauan-
taina 10. joulukuuta Maunuk-
sela konsertoi Oulussa Pyhän 
Tuomaan kirkossa.

Lippuja voi ostaa tuntia ennen 
ovelta 17 ja 13 euron hintaan.

Jaana Pöllänen

Laulaja Jaana Pöllänen kon-
sertoi tällä viikolla Karjasil-
lan, Ylikiimingin ja Tyrnä-
vän kirkoissa. 

Kuulen taivaan tiukujen soivan 
-joulukonsertit kutsuvat hiljenty-
mään ja aistimaan sydämen jou-
lun tuntua. Pöllästä säestää kon-
serteissa hänen puolisonsa Ville 
Uusitalo.

Kristitystä kodista lähtöisin 
olevalle Pölläselle hengelliset lau-
lut ovat kulkeneet elämässä mu-
kana. 

Tunnin kokonaisuudessa kuul-
laan vanhoja sävelmiä, kuten Var-
punen jouluaamuna ja suomalais-
ten useana vuonna rakkaimmak-
si joulun tuojaksi äänestämä Syl-
vian joululaulu, mutta myös hie-
man tuntemattomampia, kuten 
ruotsalaista alkuperää oleva Bet-
lehem mun sielussain. 

Uudempaa tuotantoa ovat Heli 
Ahvenainen-Saariston Joulu sä-
dehtii, kiertueen nimilaulu Kuu-
len taivaan tiukujen soivan, se-
kä Timo Koivusalon Joulurau-
haa. Mahtipontinen Con te parti-

Pöllänen helisyttää 
kolmesti taivaan tiukuja

ro kuullaan Vexi Salmen suoma-
laisversiona Jouluyön rauha.

Kuulen taivaan tiukujen soivan 
-konsertti torstaina 8. joulukuuta 
kello 19 Karjasillan kirkossa. Per-
jantaina 9. joulukuuta Pöllänen ja 
Uusitalo esiintyvät kello 19 Ylikii-
mingin kirkossa ja lauantaina 10. 
joulukuuta kello 16 Tyrnävän kir-
kossa.
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Raamattu vakuuttaa, että 
Jumalan hyvyys kestää ikui-
sesti. Hän myös haluaa aina 
osoittaa hyvyyttään meitä 
kohtaan. Miksi siis huoleh-
tisin liikaa? Hän lupaa pitää 
minusta huolen.

Jumala antaa kylvä-
jälle siemenen, sitä ei ihmi-
nen voi itse luoda. Siemen 
on osoitus Jumalan rak-
kaudesta: hän haluaa ravita 
meidät. Ja kun ajatellaan 
vaikkapa banaania, tämä 
käy vielä ilmeisemmäksi. 
Kuka muu kuin Jumala 
voi luoda niin kompaktin 
hedelmän? Kuoret sen kun 
sivaltaa veks ja keltainen 
hedelmäliha ravitsee ihmi-
sen iloisesti. Banaani ei ole 
sattumalta syntynyt!

Tänään ylistän ja kiitän 
Isääni hänen loppumatto-
masta huolenpidostaan. On 
mukava makustella hänen 
totuuttaan, hänen lupauksi-
aan, jotka kuuluvat minul-
lekin. Haluan yhtyä psalmiin ja vakuuttaa sydämelleni: Hän yksin tekee suuria ihmete-
koja. Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. 

Sana kertoo, että Hän on moninkertaistanut meille antamansa siemenen. Hän on 
antanut kaikkinaista rikkautta. Voimme siis osoittaa runsasta anteliaisuutta. Yksinker-
taista. Raamattu lupaa, että kun ohjaan euroni tarvitseville, se synnyttää kiitollisuutta 
Jumalaa kohtaan. Jumalallinen hyvyyden kehä tiedossa.

Oi Itä-Afrikka! Antaisimmepa yhä epäitsekkäämmin eteenpäin sitä hyvää, mitä 
emme itse edes omista, vaan Jumala yksin. Varamme kuuluvat Jumalalle, kuten koko 
elämämme. Maallinen rikkautemme ei kestä ikuisesti, mutta mikä kestääkään? Juma-
lan hyvyys. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan täh-
tien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. 

Totisesti on syytä kiittää Taivaan Isää.

tytti PääKKöNeN
Jyväskylän seurakuntayhtymän tiedottaja

Rahasi voi kylvää kiitosta

Sanan 
aika

5. Moos. 18: 
15–19  
Mooses sanoi:
    "Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne 
joukosta nousta profeetan, joka on minun 
kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. 
Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, 
kun Horebin juurelle kokoontuneina 
sanoitte: 'Me emme enää kestä kuulla 
Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä 
tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että 
kuolemme.' Herra sanoi silloin minulle: 
'Se, mitä he sanoivat, on oikein. Siksi minä 
annan heidän omien jälkeläistensä joukosta 
nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; 
minä panen sanani hänen suuhunsa, ja 
profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen 
puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele 
niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, 
minä itse vaadin tilille sen miehen.'"

Room. 16: 
25–27   
Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan 
vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa 
evankeliumi, jota minä julistan, sanoma 
Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu 
salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut 
kätkettynä! Nyt se on saatettu julki ja annettu 
ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa 
kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta 
ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. 
Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, 
Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen 
ylistyksen! Aamen.

Joh. 3: 
26–30  
Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja 
sanoivat: "Rabbi, nyt on ruvennut kastamaan 
myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin 
toisella puolen ja josta annoit hyvän 
todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen."
    Johannes vastasi: "Kukaan ei voi ottaa 
mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. Te 
voitte itse todistaa, että minä sanoin: 'En minä 
ole Messias. Minut on lähetetty kulkemaan 
hänen edellään.' Sulhanen on se, jolla on 
morsian. Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen 
vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja 
iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin 
iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. 
Hänen on tultava suuremmaksi, minun 
pienemmäksi."

3. adventti-
sunnuntai 11.12.

Päivän psalmi
Ps. 85:9–14

1. lukukappale
5. Moos. 18:15–19

2. lukukappale
Room. 16:25–27

Evankeliumi
Joh. 1:19–27 tai 

Joh. 3: 26–30 
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Hailuodon seurakunnan Kyläjoulu-
kalenteri on otettu jälleen käyttöön.  
Jokaisena kalanterin päivänä Luo-
dolla järjestetään jouluinen tapah-

tuma.
Viime perjantaina 2. joulukuuta lapset 

näkivät Luovun Moskun kodassa joulupu-
kin. Paikalle ankkuroitui myös Baby Rein-
deer Park, jossa kosketeltavina olivat vauva-
porot Veivi, Tähti, Taiga ja Petteri. Suuko-
tellakin sai, jos uskalsi.

Möreä-ääninen pukki nappasi pihalla sy-
leilyynsä viisivuotiaan pojan. Pojan nimi on 
Johannes, pukki ilmoitti. 

Tottahan pukki lapset ja heidän nimen-
sä tuntee.

Saako lehdessä mainita pojan nimen?
– Saa, pukki lupasi suvereenisti. 
Pukki, aikuiset ja lapset siirtyivät kotaan, 

jossa tarjottiin glögiä. Tulisijassa liekit leik-
kivät ja lämmittivät.

Pukki otti toimittajan syleilyynsä. Pukil-
le muistutettiin, että vanhoja tuttuja ollaan. 
Kylässä kävit lapsuudessani.

– Montako sataa vuotta vanha olet, puk-
ki kysyi.

300, joten eiköhän olisi jo aika päästä 
tontunoppiin, toimittaja vastasi.

Pukki kääntyi salaisuuksien kertoja 
-asentoon eikä puhunut enää möreästi.

Porot ja pukki  
Hailuodon raitilla

– Minun on pakko puhua välillä möreäs-
ti, joitta Johannes ei huomaisi, että olen hä-
nen isänsä.

Pukki kertoi, että hän juksasi aikanaan 
myös Juho-poikaansa, joka itsenäisyyspäi-
vänä täytti 14 vuotta.

Porot  
vaihtavat vapaalle
Pukista ja lapsista otettiin potretti.

– Nämä lapset näyttävät hyvin kilteiltä, 
muuan nainen huomautti.

Lapset näyttivät myös jännittyneiltä. On-
han joulupukki mahtava taruolento.

Pukki muisteli isovihaa möreällä äänel-
lä. Silloin luotolaiset lähtivät venäläisiä pii-
loon.

– Kyllä pukki muistaa.
Pihalla poroille annettiin jäkälää. Äsken 

vielä pelokkaat eläimet pääsivät kankeudes-
taan ja alkoivat juoksennella  ihmisten jou-
kossa.

Pukki ilahtui.
– Noin ne käyttäytyvät, kun tuntevat ole-

vansa vapaita.
Totta. Porot eivät pelänneet mitään. Ne 

kulkivat rohkeasti ja söivät apettaan.
Porot syntyivät keväällä. Veivi tupsahti 

maailmaan samana päivänä, jolloin Mikael 
Granlund teki kuuluisan ilmaveivimaalinsa.

Kalenteri jo  
kolmatta kertaa
Siirrymme ajassa tunnin taaksepäin, Hai-
luodon kirkolle, joka toimii myös seurakun-
tatalona. Siellä istui pöydän ääressä kantto-
ri Kaisamarja Stöckell, nainen Kyläjoulu-
kalenterin takana. Hän kertoi, että Kalente-
ri järjestetään saaressa nyt kolmatta kertaa. 

Joinakin päivinä jouluisia tapahtumia on 
kaksi. Niitä järjestävät muutkin tahot kuin 
seurakunta.

Joulukalenteriin liittyen Stöckell tait-
toi ripein käsin pieniä Suomen lippuja, jot-
ka ripustettiin itsenäisyyspäivänä sankari-
haudoille. 

Stöckell kuunteli vanhasta radiomankas-
ta jouluradiota ja virittäytyi tunnelmaan. 
Kanttori on jouluihminen, mutta kotiinsa 
hän ei laita hirveästi joulua. Taannoisella-
Helsingin matkallakaan ei tarttunut mu-
kaan hienoa joulukalenteria. Onneksi on 
Kyläjoulukalenteri.

– Kyläjoulukalenteri tarjoaa luotolaisil-
le mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä, kant-
tori lupaa.

Kalenterin järjestäminen vaatii kymme-
nien ihmisten yhteistyötä. Urakka ei kui-
tenkaan ole raskas toteuttaa. Ihmiset ovat 
jo tottuneita ja sitoutuneita.

– Ensimmäinen vuosi oli vaikea, kant-

teKStit: PeKKa HeliN
Kuvat: SaNNa tuRuNeN Ja 
KaiSaMaRJa StöcKell

tori myönsi.
Stöckell mainitsi tämän vuoden kalente-

riluukuista seimen, joka asetetaan jouluk-
si vanhan, palaneen kirkon alttaripöydälle. 
Alttaripöytä ei ole perua vanhasta kirkosta 
vaan se rakennettu myöhemmin.

Kanttorilla on suunnitelmia myös ensi 
vuodeksi. Hailuodossa asuu paljon taitei-
lijoita. He voisivat tehdä ympäristötaidete-
oksen.

Yksi luukku voisi sisältää hyväntekeväi-
syyttä. Luotolaiset antaisivat oman osansa 
köyhien joulupaketteihin, Stöckell pohti.

Kyläjoulukalenterin seuraaviin luukkuihin 
voi tutustua Hailuodon seurakunnan netti-
sivuilla www.hailuodonseurakunta.fi. Kylä-
joulukalenteri löytyy myös Facebookista.

Lauri ja Ottiilia Holmi silittelivät, mutteivat suukottaneet porovauvaa.

Lauri ja Ulpu Holmi sekä Johannes Siekkinen pukin kainalossa.

Pukki ja toimittaja Pekka Helin ovat vanhoja tovereita.
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Pikkuvauvat tuijottavat itsepintaisen 
hämmästyneesti. 3–5-vuotiaat tui-
jottavat ujon hämmästyneesti. Heil-
tä on juuri kysytty, miltä Jäälin kap-

pelin uusi seimi näyttää. Lapset ovat ulkoil-
leet ja ihailleet seimeä ikkunasta.

Lapsiparkkia vetää Kiimingin seurakun-
nan lastenohjaaja Kaija Luukkonen. Hän 
myös johtaa puhetta.

– Mitä seimessä näkyi? Luukkonen ky-
syy.

– Lampaita, sanoo eräs tyttö.
– Ja Maria, tyttö jatkaa.
– Joosef ja vauva-Jeesus, kertoo toinen 

tyttö. 
Eikä tässä kaikki. Lapset ovat nähneet 

seimessä myös valoa ja kimallusta. Ne ovat 
led-valoja.

Jäälin kappelin alueen ja tienvarren pui-
hin on liimattu tähtiä. Ne ilmoittaa näh-
neensä tyttö ja poika. Tähtien toivotaan joh-
dattavan  lapset ja perheet seimen äärelle.

Mutta jätetään lapset kuuntelemaan 

Jäälissä kurkitaan ikkunasta
Luukkosta. Miksi Jäälin kappelin ikkunaa 
koristaa jouluseimi?

Diakoniaviranhaltija Jaana Kontio ja va-
paaehtoistyöntekijä Anneli Ojalehto kerto-
vat, että seimi on diakoniapiirin tekosia. 
Mukana rakentamassa oli kymmenkunta 
naista. Kukin on tehnyt mitä on osannut, 
luovasti ja omien kykyjensä mukaan.

Seimessä näkyy pyhän perheen lisäksi 
myös enkeleitä, lintuja ja paimenia. Enke-
lit ja päähahmot on Ojalehdon mukaan teh-
ty huopakankaasta. Kasvoilla ei ole ilmeitä.

– Ne jokainen saa kuvitella itse, Ojaleh-
to sanoo. 

Huovan lisäksi käytetty luonnon- ja kier-
rätysmateriaalia. Itse seimi ja talli on tehty 
laudoista, jotka on saatu purkutuomion saa-
neesta ladosta Piltosenmäeltä. Lato raken-
nettiin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, jo-
ten seimessä riittää vanhaa ja uutta. Seimen 
on veistänyt muuan seurakunnan miesva-
paaehtoinen.

Kappelilla ei ole ennen ollut seimeä. Dia-

konipiirin naiset innostuivat suunnatto-
masti, kun Kontio ehdotti heille viime vuo-
den syksyllä seimen tekemistä. Keväästä läh-
tien seimeä tehtiin joka toinen viikko.

