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Pääkirjoitus

on esitetty vippien kieltämistä koko-
naan, lievimmillään toiminnan erias-
teista rajoittamista. 

Pohjimmiltaan kaikkien kulutus-
luottojen ongelmat ovat heijastusta 
rahamarkkinoiden suuresta muutok-
sesta. Etukäteissäästämiseen perustu-
vasta mallista siirryttiin 1980-luvun 
lopulla tavattoman nopeasti rajoit-
tamattomassa luottoyhteiskunnas-
sa elämiseen.  Uudessa rahoitusym-
päristössä ei osattu noin vain toimia, 
ja tuon osaamattomuuden jäljet ovat 
surullista katsottavaa.

Luottoyhteiskunta on kuitenkin 
tullut jäädäkseen. Siinä toimimisen 
tulisi olla mahdollista myös vaikeissa 
elämäntilanteissa oleville pienituloi-
sille ihmisille. 

Yhteiskunnan tulee kovan mark-
kinarahan oheen tarjota myös peh-
meämpiä rahoitusvaihtoehtoja. Kun-
tien toteuttama sosiaalinen luototus 
on tästä hyvä esimerkki, mutta sitä 
järjestää vajaat 30 kuntaa. 

Kunnat pitävät sosiaalisen luoto-
tuksen laajentamisen esteenä heikkoa 
taloudellista tilannettaan. Perustelua 
voi jäädä miettimään. Rahan määrä 
on tietysti rajallinen, mutta kunnat 
voivat suunnata sitä niihin toimintoi-
hin, joita ne pitävät tärkeinä. Viime 
kädessä kyse on halukkuudesta pitää 
huolta myös taloudellisissa vaikeuk-
sissa olevista ihmisistä.

Jukka HeiNoNeN
Kirjoittaja on Takuu-Säätiön järjestöpäällikkö

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Kahden luokan seurakuntalaisia

Ristiriitainen 
talouselämä
Espoon seurakuntasanomat Esse pohtii 
järkevän kulutuksen ja taloudellisen kas-
vun välistä ristiriitaa.

”Tämän joulun alla on kaupoista kuu-
lunut kaksi merkittävää viestiä: ihmiset 
kuluttavat vähemmän ja ostavat lahjoja 
entistä harkitummin.

Järkevä kulutus merkitsee luonnon-
varojen säästämistä ja lisävuosia maa-
ilman kestokyvylle. Ympäristöliike on 
ajanut vuosikausia kulutuksen vähen-
tämistä. Ei voi edistää samaan aikaan 
ympäristön säilymistä ja kulutuksen li-
säämistä.

Yksittäinen yrittäjä on sidottu talous-
järjestelmään. Hän seisoo tai kaatuu sen 
mukana. Koko järjestelmämme on ra-
kennettu taloudellisen kasvun varaan. 
Se on yrittäjän ja yrityksen päivittäinen 
todellisuus.”

Esse 8.12.2011 

Aatoksia

Pikavipeille luotava 
vaihtoehtoja

Pikavippejä myöntävät yritykset 
ovat ryöpytyksen kohteina. Syy-
tä kritiikkiin onkin, sillä toimin-
taan liittyy monia ongelmia.

Tänä vuonna myönnettäneen noin 
1 400 000 pikavippiä. Kasvua viime 
vuoteen on 25 prosenttia. Vippien 
todellisen koron laskeminen on mut-
kikasta, mutta niitä myöntävät yh-
tiöt ilmoittavat vuosikoron olevan  
1 030 prosenttia. Moisilla tuotoil-
la menestyneimmät vippifirmat tah-
koavat huikeaa tulosta.

Luotto on sen antajan ja ottajan 
välinen sopimus, ja vähän tyhmem-
mistäkin sopimuksista on syytä pi-
tää kiinni. Ennustettavasta elämän-
menosta ei tule muuten mitään. 

Sopimusten tekijöiden tulisi kui-
tenkin olla suunnilleen tasavertaisis-
sa asemissa. Näin ei pikavippimaail-
massa aina ole. Vastakkain ovat ra-
hoituksen piinkova ammattilainen 
ja joskus heikossa asemassa oleva lai-
naaja, joka ei kykene harkitsemaan 
riittävästi sitoumuksensa seurauksia.

 Pikavippejä mainostetaan niiden 
vaivattomalla ja nopealla saatavuu-
della. Pikavippaajaa pidetään usein 
nuorehkona hölmöläisenä, joka vipil-
lä mahdollistaa tarpeittensa nopean 
tyydytyksen – ettei vallan kapakkail-
taansa. Näitäkin on, mutta monesti 
vipeillä pyritään välttämään päälle 
kaatuvaa velkakriisiä, ja niillä mak-
setaan aikaisemmin syntyneiden vel-
kojen lyhennyksiä. 

Pikavippejä otetaan tilanteissa, 
joissa kaikki muut rahahanat ovat jo 
kiinni. Kriisin laukeamista saadaan 
vähän siirrettyä, mutta kun se väistä-
mättä toteutuu, on velkamäärä kasva-
nut rutkasti entisestään.

Vippibisneksen epäkohtien vuok-
si oikeusministeriö on asettanut työ-
ryhmän selvittämään lainsäädän-
nön muutostarvetta. Jyrkimmillään 

Köyhyys  
tappaa
Vantaan Laurin pääkirjoitus käsittelee 
köyhyyttä ja sen terveysvaikutuksia.

”Lääkärilehti julkaisi viime viikol-
la tutkimuksen, jonka tulokset ovat hät-
kähdyttäviä. Taloudellinen ja terveydelli-
nen huono-osaisuus kulkevat käsi kädes-
sä: köyhyys siis tappaa. Tai tarkkaan otta-
en köyhät elävät epäterveellisemmin, saa-
vat huonompaa terveydenhoitoa ja kuole-
vat sen vuoksi nuorempina kuin suoma-
laiset keskimäärin.

Hyvätuloinen 35-vuotias suomalainen 
nainen elää keskimäärin 86,2-vuotiaaksi 
ja hyvätuloinen mies 82-vuotiaaksi. Köy-
himpien suomalaisnaisten elinajanodote 
on nyt 6,9 vuotta ja miesten peräti 12,5 
vuotta pienempi kuin hyvätuloisimpien.

Lama on tutkimuksen mukaan veden-
jakaja kehityksessä ja yksi suuri selittä-
jä tutkimustulokselle on työttömyys. - -  
Kun ihminen jää työttömäksi, hän tipah-
taa pois työterveyshuollosta, eikä julki-
nen terveydenhuolto pysty huolehtimaan 
työttömien terveydestä yhtä hyvin kuin 
työterveydenhuolto työssäkäyvistä.”

Vantaan Lauri 8.12.2011

Kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoi-

hin valitaan uudet pappis- ja maallikkojäse-

net helmikuussa. Ehdokasasettelu on päät-

tynyt juuri lehden ilmestymispäivänä. Ennakkotie-

doista päätellen niin pappien kuin maallikoiden eh-

dokaslistoilla halutaan tunnustaa entistä enemmän 

väriä tai uskontulkintaa.

Kolmossivun uutisessa kerrotaan, kuinka pap-

pisäänestäjille on tarjolla entistä enemmän vaih-

toehtoja. Jo aikaa sitten papit jakautuivat nais-

pappeuden vastustajiin ja sen hyväksyviin tai aina-

kin asian kanssa toimeentuleviin, nyt jälkimmäiset 

jakautuvat vielä sen mukaan, kenen uskotaan pelas-

tuvan tuomiopäivän koittaessa. 

Eräs pastori piti pappisehdokkaiden jakautumis-

ta erillisille ehdokaslistoille turhana, koska "kyllä-

hän me hiippakunnan papit toisemme tunnemme". 

Onko näin? 

Vaikka me ihmiset mieluusti äänestämme tuttua 

ehdokasta, ei kaikilla välttämättä ole sellaista. Tai 

vaikka olisikin tuttu tai vaikka työtoveri ehdokkaa-

na, niin ei häntä välttämättä halua äänestää. Tun-

tematonkin voi olla hyvä valinta, jos ajatukset suu-

rissa linjoissa käyvät yksiin.

On hyvä, että äänestäjille tarjotaan vaihtoehtoja.  

Läpinäkyvyyttä ehdokaslistojen yhteisten tavoittei-

den, arvomaailman ja taustaryhmien osalta on kai-

vattu aiemmissakin kirkollisissa vaaleissa. Ja edistys-

tä on tapahtunut.

Viime vuoden seurakuntavaaleissa jokaisen 

ehdokaslistan oli kuvailtava itseään ja tavoittei-

taan. Seurakuntalaisten oli helppoa valita niistä 

mieleisensä. Suurin osa meistä kun ei tunne hen-

kilökohtaisesti ketään vaaleissa ehdolla olevaa, 

mutta oman arvomaailmamme tunnemme kyllä. 

Sopivaa ehdokasta saattoi etsiä listalta, joka tun-

tui omimmalta. 

Vaikka kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuusto-

vaaleissa äänestävät pelkästään papit toisia pappe-

ja ja seurakuntien luottamushenkilöt maallikkoeh-

dokkaita (jotka ovat valtaosin seurakuntien luotta-

mushenkilöitä), jakautuminen joukkueisiin toden-

näköisesti innostaa äänestämään ahkerammin. 

Kasvaisikohan äänestysinto niin suureksi, että 

äänioikeus jonain päivänä ulotettaisiin kaikkiin seu-

rakuntalaisiin? Valtakunnallisten vaalien järjestämi-

nen vaatii rahaa, mutta osallisuuteen panostavassa 

kirkossa se voi olla yksi mahdollisuus. 
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Papeilla yhä enemmän vaihtoehtoja
Vanhoillislestadiolaisten 
seurakuntaoppi 
hiertää kirkolliskokous- 
ja hiippakunta-
valtuustovaalien 
ehdokasasettelussa.