Ojalehto toivoo, että seimi olisi kaunis ja 
puhutteleva. 

Kontio puolestaan toivoo, että ihmiset 
tulisivat katsomaan joulun ihmettä ja löy-
täisivät kappelin. Rakennus ei ole aina pal-
vellut kappelina. Vielä jokin aika sitten se oli 
vain seurakuntatalo.

Seimi tuli yleisön nähtäville ensimmäi-
senä adventtina, jolloin runsaat sata ihmis-
tä näki sen. Sen jälkeen seimeä ovat käyneet 
ihailemassa muun muassa perheet, päiväko-
tilapset ja ala-astelaiset.

Seimi ei kenties ole vain tämän joulun ih-
me. Siitä voi tulla perinne, johon vuosittain 
lisättäisiin uusi hahmo, vaikkapa enkeli.

tori myönsi.
Stöckell mainitsi tämän vuoden kalente-

riluukuista seimen, joka asetetaan jouluk-
si vanhan, palaneen kirkon alttaripöydälle. 
Alttaripöytä ei ole perua vanhasta kirkosta 
vaan se rakennettu myöhemmin.

Kanttorilla on suunnitelmia myös ensi 
vuodeksi. Hailuodossa asuu paljon taitei-
lijoita. He voisivat tehdä ympäristötaidete-
oksen.

Yksi luukku voisi sisältää hyväntekeväi-
syyttä. Luotolaiset antaisivat oman osansa 
köyhien joulupaketteihin, Stöckell pohti.

Kyläjoulukalenterin seuraaviin luukkuihin 
voi tutustua Hailuodon seurakunnan netti-
sivuilla www.hailuodonseurakunta.fi. Kylä-
joulukalenteri löytyy myös Facebookista.

Lauri ja Ulpu Holmi sekä Johannes Siekkinen pukin kainalossa.

Pukki ja toimittaja Pekka Helin ovat vanhoja tovereita. Kappelin ikkunassa näkyvät seimihahmot on tehty huovasta.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 11.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Mari Flink ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki, kantto-
rina Péter Marosvári ja Cap-
pella pro Vocale -yhtye. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi. 
Radio Dei. 

Karjasillan seurakunta
Messu su 11.12. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, avustavat Kimmo 
Kieksi ja Anna-Leena Ylän-
ne, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Pohjan Laulu avustaa joh-
tajana Mihkel Koldits. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 11.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Olavi Mäke-
lä, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 11.12. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Mikko Salmi, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.12. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Erja Järvi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Oulujoen Mieslaulajat avus-
tavat, johtaa Markus Vaara. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 11.12. klo 12  Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Konfirmaatiomessu to 15.12. 
klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Aikuisryhmän konfirmaatio. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara.

Tuiran seurakunta
Työttömien messu to 8.12. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Sami Riipinen, kant-
torina Katri Sippola. Joulua-
teria messun jälkeen.
Työttömien messu to 8.12. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Päivi Moilanen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Joulu-
ateria messun jälkeen.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 8.12. klo 19 Tuiran 
kirkossa, toim. Tapani Ruot-
salainen ja ekumeeninen työ-
ryhmä. Kirkkokahvit. 
Messu su 11.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Kujala, avustavat Pekka 
Jarkko ja Anna-Leena Häkki-
nen, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Hiihtolomarippikouluryh-
mä osallistuu.
Messu su 11.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Laura Kumpula. Harmonisen 
Laulun ryhmä Resonanssi.
Messu su 11.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustavat 
Paula Kyllönen ja Raija Yrjö-
lä, kanttorina Laura Kumpu-
la, Merja Oksman, laulu.
Sanajumalanpalvelus su 
11.12. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Katri Sip-

pola.
Iltamessu su 11.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Jaakko Syyn-
imaa, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Messussa rukouslauluja ja 
hiljaisuutta. Teetä tunti en-
nen messua.
Tahkokankaan Palvelukes-
kuksen joulukirkko ti 13.12. 
klo 13.30 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Lehtorannan Palvelukes-
kuksen joulukirkko ke 14.12. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Veera Kettunen, kantto-
rina Taina Voutilainen.
Viikkomessu ke 14.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 14.12. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 11.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avustaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
11.12. klo 12 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

YLIKIIMINKI
Messu su 11.12. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
11.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 11.12. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Jari Flink, kantto-
rina Hannu Niemelä.
Viikkomessu to 15.12. klo 14 
kirkossa, toimittaa Arto Ne-
vala, kanttorina Else Piilonen. 
Mukana kunnan kotihoidon 
ja asumispalveluitten väkeä.

Kempele
3. adventtisunnuntain mes-
su su 11.12. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Anu Ojala, Avusta-
ja Vesa Äärelä, diakoni Min-
na Sorvala. Kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Musiik-
ki Konservatorion kirkkomu-
siikin opiskelijoiden lauluryh-
mä.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus su 
11.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.
Sanajumalanpalvelus su 
11.12. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.

Liminka
Messu su 11.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
avustaa Aino Pieskä, kantto-
rina Hanna Korri. Agrologien 
75-vuotisjuhla.
Jouluinen gospelmessu la 
17.12. klo 18 Limingan kirkos-
sa. Musiikista vastaa nuorten 
bändiryhmä. Messun jälkeen 
glögitarjoilu.

Lumijoki
Messu su 11.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Pyhäkoulu sa-
kastissa saarnan aikana.

Muhos
3. adventtisunnuntain sa-
najumalanpalvelus su 11.12. 
klo 10  kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava. 
Nuorten jouluinen iltakirk-
ko ke 14.12. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Timo Ustjugov. 

Oulunsalo
Messu su 11.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Minna Sal-
mi, avustaa Sirpa Miettunen, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Kestilässä ei ole su 11.12. ju-
malanpalvelusta.
Lasten joulukirkko to 15.12. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Jo-
hanna Hietala ja Sirkku Palo-
la avustavat.

PiiPPOLa
Piippolassa ei ole su 11.12. ju-
malanpalvelusta.
Lasten joulukirkko ke 14.12. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Unto Määttä. Avustaa 
Sirkku Palola ja Johanna Hie-
tala.
Pentti Haanpään koulun 
joulukirkko pe 16.12. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Unto Määttä. 

PuLKKiLa
Messu 3. adventtisunnun-
taina 11.12. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen. Vapaaehtoisten kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.
Lasten joulukirkko ma 12.12. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen. Johanna 
Hietala, Kirsti Hakkarainen ja 
Sirkku Palola avustavat.

PyHänTä
Messu 3. adventtisunnun-
taina 11.12. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen. Kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Lasten joulukirkko ti 13.12. 
klo 9 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Jo-
hanna Hietala ja Sirkku Palo-
la avustavat. 

RanTSiLa
Rantsilassa ei ole su 11.12. ju-
malanpalvelusta.

Tyrnävä
Messu su 11.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, saarna Anne-
li Kauppi, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

Rukous
Herra Jeesus Kristus,

epäilysten hetkinä me kyselemme:

Oletko sinä maailman pelastaja?

Anna meidän kuulla vastauksesi

ja saada siitä voimaa ja rohkaisua.

Anna epäilysten haihtua,

vahvista uskoamme.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti. 

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
S anna Tu r u n e n

Kiimingin seurakunnan lastenohjaaja Kaija Luukkonen pitää lapsiparkkia Jäälin kappelilla. 
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
8.12. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen
Intiön Raamattupiiri to 8.12. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Piirin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 8.12. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Hartaus pe 9.12. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Jyrki Vaaramo, 
Kauneimmat joululaulut.
Sana elää pe 9.12. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 10.12. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
11.12. klo 16, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
11.12. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhe Tommi Yri-
tys. Lauletaan yhdessä ylistys-
lauluja. Illan päätteeksi mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
rukouspalveluun yhdessä ru-
kouspalvelijoiden kanssa.
Opettajien raamattupiiri ma 
12.12. klo 16, Vanha pappila. 
Hartaus ti 13.12. klo 14, Ves-
per-koti. Matti Pikkarainen.
Raamattupiiri ti 13.12. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Hartaus ti 13.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 13.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Keijo Nissilä ja Ti-
mo Aho.
Hartaus ke 14.12. klo 14, Au-
rinkokoti. Ari-Pekka Metso, 
Kauneimmat joululaulut.
Hartaus ke 14.12. klo 14, Holli-
haan palvelukoti. Jyrki Vaara-
mo, Kauneimmat joululaulut.
Hartaus ke 14.12. klo 15, Se-
nioritalo. Ari-Pekka Metso, 
Kauneimmat joululaulut.
Raamattupiiri ke 14.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 14.12. 
klo 18, Vanha pappila. Han-
nu Rahikainen.
Hartaus to 15.12. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Jyrki Vaara-
mo, Kauneimmat joululaulut.
Hartaus to 15.12. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Ari-
Pekka Metso, Kauneimmat 
joululaulut.
Intiön Raamattupiiri to 
15.12. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. Piirin vetäjä Jyrki 
Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Adventin ajan aamuhartaus 
joka arkiaamu klo 8.30–8.45, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus 
sivulla 17. 
Raamattupiiri to 8.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 8.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli.  
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 8.12. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. Joulujuhla.
Sanan ja rukouksen piiri ma 
12.12. klo 18, Maikkulan kappe-
li. Juomme kahvit nyyttäri-ide-
an pohjalta. Yht. Maria-Ritva 
Koivukangas p. 044 3161 716 .  
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 13.12. klo 12, Kastellin 
kirkko. 

Miesten raamattupiiri ke 
14.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 15.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri to 
15.12. klo 18, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 8.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 8.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri ti 13.12. klo 
13, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Raamattupiiri ke 14.12. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri to 15.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.
Joulukonsertti ma 19.12. klo 
13.30 kaupunginsairaalan tu-
loaulassa. Timo Pikkarainen, 
tenori ja säestäjänä kanttori 
Ilkka Järviö. Joulurunoja lu-
kee sairaalapastori Juha Kyl-
lönen.
 
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17. 
Virsilauluilta ti 13.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Adventin ja Pyhän Kolminai-
suuden virsiä, Esko Laukkanen.
Laulutilaisuus ke 14.12. klo 14, 
Oulun Diakonissalaitos, kirk-
kosali. Teemana Joululaulut. 
Vapaa pääsy. Käynti Albertin-
katu 16 sisäpihalta.
Joulukonsertti to 22.12. klo 
20, Oulun tuomiokirkko. Ou-
lun tuomiokirkon kanttorit 
Henna-Mari Sivula ja Lauri-
Kalle Kallunki musisoivat jou-
luisissa tunnelmissa. Ohjelma 
koostuu yksinlauluista ja ur-
kumusiikista. Myös urkuimp-
rovisaatio yleisön antamista 
teemoista. Vapaa pääsy! 

Karjasillan seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.
Kuulen taivaan tiukujen soi-
van -konsertti to 8.12. klo 19 
Karjasillan kirkossa. Ks. ilmoi-
tus sivulla 16 ja lue juttu si-
vulla 10.
Siionin jouluvirret su 11.12. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Ou-
lun seudun virsikuoro, joh-
tajana Mervi Kyrki ja Oulun 
Körttiopiskelijoiden kuoro, 
johtajana Juho Peltoniemi, 
puhe Sauli Typpö. Lisäksi vei-
sataan yhteisvirsiä. Torttu-
kahvit klo 14.30. 
Cantio Laudis -kuoron jou-
lukonsertti ma 12.12. klo 19 
Pyhän Andreaan kirkossa. Ks. 
ilmoitus sivulla 16.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
14.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Joulukuussa esillä ovat 
Ville Kaarnakarin Operaa-
tio Ubung- 42 ja Antti Tuu-
rin Rata. 
Jouluoratorio to 15.12. klo 19 
Pyhän Andreaan kirkossa. Ks 
ilmoitus sivulla 16.
Vedä nyt jouluhenkeä! – 

enot oulussa 8.–15.12.2011
Joulurunojen ilta to 15.12.  
klo 18 Kastellin kirkossa. Ks. 
ilmoitus sivulla 17.
Pohjan Sotilassoittokunnan 
joulukonsertti pe 16.12. klo 
19 ja 22 Karjasillan kirkossa. 
Ks. ilmoitus sivulla 16.
Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti su 18.12. klo 
16 Karjasillan kirkossa. Ks. il-
moitus sivulla 16.
Oulun poliisilaulajien kon-
sertti to 22.12. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Ohjelmasssa 
hengellisiä joululauluja, kuo-
ro, kvartetti ja sooloesityksi-
nä. Kuoroa johtaa dir.mus. Ti-
bor Garanvölgyi. Vapaaehtoi-
nen ohjema 5 €.

Tuiran seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.
JouluKirkossa-konsertti la 
10.12. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Marko Maunukselan 
joulukonsertti. Ohjelmamak-
su kirkon ovelta tuntia ennen 
konserttia 17 €, lapset ja elä-
keläiset 13 €.  Lue juttu sivul-
ta 10.
Rajakylän ja Pateniemen 
musiikkiluokkien perintei-
nen joulukonsertti ma 12.12. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmia saa musiikki-
luokkalaisilta ja kirkon ovel-
ta. 
Joulumusiikkia kynttilänva-
lossa ke 14.12. Ks. ilmoitus si-
vulla 16.

Oulujoen seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.

yLiKiiMinKi
Kuulen taivaan tiukujen soi-
van -konsertti pe 9.12. klo 19 
Ylikiimingin kirkossa. Ks. il-
moitus sivulla 16 ja lue juttu 
sivulla 10.