Oulun tuomiokapituliin 
on jätetty kirkolliskoko-
us- ja hiippakuntaval-
tuustovaaleissa harvi-

naislaatuinen papiston ehdokas-
lista. Mahdollisuuksien kirkko -va-
litsijayhdistyksen ehdokkaana ei 
ole yhtään vanhoillislestadiolais-
ta pappia. 

Mahdollisuuksien kirkko -va-
litsijayhdistyksen asiamies on 
Oulun ev.-lut. seurakuntayhty-
män oppilaitospastori Virpi Sil-
lanpää-Posio.

– Vanhoillislestadiolaisten seu-
rakuntaoppi ei ole linjassa kirkon 
opetuksen kanssa. Tämän teolo-
gisen eroavaisuuden ilmaisemme 
rehellisesti ja avoimesti ehdokas-
asettelullamme.

– Suomen Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen johdon mie-
lestä vain vanhoillislestadiolais-
ten oma ryhmä on todellinen us-
kovien seurakunta evankelis-lu-
terilaisen kirkon sisällä, hän pe-
rustelee.

Hiippakunnat valitsevat omat 
pappis- ja maallikkoedustajansa 
kirkolliskokoukseen helmikuus-
sa 2012. Kirkolliskokous ja hiip-
pakuntavaltuustovaalit ovat nel-
jän vuoden välein.

useampia 
pappien listoja
Vanhoillislestadiolaiset papit ovat 
olleet perinteisesti Oulun hiippa-
kunnassa samalla listalla muiden 
pappien kanssa. Esimerkiksi neljä 
vuotta sitten he olivat ehdokkaina 
Kansan kirkko -listalla. 

Hiippakunnan alueella on 
koottu myös pappien ehdokas-
lista, jossa on mukana vanhoil-
lislestadiolaisia pappeja. Kansan-
kirkon rakentajat -ehdokaslistan 
asiamies on Karjasillan seurakun-
nan kappalainen Petri Satomaa. 

Tuomiokapituliin jätettiin al-
kuviikosta myös Tunnustukselli-
nen-niminen pappien ehdokas-
lista. Ainakin neljä vuotta sitten 
kirkolliskokousvaaleissa saman-
nimistä ryhmää yhdisti niin sa-
nottu vanha virkakäsitys, jonka 
mukaan papin virka kuuluu pel-
kästään miehille.

Mahdollisesti myös muita pa-
piston ehdokaslistoja on jätetty 
Oulun tuomiokapituliin, sillä leh-
den painoon mennessä niin pap-
pien kuin maallikkoedustajien 

ehdokasasettelu oli vielä kesken.
Valitsijayhdistyksien tuli jättää 

ehdokaslistojensa perustamisasia-
kirjat 15. joulukuuta mennessä.

uusi lista 
syntyi kysynnästä
Mahdollisuuksien kirkko -valitsi-
jayhdistyksen asiamies Sillanpää-
Posio haluaa painottaa, ettei eh-
dokasasettelussa ole kyse mistään 
valtaisasta protestista tai epäluot-
tamuksesta yhtä herätysliikettä 
kohtaan. 

– Tällaiselle listalle on ollut 
hiippakunnan papiston keskuu-
dessa kysyntää, Sillanpää-Posio 

selvittää.  
– Vanhoillislestadiolaisten 

poissaolo listoiltamme ei ole 
myöskään Mahdollisuuksien kir-
kon pääviesti. Osalle ehdokkais-
tamme se on tärkeämpi asia kuin 
toisille, hän lisää. 

Sillanpää-Posion mielestä on 
tärkeää sanoa ääneen valitsijayh-
distysten taustat, jotta kirkollis-
kokous- ja hiippakuntavaltuusto-
vaaleista syntyisi aiempaa enem-
män keskustelua.

– Ehkä poikkeava ehdokasaset-
telu osaltaan nostaa myös pappien 
äänestysprosenttia Oulun hiippa-
kunnassa, Sillanpää-Posio pohtii. 

Edellisissä kirkolliskokousvaa-
leissa vuonna 2008 pappien ää-
nestysprosentti oli Oulun hiippa-
kunnassa 73 prosenttia.

”Toivottavasti lista 
ei vaikeuta yhteistyötä”
Asiamies Petri Satomaa pitää 
Mahdollisuuksien kirkko -valit-
sijayhdistyksen ratkaisua papis-
ton osalta historiallisena irtiotto-
na vanhoillislestadiolaisesta herä-
tysliikkeestä. 

– Se on hämmentänyt jonkin 
verran muuallakin kuin lestadi-
olaisessa liikkeessä. Ymmärrän 
jollakin tapaa Mahdollisuuksi-
en kirkko -valitsijayhdistykseen 
kuuluvien ajatuksenkulun, mut-

ta toivon, että tämä uusi asetelma 
ei vaikeuta papiston hyvin suju-
nutta yhteistyötä paikallisseura-
kunnissa.

Mahdollisuuksien kirkon vaa-
liohjelma on osittain ”sukua” Es-
poon hiippakunnassa kirkollis-
kokous- ja hiippakuntavaltuusto-
vaaleja varten syntyneelle Kevään 
kirkko -valitsijayhdistykselle. 

Kevään kirkkoa perustamassa 
olleen Helsingin yliopiston ekse-
getiikan dosentin Kari Latvuksen 
mukaan useissa hiippakunnissa 
on tulevissa vaaleissa ensimmäis-
tä kertaa laajasti uudistushenkisiä 
valitsijayhdistyksiä.

– Oman otaksuntani mukaan 
tällaisten uudistushenkisten yh-
distysten listoilla ei todennäköi-
sesti ole mukana vanhoillislesta-
diolaisia pappeja. Kevään kirkon 
pappisehdokkaissa heitä ei ole.

– Toisaalta juuri tämä asia ei 
ole myöskään noussut vahvasti 
esille täällä Espoossa, Latvus ker-
too.

RiiTTa HiRVoNeN

Rauhan Tervehdys esittelee 
kaikki kirkolliskokous- ja hiippa-
kuntavaltuustovaalien pappien ja 
maallikoiden ehdokaslistat tam-
mikuussa.

Vanhoillis-
lestadiolaisten 
seurakuntaoppi ei 
ole linjassa kirkon 
opetuksen kanssa. 
Tämän teologisen 
eroavaisuuden 
ilmaisemme rehellisesti 
ja avoimesti ehdokas-
asettelullamme.

ViRpi SillaNpää-poSio
Mahdollisuuksien kirkko

-valitsijayhdistys

M
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Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2012:

Lue ja kommentoi!
www.rauhantervehdys.fi

www.facebook.com/
rauhantervehdys
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Kysy!

Mitä uusi tunnus kuvastaa?

Lukijamme huomasi seurakuntien ilmoitusten kohdalla 
Kempeleen kirkon kuvan kadonneen ja tilalle tulleen uu-
denlaisen tunnuksen. Mitä tämä merkki symboloi?

Kempeleen seurakunnalle haluttiin käyttöön oma 
merkki, koska sellaista heillä ei aiemmin ollut. Merkki tilat-
tiin oululaiselta mainostoimisto Studio Ilpo Okkonen Oy:ltä. 

Ilpo Okkonen kertoo, että merkin on tarkoitus olla yksin-
kertainen, mieleenjäävä ja pitkäikäinen. Sitä ei ole siis tarkoitet-
tu vaihdettavaksi muotioikkujen mukaan, vaan se kestää aikaa.

– Merkin jyrkät muodot mukailevat Kempeleen vanhan kir-
kon muotoja. Merkki on kolmion muotoinen ja muodostuu 
kolmesta osasta, joten se symboloi samalla Pyhää Kolminai-
suutta, valaisee Okkonen.

Väreinä ovat vihreä ja harmaa. Keskellä oleva vihreä vino-
suunnikas kuvaa kasvun siementä. 

– Kaksi harmaata kolmiota kannattelevat tätä kasvun sie-
mentä, mutta ne eivät ole sille alisteisia, vaan mahdollistavat 
siemenen kasvun.

Vihreä väri valittiin Okkosen mukaan kasvun siemeneen 
siksi, että se on seurakunnassa arjen väri ja se kuvastaa arjen 
merkitystä seurakunnan työssä. Vihreähän on yleisimmin käy-
tetty liturginen väri. Harmaat kolmiot korostavat vihreää väriä.

Ilpo Okkonen on toiminut merkin suunnittelussa taiteel-
lisena johtajana, ja graafisena suunnittelijana on ollut Tiina 
Mustonen. 

SaNNa TuRuNeN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lähettää 
kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  liitty-
viä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 
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• Sellaiset terveiset Pekka Heli-
nille, että naisia ei pidä kutsua 
akoiksi, niin kuin Sinappia-ko-
lumnissa viime viikolla.

RouVa puHelimeSSa

• Viitaten RT 8.12. sivun 3 jut-
tuun Oulun seurakuntayhty-
män taloudesta: Vai ei ole Ou-
lun kaupunkialueella liikaa 
kirkkoja? Kyllä on. 

On hyvä, että jumalanpalve-
luksia on useana ajankohtana 
ja viikollakin, mutta sunnun-
taina klo 10 ei tarvita kuut-
ta, eikä klo 12 viittä. Mihin 
näin monia jumalanpalveluk-
sia tarvitaan, kun väkeä yhdes-
säkään ei tuppaa ylen määrin 
olemaan? 