Diakonia
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.
Juttutupa ti 13.12. klo 9, Elo-
huone. Diakonian aamu kai-
kenikäisille tarjoaa aamupa-
lan ja yhdessäoloa. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta. 
Jouluateria to 8.12. klo 11–
13, Kaukovainion kappeli. 
Torstaiaamun aamupuuron 
sijaan tarjotaan tilaisuuteen 
ilmoittautuneille perinteinen 
jouluateria. 
Diakoniapiiri ma 12.12. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 13.12. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli . 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
13.12. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli, takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 

Tuiran kirkko p. (08) 531 4616. 
Vuoden viimeinen ajanva-
raus ma 19.12. Vuoden 2012 
ensimmäinen ajanvaraus ma 
9.1. Muissa asioissa keskuste-
luajasta tai kotikäynnistä voi 
sopia oman alueen diakonia-
työntekijän kanssa.  
Työttömien joulujuhla to 
8.12. klo 12, Jouluateriat Pa-
teniemen ja Pyhän Tuomaan 
kirkolla. Ateriakortteja saa 
työttömien ruokailuista ja 
juttutuvista. Linja-autokul-
jetus klo 11.05 Tuira kirkko, 
Koskelan seurakuntakoti, Ra-
jakylä seurakuntakoti, Pate-
niemen kirkko. Ajaa Raitotie, 
Kaitoväylä, Pyhän Luukkaan 
kappeli klo 11.35, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Paluu noin klo 
13.30 Lisätietoja diakoni Sa-
mi Riipinen p. 040 5747 149. 
Koskelan joulutalo la 10.12. 
klo 10, Koskelan seurakunta-
koti. Ks. ilmoitus sivulla 17.
Diakoniapiiri ma 12.12. klo 
13.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Diakoniapiirin ja Lyydi-
akodin yhteinen joulujuhla.

Pateniemen diakoniapiiri 
ke 14.12. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Poikkeuksellisesti kes-
kiviikkona 14.12. Lisätietoja 
diakoni Heli Mattila p. 040 
5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. Vuoden viimeinen 
ajanvaraus ma 19.12. Vuoden 
2012 ensimmäinen ajanva-
raus ma 9.1. 
Työttömien jouluateria ke 
14.12. klo 12 Myllyojan seu-
rakuntatalo. Jouluaterialle 
pääset kutsua vastaan. Kut-
sun voi hakea esittämällä 
työttömyyskortin diakonia-
työntekijältä Myllyojan seu-
rakuntatalon diakoniatoimis-
tosta 12.12. klo 9–11.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
LIIKuNTAVAMMAISET
Liikuntavammaisten jou-
lukerho pe 9.12. klo 13, Py-

hän Tuomaan kirkko. Muka-
na Päivi ja Heidi.
KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 
13.12. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 13.12. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. avoin ryhmä kaikenikäisille

KuuLOVAMMAISET
Viittomakielisten joulujuh-
la la 10.12. klo 13, Keskustan 
seurakuntatalo. Juhla pide-
tään isossa seurakuntasalissa 
jonne käynti sisäpihalta Ase-
makadun puolelta.
Viittomakielinen messu su 
11.12. klo 12, Tallikirkko. 
Ehtoolliskirkko to 15.12. klo 
16, Palvelukeskus Runola. 

PäIHDETYö
Miesten saunailta ke 14.12. 
klo 16–18, Öbergin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 

Oulun seurakunnissa järjeste-
tään joulun alla niin koulu-
laisille suunnattuja joulupa-
joja kuin kaikille tarkoitettu-

ja joulumyyjäisiäkin. 
Pajojen toiminta on suunnattu kou-

luikäisille lapsille, mutta myös lapsen 
vanhemmat, isovanhemmat tai aikui-
nen ystävä ovat tervetulleita mukaan. 
Pajoissa lauletaan, askarrellaan joulu-
kortteja ja -koristeita sekä ratkotaan 
tietovisoja. Joulupajat ovat ilmaisia ja 
niissä on tarjolla piparia ja mehua. En-
nakkoilmoittautumista ei tarvita.

Pajat ovat auki kahden tunnin ajan 
torstaina 8.12. kello 14 Tuiran kirkolla 
sekä kello 18 Intiön seurakuntakodil-
la, tiistaina 13.12. kello 14 Pyhän Luuk-
kaan kappelilla, torstaina 15.12. kello 
14 Tuiran kirkolla sekä tiistaina 20.12. 
kello 14 Pyhän Luukkaan kappelilla.

Myyjäisistä taas voi löytää niin lah-
jat kuin leivonnaisetkin joulunviettoa 
varten. Joulumyyjäisten tuotto ohja-
taan lähetystyön hyväksi. Lähetysso-
pen joulumyyjäiset järjestetään tors-
taina 8.12. kello 12–17 Elohuoneella. 
Myynnissä on joululeivonnaisia, laati-
koita, kotitekoisia hilloja, neuleita, kä-
sitöitä ja arpoja sekä kahvia, glögiä ja 
torttuja. 

Kaukovainion kappelin joulumyy-
jäiset pidetään puolestaan lauantaina 

Apua jouluun 
pajoista ja myyjäisistä

10.12. kello 10–13. Saatavana on pork-
kana- ja lanttulaatikkoa, leivonnaisia, 
arpoja ja käsitöitä. Lounaaksi on puu-
roa sekä torttukahvit. Myyjäisiin voit 
myös lahjoittaa käsitöitä ja leivonnai-
sia. Jos leivot esimerkiksi kuivakak-
kuja myyntiin, voit tuoda kakut lau-
antai-aamuna kappelille. Ohessa pitää 
olla luettelo, mistä aineksista kakut on 
valmistettu, sekä leivontapäivämäärä. 
Lisätietoja lähetyssihteeri Paula Ros-
backalta numerosta 040 575 2714.

Koskelan joulutalon myyjäisissä 
Koskelan seurakuntakodissa lauantai-
na 10.12. kello 10–15 myydään käsitöi-
tä sekä leivonnaisia. Eurolla pääsee syö-
mään joulupuuroa sekä kahvia ja tort-
tuja. Joululauluja lauletaan kello 11–12 
ja jouluhartauden pitää pastori Jaakko 
Syynimaa kello 12. Tapahtuman aika-
na lapsille on joulusatuja sekä askarte-
lua. Tallissa on nähtävillä myös seimi. 

Pateniemen kirkolla myydään sun-
nuntaina 11.12. kello 18 alkaen käsitöi-
tä heti Kauneimpien joululaulujen jäl-
keen. 

Ylikiimingin seurakuntatalolla vie-
tetään myyjäisiä lauantaina 17.12. kel-
lo 11–14. Osallistujilla on mahdollista 
myös vuokrata oma pöytä omille myy-
täville tuotteille. Pöydän vuokra on 
viisi euroa, varauksia otetaan vastaan 
13.12. saakka numerossa 044 316 1459. 
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enot oulussa 8.–15.12.2011

Tule kahville 
tuomiokirkon 

kryptaan 

Oulun tuomiokirkon Cafe Krypta avaa 
ovensa taas maanantaina 12. joulukuuta. 
Joulukahvila on avoinna joka päivä kello 
11–16 lauantaihin 17. joulukuuta saakka. 

Tarjolla on joulutunnelman lisäksi riisipuuroa, 
sosekeittoa ja joulutorttukahvit. Aterian hinta on 
4,50 euroa ja torttukahvit saa kahdella eurolla. Li-
säksi myynnissä on joululahjoiksi sopivia käsitöitä.

Tiistaina 13. joulukuuta kello 13 ohjelmassa on 
myös musiikkia, sillä tuomiokirkon kanttori Pé-
ter Marosvári pitää kryptassa Lucian päivän yh-
teislauluhetken. 

Sunnuntaina 18. joulukuuta kryptassa juodaan 
perinteiseen tapaan kirkkokahvit tuomiokirkon 
kello 10 alkavan messun jälkeen.

Cafe Kryptan tuotto menee Suomen Lähetys-
seuran joulukeräykseen, joka auttaa kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevia perheitä kehitysmaissa 
eri puolilla maailmaa. Erityistä huomiota kiinnite-
tään naisten asemaan, sillä naisten toimeentulo- ja 
koulutusmahdollisuuksien lisääntymisellä on suuri 
merkitys koko perheen hyvinvoinnille.

Cafe Krypta oli avoinna joulun alla myös viime 
vuonna. Kävijöitä oli niin paljon, että tuomiokir-
kon omasta joulukahvilasta päätettiin tehdä joka-
vuotinen perinne.

Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe klo 
10–14. Ks. ilmoitus sivulta 17.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 8.12. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Juha Kyllönen.
Lähetyspiiri to 15.12. klo 14, 
Vanha pappila. Joulujuhla 
Outi Äärelä ja Pertti Heikin-
heimo.

Karjasillan seurakunta
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappe-
li. Lue juttu sivulta 15.
Lähetysilta Kaukovainiolla 
ti 13.12. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Kauneimpien joulu-
laulujen merkeissä.

Tuiran seurakunta
Joulumyyjäiset su 11.12. klo 
18 Pateniemen kirkolla. Lue 
juttu sivulta 15.

yLiKiiMinKi
Piispankammari perjantaisin 
klo 11–14  Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen kirppu-
tori-kahvila.

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.

oulunseurakunnat.fi/perhe-
tapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Oulun Lasten Joulu la 10.12. 
klo 12, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus sivulla 17.
Isä-lapsi-parkki ma 12.12. klo 
17–19, Mellenius-talo, Pelto-
lankaari 18 A.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Joulupaja to 8.12. klo 18, In-
tiön seurakuntakoti. Lue jut-
tu sivulta 15.

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä 
torstaisin klo 10–11.30, Maik-
kulan kappeli. Syksyn viimei-
nen kokoontumiskerta 15.12. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Tuiran seurakunta
Joulupaja koululaisille to 
8.12. ja 15.12. klo 14, Tuiran 
kirkko. Lue juttu sivulla 15.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Ikuus pe 9.12. klo 

18–22, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Lisätietoja Jenni Kosken-
korva p. 044 3161 452. 
Avoimet ovet ti 13.12. klo 
18–20.30, Kastellin kirkko. 
Lisätietoja Jenni Koskenkor-
va p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Yökahvila Kaijo pe 9.12. klo 
20–23, Kaijonharjun nuori-
sotila. Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Anssi Putilalta 
p. 050 3408 982.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 14.12. 
klo 18, Tuiran kirkko, nuori-
sotila.  Lisätietoja Anssi Puti-
lalta p. 050 340 8982.

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 9.12. klo 19– 
0.30, Elohuone.  Joulufestu-
mit. Ks. ilmoitus sivulta 18.
Matalan kynnyksen raamis 
ke 14.12. klo 18, Elohuone. 
Tarjolla myös iltapalaa. 

OPiSKeLijajäRjeSTöT
OPKOn ilta la 10.12. klo 
18.30, Öbergin talo. Kiire - Il-
ta, johon et ehtisi tulla, Ant-
ti Leinonen.
3K ilta ma 12.12. klo 18.30–
20. Pikkujoulu.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.12. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 8.12. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Seurakuntakerho ti 13.12. klo 
14, Keskustan palvelutalo. 
Tarinatupa ke 14.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 12.12. 
klo 12, Maikkulan kappeli.  
Kokoontuu ruokasalissa.
Eläkeläiskerho to 15.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. 
Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telija, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista tai 
kun haluat pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.
Seniorien laulupiiri to 8.12. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Mu-
kana Paula Kyllönen ja Kat-
ri Sippola. 
Eläkeläisten joulujuhla su 
11.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Messun jälkeen 
puuro, jouluista ohjelmaa ja 
torttukahvit. Järjestämme 
osallistujille linja-autokulje-
tuksen: Auto 1: 11.10 Män-
tykoti, 11.15 Tuiran palvelu-
keskus, 11.25 Tuiran kirkko, 
11.30 Alppilan pysäkki, Kaar-
natie, 11.35 Hiidentien pää-
tepysäkki, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Auto 2: 10.50 Kos-
kelan palvelukeskus, 10.55 
Koskelan srk-kodin pysäk-
ki, 11.00 Rajakylän srk-ko-
ti, 11.10 Palokan palvelukes-
kus, 11.20 Pateniemen kirk-
ko, 11.30 Kuivasjärvi, Karja-
kentän pysäkki, Kaitoväy-
lä, Yliopistonkatu, 11.35 Py-
hän Luukkaan pysäkki, Py-
hän Tuomaan kirkko. Paluu-
kuljetus lähtee klo 14.45–15. 
Eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu seniori-
en laulupiiriin. 
Seniorien laulupiiri to 15.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana Raakel Pöyhtäri 
ja Päivi Moilanen.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Adventtiajan ehtool-
lishartaus. Kerhossa mukana 
pastori Juha Tahkokorpi ja 
diakoni Heli Mattila. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 8.12. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Oulujoen seurakunnan elä-
keläisten joulujuhla pe 9.12.  
Ks. ilmoitus sivulla 16.
Eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten joulujuhla 

perjantaina 9.12. klo 12  
Oulun rauhanyhdistyksellä, Professorintie 7 

Vietämme puurojuhlaa Oulun rauhanyhdistyksellä. 
Linja-autot kiertävät seuraavan aikataulun mukaisesti:

Bussi 1: Yli-Iin seurakuntatalo klo 10.30 – Huonesuon 
seurakuntatalo klo 11.15 – Hintan seurakuntatalo klo 
11.30 – Oulun rauhanyhdistys 11.45 

Bussi 2: Ylikiimingin seurakuntatalo klo 10.30 – 
Laukan sillan kautta, Sanginsuun seurakuntatalo klo 
11.15 – Myllyojan seurakuntatalo klo 11.30 – Oulun 
rauhanyhdistys klo 11.45. Voit nousta mukaan reitin 
varrelta. 

Paluu Oulusta klo 14 samoja reittejä. 
Retken hinta 6 euroa kerätään matkalla. 

Kaikenikäisten joulujuhla 
sunnuntaina 11.12. klo 15 Intiön 
seurakuntakodissa ja Heinätorin 

seurakuntatalossa. 
Perinteinen puurojuhla joululaulujen, 

evankeliumin ja yhdessäolon merkeissä. 

Kuulen taivaan tiukujen soivan -konsertti 
torstaina 8.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Jaana Pöllänen, laulu ja Ville Uusitalo, kitara. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa. Lue juttu s. 10.

Cantio Laudis -kuoron joulukonsertti 
maanantaina 12.12. klo 19 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa. 
Kuoro- ja urkumusiikkia sekä yhteislaulua.

Joulumusiikkia kynttilänvalossa 
keskiviikkona 14.12. klo 20 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
(HKK) tunnelmallinen joulukonsertti, kuoroa 
johtaa Hannu Niemelä, solisteina laulavat Henna-
Mari Sivula ja Jorma Kärnä, urkurina Elias 
Niemelä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelma 5 
euroa. 

Jouluoratorio
torstaina 15.12. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Mieskuoro Weljet ja kamariorkesteri toteuttavat 
Antti Heikkilän säveltämän ja Niilo Rauhalan 
sanoittaman jouluoratorion. Teoksen johtaa Jussi 
Linnanmäki. Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 euroa.