Oulussa jumalanpalvelus-
käytöstä voisi poistaa ainakin 

Tuiran ja Kastellin kirkot sekä 
Pyhän Luukkaan ja Kaukovai-
nion kappelit. Tuiran ja Kas-
tellin voisi jättää perhejuhla- ja 
hääkirkoiksi, mutta Kaukovai-
nion ja Pyhän Luukkaan kap-
pelit myisin pois.

Silti poskettominta oli se 
tieto, että luottamustoimin-
ta vie Oulun seurakuntien va-
roista 11 prosenttia! Se oli sa-
maa luokkaa kuin paljon mai-
nostettu diakoniatyö yhteensä. 

Mihin tarvitaan sellaista 
kansankirkkoa, jossa pienen 
piirin kokoustelu syö 11 pro-
senttia tavantallaajien maksa-
mista verovaroista? Eihän noin 
suureen leväperäisyyteen kyke-
ne edes Kreikka!

SuNNuNTaimeSSuN 
VakioVieRaS

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi 

Maanantai, viikon vihatuin 
aamu. Viikon lyhyin aamu. 
On kiire kiire kiire, ja haluai-
sin luovuttaa; viisitoista mi-
nuuttiakin on paljon maanan-
taiaamuna. Viime yön unikin 
oli sitä sun tätä, koska viikon-
loppuisin tulee venytettyä he-
räämistä.

Mutta olen päättänyt. 
Yritän olla ajamatta ylino-

peutta ja liikennevaloja lähes-
tyessä rukoilen, että vihreät 
pysyisivät minulle. Ne pysyvät.

Istun penkkiin viisitois-
ta sekuntia vaille 8.30. Ja mi-
nun jälkeeni tulee vielä aina-
kin kolme ihmistä! Mutta mi-
näpä taktikoinkin jättämällä 
takin päälle.

Adventtiaamu Karjasillan kirkossa

Hieman hengästyneenä yh-
dyn virteen, joka kitaran säestyk-
sellä saa svengaavamman soin-
nin. Kirkko ei ole ääriään myö-
ten täynnä mutta ei tyhjäkään.

Me rukoilemme ja kuunte-
lemme runoja. Laulamme kak-
si virttä – tuttuja kauniita vir-
siä. Hartaushetki päättyy Her-
ran siunaukseen. Tilaisuus on 
koruton, koskettava ja tunnel-
mallinen.

Kun lähden pois, ei ole enää 
kiire. Kiire on yksinkertaisesti 
loppunut, haihtunut jonnekin. 
Ja työpäivän aloittaminen tun-
tuu erilaiselta. Aivan erilaiselta.

eeVa VaiNikaiNeN
Oulu

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi  |  PL 102, 90101 OULU

Useissa lehdissä on viime ai-
koina kiinnitetty huomiota 
vanhoillislestadiolaisten syn-
tyvyyden ehkäisykieltoon, jo-
ka on alettu ymmärtää ja näh-
dä ihmisoikeusrikokseksi yhä 
laajemmin.

Lehdet ovat vihdoin julki-
sesti puuttuneet itse asiassa tär-
keään ja vakavaan uskon var-
jolla harjoitettuun hengellisen 
ja henkisen väkivallan ongel-
maan, joka rehottaa pohjoisen 
herätysliikkeen piirissä ja pii-
naa naisia.

Naiset joutuvat näistä saar-
namiesten uskomuksista mak-
samaan kovan hinnan toimi-
malla ”synnytyskoneina” hen-
kensä kaupalla. 

Erityisen vastenmielistä us-
konasioissa on epärehellisyys ja 
kaksinaamaisuus, joka pesii us-
kon nokkamiesten keskuudes-
sa. Menetpä kysymään heiltä 

asiaa, niin he kirkkain silmin 
sumeilematta tekopyhästi kiis-
tävät pakon ja korostavat usko-
vaisten omakohtaista taivaal-
lista vapautta.

Minä nyt satun itse muka-
na olleena tuntemaan vanhoil-
lislestadiolaista uskonliikettä 
sisältäpäin ja ulkoapäin, niin 
kuin moni muukin pohjoisen 
mielen- ja sielunmaisemassa 
elävä.

Ihminen on hämmentävän 
tietämätön syntymän, rakkau-
den ja kuoleman mysteerioi-
den edessä. Niin myös syvim-
mältään uskon ja uskontojen 
edessä. Sama lainalaisuus pä-
tee myös lestadiolaiseen us-
koon. Eri vapauksia ei ole ke-
nelläkään.

Niin kuin kaikissa uskon-
noissa, niin myös pohjoisen 
uskossa on paljon myönteisiä 
puolia, mutta myös ihmisyyttä 

loukkaavia kielteisiä puolia, joil-
ta ei tulisi ummistaa silmiään.  

Lestadiolaisuudessa on 
muun muassa tärkeää sosiaa-
linen kanssakäyminen saman-
henkisten kanssa. Vireä ja an-
toisa vuorovaikutus luo turval-
lisuuden tunnetta ja on sydän-
tä lämmittävää tepastella ”tai-
vaallisella” tiellä, kunhan ei ole 
eri mieltä eikä toisinajattelija. 

”Usko tulee kuulemisesta”. 
Saarnamiesten uskon kliseit-
ten ja fraasien loputtomat ho-
kemat murtavat lopulta mo-
net ihmismielet uskomaan mi-
hin vain, vaikka ”ainoaan oike-
aan uskoon” ilman epäilyksiä. 
Vaikka valejumaliin. 

Ihailtavaa. Viis ihmisyydes-
tä ja ihmisoikeusrikoksista. 

peNTTi HaRJumaa
runoilija-toimittaja

Rovaniemi

”Oikean” uskon ongelmia

Oikaisu

Viime numeron takasivulla ollee-
seen Taide seurakunnassa -sar-
jan juttuun ”Raamattu elävöityy 
draamassa” oli lipsahtanut muu-
tama virhe.

Draamapainotteisen Raamat-
tukerhon, Kristallin, esityksistä 
vain osa oli lasten keksimiä, suu-
rin osa pohjautui Raamatun ker-
tomuksiin. 

Joulukuvaelma ei ole Tuiran 
seurakunnan suurin vuosittai-
nen voimainponnistus, vaan ni-
menomaan pääsiäisvaellus, joka 
kestää koko viikon, ja jossa käy 
reilusti yli tuhat kävijää. 

Joulukuvaelma esitetään Pate-
niemen kirkossa jouluaaton har-
taudessa, jonka alkamisaika on 
kello 15 eikä kello 18, kuten teks-
tissä virheellisesti oli. 

Toimitus pahoittelee virheitä. 
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Maata kiertelemässä

V-merkki mietityttää Jerusalemissa

Salaperäiset, tuhansia vuo-
sia vanhat kivikaiverruk-
set Jerusalemin alla häm-
mästyttävät arkeologe-

ja. Israelilaiset tutkijat löysivät 
maanpinnan alapuolelta joukon 
huoneita, jotka oli koverrettu 
kallioperään. 

Yhden huoneen lattiassa on 
kolme v-muotoista merkkiä, jotka 
ovat viisi senttiä syviä ja 50 senttiä 
pitkiä. Tutkijoilla ei ole aavistus-
takaan mitä merkit ovat. He eivät 
ole kyenneet esittämään merkeis-
tä minkäänlaista teoriaa

– Merkit ovat hyvin outoja ja 
mielenkiintoisia. En ole koskaan 
nähnyt mitään niiden kaltaista, 
sanoo kaivauksen toinen johtaja 
Eli Shukron.

Merkkien sisällä saattoi olla 
jonkinlainen puinen tai kivinen 
rakenne. Kaiverrukset ovat voi-
neet myös olla osa rituaalisia me-
noja tai sitten ne ovat olleet arki-
sessa käytössä. Maanalaiset huo-

neet tulivat esille muinaisten lin-
noitusten kaivauksissa lähellä Gi-
honin lähdettä, joka oli muinai-
suudessa Jerusalemin ainoa ve-
densaantipaikka.

ei ensimmäinen 
v-löydös
Jerusalemista on löytynyt aikai-
semminkin v:n muotoinen merk-
ki. Lähes vuosisata sitten brittiläi-
sen tutkijan Montague Parkerin 
johtama retkikunta etsi Jerusale-
min temppelin kadonneita aar-
teita. 

Retkikunnalta on jäänyt jäl-
keensä kartta, jossa v-merkki on 
piirretty maanalaisen tunnelin 
yhteyteen. Nykyajan arkeologit 
eivät ole vielä tutkineet aluetta.

Ruukunsirpaleiden avulla on 
onnistuttu ajoittamaan, että huo-
neita käytettiin viimeksi noin 800 
ennen Kristusta, jolloin Jerusale-
mia hallitsivat Juudan kuninkaat. 
Tiedossa ei ole, onko huoneet ra-

kennettu tuolloin, vai ovatko ne 
aluetta aikaisemmin hallinneiden 
kanaanilaisten perua.

Huoneiden tarkoitus on sekin 
epäselvä. Suorat linjat kertovat, 
että rakentajat ovat suunnitelleet 
rakennuksen tarkasti. Huoneet 
lisäksi sijaitsevat lähellä tärkeää 
lähdettä, mikä voi tarkoittaa, että 
rakennelma oli merkittävä.

kivilaattojen 
merkitykset epäselviä
Eräästä huoneesta on löydetty 
hautakiveä muistuttava kivilaat-
ta, joka makaa lattialla. Tämän 
laatan kaltaisia käytettiin Lähi-
idässä esi-isille suunnatuissa ritu-
aaleissa. Laatta saattaa olla jäänne 
pakanallisista uskonnoista, jotka 
Israelin profeetat yrittivät aikoi-
naan tuhota.

Laatta ei kuitenkaan merkitse 
välttämättä sitä, että rakennelma 
olisi temppeli. Rakennus on saat-
tanut olla arkisessa käytössä. Yh-

dessä sen nurkassa vain olisi ollut 
palvontamenojen keskus.

Kaivauksia tehdään kuningas 
Daavidin kaupungissa. Ne on jär-
jestänyt Israelin valtio ja rahoit-
tanut kansallismielinen juutalais-
ryhmä.

Kaivaukset ovat poliittisesti 
kiistanalaisia. Ne sijaitsevat Itä-
Jerusalemissa, jonka israelilaiset 
valtasivat kuuden päivän sodas-
sa vuonna 1967. Palestiinalaiset 
haluaisivat tehdä Itä-Jerusalemis-
ta mahdollisen valtionsa pääkau-
pungin.

Kaivauksia rahoittaa Elad-jär-
jestö, joka on yhdistetty juuta-
laisten siirtokunta -liikkeeseen. 
Järjestön avulla juutalaisperhei-
tä muuttaa Itä-Jerusalemiin, jotta 
kaupungin jakaminen juutalais-
ten ja palestiinalaisten kesken tu-
lisi mahdottomaksi.

pekka HeliN
Lähde: Washington Post

Uskonsa 
vaihtaneille 
turvapaikka
Turvapaikanhakijaa ei saa 
käännyttää kotimaahansa ke-
hottamalla häntä vaikenemaan 
uskostaan. Näin todettiin Hel-
singissä 9.12. pidetyssä ensim-
mäisessä kirkon ihmisoikeus-
foorumissa, jonka teemana oli-
vat turvapaikanhakijat.

Islamista kristityksi kään-
tyneet turvapaikanhakijat ai-
heuttavat viranomaisille pään-
vaivaa. Onko hakijan kerto-
mus kääntymyksestä aito? 
Onko hakijalla vaarassa jou-
tua kotimaassaan vainotuksi? 
Ja vaikka viranomaiset eivät 
häntä vainoaisikaan, ovatko 
sukulaiset turvallisuusuhka?

Turvapaikkahakemuksen 
käsittelijät saattavat pitää rat-
kaisevana sitä, tietävätkö ko-
timaan viranomaiset henkilön 
kääntymisestä. Jos eivät tiedä, 
entinen muslimi pitäköön us-
konsa salassa ja palatkoon ko-
timaahansa. 

Kirkon ihmisoikeusfooru-
missa todettiin, että tällainen 
menettely on uskonnonvapau-
den vastainen. YK:n Geneven 
pakolaissopimus edellyttää tar-
joamaan suojelua henkilölle, 
jolla on perusteltu pelko joutua 
uskontonsa vuoksi vainotuksi. 

Ydinperheen 
puolesta
Suomen Evankelisen Allians-
sin (SEA) mielestä perinteiseen 
perhemalliin, jossa lapset elä-
vät avioliittoon vihittyjen van-
hempiensa kanssa, kohdistuu 
rajua ideologista runttausta.

– Median ja kasvatuksen 
aloilla halutaan markkinoida 
monimuotoista perhettä, eikä 
suinkaan aina edes tasa-arvoi-
sena mallina vaan perinteisen 
mallin tilalle ikään kuin pa-
rempana versiona, väittää Suo-
men Evankelisen Allianssin 
puheenjohtaja Timo Keskitalo.

Keskitalon mielestä mikään 
ei muuta sitä, että lisääntymi-
nen tapahtuu miehen ja naisen 
välisessä kanssakäymisessä ja 
että lapsen on luonnollisinta 
kasvaa äidin ja isän muodos-
tamassa perheessä.

Suomen Evankelinen Alli-
anssi toi kannanottonsa esil-
le julkistaessaan ensi vuoden 
teemavuotensa Rakas perhe 
2012. Teemavuoden tavoittee-
na on haastaa seurakuntia tu-
kemaan perheitä.

Romanit suunnittelevat omaa messua

Oulun evankelisluterilaiset 
seurakunnat ja Pohjois-
Suomen romanit ry ovat 
aloittaneet yhteistyön, 

jota romanit ovat vuosia odotta-
neet. Yhteistyön ensimmäinen il-
mentymä oli viime kesänä Vasa-
mossa pidetty leiri, jossa oli mu-
kana myös Romanian romaneja.

Yhteistyön tuloksena Pohjois-
Suomen romanit järjestivät vii-
me lauantaina joulujuhlan, johon 
seurakunnat toimittivat puuron. 

– Tavallisesti me olemme olleet 
vieraita. Ensimmäistä kertaa me 
olimme järjestelyvastuussa, sanoo 
Pohjois-Suomen romanit ry:n pu-
heenjohtaja Henna Huttu.

Huttu kehui kansainvälisen 
työn pastoria Árpád Kovácsia yh-
teistyön aloittamisesta.

– Olemme vuosia odottaneet 
seurakunnilta henkilöä, joka ot-
taa meidät vastaan.

Seuraavaksi yhteistyö voi poi-
kia romanimessun, jonka suun-
nitteleminen on alkuvaiheessa. 
Pohjois-Suomen romanit ry:n 
toiminnanjohtaja Allan Armas 
Lindberg toivoo, että messusta 
voisi tulla perinne kirkossamme. 
Se voisi olla myös messu, joka ylit-
tää tunnustuskuntien rajat ja olla 
jopa yhtä suosittu kuin afrikkalai-
nen messu.

liturgia  
etelä-Suomesta
Pohjoisen romanit kykevät Lind-
bergin mukaan itse luomaan mu-
siikin messuun. Liturgian luomi-
seen tarvittaisiin apua eteläsuo-
malaisilta romaneilta. Uusi mes-
su tukisi hyvin romanikulttuuria 
ja -kieltä.

Yksi messun puuhahenkilöis-
tä, Henry Lindgen, kertoo, että 

romaneilta puuttuu hengellisen 
elämän työkalu, jollainen messu 
voisi olla. Romanimessun laulu-
ja voisi esittää muissakin hengel-
lisissä tilaisuuksissa.

Lindgrenin mukaan messutyö-
ryhmä kokoontuu jälleen 20. hel-
mikuuta. Oulun seurakunnista 
ainakin Árpád Kovács on koko-
uksessa mukana.

Suomen evankelisluterilaiset 
seurakunnat tekevät toiminnan-
johtaja Armas Lindbergin  mu-
kaan aktiivisesti yhteistyötä ro-
manien kanssa. Oulussa yhteis-
työ on ollut vähäisempää.

Pohjois-Suomen romanit toi-
vovat, että evankelisluterilainen 
kirkko ottaisi heidät enemmän 
huomioon. Se voisi tarjota hen-
gellisiä tilaisuuksia, jotka rytmit-
täisivät romanien arkea.

Henna Hutun mielestä seura-
kunnissa voisi olla hengellinen 
työntekijä romaneille. Yksittäis-
ten työntekijöiden kanssa toki 
tehdään jo nyt yhteistyötä, mut-
ta ei se riitä.

kirkolta  
kaivataan enemmän
Henry Lindgrenin mukaan roma-
nit ovat tehneet paljon yhteistyö-
tä vapaan suunnan kanssa. Mo-
net romaneista kuuluvatkin va-
paan suunnan kirkkoihin, mutta 
silti he kaipaavat evankelisluteri-
laiselta kirkolta enemmän. He ei-
vät ole hylänneet sitä vaan koke-
vat olevansa jäseniä myös evanke-
lisluterilaisessa kirkossa.

Lindgren toivoo, että kirkko 
voisi tehdä evankelioimistyötä ro-
manien kanssa.

Huttu ehdottaa, että Raamat-
tu käännettäisiin romaninkielel-
le. Nyt Pyhästä Kirjasta vain pieni 
osa on käännetty romaniksi.

Romanit voisivat myös itse tar-
jota kirkolle omia taitojaan.

– Meiltä voisi ottaa mallia, mi-
ten kohdata ihmisiä, toiminnan-
johtaja Lindberg ehdottaa. 

Hänen mukaansa romanien 
ihmissuhdekulttuurista on valta-
väestölle opittavaa. Se voisi rikas-
tuttaa kirkkoa.

– Toivomme myös työharjoit-
telupaikkoja kirkon piiristä nuo-
rillemme.  

Lopuksi Lindberg kiittää keit-
täjiä joulujuhlaan keitetystä puu-
rosta.

pekka HeliN

Pohjois-Suomen romanit ry:n toiminnanjohtaja Allan Armas Lindberg, puheenjohtaja Henna Huttu, joulujuhlaa järjestämässä olleet 
yhdistyksen työntekijä Sirpa Lånström ja nuorisotyöntekijä Maruska Lindeman voivat olla tyytyväisiä juhlan onnistumisesta.

Pe k ka H e l i n
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Tykkää
Rauhan 

Tervehdyksestä! 
www.facebook.com/

rauhantervehdys

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Su 18.12. klo 18 Seurakunnan 
joulujuhla. Su 1.1.2012 klo 18 
Ehtoolliskokous, Esko Taipale.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi
Toivotamme rauhallista Vapah-
tajamme syntymäjuhlaa ja siu-
nausta vuodelle 2012

Su 18.12. klo 15.00 JOULUJUHLA 
Ma 26.12. klo 18.00. JOULU- 

LAULUJEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 16.12. klo 19 LIFT, LIFt-joulu, Markku Tossa-
vainen. Su 18.12. klo 16 Ystävän paikan joulu/
Christmas-Party with Friends. Ke 21.12. klo 19  
Sana ja rukous, Pasi Markkanen, Pirjo Orava, 
Maaret ja Ari Natunen. Päivärukous ti ja ke 
klo 11–12. La 31.12. UUDEN VUODEN VASTAAN-

OTTO KLO 21–23.30. Katso: www.uskotv.fi TERVETULOA!