Perinteinen Pohjan Sotilassoittokunnan 
joulukonsertti 
perjantaina 16.12. klo 19 ja 22 Karjasillan 
kirkossa. Johtaa musiikkikapteeni Jaakko Nurila. 
Kahviosta ostettavissa kahvia, torttuja, piparia, 
ym. Oulun sotilaskotisisarilta ennen konserttia 
klo 18–18.45 sekä konserttien väliaikana klo 20–
21.45. Vapaa pääsy, Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
5 euroa. Järjestäjinä Pohjan Sotilassoittokunta ja 
Oulun sotilaskotisisaret, 

Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti 
sunnuntaina 18.12. klo 16 Karjasillan kirkossa. 

Musiikkia
kirkoissa

Mielenterveyskuntoutujien 
puurojuhla

maanantaina 12.12. klo 15 
Vanhassa pappilassa. 

Tarjolla puuro ja torttukahvit sekä jouluista 
ohjelmaa. Ohjelmasta vastaavat diakoniatyöntekijät 

Sirkku Nivala ja Heli Mattila.

Sinkkujen joulujuhla 
perjantaina 16.12. klo 18.30

Keskustan seurakuntatalon alasalissa.

Vapaaehtoisten joulujuhla 
tiistaina 13.12. klo 17 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Kaikille Tuiran seurakunnan vapaaehtoisille avoin 
puurojuhla. Osallistumme klo 18.30 alkaviin 
Kauneimpiin joululauluihin. Mukana kirkkoherra 
Hannu Ojalehto.

Joulukahvila avoinna 
11.–17.12. klo 11–16

Tarjolla riisipuuroa ja sosekeittoa sekä 
torttukahvit. 

Tuotto lahjoitetaan Suomen Lähetysseuran joulu-
keräykseen, joka tukee tänä vuonna kehitysmaiden 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä.

Esillä lasten tekemiä enkeleitä ja joulukoristeita.

Tervetuloa jouluiseen Cafe Kryptaan.

Oulun tuomiokirkon 
krypta on jouluinen  

kohtaamispaikka
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Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe 
klo 10–14. 

Puodista käytettyjä 
astioita, liinavaatteita, 

koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös 

kahvia yms. Pajassa 
tehdään käsitöitä 

ja askarrellaan. 
Lahjoituksia otetaan 

vastaan, 
p. 044 316 1720. 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 

to 8.12. klo 19 
Tuiran kirkossa 

Toimittaa 
Tapani Ruotsalainen 

ja ekumeeninen 
työryhmä. 

Kirkkokahvit. 

Koskelan joulutalo 
lauantaina 10.12. klo 10 Koskelan 
seurakuntakodissa. Myyjäiset, lisäksi eurolla 
pääsee syömään joulupuuroa sekä kahvia ja 
torttuja. Joululauluja lauletaan kello 11–12 ja 
jouluhartauden pitää pastori Jaakko Syynimaa 
kello 12. Tapahtuman aikana lapsille on 
joulusatuja sekä askartelua. Tallissa on nähtävillä 
myös seimi. 

Joulujuhla
lauantaina 10.12. klo 15 Elohuoneella. 
Tarjolla puuroa ja ohjelmaa. Järjestäjät Pohjois-
Suomen Romanit ry ja Oulun ev.-lut. seurakunnat.  
Tapahtuma on kaikille avoin. 

Vedä nyt jouluhenkeä! 
Joulurunojen ilta to 15.12. klo 18 Kastellin 
kirkossa. Oi, Saavu joulu rauhainen! Joulun 
tunnelmia ja sävelmiä kärkkyvän levottomuuden 
painamille. Kauneimpia joulurunoja, Bachin 
aarioita ja ihastuttavia suomalaisia hengellisiä 
yksinlauluja.

Adventin ajan aamuhartaus 
arkipäivinä klo 8.30–8.45 Karjasillan kirkossa. 
Adventin aika on hiljentymistä matkalla jouluun. 
Karjasillan kirkossa on joka arkiaamu tähän 
mahdollisuus pienen hartauden myötä.

Joulunaikaan
Leirit ja retket

Nuorten uudenvuoden lei-
ri Juumassa 29.12.2011–
1.1.2012. Leirillä ulkoillaan, 
pelaillaan, lasketellaan ja hil-
jennytään muistelemaan ku-
lunutta vuotta. Samalla val-
mistaudutaan vastaanotta-
maan uutta vuotta 2012 mes-
sun yhteydessä. Leirin hinta 
30 €, sisältää matkat, majoi-
tuksen, ruoan, ohjelman ja 
vakuutukset Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille. Las-

kettelulippu on omakustan-
teinen. Huom! Ei omia ilotu-
litteita mukaan! Ilmoittautu-
minen 16.12. mennessä osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Leirille mahtuu 
30 ensimmäiseksi ilmoittau-
tunutta. Lisätietoa leiristä 
Johanna ”Jossu” Rantala, p. 
040 574 7147 / johanna.ranta-
la@evl.fi tai Jukka ”Käkkärä” 
Kärkkäinen, p. 040 574 7183 / 
jukka.karkkainen@evl.fi.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Työttömien ruokailu to 8.12. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Aterian hinta 2€. Lisätie-
toja diakoni Sami Riipinen p. 
040 5747 149.
Raitin remmin porinat ma 
12.12. klo 13–15, Maikkulan 
kappelin takkahuone. 
Luento to 15.12. klo 14, Ou-
lun Diakonissalaitos, Kirkko-
sali. Luennoitsija: Pekka Re-
humäki. Luennolle vapaa 
pääsy.
Hintan Marttojen joulumyy-
jäiset lauantaina 17.12. klo 
10–14 Myllyojan seurakunta-
talolla. Myytävänä joululaa-
tikoita, -leipiä ym. jouluisia 
leivonnaisia, käsitöitä ja jou-

lukoristeita. Myyjäisissä on 
myös kirppispöytä. Osa tuo-
tosta lahjoitetaan Oulujoen 
seurakunnan diakoniatyölle. 
Martta-kahvio.
Kuljetus vähävaraisten jou-
luaterialle Pohjankartanon 
koululle la 24.12. klo 10–13. 
Kuljetus on ilmainen. Lin-
ja-autoreitti: 8.35 Koskelan 
seurakuntakoti 8.45 Rajaky-
län seurakuntakoti 8.55 Pate-
niemen kirkko 9.05 Kuivasjär-
vi, Teron pysäkki 9.10 Linnan-
maa, Pyhän Luukkaan kappe-
li 9.20 Puolivälinkangas, Py-
hän Tuomaan kirkko 9.35 Tui-
ran kirkko 9.50 Pohjankarta-
no Kuljetus takaisin Pohjan-
kartanosta klo 13.30 Lisätie-
toja diakoni Sami Riipinen p. 
040 5747 149.

Saksankielinen 
jumalanpalvelus

torstaina 15.12. klo 18 
Myllyojan seurakuntatalolla

Suomen saksalaisen seurakunnan matkapappi, 
Hans-Martin Röker ja Oulun suomalais-saksalainen 

yhdistys kutsuvat kaikkia sydämellisesti tervetulleeksi. 
Tilaisuus on saksankielinen. Jumalanpalveluksen 

jälkeen pidetään yhdessä joulujuhla samoissa tiloissa.

klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lauluyhtye Heliä.
klo 19, Kastellin kirkko.
klo 20, Tuiran kirkko.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike.
klo 22, Karjasillan kirkko. 
Cantio Laudis ja Tervakaupungin 
puhaltajat.

ti 20.12.
klo 18, Juopulin kylätalo, 
Yli-kiiminki.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko.

ma 26.12.
klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko.

pe 6.1.
klo 16 ja 18, Koskelan seurakunta-
koti. Kahvitarjoilu.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.12. klo 17 kauneimmat joulu-
laulut Oulun tuomiokirkosta.

pe 9.12.
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Christmas Carols - Kauneimmat 
joululaulut englanniksi. Glögi- ja 
piparitarjoilu alkaen klo 17.

su 11.12.
klo 12, Hintan seurakuntalo.
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun Laulu.
klo 15, Maikkulan kappeli. Per-
heiden kauneimmat joululaulut.
klo 15, Sanginsuun seurakuntakoti.
klo 16, Tuiran kirkko. Lauluyhtye 
Konsonanssi.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
klo 17, Kastellin kirkko.
klo 17 ja 19, Ylikiimingin kirkko. 
Kirkkokuoro, Ylikiimingin  
puhaltajat.
klo 18, Pateniemen kirkko. 
Glögitarjoilu.
klo 18, Oulujoen kirkko. 
Merikosken Laulu.
klo 19, Yli-Iin kirkko. 
Kirkkokuoro ja lapsikuoro.
klo 19, Karjasillan kirkko.

ma 12.12.
klo 14, Myllyojan seurakuntalo.
klo 18, Huonesuon seurakuntakoti.
klo 18, Pikkaralan koulu.

ti 13.12.
klo 18, Kaukovainion kappeli.
klo 18.30, Pyhän Tuomaan kirkko.

ke 14.12.
klo 18, Villa Hannala, Toppilansaari.
klo 18, Sanginjoen nuoriso-
seurantalo. Kirkkokuoro.

to 15.12.
klo 13, Oulun tuomiokirkko.
klo 15, Rajakylän seurakuntakoti. 
Glögitarjoilu.
klo 18, Hönttämäen seurakun-
takoti.

su 18.12.
klo 15, Oulun tuomiokirkko.
klo 15, Oulujoen kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut. Ota mu-
kaan lyhty ja kynttilä kulkuetta 
varten. Glögi- ja piparitarjoilu.
klo 16, Pateniemen kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut.
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Tuiran kamarikuoro.
klo 17, Maikkulan kappeli. 
Kappelin laulu.
klo 18, Tuiran kirkko.

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2011

 

Hetki pieni jouluyöhön  
– jouluevankeliumi 

sanoin ja sävelin klo 12
Oulun tuomiokirkossa, Kirkkokatu

Jouluista askartelua klo 13–16
Keskustan seurakuntatalon kivijalassa,  

Asemakatu 6

Kahvia ja mehua saatavilla 
klo 13–16 

Keskustan seurakuntatalon alasalissa,  
Isokatu 17

Joulun salaisuus  
- Hiljaisuuden huone klo 13–16

Tallikappelissa, Hallituskatu 3

Seimihartaus  
+ glögi- ja piparitarjoilu klo 18.30

Tallikappelissa, Hallituskatu 3
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Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5
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enot oulussa 8.–15.12.2011M

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

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Virkatodistukset

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

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

Kastetut
Tuomiokirkko: Jerry Gab-
riel Pekkala, Lilja Dagmar 
Pelttari.
Karjasilta: Aida Ellen Sofia 
Ahonen, Aleksi Eemil Os-
kari Anttonen, Marius Jooa 
Jeremia Heikkilä, Kimi Hen-
rik Matias Kankaala, Knuut 
Aku Arviidi Kivioja, Roosa 
Eila Laina Laitinen, Aarne 
Matti Mikail Nikkilä, Hilda 
Elviira Palosaari, Venla Ma-
ria Pietiläinen, Helmi Sofia 
Pääaho, Miku Andreas Vei-
jola, Daniel Johan Weissen-
felt, Kerttu Aliisa Väyrynen.
Tuira: Aino Alisa Albrecht, 
Anton Olavi Erkkilä, Mi-
co Mikael Iso-Kamula, Vil-
ja Eerika Juuso, Ada Aino 
Julianna Keränen, Sandra 
Karoliina Pettersson, Ilma-
ri Aukusti Rossi, Teresa Su-
sanne Helinä Snellman, Mi-
la Marie Sotaniemi, Helmi 
Ilona Virpi.
Oulujoki: Aida Maria Aho-
la, Siiri Aino Annikki Airon-
pää, Juho Vilho Kustaa Ala-
talo, Avilla Aino Elina Han-
hela, Tuomas Harri Mikael 
Huttunen, Iida Ilona Sera-
fiina Isokangas, Neela He-
linä Kivioja, Ahti Urho Ee-
meli Kotanen, Lotta Ame-
lie Lehari, Fiia Lisa Fredrika 
Louet, Oulas Vilhartti Luuk-

Elämän polku
konen, Lilja Rosalie Pantsar, 
Niko Elias Raappana, Nooa 
Eetu Joakim Tikkala. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Sami Sebas-
tian Huttula ja Jenna Alina 
Jukuri.
Karjasilta: Timo Henrik 
Pennanen ja Hanna Riikka 
Ylipaavalniemi, Jaakko Jo-
hannes Jantunen ja Reetta-
Maria Höyhtyä, Mitja Miik-
kael Raimonpoika Karvo-
nen ja Krista Säde Tähti. 
Tuira: Jere Antero Myllylä 
ja Aino-Maria Hyväri, Juho 
Eemeli Niemelä ja Anniina 
Elisabet Peltokorpi, Marko 
Tapio Kivilä ja Saara Maria 
Jääskeläinen, Roy Johan-
nes Mattson ja Ulla-Maija 
Ruotsi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Matti Juhani 
Kalliokoski 73, Jukka Ante-
ro Rundelin 59.
Karjasilta: Heljä Tellervo 
Haurinen s. Kaukoniemi 95, 
Asta Annikki Kauppi s. Hyr-
käs 75, Pauli Johannes Väy-
rynen 59.
Tuira: Sami Tapani Hyttinen 
45, Heikki-Esa Lamberg 46, 
Heikki Olavi Ollikkala 55.
Oulujoki: Pentti Väinö Mai-
jala 81.

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11 Tuiran kirkossa. 
Puhelinajanvaraus Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöhön taloudellisen tuen 
hakemista varten numerossa 08 531 4616. 
Tapaamisajankohdan voit käydä sopimassa myös 
paikan päällä. Vuoden viimeinen ajanvaraus on 
maanantaina 19.12. Vuoden 2012 ensimmäinen 
ajanvaraus on maanantaina 9.1. Muissa asioissa 
keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi sopia 
suoraan diakoniatyöntekijän kanssa.

Diakonia

Tiepiiri – aikuista keskustelua 
seuraamisesta 
sunnuntaina 11.12. klo 18 

Vanhassa pappilassa 

Seuraa sinä minua, sanoo Jeesus. 
Mitä se tarkoittaa itse kenellekin? 