Su 18.12. ja 25.12. ei seuroja Touko-
mettisessä. Seurat jatkuvat taas viikot-
tain alkaen 1.1.2012 klo 17. Tervetuloa!

Su 18.12. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.
OLET TERVETULLUT TILAISUUTEEN!

To 15.12. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: 
Jumalan suuruus. Pe 16.12. Varkkien joulujuhla, 

klo 21 Street-ilta. La 17.12. klo 10–13 Joulumyyjäiset. Su 18.12. klo 11 Seurakun-
nan joulujuhla, Risto Wotschke, kristillisen koulun näytelmä, tarjoilu. Ma 19.12. klo 18 
Jaffa – nuorten aikuisten ilta kodeissa. Ke 21.12. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuorten 
joulujuhla. To 22.12. klo 19 Rukousilta, Mika Martinmäki, Tuomo Kokko. www.oulu.
svk.fi Tervetuloa!

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.

Herättäjän kirkkopyhiä: su 18.12. klo 10.00 messu Taivalkosken kirkossa 
ja seurat seurakuntasalissa, pe 6.1. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa, 
seurat ja vuosikokous seurakuntasalissa, su 8.1. messu Oulujoen kirkossa, 
kahvitus ja seurat Oulujoen pappilassa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 18.12. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllin-
tie 38, Oulu.

Su 18.12. klo 14 Joulujuhla 
(huom! aika). Mukavaa jouluista 
ohjelmaa Anna L. ystävineen ja  
Holman lapset. Joulusaarnan pitää 
Pekka Siljander. Lämpimästi 
tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Kun ei elä  
odotusten mukaisesti
Muutoksia saadaan aikaan, kun 
vähemmistön kanssa keskustellaan, 
Ihmisoikeusliiton pääsihteeri 
Kristiina Kouros sanoo.

Iloisen talon kellareissa asuvat romanit, Jeho-
van todistajat, vanhoillislestadiolaiset, tataarit 
ja sinne mahtuu siirtolaisiakin.

Talon asukkaita yhdistää sama asia: heillä 
on vaiettuja, kipeitä salaisuuksia. Heillä on omat 
äänensä ja tarinansa, ja silti he tuntuvat kuuluvan 
yhteen. He puhuvat samasta asiasta.

Kellarin väki ei ole outoa joukkoa, vaikka he 
kuuluvat vähemmistöihin, joista talon ulkopuo-
lella elävät eivät paljoa tiedä. 

Iloisen talon kellareissa asustaa tavallisia ihmi-
siä, jotka haluaisivat, että heidän oikeuttaan päät-
tää omasta elämästään kunnioitettaisiin heidän 
omissa yhteisöissään. 

Selviytyäkseen elämässään ja kiinnittääkseen 
muiden huomion itseensä ja yhteisöönsä nämä 
toisinajattelijat siivoavat kellareita kertomalla 
muille itsestään ja läheisistään.

”Mikä on Jumalan tarkoitus, 
miksi sellaiset ihanat asiat 
kuin äitiys ja avioparin 
keskinäinen rakkaus 
tuntuvat ylivoimaisilta taakoilta. 
Mitä, jos en jaksakaan, 
vaan mieleni mustuu, 
kehoni pettää, 
kuolema korjaa?”

Lestadiolaisuudessa kasvanut nainen

Iloisen talon kellareissa on marraskuussa ilmesty-
neen kirjan nimi. Kirjan lukeminen on kuin oli-

si oikeasti piipahtanut kirjan henkilöiden luona, 
viipynyt siellä suunniteltua pitempään, vaikka oli-
si jo ensimmäisen tarinan jälkeen halunnut juos-
ta talosta ulos.

Puhuttelevan pamfletin on toimittanut Ihmis-
oikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros. Hän 
tuntee kirjan tarinat läpikotaisin. 

Teoksen kertomukset voisivat käydä luvallises-
ta tirkistelystä lestadiolaisuuteen, romanien elä-
mään tai Jehovien todellisuuteen. Kouros näkee 
tarinoiden arvon siinä, että ne tuovat kaikkien 
tietoisuuteen vallan väärinkäytön ilmiöitä yhtei-
söissä, joiden johtajat vaikenevat, koska eivät ehkä 
edes ymmärrä, mistä kirjan kirjoittajat puhuvat.

Ensimmäiset kolme vuotta kartettuna
olivat tuskallisimmat.
Erityisesti kaipasin äitiäni, sisaruksiani
ja joitakin läheisempiä ystäviäni.
Törmäsin usein Helsingin kaduilla tuttuihin, 
entisiin uskontovereihin.
He olivat uskollisia Jehovan todistajien säännöille,
eivätkä tervehtineet minua.

Jehovan todistajista irtautunut Joni Valkila

Iloisen talon kellareissa ei Kouroksen mukaan ha-
lua mustamaalata kirjassa esillä olevia yhteisöjä. 
Vallan väärinkäyttöä on aina siellä, missä ihmi-
set toimivat, hän sanoo. 

Kouros korostaa myös, ettei vähemmistöihin 
kuuluminen tee kenestäkään omituista, ihmistä, 
jota ei uskalla edes lähestyä. Kouros pikemminkin 
kehottaa vähemmistöihin kuulumattomia tervee-
seen uteliaisuuteen. Usein vähemmistöistä näh-
dään vain negatiiviset puolet ja niitä kohdellaan 
sen mukaan.

– Sen sijaan, että olisimme ennakkoluuloisia, 
voisimme aloittaa keskustelun. Meillä on toden-

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kristiina Kouros kertoo, että Iloisen talon kellareissa 
-kirjasta otettiin nopeasti toinen painos.
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Sinappia   

Kivaa 
kirkon 

takapenkeillä

V
iime perjantaina Oulun tuomiokirkos-
sa vietettiin Christmas Carols – Kau-
neimmat joululaulut englanniksi -mu-
siikkitilaisuutta. Varsinainen laulu kir-

kossa alkoi kuudelta, mutta tuntia ennen tuo-
miokirkon takaosassa ryhdyttiin tarjoilemaan 
glögiä ja pipareita.

Lämmintä juomaa alkoi kulua heti viiden 
jälkeen. Tuomiokirkkoon tuli tuulisessa sääs-
sä palelevia kaupunkilaisia, joille kelpasi yksin-
kertainen ateria, glögi pahvimukissa manteli-
lastuilla ja rusinoilla. Höyryävä joulujuoma pa-
pin kädestä sai heidät hymyilemään.

Ihmisvirtaa riitti tasaisesti kuuteen asti. Kir-
kon takaosassa kävi iloinen juttelu, ja tunnelma 
sukeutui nopeasti viihtyisäksi. 

Osa ihmisistä meni juomamukinsa kanssa 
kirkon penkkeihin hiljentymään tai rupattele-
maan hiljaisella äänellä vierustoverille.

Minä kohtasin ihmisen, jota en ollut koskaan 
aikaisemmin tavannut ja kuulin hänen mielen-
kiintoisen elämäntarinansa.  

Huomasin, että kirkon takaosa on oivallinen 
paikka tavata ihmisiä. Kirkko sopii muuhunkin 
kuin messujen viettoon ja kirkollisen toimitus-
ten pitopaikaksi.

Meillä on seurakunnissa rakennettu paljon 
erityisiä seurakuntataloja ja -keskuksia ihmis-
ten kohtaamisia varten. Muualla maailmassa on 
paljon tavallisempaa, että seurakuntien hyvin-
kin erilaiset tilaisuudet järjestetään juuri kir-
kossa.

Kirkon talouden kiristyessä seurakunnis-
sa painiskellaan säästökohteiden löytymiseksi. 
Siksi on rohkeaa ajatella, että vähällä käytöllä 
olevat seurakuntatalot uskaltaa myydä, ja kir-
kollisia tilaisuuksia järjestetään aiempaa enem-
män kirkoissa.

Eivätkö ihmiset mahtuisi koolle juuri kirk-
kojen takaosiin? Ne voitaisiin tehdä selkeäs-
ti erillisiksi kokoontumispaikoiksi, jos kirkon 
etupenkit alttarin läheisyydessä tuntuisivat lii-
an ”pyhiltä” paikoilta tai ainakin isoilta ja epä-
kodikkailta.

Näin saataisiin myös kirkkoja arkikäyttöön 
ja niiden ylläpitäminen nykyistä kannattavam-
maksi? 

RiiTTa HiRVoNeN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Kun ei elä  
odotusten mukaisesti

näköisesti paljon yhteistä näiden ihmisten kanssa, 
se voi olla esimerkiksi kokemus äitiydestä tai per-
heiden iloista ja suruista. Voi myös kysyä suoraan, 
mitä teillä ajatellaan tästä asiasta, Kouros kehottaa.

Valtaväestön syrjintä ei ainakaan edistä hen-
kisesti vapaata ilmapiiriä yhteisön sisällä, Kouros 
kirjoittaa kirjan johdannossa.

Kun teokseen kirjoittaneet ihmiset pohtivat, 
miten kellareista pääsee ulos, on lähteminen taa-
tusti helpompaa, jos talon ulkopuolella on uusia, 
ystävällisiä ihmisiä odottamassa.

Lopulta vanhempani lähettivät
minut pois Suomesta.
Yhteisöni oli varmaan omalta osaltaan
tyytyväinen lähtööni, koska esimerkilläni
oli annettu viesti yhteisölle ja sen jäsenille siitä,
että yhteisö pitää huolta kulttuuriperintönsä
säilymisestä ja epäsopivan käyttäytymisen
kitkemisestä.

Suomeen perheen mukana muuttanut tataari

Jehovan todistajista irtautunut Joni Valkila on kir-
jan yksi kirjoittaja. Hän haluaisi Kouroksen tavoin 
kirjan herättävän keskustelua ihmisoikeuksien to-
teutumisesta vähemmistöyhteisöissä, kuten Jeho-
van todistajissa.