Tätä pohditaan syksyllä kerran kuukaudessa Oulun 
Vanhassa pappilassa järjestettävissä aikuisten 

keskustelupainotteisissa srk-illoissa, joita kutsutaan 
rennosti Tiepiiriksi. 

11.12. Tiepiirissä ollaan joulutunnelmissa.  
Musiikista vastaa Risto Ainali. Kahvitarjoilu. 
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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.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
p. 040 7430 371
Kanttori 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
p. 040 7430 382
Suntio 
p. 040 5858 010
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Päiväkerhot normaalisti.
Perhekerho to 8.12. klo 10 
srk-talolla. 
Lähetysiltapäivä to 8.12 klo 
14 srk-talolla. ”Ru-
kousmatka maail-
malle”.
Ystävyydenta-
lo pe 9.12. klo 
10 srk-talolla.
Lapsiparkki 
perjantaisin klo 
9–12 kerhohuo-
neella, 3–6-vuoti-
aille. Maksuton, mutta 
paikka on varattava etukä-
teen joka kerralle (ma-to) Sil-
ja p. 043 2111 916. 
Messu su 11.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Pyhäkoulu sa-
kastissa saarnan aikana.
Englanninkieliset kauneim-
mat joululaulut su 11.12. klo 
18 kirkossa. Lue juttu s. 7.
Limingan seudun musiikki-
opiston joulukonsertti srk-

talolla ma 12.12. klo 18. Kaik-
ki tervetuloa mukaan!
Metsähanhet ti 13.12. klo 15 
srk-talolla.

Raamattupiiri ti 13.12. 
klo 18.30 srk-talolla.

Lumilyhty: Kau-
neimmat joulu-
laulut ke 14.12. 
klo 14.
Päivähoidon jou-
lujuhla ke 14.12. 

klo 17.30–19.30. 
Kuoroharjoitukset 

ke 14.12. klo 18.30 srk-talolla. 
Tulossa: Friday Club pe 
16.12. klo 17.30–19.30 (0.–
4.-lk) Tarkemmin ensi viikon 
lehdessä.
Tulossa: Kauneimmat joulu-
laulut kirkossa 18.12. klo 18.
Ry:n toimintaa: Pe 9.12. klo 
19 Raamattuluokka 5.–6.-lk 
Nikula ja 7.–8.-lk A & A Aspe-
gren. Ma 12.12. klo 19 sisar-
piiri ry:llä.
Kuollut: Elma Sofia Malmi-
aho 91.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Srk-talo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
vs. Kirkkoherra
p. 044 3506 041
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Kirkkokuoro to 8.12. klo 
18.30. ja ke 14.12. klo 18.30.
Ei päiväpiiriä ke 14.12.
Kerhojen, päiväpiirin ja 
päivähoidon joulukirkko 
to 15.12. klo 10
Saarenkartanon jouluhar-
taus to 15.12. klo 14.
Raamattu- ja rukousilta ti 
13.12. klo 18 srk-salissa pik-
kujoulun merkeissä.
Kuollut: Pertti Juhani Haa-
pala 64.

Englannin-
kieliset 

kauneimmat 
joululaulut 

su 11.12. klo 18 
kirkossa.

Kyläjoulukalenteri
to 8.12. Havukranssien tekemistä srk-salissa klo 

15–18. Tuo kuusen- tai katajanhavuja + 
oksasakset tai sivuleikkurit mukanasi.

pe 9.12. Päiväkoti OnnenSaari, Kenttäläntie 8. 
Oulun konservatorion opiskelijoiden 
joulumusiikki kirkossa klo 18. Luovontie 50.

la 10.12. Luovon Martat – piparien leivontaa srk-
salissa klo 10–14. Luovontie 52.

su 11.12. Luovon Puikkari Marjaniemessä, joulukahvit 
klo 11–15. Marjaniementie 794.

  Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18. 
Luovontie 50.

ma 12.12. Järvelän kellopaja klo 15–18, 
Kaunakaupungintie 12.

ti 13.12. Sunikarin ranta klo 15–18. Tule sytyttämään 
Lucianpäivän kynttilä rantaan. Lämmintä 
juomaa tarjolla Seinijoen mökissä.

ke 14.12. Kunnantalo klo 12–16, Luovontie 176.
to 15.12. Perhepäiväkoti Tuomikka klo 15–18. 

Haapalantie 4.

Joulumusiikkia 
kirkossa
• Konservatorion 
opiskelijoiden 
joulumusiikki 
pe 9.12. klo 18 kirkossa
• Kauneimmat 
joululaulut su 11.12. 
klo 18 kirkossa, 
torttukahvit lähetystyön 
hyväksi klo 17.30.
• Joulukonsertti 
su 18.12. klo 18 kirkossa.
Kamarikuoro Aiolos, 
Kempeleen lukion 
kamarikuoro ja Hailuoto-
kvartetti.

A ar o Ku k ko h ov i

Yksinasuvien 
jouluateria 
pe 16.12. klo 13 srk-salissa. 
Kyytiä voi kysyä Marjalta, 
p. 040 7430 382.

Joulutunnelma tulee lasten ilosta

Aamuhämärissä 
Isonniemen leiri-
keskukseen saa-
puu lapsijoukko 

hoitajineen. Tie perille on 
pitkä ja pimeä, eikä lun-
ta ollut kulkijoita valaise-
massa. Neljän perhepäivä-
hoitajan muskariryhmä tu-
lee kimpsuineen ja kamp-
suineen valmistelemaan 
odotettua joulujuhlaa.

Nopeasti talvihorrok-
sinen leirikeskus täyttyy 
pienten askelten äänistä, 
puheensorinasta ja tule-
van ihmettelystä. Touhua 
on monenlaista ennen il-
lan kohokohtaa. Piparit on 
leivottava, joulukoristeet 
aseteltava, kynttilät ja roi-
hut nostettava esiin.

Perhepäivähoitajat Miia 
Kokkonen ja Marjo Pa-
pinaho pitävät yhteistä yk-
sityistä ryhmäperhepäivä-
kotia Kellossa, Tuula Kan-
nala-Moilanen toimii yk-
sityisenä ja Katariina Si-
milä kunnallisena perhe-
päivähoitajana. Naisia yh-
distää halu luoda lapsille 

elämyksiä ja tarjota kodin-
omaista päivähoitoa. 

– Pidämme kahdeksal-
letoista hoitolapsellemme 
kerran viikossa muskaria ja 
käymme seurakunnan per-
hekerhossa. Kristilliset ar-
vot ohjaavat työtämme ja 
huomioimme kirkkovuo-
den tapahtumat.  Lisäksi 
meillä on vappujuhlat, hal-
loweenit ja retkiä. Nyt ke-
räämme rahaa kevätret-
keen, Miia Kokkonen ker-
too.                                                                                                                  

Kaikki joulun 
elementit
Illan pimeydessä leirikes-
kuksessa syttyvät kynttilät 
ja roihut. Riisipuuro ja tor-
tut odottavat juhliin saapu-
via. Kutsuttuina ovat niin 
sisarukset, vanhemmat 
kuin isovanhemmatkin. 

Vieraat asettuvat pai-
koilleen, ja Jeesus-lapsi saa 
syntyä enkelten ja paimen-
ten ihmeteltäväksi, joulu-
pukki muoreineen touhu-
ta tonttujen kanssa ja lahjat 
löytävät omistajansa. 

– Ihana kokea ensim-
mäistä kertaa oman lapsen 
joulujuhla. Kaikki joulun 
elementit ovat mukana: las-
ten ilo, juhlan jännitys, jou-
luinen ohjelma. Joulujuhla 
polkaisee joulunodotuksen 
vauhtiin, vaikka ulkona ei 
jouluiselta näytäkään, Päi-
vi Annala tunnelmoi.

Annala on liikkeellä kol-
men sukupolven voimin. 
Mukana ovat puoliso Tapio 
Turpeinen, poika Tarmo ja 
isä Osmo Annala. 

Perheessä arkihuolet 
heitetään pariksi viikoksi 

joulun tienoilla ja vanhan 
maalaistalon isoon pirttiin 
valmistetaan perinteinen 
joulu.  

Joulunodotus 
voi alkaa
Illan edetessä väki hipsii ta-
kaisin kotikonnuilleen. Pai-
kalle jää vielä hetkeksi nel-
jä energistä naista apujouk-
koineen. Mitkä ovat tun-
nelmat kun yli kahdeksan-
kymmentä vierasta on kes-
titetty ja juhlat juhlittu? 

– Tämän eteen on teh-
ty hommia hämärästä hä-

märään. Näen joulun pe-
russanoman välittämisen 
erittäin tärkeänä, Marjo 
Papinaho toteaa.

Lasten iloiset ilmeet, 
loistavat silmät ja vanhem-
pien kiitokset antavat hy-
vän mielen, va-
kuuttavat per-
hepäivähoitajat 
tyytyväisinä. 

Pienet juhlijat ovat pian 
unten mailla. Huomenna 
on hoitopäivä eikä ole vai-
kea arvata, mitä muistel-
laan.

auliKKi alaKaNGaS

Joulujuhlan kohokohta palkitsee vaivan. Joulupukilla, muorilla ja tontuilla joulu on kiireistä aikaa.

Ku va t :  Au l i k k i  A la kan g as

Seimen on tehnyt Keijo Papinaho.
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Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Perhekerhon puurojuhlat 
Jokelan kerho to 8.12. klo 10 
srk-keskuksessa, Wirkkulan 
kerho 9.12. klo 10 srk-kes-
kuksessa, Martinniemen srk-
kodissa pe 9.12. klo 9.30, ja 
Kellon srk-kodissa to 
15.12. klo 10. Ker-
hot jäävät jou-
lulomalle ja 
jatkuvat vii-
kolla 2.
Rukouspii-
ri to 8.12. ja 
15.12. klo 18 
Puttaan Tu-
valla.
Joulumyyjäiset 
Puttaan Tuvalla la 
10.12. klo 10–14. Myytävänä 
kakkuja ja pipareita sekä hil-
loja ja mehuja. Monenlaisia 
käsitöitä. Sukat, töppöset ja 
lapaset on tehty konepestä-
västä villalangasta. Myytävä-
nä leivonnaisia, laatikoita ja 
käsitöitä. Voit myös pistäy-
tyä puurolla ja torttukahveil-
la. Jos et ehdi myyjäisiin, Put-
taan Tupa on avoinna torstai-
sin ja perjantaisin klo 12–15. 
Vanhemman väen joulu-

juhla su 11.12. alkaen klo 10 
messulla kirkossa, jonka jäl-
keen ohjelmallinen puuro-
juhla seurakuntakeskukses-
sa. Haukiputaan Lions Club 
tarjoaa ilmaista kuljetus-

ta juhlaan. Kuljetus-
pyynnöt to 8.12. 

mennessä dia-
koniatoimis-
toon p. (08) 
5472 636.
Omaishoi-
tajien ver-
taistukiryh-

mä ti 13.12. 
klo 13 srk-kes-

kuksen neuvot-
teluhuoneessa.

Martinniemen puuroilta ja 
kauneimmat joululaulut ti 
13.12. alkaen klo 17.30 jou-
lupuurolla ja torttukahvil-
la Martinniemen srk-kodilla. 
Lapsille jouluista askartelua. 
Kauneimmat joululaulut klo 
19, puhe Jaakko Kaltakari, 
mukana Haukiputaan Mies-
kuoro.
Nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ti 13.12. klo 18 Puttaan 
Tuvalla, joulukahvit. Seuraa-

Naisten piiri to 8.12. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 8.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 9.12. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Joulujuhla terveyskeskuk-
sen vuodeosastolla pe 9.12. 
klo 13.
Yhteys – Että jaksaisin su 
11.12. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Kauneim-

mat joululaulut. Kolehti lähe-
tystyölle. HouseBand säestää.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot klo 9.30–11 ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/lap-
si_perhe.htm. Perhekerhot 
jäävät joulutauolle viikon 50 
jälkeen. Lasten joulukirkot ti 
20.12. klo 9.15 ja klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa ke 
21.12. klo 9.15 ja klo 10 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 

Kirkkovaltuuston kokous 
to 15.12. klo 17 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Pöy-
täkirja nähtävillä 20.12.2011–
19.1.2012 klo 9–15 kirkko-
herranvirassa ja kotisivuilla 
www.evl.fi/srk/kempele/hal-
linto.htm. 
Kirkkokuoro ke 14.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kehitysvammaisten joulu-
kirkko ke 14.12. klo 13 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Kirkkokahvit jumalanpal-
veluksen jälkeen.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 14.12. klo 19 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori jää jouluta-
olle 10.12.
Varhaisnuorten kuorojen 
yhteinen harjoitus ja joulu-
puuro to 8.12. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Kuorot jää-
vät joulutauolle.
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/nuo-
risot_kerhot.htm. Varhais-
nuorten joulujuhla ke 14.12. 
klo 18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 9.12. klo 20 Van-
hassa pappilassa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–

va kerta 10.1.2012.
Jouluinen ilta kehitysvam-
maisille ja heidän läheisil-
leen ti 13.12. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Torttukahvit, oh-
jelmaa on ja lopuksi vierai-
lee joulupukki. Varaa pikku-
paketti mukaan.
Raamattupiiri ke 14.12. klo 
18 Puttaan Tuvalla. 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron joulumusiikkia 
kynttilän valossa ke 14.12. 
klo 20 Oulussa Pyhän Tuo-
maan kirkossa.
Lasten joulukirkko to 15.12. 
klo 18. Kirkkohetken jälkeen 
mehu- ja piparitarjoilu kirk-
kopihassa.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12-
15. Vuoden viimeinen auki-
olopäivä to 15.12. Joulutau-
on jälkeen toiminta jatkuu 
to 19.1.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: raamattuluokka pe 9.12. 
klo 18.30 ry:llä, joulujuh-
la su 11.12. klo 15 ry:llä, elä-
keläisten joulujuhla ti 13.12. 
klo 13 Jokikylän ry:llä. Kel-
lo: raamattuluokka pe 9.12. 
klo 17.30 ry:llä, joulumyyjäi-
set la 10.12. klo 12 ry:llä, jou-
lujuhlaharjoitukset su 11.12. 
klo 12 ry:llä, päiväkerho ma 
12.12. klo 17.30 ry:llä. Joki-
kylä: joulumyyjäiset la 10.12. 
ry:llä alkaen klo 11 ruokai-
lulla ja myyjäiset klo 12, yh-
teispyhäkoulu su 11.12. klo 12 
ry:llä, seurat su 11.12. klo 16 
ry:llä, yhteispäiväkerho ma 
12.12. klo 17.30 ry:llä, sisaril-

12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kahvila jää joulutaolle 12.12. 
jälkeen ja jatkuu kevätkau-
della 16.1.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 9.12. 
klo 18 4.–5.-lk Käkelä, Niitty-
rannantie 142. 6.–8.-lk Käl-
käinen, Horsmatie 19. Oulun 
seudun nuortenilta pe 9.12 
klo 19 Kiimingin ry. Päiväker-
hon adventtitapahtuma la 
10.12. klo 12 ry:llä. Laulupy-
häkoulu su 11.12. klo 12 ry:llä. 
Seurat 11.12. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerhon joulujuhla ti 13.12 
klo 12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 11.12. klo 14 
ry:llä.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kastetut: Tua Reeta Elviira 
Töyrylä, Saaga-Sofia Serafii-
na Halme, Elma Sylvia Pouk-
kula, Seela Aili Marikki Ka-
nanen.
Vihitty: Juha Gabriel Valta-
nen ja Erja Liisa Leinonen.
Kuollut: Pentti Eerik Heikki-
nen 77.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 
joulumusiikkia kynttilän valossa 
torstaina 15.12. klo 20 srk-keskuksessa. 

Johtaa Hannu Niemelä, yksinlaulu Jorma Kärnä ja Hen-
na-Mari Sivula, urut Elias Niemelä. Pääsylippu 5 euroa, 
tuntia ennen konserttia ovelta. Lipputuloista puolet 
menee Vienan-Karjalan joulukeräykseen.

Vähävaraisten 
jouluateria 

to 22.12. klo 12–14 
srk-keskuksessa.

Ilm. 14.12. mennessä 
kirpputori Linkin 

kassalle 
Herralantie 1.

lan pikkujoulu ti 13.12. klo 
18.30 Viljamaalla.
Kastetut: Sanni Lyydia Yli-
kangas, Nea Aleksandra Kris-
tiina Ilmola, Sara Jessica Sep-
pänen, Eetu Olavi Laitala, Sa-

kari Kauko Aleksanteri Salo-
ranta, Niklas Hannu Juhani 
Ojala, Seela Matleena Kor-
honen, Joel Olavi Petteri No-
kela, Erika Nina Mikaela Koi-
vukangas.

Kauneimmat 
joululaulut
kirkossa to 8.12. klo 13, Eeva Mertaniemi, 
Hannu Niemelä. 

Isoniemen leirikeskuksen kotakirkossa 
pe 9.12. klo 19, Jaakko Kaltakari, Hannu Niemelä.

kirkossa su 11.12. klo 17 perheille, Jari Flink, Else Sassi, 
seurakunnan lapsikuoro sekä klo 19, Helena Ylimaula, 
Else Sassi, puhallinorkesteri Virtuoso.

Kellon srk-kodilla ma 12.12. klo 19, Jari Flink, Else 
Sassi, Perjantaikuoro.

Martinniemen srk-kodilla ti 13.12. klo 19, Jaakko 
Kaltakari, Else Sassi, Haukiputaan Mieskuoro

kirkossa pe 16.12. 
klo 18, toimittaa 
Sami Puolitaival, 
Pekka Rintamäki, 
nuorten gospel-
ryhmä, toimitetaan 
viikkomessun kaavalla.

kirkossa su 18.12. 
klo 17, Martti Heinonen, 
Hannu Niemelä, 
Viihdepiikkarit sekä klo 
19, Arto Nevala, Hannu 
Niemelä, Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. 

Sotilassoittokunnan 
Sibelius-konsertti
torstaina 8.12. klo 19 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

Joulukonsertti 
Rantavuokot ja Rantaveikot
perjantaina 9.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Säestäjä ja sovitukset: Niilo Kiviniemi, juontaja: Jorma 
Jylhä. Vapaa pääsy. Ohjelma 8 euroa, osa tuotosta oman 
seurakunnan diakoniatyölle.
Järjestää: Rantalakeuden Eläkkeensaajat ja Kempeleen 
seurakunta

Eläkeläisten 
joulujuhla 
to 15.12. klo 13 Kokko-
kankaan seurakuntakes-
kuksessa. Linja-autokulje-
tus klo 12.15 Caritas-koti, 
klo 12.25 Palvelukoti Ho-
vila, klo 12.30 Kirkonkylän 
srk-koti, klo 12.40 Honka-
sen monitoimitalo ja myös 
matkan varrelta pääsee 
kyytiin. Muuta kuljetusta 
tarvitsevat voivat soittaa 
Leena Hintsalalle p. 040 
7790 365 tai Sirkku Mää-
tälle p. 040 7790 368.

Lähetysilta 
ti 13.12. klo 18 kirkonkylän 
srk-kodissa.  Marja Laitala 
kertoo nimikkolähettiper-
heemme kuulumisia Etu-
Aasiasta.

Kaikissa tilaisuuksissa runsaasti yhteislaulua. 
Kolehti lähetystyölle.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 8.12. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. 
Juhlan järjestävät eläke-
järjestöt ja seurakunta.
Iltahartaus radiossa YLE 1 
to 8.12. klo 18.50. Pauli Nie-
melä.
Päiväkerhot ja lasten parkki 
kokoontuvat viimeisen ker-
ran ennen joulua viikolla 49. 
Tervetuloa lasten joulukirk-
koihin viikolla 50.
Perhekerho pe 9.12. klo 
9.30–11 Jäälin kappelissa. 
Perhekerhot ja Perhekahvi-
lat jäävät joululomalle, toi-
minta jatkuu viikolla 3.
Pyhäkoulu su 11.12. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Koko perheen joulujuhla su 
11.12. klo 15 Huttukylän kou-
lulla perinteisellä ohjelmal-
la, järjestää Huttukylän Nuo-
risoseura ja Kiimingin seura-
kunta.
Kauneimmat joululaulut su 
11.12. klo 17 Jäälin kappelis-
sa, Terttu Rautiainen-Mulari, 
Eeva Holappa, Kiimingin Kiu-
rut johtajana Tiina Saukkorii-
pi-Haapala.
Kauneimmat joululaulut su 

11.12. klo 19 kirkossa, Har-
ri Isopahkala, Eeva Holappa, 
lauluryhmä Vanamot.
Juttunurkka ma 12.12. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtauspaikka. 
Juttunurkka jää joulutauol-
le, jatkamme toimintaa ma 
16.1. 2012.
Työttömien ja pie-
nituloisten elä-
keläisten ruo-
kailu ma 
12.12. klo 
11–12 Jää-
lin kappe-
lilla. Ruo-
kailun alus-
sa on joului-
nen hartaus-
hetki ja vieraa-
na työpajan väkeä. 
Jäämme joulutauolle, 
toiminta jatkuu 16.1.2012.

Limingan Seudun Musiikki-
opiston joulukonsertti Li-
mingan kirkossa Jean Sibe-
liuksen päivänä 8.12. klo 18. 
Tervetuloa! Vapaa pääsy.
Lähetysvintti ma 12.12. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja jut-
telun merkeissä.
Ystävärenkaan 
lauluharjoi-
tukset  ma 
12.12. klo 12 
Kotikolon 
yläkerrassa.
Hyvän mie-
len päi-
väkahvit ti 
13.12. klo 12 
jouluinen ta-
paaminen seura-
kuntatalolla. Syödään 
joulupuuroa ja lauletaan jou-
lulauluja. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps ja psykolo-
gi Antti Korhonen.
Seurakuntakerhon, omais-
hoitajien ja ystävärenkaan 
yhteinen joulujuhla  ke 
14.12. klo 12–14  srk-talolla. 
Tarjolla ruokaa, hiukan ohjel-

maa sekä yhteislaulua. Harta-
us Ilkka Tornberg.
Lakeuden kehitysvammais-
ten tuki ry:n joulujuhla pe 
9.12. klo 18 Limingan seura-
kuntatalolla. Tervetuloa!
Daavid ja Goljat -lastenil-

ta pe 9.12. klo 18 Tu-
poksen Vana-

mosalissa. Tu-
le laulamaan, 
leikkimään 
ja kisaa-
maan Gol-
jatin kans-
sa! Järjes-
tää Limin-
gan seura-

kunta.
Pyhäkoulut: 

Jouluinen perhe-
muskari ma 12.12. klo 18 

Vanamon kerhohuoneessa ja 
ke 14.12. klo 18 Koti-Pietilässä.
Nuorisotyö: Palveluryhmä 
kokoontuu ke 14.12. klo 15 
NuorisoNurkassa. Jouluinen 
gospelmessu la 17.12. klo 18 
Limingan kirkossa. Musiikista 
vastaa nuorten bändiryhmä. 
Messun jälkeen glögitarjoilu. 

Perhekerhot: Kirkonkylällä 
ti 13.12. Nyyttärit.  Tupokses-
sa ke 14.12. klo 9.30–11 Vana-
mossa. Nyyttärit.
Lähetystyö kiittää Wanhan 
Ajan Joulun vapaaehtoisia 
talkoolaisia, puuromaidon 
lahjoittajia sekä kaikkia puu-
rokahvilassa ja lähetysvintillä 
käyneitä. Tapahtuman tuotto 
oli vähän yli 3 000 euroa.
Partio: Pe 9.12. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17.  Joh-
tajien joulu alkaen klo 18.  
Katso lpk:n kotisivulta. Ma 
12.12. Sudenpentujen joulu-
vaellus.  Lisätietoa akeloilta 
ja lpk:n kotisivuilta. Ke 14.12. 
Jouluoperaatio Limingan ym-
päristössä seikkailijoille, tar-
pojille ja samoajille.  Lisätie-
toa lpk:n kotisivuilta. SEKO 4. 
Seikkailu- ja elämyskokemus 
Partiokämpällä klo 18–20.30.  
Tarkoitettu 13 v. / 2011 täyttä-
neille nuorille ja sitä vanhem-
mille.  Lisätietoa koulujen ja 
nuokkareiden ilmoitustauluil-
la sekä www. niittykarpat.fi. 
Pe 16.12. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17.  Jouluhar-
taus ja kahvitilaisuus partio-
johtajille ja aikuisille johtajille 
Oulujoen kirkossa.  Lähdem-
me yhdessä Kotikololta klo 
18. Ykkös partioasu päälle.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neidenkerho to 9.12. klo 12 
ry:llä. 
Kastettu: Eino Aslak Iisak-
ki Hyytinen, Otso Tuomo Jo-
hannes Karhumaa, Uljas Art-
hur Paakki, Siina Loviisa Tah-
kola.

Daavid 
ja Goljat-lasten ilta 

pe 9.12. klo 18 
Tupoksen Vanamosalissa. 

Tule laulamaan,
 leikkimään ja 

kisaamaan Goljatin 
kanssa!

Kastetut: Julius Eevert Petäjäjärvi, Urho Hermanni Mäkelä, 
Joacim Anttonio Koistinen, Stella Bettiina Kaisto, Viivi Ma-
ria Hanhela, Tuomas Mikael Turunen, Elle Iita Maria Marje-
ta, Aleksi Petteri Juola. 
Vihityt: Kimmo Sami Olavi Kolehmainen ja Sanna Katarii-
na Lammela,  Juha-Matti Tuomas Tiikkala ja Enni Katarii-
na Antikainen.
Kuolleet: Hellevi Orvokki Kauppila e Ruonakangas 82.

Eläkeläisten seurakuntaker-
hojen yhteinen joulukerho 
ma 12.12. klo 13–15 Suvelas-
sa. Kuljetuspyynnöt to 8.12. 
klo 16 mennessä virastoon 
p. 040 5844 406. Joka pienen 
paketin tuo, se pienen pake-
tin saa (arvo 2–3 €).
Diakoniapiiriä ei ole ma 
12.12. Jäälin kappelilla. Tal-
koot 13.–14.12. klo 8– joulu-
myyjäisiä varten Jäälin keitti-
öllä. Tiedustella voi Jaanalta 
p. 040 5793 248. Kaikki mu-
kaan talkoilemaan!
Esikkoryhmä ti 13.12. klo 
10–12 Jäälin kappelilla. Ryh-
mä ensimmäisen lapsen saa-

neille vanhemmille kahvi-
kupposen äärellä. 

Jäämme joulu-
tauolle tämän 

jälkeen.
Raamat-
tupiiri ke 
14.12. klo 
18.30 Jää-
lin kappe-

lin neuvot-
teluhuone, 

Sauli Ojalehto
Joulumyyjäiset to 

15.12. klo 10–14 Jäälin 
kappelilla. Myytävänä perin-
teiset joululaatikot, leivon-
naisia, käsitöitä ja arpajaiset. 
Tuotto oman seurakunnan 
diakoniatyölle. Tervetuloa!
Tule ja seisahdu joulusei-
men äärelle. Seimi on esillä 
Jäälin kappelin uuden puo-
len aulan ikkunassa. Seimen 
ovat rakentaneet Jäälin dia-
koniapiiriläiset.

Limingan Seudun Musiikkiopiston 

joulukonsertti 
Jean Sibeliuksen päivänä 

torstaina 8.12. klo 18 Limingan kirkossa

Tervetuloa! Vapaa pääsy.

Raamattupiiri to 15.12. klo 
10 Lähimmäisen tuvalla Van-
halla koululla.
Naisten saunailta to 15.12. 
klo 18 Suvelassa. Tule viet-
tämään yhteistä aikaa sau-
noen, rentoutuen ja pientä 
iltapalaa nauttien.
Koitelin joulu torstaina 
15.12. klo 18–20 Koitelissa. 
Joululauluja, tontturasteja ja 
joulukuvaelma, yhdessä Kii-
minki-seuran kanssa.
Nuorisotyö: Musaryhmä (ki-
taransoiton alkeita) to 8.12. 
klo 16.30–18 Jäälin kappe-
lin nuortentilassa. Musaryh-
mä ke 14.12. klo 18–20 Jää-
lin kappelin nuortentilassa. 
Nuorten ilta (”Maailman kai-

kissa kylissä”) to 8.12. klo 18–
20 Jäälin kappelin nuortenti-
lassa.
Nuorten joululeiri pe 16.– 
18.12.Suvelassa. Ilmoittautu-
miset 9.12. mennessä Sepille, 
p. 040 7431 903  (Ilmoita ni-
mi, osoite, allergiat, oma ja 
huoltajan puhelinnumero). 
Saat kirjeen ennen leiriä, jos-
sa tarkemmin tietoa.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 9.12. klo 
19 Rauhanyhdistys. Joulu-
myyjäiset la 10.12. klo 16 
Rauhanyhdistys, alkuharta-
us Aarne Mikkonen. Seurat 
su 11.12. klo 17 Rauhanyh-
distys, Matti Närhi ja Mikko 
Kälkäjä.