– Mitään helppoja ratkaisuja kirjassa esiin tu-
leviin ongelmiin ei ole, sillä yhteisöt ovat jo keske-
nään erilaisia. Vanhoillislestadiolaisuuteen liitty-
vistä ongelmista on puhuttu avoimesti julkisuu-
dessa, ja myös liikkeen johto on ollut mukana kes-
kusteluissa. 

– Jehovan todistajia johdetaan USA:sta käsin. 
Siksi en jaksa toivoa paljon, että heidän menette-
lytapansa muuttuisivat, Valkila pohtii.

– Kun on vuoropuhelua, on myös toivoa virhei-
den korjaamisesta, hän lisää.

Valkila toimii Uskontojen uhrien tuki UUT 
ry:ssä ja Helsingin yliopiston tutkijana.

Lastenkodin pimein pahuus oli lasten
seksuaalinen hyväksikäyttö.
Sitä tapahtui lähes kaikille pienimmille.
Riitan kohdalla hyväksikäyttö alkoi 5-vuotiaana
ja sitä jatkui kuusi vuotta.
Kaikki lapset tiesivät, mitä tapahtui,
ja he osasivat pitää salaisuuden.

Romaniväestöön kuuluva nainen

Joni Valkilan mukaan vallan väärinkäytöksien 
mahdollisuuksista yhteisöissä tulisi olla hereillä 
esimerkiksi nuorten kanssa työtä tekevät ammat-
tilaiset.

– Nuoret kyseenalaistavat herkästi totuttu-
ja asioita, mutta heidänkään ei ole yksinkertais-
ta puhua epäilyksistään kenellekään. He pelkää-
vät oman taustansa leimaavan heidät hihhuli-liik-
keen jäseneksi.

– Kuulumista esimerkiksi Jehovan todistajiin saa-
tetaan hävetä. Vaikenemista on paljon, siksi ammat-
ti-ihmistenkin saattaa olla vaikea ymmärtää aina, 
mistä nuoren ”kenkä puristaa”, Valkila sanoo.

”Jehovan todistajien käytännöistä pitäisi olla 
laajasti tietoisia siten, että esimerkiksi kouluissa ja 
mielenterveydenhoidossa osattaisiin ottaa huomi-
oon ne paineet, joiden keskellä Jehovan todistajat 
ja entiset Jehovan todistajat elävät”, Valkila kirjoit-
taa Iloisen talon kellareissa.

Kristiina Kouros kysyy kirjan lopussa, kenen 
vastuulla ihmisoikeuksien suojeleminen on? 

– Itse katson sen olevan aivan jokaisen yksilön 
ja yhteiskuntaelimen velvollisuus, hän vastaa ky-
symykseensä.

RiiTTa HiRVoNeN

Joni Valkila on eronnut Jehovan todistajista. Siksi esimerkiksi hänen vanhempansa eivät saa tervehtiä poikaansa, jos he tulevat 
häntä vastaan kadulla.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Kotimaa päivittää kerran 
viikossa Suomen suurimman 
yhteisön, kirkon, kuulumiset. 
Lehti kertoo myös kiinnostavia 
tarinoita ihmisistä sekä 
pyhästä arjessa.

Nauti lukemisesta, 
jossa on sisältöä. 
Tilaa Kotimaa-lehti.

Jokainen ihminen on 
Luojan luoma ihme. 
Kotimaa kertoo, 
mitä siitä seuraa. 

Kotimaa
4 kk vain

90902424
norm. 48,-

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.

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Vuosihinta  
30 euroa + alv 9 %  

Tilaaminen onnistuu 
numerosta 020 754 2333 

tai sähköpostilla 
tilauspalvelut@

kotimaa.fi.

Tilaa
Rauhan 

Tervehdys!

Palveluja tarjotaan Konsertteja

Rauhan 
Tervehdyksen 

vuoden viimeinen 
numero  

ilmestyy 22.12.

Uusi vuosikerta 
alkaa 12.1.

Piplialahjat

Suomen Pipliaseura   |  PL 54  |  00241  HELSINKI  |  puh 010 838 6520 | myynti@bible.fi 

RAAMATTU RISTIIN RASTIIN
Innostava luku- ja hakuteos 
Raamatun opeista. 365 teksti-
kokonaisuutta  vuoden jokaiselle 
päivälle.

PIPLIA LAPSILLE
Koko perheen klassikko-
raamattu. Myös äänikirjana.

NAHKANTINEN RAAMATTU 
JA VIRSIKIRJA
Tilaa lahjansaajan kultainen nimi-
painatus kanteen. Useita eri värejä.

 •   markkinoiden laajin raamattuvalikoima  •   Suomen Pipliaseura   •  www.pipliakauppa.fi  

uutuus
RAAMATTU 

RISTIIN  RASTIIN

Huom
io!
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Joulun sanomaa koko perheelle
Sanotaan, että joulu 
on lasten juhla. 
Lauantaina 10. joulukuuta 
järjestetyssä Oulun 
lasten joulussa tämä piti 
paikkansa, sillä lapset ja 
heidän perheensä olivat 
tapahtuman keskipisteenä. 

Sakea lumimyräkkä ei osallistu-
jia haitannut, vaan Oulun tuo-
miokirkko täyttyi jouluevanke-
liumin kuulijoista ja keskustan 
seurakuntatalon kivijalassa as-
karreltiin enkeleitä. 

Oulun lasten joulu kutsui 
perheitä joulun sanoman äärel-
le edellisen kerran vuonna 2009. 
Nyt tapahtuma heräsi henkiin uu-
delleen. 

Koko perheelle tarkoitetun ei-
kaupallisen ja maksuttoman ta-
pahtuman järjestivät Oulun evan-
kelisluterilaiset seurakunnat ja 
Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli.

Joulun sanomaa  
musiikin välityksellä
Oulun lasten joulu alkoi jou-
luevankeliumilla Oulun tuomio-
kirkossa. Hetki pieni jouluyö-
hön -musiikkikuvaelmassa (kat-
so kansikuva) nähtiin enkeleitä, 
paimenia ja itäisen maan viisaat 
miehet. 

Nuoret laulajat ja muusikot toi-
vat kuulijoille joulun sanomaa pe-
rinteisten ja uusien joululaulujen 

siivin. Kuvaelma oli tehty yhteis-
työssä Teuvo Pakkalan koulun 
musiikkiluokkien kanssa.

Tilaisuus päättyi komeasti 
kaikkien yhdessä laulamaan vir-
teen, Enkeli taivaan lausui näin ja 
kirkosta lähtijöille jaettiin vielä 
suojelusenkeli-jääkaappimagnee-
tit kotiin vietäviksi. 

enkelit syntyvät  
piipunrassista
Päivä jatkui eri puolilla kaupun-
kia, muun muassa Tallikappelis-
sa, Keskusta seurakuntatalossa ja 
Vanhan pappilan kivijalassa. 

Kivijalassa olikin heti täy-
si touhu päällä. Lapset saivat as-
karrella piipunrassista ohjeiden 
mukaan kuusenkoriste-enkelin. 
Vanhemmat ja lapsityön ohjaajat 
avustivat tarvittaessa.  

Enkelin mallin oli kehitellyt 
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan lapsityönohjaaja Tea Lakkala.

– Tilaisuutta varten piti suun-
nitella sellainen askartelutyö, jos-
sa ei tarvita saksia ja se on helppo 
tehdä. Minä sitten veistin omas-
ta päästä tämän enkelin mallin, 
naurahtaa Lakkala.

Enkeleitä tehtiin kaksi, jois-
ta toisen sai ottaa mukaansa ja 
toinen laitettiin myyntiin Cafe 
Kryptan joulukuuseen. 

Myytyjen koristeiden tuotto 
käytetään kehitysmaiden köyhi-
en perheiden auttamiseen Suo-
men Lähetysseuran kautta.  

SaNNa TuRuNeN

Gallup

Kyselimme enkeleitä 
askarrelleita 

lapsilta, mikä heidän 
mielestään on 

parasta joulussa.

miika ÅViST, 4 VuoTTa
– No parasta on lumilin-
nan rakentaminen ja lu-
milyhtyjen teko ja lumi-
pallot. On kiva kun tu-
li lunta ja jouluna täytän 
viisi vuotta.        

aRTTu Häkkilä, 8 VuoTTa 
– Parasta on kuusen koristelu. 
Suklaakoristeet ovat parhaita ja 
syön ne aaton jälkeen. Lahjatoi-
velistaa en ole vielä tehnyt.

ReeTTa Häkkilä,  
12 VuoTTa 
– Se kun saa lahjoja. En 
ole vielä tehnyt lahjatoi-
velistaa, enkä tiedä mi-
tä toivon.

JuHo ÅViST, 6 VuoTTa 
– Parasta on se, kun saa koris-
tella joulukuusen. Koriste-en-
keli on paras.

Lukunurkka

Kauneimmista Joululauluistakin kai-
kille tuttu laulu Joulukirkkoon eli 
Kello löi jo viisi julkaistiin ensim-
mäisen kerran sata vuotta sitten. 

Merkkivuoden kunniaksi laulun säveltä-
jän R. Raalan eli oikealta nimeltään Berndt 
Sarlinin jälkeläiset ovat koonneet kirjaksi 
32 Raalan säveltämää laulua. Osa lauluista 
julkaistaan nyt ensimmäisen kerran.

Joulukirkkoon-kirjaan valittiin noin 
puolet R. Raalan jouluisista sävellyksistä. 
Mukana on monenlaisia lauluja: iloisia jou-
lulauluja ja -leikkejä, hartaita joululauluja 
sekä joitakin talviaiheisia lauluja. Osa lau-
luista on kaksi- tai kolmiäänisiä, kaikissa sä-
vellyksissä on pianosäestys ja sointumerkit. 

Erityisen ansiokasta teoksessa on se, et-
tä se sisältää taustatietoja niin säveltäjäs-
tä kuin runoilijoistakin. Lukija saa tietää, 
milloin runot on julkaistu alun perin.

 Esitystilanteissa juontaja saa näistä teks-
teistä suuren avun kirjoittaessaan juonto-
ja. Kirja sisältää myös paljon mielenkiin-
toista tietoa Suomen musiikkielämästä sa-
ta vuotta sitten. 

Tänä vuonna vietetään myös säveltäjän 
syntymän 125-vuotisjuhlaa ja Joulukirk-
koon-runon kirjoittajan, suomenkielisen 
lastenrunouden varhaisen mestarin, Immi 
Hellénin syntymän 150-vuotisjuhlaa.

 Kirja on aarreaitta musiikista kiinnos-
tuneille ja itse musisointia harrastavil-
le, mutta kiinnostaa takuuvarmasti myös 
muita kulttuurihistoriasta ja kirjoista ja 
lehdistä kiinnostuneita lukijoita. 

Maija Sarasteen toimittama kirja tarjo-
aa katsauksen suomalaisiin lasten- ja jou-
lulehtiin, koska suurin osa runoista on jul-
kaistu alkujaan niissä.

Laulujen sovitukset on tehnyt Lauri Tik-
kanen, graafisesta suunnittelusta vastaa 
Katri Leppälä ja kuvituksesta Emma Lep-
pälä. Kirjan toimittaminen, laulujen esitte-
lytekstit ja muut taustatietoa sisältävät teks-
tit ovat Maija Sarasteen käsialaa. 

Tekijät ovat tehneet kulttuuriteon – ja oi-
vallisen joululahjakirjan! 

maRJo pääkköNeN

"Kello löi jo viisi..."
Raalan joululaulut yksissä kansissa

Joulukirkkoon ja muita  
R. Raalan joululauluja.  
Toim. Maija Saraste. Suomen 
Musiikkikirjastoyhdistyksen 
julkaisusarja 146. 
Nuottijulkaisu. Helsinki 2011.

Nimimerkillä R. Raala säveltäneen 
Berndt Sarlinin tunnetuin 
sävellys Joulukirkkoon ilmestyi 
ensimmäisen kerran Anna Sarlinin 
toimittamassa Lasten laulukirjassa 
vuonna 1911.

Ku va t :  S anna Tu r u n e n
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Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz 
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys 4. adventtisunnuntai 18.12. 
klo 9.45–12. Klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Messun toimit-
taa Juha Valppu, ja häntä avus-
taa Sanna Jukkola. Musiikista 
vastaavat kanttori Heikki Jäm-
sä ja Psalmikvartetti. Klo 11.30 
radiopyhäkoulussa puhuu las-

tenohjaaja Kirsi Isola. Aihee-
na on Herran syntymä on lä-
hellä. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa pastori Heik-
ki Karppinen kutsuu lapsiper-
heitä Pyhän Andreaan kirkolle 
joulupäivän klo 12 perhejuma-
lanpalvelukseen. Häntä haastat-
telee Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Maanantaista perjantaihin klo 
16–17 juontajana Mikko Salmi.
Pe 16.12. klo 16.03–17.00 Toivon 
tuomiokapitulissa puhutaan kir-
kon yhteiskuntavastuusta. Kes-
kustelijoina ovat Vuoden papik-
si valittu kirkon yhteiskuntatyön 
sihteeri Ilkka Sipiläinen sekä toi-
mittaja Jan Ahonen. Notaarina 

toimii Mikko Salmi.
Ma 19.12. – ke 21.12. klo 16.20 
Armonpulla. Seurakuntalaiset 
kertovat, milloin he ovat elä-
mänsä aikana päässeet haukkaa-
maan palan "armonpullasta" ja
mitä silloin tapahtui.
Ke 21.12. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Oulun ortodoksikirkon 
hiippakuntasihteeri Jukka Män-
tymäen mietteitä.
To 22.12. klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa unelmiensa kirkos-
ta kertoo Esa Blomster.

Radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
4. adventtisunnuntaina 18.12. 
Klo 9.45 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Kirsi Isola. Ai-

heena on Herran
syntymä on lähellä. 
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut 
Saloisten kirkosta.

Yle Radio 1, 90,4 mHz,
www.yle.fi/radio1
Pe 16.12. klo 18 iltahartauden 
pitää johtava nuorisotyönohjaaja 
Terhi-Liisa Sutinen Tuiran seu-
rakunnasta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
4. adventtisunnuntaina 18.12.
klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Oulun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, ja häntä 

avustaa Jyrki Vaaramo. Musii-
kista vastaavat kanttorit Henna-
Mari Sivula ja Péter Marosvári 
sekä Oulun NMKY:n poikakuo-
ro Ynnin pojat.
Su 18.12. klo 17 Kauneimmat 
joululaulut. Tilaisuuden juon-
taa Tiina Kinnunen. Musiikista 
vastaavat kanttori Henna-Mari 
Sivula, urkuri Péter Marosvári ja 
Tuiran kamarikuoro.

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 18.12. klo 10 4. adventtisun-
nuntain messu Pyhän Kolminai-
suuden kirkosta. 
Ke 21.12. klo 18 tv-hartauden 
nauhoitus Pyhän Kolminaisuu-
den kirkosta.

Eetterissä

Oulun tuomiokirkossa järjeste-
tään 21. joulukuuta Joulun sävel 
soi – Alakärpän perheen 10-vuo-
tisjuhlakonsertti. Konsertti al-
kaa kello 19. 

Konsertissa ovat mukana 
Nuorten Ystävät ry ja Pohjois-
Suomen syöpäyhdistys, joiden 
kanssa Alakärpän perhe on teh-
nyt yhteistyötä menneinä vuo-
sina, muun muassa esiintymäl-
lä Oys:n syöpäosastoilla sekä las-
ten klinikan puolella useampa-
na jouluna. 

Alakärpän perheestä kon-
sertissa esiintyvät baritoni Ju-
hani Alakärppä laulu, Ada ja
Linnea Alakärppä viulu ja laulu, 
Anton ja Aksel Alakärppä klas-
sinen kitara ja laulu ja Eemil ja 
Amelie Alakärppä laulu. 

Lisäksi konsertissa esiintyy 
diplomiurkuri Ismo Hintsala se-
kä tyttökuoro musiikkiluokilta.

Liput konserttiin maksavat 
5 ja 10 euroa. Lippuja voi ostaa 
etukäteen Musiikki-Kullakselta 
ja tuntia ennen ovelta.

Alakärpän perheen 
10-vuotisjuhlakonsertti

Järjestyksessään jo 17.  Aapon päi-
vän joulukonsertti pidetään sun-
nuntaina 18. joulukuuta kello 19 
Limingan kirkossa.

Esiintymässä ovat trumpetisti 
Kaj Skrabb, mezzosopraano Pau-
la Kinnunen, tenori Sami Kaik-
konen, baritonit Henrik Ahola ja 
Juho Lesonen sekä bassobaritoni 
Markku Ahola. Urkurina ja pia-
nistina on Hanna Korri.

Ohjelmassa on vanhoja hyviä 
sekä harvinaisempia joululaulu-
ja. Perinteiseen tapaan konsertti 
alkaa ja loppuu yhteislaululla. 

Konserttiin on vapaa pää-
sy. Käsiohjelma maksaa 7 euroa. 
Konsertin järjestää Limingan 
seudun yksinlaulajat ry.

Aapona 
konsertoidaan 
Limingassa

Oulun tuomiokirkossa 
pidetään 23. joulukuu-
ta kello 21 mieskuoro 
Pohjan Laulun iltainen 

joulukonsertti.  
Konsertin teemana on Ou-

lun alueen musiikintekijöiden 
esilletuonti ja tuotanto. Luvassa 
on perinteisiä joululauluja, uu-
sia sovituksia ja yhteislaulua. So-
listeina ovat Helena Juntunen ja 
Ynnin Pojat.

Konsertin yhteydessä julkais-

taan Pohjan Laulun uusi joulu-
levy Joulun ilo kultainen – Poh-
jan Laulun joulu. Levyä voi ti-
lata kuorolaisilta sekä osoittees-
ta www.pohjanlaulu.fi/palaute.

Konsertin liput maksavat 20 
euroa, mutta alle 12-vuotiaat 
pääsevät ilmaiseksi. Lippuja saa 
kuorolaisilta ja Stockmannin 
Lippupalvelusta, Pukumiehen 
miestenosastolta sekä ovelta. 

Lisätietoja osoitteesta www.
pohjanlaulu.fi.

Pohjan Laulu esiintyy 
tuomiokirkossa

Vapaaehtoisvoimin koot-
tu jouluinen musiikki-
ilta Nepalin lasten hy-
väksi järjestetään Oulus-

sa Pyhän Tuomaan kirkossa per-
jantaina 16. joulukuuta kello 19. 

Tilaisuudessa soittavat Terva-
kaupungin puhaltajat sekä pia-
nisti Petteri Turunen. Jouluisia 
duettoja illassa laulaa Martta ja 
Jani Rasinkangas. Illan urkuri-
na toimii Else Sassi. Musiikki-
ohjelmien lomassa kuullaan ta-
rinoita nepalilaisten lasten elä-
mästä. Musiikki-iltaan on vapaa 
pääsy ja tilaisuudessa on kahvi-
tarjoilu.  