Perinteiset 
lasten joulukirkot 

ma 12.12. klo 10 
Jäälin kappelissa

ke 14.12. klo 9 ja 10 
Jäälin kappelissa

pe 16.12. klo 9 ja 10 
Kiimingin kirkossa

Joulunaika perhetyössä
Lasten kauneimmat joululaulut
Maanantaina 12.12. klo 18 alkaen
seurakuntakeskuksessa. 
Miia Seppänen ja Eeva Holappa. 
Kiiminkijoen koulun Lucia-kuoro, 
johtaa Eeva-Liisa Pietiläinen.
 
Koitelin joulu
Torstaina 15.12. klo 18–20 Koitelissa
tunnelmallinen Koiteli, joululauluja, 
joulukuvaelma, tonttujuttuja, 
mahdollisuus myös paistaa 
makkaraa nuotiopaikoilla 
(omat makkarat mukaan).
 
uudenvuoden tapahtuma 
31.12. klo 18–20 Kimmokkeella.
 
Perhemessu, Kummin kanssa kirkkoon
perjantaina 6.1.2012 klo 10 Kiimingin kirkossa.
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Kauneimmat joululaulut 
sunnuntaina 11.12. klo 19 kirkossa.

Kauneimmat joululaulut 
perjantaina 16.12. klo 19 Rantakylän kappelilla.

Jouluinen gospelmessu 
lauantaina 17.12. klo 18 kirkossa.

Kauneimmat joululaulut ja 
Vanamon joulukirkko 
sunnuntaina 18.12. klo 15 TupoksenVanamossa.

Aaponpäivän konsertti 
sunnuntaina 18.12. klo 19 kirkossa.

Joulukonsertti 
torstaina 22.12. klo 19 kirkossa. Johanna 
Sankilampi, laulu. Jussi-Pekka Heikkilä, piano.

Vihitty: Jarmo Eino Eerik Lai-
tinen ja Ritva Liisa Maijala.
Kuollut: Erkki Kalevi Hanno-
nen 66, Heikki Immanuel Pit-
käkoski 86.

Tervetuloa 
Jouluseimelle

Jouluseimi on 
katseltavana Jäälin 

kappelin uuden 
puolen aulan ikkunassa. 

Seimi on esillä 
1. adventista 
loppiaiseen.
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eurakunnissa tapahtuu 8.–15.12.2011S
Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Pyhäkoulut Salonpäässä ja 
Repussa su 11.12. klo 12.
Hartaus ke 14.12. klo 13.30 
Salonkartanossa Joulukuva-
elma, Minna Salmi ja vapaa-
ehtoiset.
Lasten joulukirkot  ke 14.12. 
klo 9, 10 ja 11. Viimeisen jou-
lukirkon jälkeen kirkkokah-
vit srk-talolla.
Ei Lähetysiltaa ke 14.12. 
Osallistumme Sofia Magda-
lenan konserttiin kirkossa 
klo 19.
Pyhäkoululaisten Joulujuh-
la srk-talolla su 18.12. klo 12. 
Kaikki pyhäkoululaiset ja py-
häkoulun opettajat perhei-
neen ja ystävineen ovat ter-
vetulleita! Juhlassa lasten 
esittämä joulukuvaelma ja 
tietysti kaikille joululahjat ja 
joulupuuroa!
Musiikkiryhmät: musiikki-
kerho ke klo 15–16 Repussa, 
lapsikuoro ke 17–18 srk-ta-

lolla, Uusi Ääni to klo 18–20 
srk-talolla ja nuorten kuoro 
pe klo 19–20.30 srk-talolla. 
Kirkonkylän ry: Joululau-
luilta pe 9.12. klo 19 kirkos-
sa, ja Oulun seudun nuorte-
nilta klo 19 Kiimingin ry:llä. 

Omaishoitajien ryhmä to 
8.12. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä.
Hartaus to 8.12. klo 14 Vire- 
kodissa, Pekka Kyllönen.
Kauneimmat joululaulut to 
8.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Ossi Kajava, Pek-
ka Kyllönen.
Kauneimmat joululaulut su 
11.12. klo 19 kirkossa, kirkko-
kuoro, kanttorina Ossi Kaja-
va, puhe Jouni Heikkinen.
Joulukonsertti ma 12.12. klo 
19 kirkossa, Utajärven puhal-
linorkesteri, Ylikiimingin pu-
haltajat, Muhoksen ja Ylikii-
mingin kirkkokuorot, Petri 
Aho, Tuomo Rahko.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 12.12. klo 18 seurakunta-
talossa.
Päivä- ja perhekerhojen jou-
lujuhla ti 13.12. klo 
18 kirkossa ja jou-
lupuuro seura-
kuntatalossa. 
Kauneim-
mat jou-
lulaulut ti 
13.12. klo 19 
Laitasaaren 
rukoushuo-
neella, Ossi Ka-
java, Jouni Heik-
kinen.
Puurojuhla ke 14.12. klo 13 
Muhoksen palvelukodissa, 
Pekka Kyllönen. 
Hartaus ja kauneimmat jou-
lulaulut ke 14.12. klo 15 Ran-
takodissa, Pekka Kyllönen. 
Rukouspiiri ke 14.12. klo 

17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Työttömien joulujuhla ruo-
kailuineen to 15.12. klo 
11.30 alkaen seura-
kuntatalossa. Il-
moittautu-
miset viim. 
8.12. kirkko-
herranviras-
toon p. 5331 
284.
Kauneim-
mat joululau-
lut to 15.12. klo 
13 Päiväkeskuk-
sessa, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut to 
15.12. klo 14 Mikevan palve-
lukodeissa, Ossi Kajava, Pek-
ka Kyllönen.      
Diakoniatoimistossa ei kä-
sitellä avustusanomuksia 

14.12.2011–1.1.2012 
välisenä aikana.

Kuorot: Ke 
14.12. klo 
10.30 päivä-
kuoron ja 
klo 17 lap-
sikuoron 

harjoitukset 
seurakunta-

talossa ja klo 
18.30 kirkkokuo-

ro Koortilassa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä jo-
ka toinen torstai klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la (parilliset viikot). Kylmä-

länkylän kappelin perheker-
ho keskiviikkoisin klo 15–17, 
yhteyshenkilö Satu Kukkoho-
vi p. 050 5467 278. Päivä- ja 
perhekerhojen joulujuhla ti 

13.12. klo 18 kirkos-
sa, jonka jälkeen 

joulupuuro 
seurakunta-
talossa.  
Nuoret/rip-
pikoulut: 
Koulupas-
toripäivystys 

torstaisin klo 
11–12.15 ylä-

koululla ja lukiol-
la. Päivystys nuoriso-

toimistolla pe 9.12. klo 15–
17. Yökahvila Valopilikku la 
10.12. klo 19–24 Nuokkarilla. 
Raamattupiiri su 11.12. klo 
12–13 srk-talon alakerrassa. 
Nuorten jouluinen iltakirk-
ko ke 14.12. klo 18 kirkossa, 
Simo Pekka Pekkala, Timo 
Ustjugov.
Partio: Partiolaisten joulu-
juhla ma 12.12. klo 18 Koor-
tilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Kauneimmat joulu-
laulut ti 13.12. klo 19, Ossi Ka-
java, Jouni Heikkinen. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 10.12. klo aikuisten joulu-
juhla ry:llä. Su 11.12. klo 14 
seurat ja joululaulutuokio 
ry:llä. Ma 12.12. klo 17.30 ja 
klo 18.30 päiväkerhot ry:llä. 
Ti 13.12. klo 13 lauluseuraker-
ho Rauni ja Teuvo Töllillä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-

Seurakuntatalon 
juhlasalista 

löytynyt 24.10. 
kultasormus. 
Tiedustelut 

taloustoimistosta 
p. (08) 533 1174. 

Myyjäistavaroiden vastaan-
otto ja ruokailu  la 10.12. klo 
15  klo 16.30 myyjäiset klo 19 
jouluinen iltaohjelma. Raa-
mattuluokka I su 11.12. klo 
12 ry, raamattuluokka II, Ky-
länpuoli ja Keskikylä ry, Kar-
huoja; Tuomas Lääkkö klo 16 
seurat ry Pekka Tuomikos-
ki, Markku Seppänen. Lau-
luseuroja kodeissa: ti 13.12. 
klo 18.30 Keskikylä: Lepis-
töllä, Käpytikankuja 5. Ke 
14.12. klo 112 Varttuneiden 
kerhon joulujuhla ry.
Salonpää ry:  Joulujuhla su 
11.12. klo 14 ry. Seurat su 
18.12. klo 16 ry.
Kastettu:  Elviira Aada Emi-
lia Sipola, Elsa Adeliina Pit-
kälä, Väinö Eerikki Brusila, 
Neea Aleksiina Vinkki, So-
phia Maria Niemistö, Adelia 
Eveliina Lääkkö.

tys: To 8.12. klo 19 sisarilta. 
Pe 9.12. klo 18 raamattuluok-
ka Kestillä. Klo 19 Oulun seu-
dun nuortenilta Kiimingin 
ry:llä. La 10.12. joulumyyjäis-
ten ruokailu klo 13 ja myyjäi-
set klo 14 ry:llä. Su 11.12. klo 
16 joulujuhla ry:llä. Ti 13.12. 
klo 13 lauluseurakerho R. ja 
T. Töllillä. 

Kastettu: Martta Aune Ma-
ria Kari, Ella Emilia Ratilainen, 
Viljami Erkki Olavi Järvitalo.
Vihitty: Tapio Antero Kämä-
räinen ja Pirjo Riitta Ervasti.
Kuollut: Katja Karoliina Suu-
tari 6, Usko Lindström 61, Es-
ko Olavi Koivikko 63, Arto 
Paavo Kalevi Määttä 66.

Joulun kellot 
-konsertti

torstaina 15.12. klo 19.30 Muhoksen kirkossa. 

Konsertissa esiintyvät sopraano Kaisa Ranta, 
pianisti Outi Nissi ja kanttori dir. cant. Ossi Kajava. 

Seurakunnan tervehdyksen tilaisuuteen tuo 
kirkkoherra Jouni Heikkinen.

Konserttiohjelma koostuu rakastetuista 
suomalaisista joululauluista. Konsertissa kuullaan 

myös urku- ja pianomusiikkia.
Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksen kirjastokahvila 
myy lippuja ennakkoon 14.12. saakka. Lippuja saa 
myös kirkon ovelta tuntia ennen konsertin alkua. 

Liput 15 € / 12 €.

Järjestää: Muhoksen Musiikkipäivien 
kannatusyhdistys ry ja Muhoksen seurakunta

 

Päivä- 
ja perhekerhojen 
joulujuhla ti 13.12. 

klo 18 kirkossa, 
jonka jälkeen 
joulupuuro 

seurakuntatalossa.  

Työttömien Jouluateria 
perjantaina 16.12. klo 15 seurakuntatalolla.

Ruoka-aineallergiat ja ilmoittautumiset 
12.12. mennessä p. 044 7453 848 / Riitta

Sofia Magdalena 
-lauluyhtyeen konsertti 
Oulunsalon kirkossa ke 14.12. klo 19.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

KAUNEIMMAT  
JOULULAULUT 

OULUNSALON KIRKOSSA 

Su 11.12. klo 16  
*mukana gospelryhmä 

Su 11.12. klo 18 
*mukana Oulu Sinfonian alttoviulukvartetti 

Ke 21.12. klo 18 
Kaikissa tilaisuuksissa kerätään kolehti 

Suomen Lähetysseuran työlle. 

JOULUMYYJÄISET 
 

Su 11.12. klo 15-20 srk-talolla 
Torttukahvit, laatikoita,  

leivonnaisia ja  
käsitöitä, arvonta.  

Tuotto lähetystyölle. 
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

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

Kuorot ja kerhot ohjaajien il-
moittamina aikoina. 

KeSTiLä
Rauhanyhdistyksen joulu-
myyjäiset pe 9.12. klo 8–10 
vanhassa srk-kodissa.
Seurat su 11.12. klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Seurat su 11.12. klo 19 ry:llä, 
Arttu Kamula.

PiiPPOLa
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 11.12. klo 14 srk-kodissa, 
Tuomo Koivukangas.
Seurakuntakerhon joulu-
juhla ke 14.12. klo 12 srk-ko-
dissa. 
Avioliittoon vihitty: Arto Ta-
pani Erik Pellikka ja Anu Ou-
ti Orvokki Hyvönen.

PuLKKiLa
Veteraanien ja seurakun-
takerhon adventtijuhla pe 
9.12. klo 12 srk-talossa.
Vapaaehtoisten kirkkopyhä 
su 11.12. Messu klo 10 kirkos-
sa. Kirkkokahvit seurakunta-
talossa.
Ehtoollishartaus su 
11.12. klo 14 vuo-
deosastolla.
Adventin lau-
luseurat ti 
13.12. klo 18. 
Pirkko ja Pent-
ti Jarvalla, Nie-
mentie 116.
Jouluhartaus ja 
-lauluja pe 16.12. klo 13 
Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 16.12. 

klo 19 ry:llä.
Kastettu: Hilda Elviira Palo-
saari.
Kuollut: Taimi Kyllikki Kinnu-
nen s. Malo 88.

PyHänTä
Kappelin joulujuhla to 8.12. 
klo 10.30 srk-talossa.
Joulujuhla su 11.12. klo 15 
ry:llä.
Eläkeliiton Pyhännän yh-
distyksen 40-vuotisjuhla ti 
13.12. Yhdistyksen lipun vih-
kiminen klo 10.30 kirkossa, 
toimittaa Saila Karppinen. 
Ruokailu ja juhla srk-talossa.
Varttuneen väen joulujuh-
la to 15.12. klo 12 Nestorissa. 
Kastettu: Jaakko Antti Iisak-
ki Hyvärinen.
Avioliitoon kuulutettu: 
Henri Ilari Koskelo ja Tuulia 
Helmiina Kivioja.

RanTSiLa
Kappelin joulujuhla to 8.12. 
klo 11 srk-talossa. Kyyditys p. 
020 7109 860 tai diakonissa p. 
020 7109 733. 
Juonnettu virsilauluilta pe 

9.12. klo 19 kirkossa.
Joulujuhla la 10.12. klo 

18.30 ry:llä.
Syöpäkerhon jou-
lujuhla su 11.12. klo 
12 srk-talossa.
Eläkeliiton joulu-
juhla ti 13.12. klo 11 

srk-talossa. 
Varttuneiden jouluker-

ho ti 13.12. klo 12 ry:llä.
Kuollut: Marja-Leena Kyllikki 
Pelkonen s. Mehtälä 71.

Nuttupiiri to 8.12. klo 17 srk-
talolla torttukahvien mer-
keissä viimeisen kerran tälle 
vuodelle. Ensi vuonna jatke-
taan nuttuilua ”uusin kujel-
min”.
Jouluaskarteluilta to 8.12. 
klo 18 Temmeksen srk-talolla.
Nuortenilta to 8.12. klo 
18.30–20 Murron kerhohuo-
neessa ja pe 9.12. klo 18–20 
Tyrnävän srk-talon kerhohuo-
neessa.
Muualla rippikoulunsa käy-
vien nuorten ilta pe 9.12. klo 
18–20 Tyrnävän srk-talon sa-
lissa.
Hartaus ma 12.12. klo 14 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerhon, diakoni-
an ja lähetyksen joulujuhla 
ti 13.12. klo 12 Tyrnävän srk-
talolla. Halutessasi voit tuoda 
pikku lahjan mukanasi.
Lasten jouluhartaus to 
15.12. klo 9.30 ja 10.15 Tyrnä-
vän kirkossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 
12 ry:llä, ruokailu klo 11. Su 
11.12. klo 14.30 hartaus Vil-
laTyrnissä ja 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulujuhla su 11.12. klo 14 
ry:llä.
Kastettu: Elias Benjami Jänt-
ti, Niilo Matti Tapio Paaso, 
Tilla Elmiina Saikkonen, Eeli 
Petrus Salmi, Klaus Onni Ee-
mil Sivula.
Kuollut: Marja-Leena Kyllikki 
Pelkonen s Mehtälä 70.

Jouluelintarvikekeräys 
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää jo perin-
teeksi tulleen jouluelintarvikekeräyksen, johon voivat 
osallistua kaikki, jotka haluavat ”lahjoittaa” Tyrnäväl-
lä asuville vähävaraisille perheille ja yksineläjille parem-
man joulun.

Voit tuoda kuivaelintarvikkeita, kuten riisiä, hiutaleita, 
sokeria, kahvia jne. tai säilykkeitä, keksejä, suklaata ym. 
jouluun liittyvää diakoniatyöntekijöille torstaina  8.12. 
klo 9–18 Tyrnävän seurakuntatalo / diakoniatoimisto, 
Mankilantie 1
Emme voi ottaa vastaan ”jääkaappituotteita”, kuten 
juustoa yms. Jos et pääse kyseisinä ajankohtina tuomaan 
elintarvikkeita, voit sopia tuonnista.

Lisätietoja Riitta Pesonen p. 044 7372 630 ja 
Salme Kinnunen p. 044 7372 631

Joulumyyjäiset 

Tyrnävän seurakuntatalolla la 10.12. klo 10–12.
Myytävänä on monenlaista ”mukavaa”, 

kuten leivonnaisia, käsitöitä ja joululaatikoita. 
Loppurahoilla voi ostaa arpoja ja torttukahvit.

Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana 
Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys.

Joululauluilta
torstaina 8.12. klo 18.30 Junnonojan rukoushuoneel-
la. Samuel Korhonen, Pekka Kyöstilä, Timo Hakkarai-
nen. Joululaulutilaisuuden jälkeen kyläyhdistyksen jär-
jestämänä torttukahvit, arpajaiset ja myyjäiset Laakko-
lan koululla.
keskiviikkona 14.12. klo 19 Mankilan rukoushuoneella.
Hartaus Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. 
Torttukahvit.

Kauneimmat joululaulut
la 10.12. klo 19 Pyhännän kirkossa
• Merja Jyrkkä ja Veijo Kinnunen
• lapsi- ja nuorisokuoro
su 11.12. klo 19 Rantsilan kirkossa
• Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen
• Rantsilan Stellat ja projektikuoro
ke 14.12. klo 19 Kairanmaantalolla Leskelässä
• Perttu Kyllönen ja Unto Määttä
pe 16.12. klo 19 Shellillä Piippolassa
• Perttu Kyllönen ja Unto Määttä
su 18.12. klo 19 Kestilän kirkossa
• Saila Karppinen ja Unto Määttä
• Kestilän kirkkokuoro
su 18.12. klo 19 Piippolan kirkossa
• Perttu Kyllönen ja Unto Määttä
• Violakuoro, johtaa Saara Heinonen
• Mieskuoro, johtaa Saara Heinonen
su 18.12. klo 19 Pulkkilan kirkossa
• Merja Jyrkkä ja Pekka Kyöstilä
• Pulkkilan kirkkokuoro
ma 19.12. klo 19 Tavastkengän koululla
• Perttu Kyllönen ja Veijo Kinnunen

Limingan 
musiikkiopis-
ton konsertti
ti 13.12. klo 19 

Rantsilan 
srk-talossa.

 Joulukonsertti 
torstaina 22.12. klo 19  Rantsilan kirkossa.

Joose Vähäsöyrinki, laulu. Vesa Kajava, säestys.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Jouluinen 
musiikkitilaisuus 
lauantaina 17.12. klo 19 
Pyhännän kirkossa.

- Pyhännän 
kappelineuvoston 
tiernapoikaryhmä

- Anne Kyllönen, laulu
- lapsi- ja nuorisokuorot
- hartaus Perttu Kyllönen
- kanttorina 
 Veijo Kinnunen

Kauneimmat Joululaulut 
perjantaina 9.12. klo 19 "Röön Retretissä" Tuula 
ja Esko Länkisellä Kylmäläntie 135a. Myytävänä 
käsitöitä ja arpoja. Tuotto Suutarinkylä-Ylipään 
diakoniakylätoimikunnalle. Lämpimästi tervetuloa! 
Ps. lämmintä ylle ja alle.

”Kuulen taivaan tiukujen 
soivan”- joulukonsertti 
lauantaina 10.12. klo 16 Tyrnävän kirkossa, Jaana 
Pöllänen. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Kauneimmat Joululaulut 
sunnuntaina 11.12. klo 17 Temmeksen kirkossa 
ja klo 19 Tyrnävän kirkossa.

Joulukonsertti 
torstaina 15.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa, baritoni 
Hannu Ilmolahti, Pentti Korkiakoski piano ja 
urut. Tuttuja hengellisiä lauluja ja tunnetuimpia 
joululauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Jouluinen 
Puurohetki

Työttömille ja Yksineläjille
pe 23.12 klo 14 Tyrnävän 

seurakuntatalolla

Tulehan viettämään kanssamme jouluista 
yhdessäolon hetkeä puurolautasen 

ja laulujen merkeissä.

Tarjoilun vuoksi pyydämme 
ilmoittautumisia ma 19.12. 

mennessä.
Salme Kinnunen, p. 044 7372 631 tai 

Riitta Pesonen, p. 044 7372 630.



24    Nro 41    8.–15.12.2011

R aamatun kertomus voi he-
rätä aivan uudella lail-
la eloon, kun näkökulma 
vaihtuu. 

Rooleihin menemällä varsin-
kin lapset ja nuoret, joilla on vielä 
vähän elämänkokemusta, pääse-
vät "sisältäpäin" kokemaan erilai-
sia ilmiöitä ja ihmiskohtaloita. Se 
voi olla avartavaa ja hoitavaa, toi-
sinaan opettavaistakin. 

Tuiran seurakunnan lasten-
ohjaaja Marja Raatikainen ker-
too, että juuri pidetyssä päiväko-
din hartaushetkessä elettiin Ma-
rian ja Joosefin matka Nasaretis-
ta Betlehemiin aasin näkökul-
masta. 

yli 50 nukkea
Suuresta kirjasta
Tuiran seurakunnalla on viiti-
senkymmentä itsetehtyä lyijyjal-
kanukkea. Ne ovat ihmishahmo-
ja Raamatun kertomuksista. On 
opetuslapsia, naisia, lapsihahmo-
ja ja tietenkin Jeesus-nukke. Myös 
aasinukke ja lammasnuket ovat 
käytössä. 

Lyijyjalkanukketeatterin avul-
la elävöitetään tuhansia vuosia 
vanhat kertomukset tuoreiksi ja 
uusiksi – sellaisiksi, että päiväko-
din lapset saavat ne haltuunsa elä-
myksenä. Sellaisesta jää muistijäl-
ki vuosiksi eteenpäin.

Flanellista  
on moneksi
Yksi väline kuvaelmien esittämi-
seen ovat flanellokuvat, jotka on 
tehty nimenomaan Raamatun 
kertomusten elävöittämiseen. Ne 
ovat flanellikankaisia kuvia, jot-
ka tarttuvat isoon flanellikankai-
seen taustatauluun. 

A2-kokoinen taulu voidaan 
taittaa kaksinkerroin, joten sitä 
voidaan helposti kuljettaa esitys-
paikasta toiseen. Flanellot ovat jo 
vanha juttu, mutta ne ovat hyvin 
käytännöllinen tapa tehdä tari-
nat eläviksi.

Marja Raatikainen kertoo 
myös, että aiemmin tehtiin Kris-
tallidraaman nimellä kulkenei-
ta esityksiä. Niiden pohjana oli-
vat lasten keksimät tarinat, joista 
tehtiin esityksiä esimerkiksi yh-
teisvastuujuhliin.

Radiopyhäkoulu 
joka sunnuntai
Yksi areena, jolla Marja Raati-
kainen käyttää draamaa työväli-
neenä, on radiopyhäkoulu. Sun-
nuntaisin radioaalloilla seikkailee 
Muru-hahmo yhdeksänminuutti-
sissa jaksoissa. Silloin ollaan pel-
kästään kuuloaistin ja äänen va-
rassa. 

Radiopyhäkoulua voi kuun-
nella sunnuntaisin Radio Pookis-
sa kello 9.45 ja Radio Deissä kel-
lo 11.30.

Pääsiäisvaellukset ovat viime 
vuosina olleet näyttäväsi esillä 
julkisuudessa valtakunnallises-
tikin. Niistä on tullut suosittu 
pääsiäisajan kohokohta eri puo-
lilla Suomea. Niitä on järjestetty 

Raamattu 
elävöityy 
draamassa

E l s i  S a l ovaa ra

xxxx

myös useissa Rauhan Tervehdyk-
sen tilaajaseurakunnissa. 

Joulukuvaelma  
on suurin ponnistus
Tuiran seurakunnan draama-
työskentelyn suurin vuosittainen 
voimainponnistus on jouluku-
vaelma. Sen tekemiseen osallis-
tuu suuri joukko seurakuntalai-
sia papeista kanttoreihin ja nuori-
so- ja lapsityöntekijöihin. Muka-
na on niin lapsia kuin aikuisia, se-
kä seurakunnan työntekijöitä että 
vapaaehtoisia. 

Jouluaaton hartauskuvaelmia 
on järjestety jo liki kahdenkym-
menen vuoden ajan. Kuvaelman 
suunnitteli aikoinaan nyt jo eläk-
kelle siirtynyt lastenohjaaja Tert-
tu Aakko. Esitystä katsomassa on 
ollut yleensä täysi sali.

Lapsia nähdään enkeleinä ja 
paimenina. Jouluevankeliumi 
käydään läpi tunnin mittaisessa 
esityksessä, jossa musiikilla on 
keskeinen osuus. 

Virret ja laulut virittävät niin 
esiintyjät kuin yleisön joulutun-
nelmaan. Kuvaelmassa ovat en-
kelien ja paimenien lisäksi mu-

kana Maria ja Joosef sekä maja-
talonpitäjä. 

Tänäkin vuonna jouluevanke-
liumi on jälleen mahdollista näh-
dä Pateniemen kirkossa jouluaat-
tona kello 18.

MaRJo PääKKöNeN

Lähteenä on käytetty teoksia:
Satu kantaa lasta. Opas las-
ten ja nuorten kirjallisuuste-
rapiaan ja Tarina tukee lasta. 
Opas lasten ja nuorten kirjal-
lisuusterapiaan 2.
Molemmat toim. Silja Mäki ja 
Pirjo Arvola. Duodecim 2009.

• Raamatun tarinoita löytää esimerkiksi Aili Konttisen ja Martti Si-

mojoen kirjasta Ystävä sä lapsien, jonka on kuvittanut Maija Karma 

(Karisto 2001). 

• Varttuneempi väki voi virkistää muistiaan myös vanhoilla kansakou-

lun uskonnonkirjoilla kuten Isiemme usko -sarjalla (Otava).

 ”Isiemme usko ilmestyy ajankohtana, jolloin uskonnonopetuksessa 

etsitään keinoja opetuksen tehostamiseksi ja evankeliumin totuuden 

kirkastamiseksi koululaisille. Päämäärän saavuttamiseksi tämä oppi-

kirja käyttää entisten koeteltujen mentetelmien lisäksi muun muas-

sa kuva-analyysiä. (= Kuvaan tai kuvasikermään on sisällytetty jokin 

tärkeä opetus. Opettaja määrätietoisin kysymyksin auttaa oppilasta 

ratkaisemaan asetetun ongelman.)" 

Esipuhe kirjassa Isiemme usko II
7. painos vuodelta 1970 

A nu Hannu la

Taide 

seurakunnassa

Oulun tuomiokirkon ikkunoilla voi tutustua nukkehahmojen avulla Raamattuun ja seurakunnan toimintaan.

Lastenohjaaja Marja Raatikainen käy Raamatun tarinoita läpi lyijyjalkanukkien kanssa.

Mallia vuosikymmenten varrelta