Illan järjestää Maya Nepal ry, 
joka on nepalilaiseen ja suoma-
laiseen ystävyyteen ja yhteistyö-
hön pohjautuva yhdistys. Yhdis-
tyksellä on lastenkoti Bhaktapu-
rissa Nepalin pääkaupungin Kat-
mandun lähistöllä. 

Tavoitteena on turvata lapsille 
rakastava, pysyvä ja kodinomai-

nen ilmapiiri. Lisäksi yhdistys 
tukee kahdeksan muualla asuvan 
lapsen elämää ja koulunkäyntiä.

Maya Nepal ry:n perustajajä-
sen Eriika Heikkilä kertoo, että 
tilaisuudessa kerrottavat tarinat 
on koottu lastenkodin lapsilta. 

– Tarinat antavat kuvan siitä, 
millaista lasten elämä on Nepa-
lissa. Ne ovat heidän terveisen-
sä meille. 

– Toimintamme perustuu 
suomalaisten ja nepalilaisten 
välisiin ystävyyssuhteisiin. Suo-
messa kaikki toimijat ovat va-
paaehtoisia ja palkattuja työnte-
kijöitä on vain Nepalissa. Varoja 
kerätään lahjoituksilla ja esimer-
kiksi tällaisilla konserteilla, ker-
too Heikkilä.  

Tilaisuudessa kerättävän ko-
lehdin ja myynnin tuotto menee 
lyhentämättömänä Maya Nepal 
ry:n toimintaan.

SaNNa TuRuNeN

Musiikki-ilta nepalilaisten 
lasten hyväksi Oulussa

Lastenkodin lapset Rina (takana), Shekar, Saroj ja Sagar ajavat autoa.

Maya N e p a l  r y

Vapaaehtoistoiminnan ja vertais-
tuen resurssikeskus -hanke (Va-
res) on palkinnut kunniakirjalla 
kolme vuoden 2011 vapaaehtois-
toiminnan muotoa. 

Kriteereinä oli vapaaehtoistoi-
minnan muodon vakiintuminen 
laadukkaaksi sekä perinteitä ja 
uusia toimintatapoja yhdistäväk-
si vapaaehtoistoiminnaksi.  

Palkitut toimintamuodot 
ovat Mielenterveyskuntoutujien 
omaisten vertaistukiryhmät La-
pin ja Pohjois-Suomen alueella 
(Hyvän mielen talo), Sinkkutii-
mi – Oulun seurakuntien sinkku-
toimintaa toteuttava vapaaehtois-
porukka (Oulun seurakuntayhty-
mä) ja Vertaislinja-puhelin (Ou-
lun Seudun Muistiyhdistys ry).

Lisäksi erityismaininnan sai 
Oulun murreperinteen keräämi-
nen, ylläpitäminen ja julkaisemi-
nen (Meritulli-Heinäpään asukas-
yhdistys ry).

Vuosi 2011 on Euroopan unio-
nin vapaaehtoistoiminnan vuosi.

Vapaaehtois-
toimintoja 
palkittiin
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Jouluyön messusta me etsimme itsellemme joulutunnelmaa ja joulurauhaa. Etsimme myös 
syvyysulottuvuutta, sellaista, joka hoitaa ja ravitsee kuolematonta sieluamme. Jouluyönä 
meille ilmoitetaan, Puer Natus in Betlehem. Lapsi syntyy valoksi pimeydessä kulkevalle 
maailmalle.  Lapsi ei vain synny ja elä historian huminassa vaan syntyy keskellemme 
Sanan, musiikin ja sakramentin kautta. Tätä puolta pidetään esillä jouluyönä.   Se on koko 
jouluyön huipennus.

Jouluyön messu pitää sisällään koko joulun täyteyden ja rikkauden. Rikkirevitty ja 
monin sitein maailmassa oleva ihminen saa nöyrtyä vastaanottamaan joulun lahjan. Haa-
voitettu ja haavoja aiheuttava saa pysähtyä kuulemaan, kuinka joulun lapsi hoitaa, paran-
taa, tukee ja kantaa. Hän tuo keskellemme armon ja anteeksiannon.  Kukaan muu ei voi 
sitä syvällisemmin tehdä kuin Hän, jonka juhlaa yhdessä vietämme ylistävän ja riemuit-
sevan sekä palvovan Jumalan perheväen keskellä. 

Ehkäpä me osaamme avautua Sanomalle, sen sydämiä hoitavalle lääkkeelle. Hän on 
juhlan aihe ja samalla lähde. Jouluna saamme lausua: Kristus syntyy kiittäkää, Kristus tai-
vahasta vastaan ottakaa! Saamme yhdessä käydä seimen lapsen tykö, pyytää syntejämme 
anteeksi ja saada sisäisen rauhan ja hyvän joulumielen sisimpäämme.

Joulun kirkas valo loistaa maailmaan,

seimellesi Jeesus, tänään tulla saan.

Anna sydämeeni joulun iloa!

Koko maailmalle rauha lahjoita.  
(Kotien rukouskirja)
   
Hyvää matkaa adventin kautta jouluun!  

JouNi HeikkiNeN
Muhoksen kirkkoherra

Adventin kautta 
itse jouluun

Sanan 
aika

Jes. 29: 17–19
Vain lyhyt aika enää,
ja Libanonin vuoret muuttuvat 
hedelmätarhaksi,
ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.
Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat,
sokeat pääsevät synkästä pimeydestä
ja heidän silmänsä näkevät.
Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta
ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä.

Room. 15: 8–13 
Kristus on tullut vahvistamaan isille annetut 
lupaukset osoittaakseen, että Jumala 
pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta 
muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen 
laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu:
    – Siksi ylistän sinua kansojen keskellä,
    laulan kiitosta sinun nimellesi.
Ja edelleen:
    – Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen 
kansansa kanssa.
Ja vielä:
    – Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!
    Ylistäkää häntä, kansakunnat!
Jesaja taas sanoo:
    – Iisain juuresta nousee verso,
    joka kohoaa kansojen hallitsijaksi.
    Häneen kansat panevat toivonsa.
Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla 
teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän 
Hengen voimasta olisi runsas toivo. 

Matt. 1: 18–24
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. 
Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, 
kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen 
vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia 
kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä 
kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa 
avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
    Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi 
yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, 
Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa 
vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on 
lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää 
pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi 
Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen 
synneistä."
    Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, 
mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
      – Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan,
      ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel –
      se merkitsee: Jumala on meidän  
      kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran 
enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. 

4. adventti-
sunnuntai 18.12.

Päivän psalmi
Ps. 130: 5–8

1. lukukappale
Jes. 29:17–19

2. lukukappale
Room. 15:8–13
Evankeliumi

Matt. 1:18–24 
(1. vuosikerta)
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Keskiajan Rooman piispo-
jen eli paavien keittiöstä 
ja etenkin viinin osuudes-
ta siinä tiedetään monen-

moista. Paavillinen kuuria (hovi) 
ja sen käytännöt olivat hyvin tär-
keä malli ja esikuva, joka vaikut-
ti koko kristilliseen maailmaan. 

Kuuriassa työskentelevät sai-
vat palkkansa kokonaan tai suu-
reksi osaksi luontaisetuina, joihin 
kuuluivat ruoka ja juoma. 1100-lu-
vulta alkaen lähteistä löytyy tietoja 
viini- tai kellarimestareina toimi-
neista munkeista, joiden vastuulla 
oli viinien ja juoma-astioiden han-
kinta ja säilytys. Heidän tuli mää-
räysten mukaan myös maistaa vii-
niä ennen paaville tarjoilemista.

Paastopäiviksi oli erikoismää-
räyksiä: pitkäperjantaina paavin 
pöydässä ei tarjoiltu viinejä eikä 
keitettyjä elintarvikkeita. 

MUNKKIPAAVIT suosivat al-
kukirkon säästeliäisyyttä ja as-
keettisuutta, kun taas paavin is-
tuimen siirryttyä 1300-luvulla 
noin 70 vuodeksi Ranskan Avig-
noniin ranskalaispaavit olivat 
toista maata: he halusivat maal-
listen hallitsijoiden tapaan tehdä 
vieraisiin vaikutuksen kaikenlai-
silla erikoisuuksilla hinnalla mil-

lä hyvänsä. 
Varsinkin ranskalaista aate-

lista syntyperää olevat paavit toi-
vat 1300-luvulla kuurian keitti-
öön ranskalaisen ylhäisökeittiön 
piirteitä. 

Kun kaikista tuhlailevimpiin 
kuulunut paavi Klemens VI tu-
li valituksi, hän järjesti suuret pi-
dot paitsi omalle hovilleen myös 

Avignonin asukkaille sekä vas-
taanoton Ranskan tulevalle ku-
ninkaalle. Pitoja varten palkat-
tiin 80 veden- ja viininkantajaa. 

Saman paavin hallintokaudel-
la kardinaali Annibaldi Cecano 
tarjosi paavin kunniaksi juhla-
aterian, johon kuului yhdeksän 
kattausta. Näistä viides muodos-
tui altaasta, jonka keskellä olevas-

ta tornista pulppusi viisi eri viini-
laatua. Altaan reunalle oli sijoitet-
tu elävän näköisiä, keitettyjä fa-
saaneja ja muita riistalintuja. 

Yhdeksännen kattauksen jäl-
keen nautittiin vielä hedelmiä. 
Kun paavi seurueineen oli vih-
doin poistunut huoneeseensa, 
kardinaali käski tuoda heille vii-
niä ja maustetarjottimen.

ENSIMMÄINEN aivan varma to-
diste viininkäytöstä Suomessa on 
pieni lyijyinen ehtoolliskalkki eli 
ehtoollismalja, joka löytyi piis-
pa Catilluksen haudasta Maari-
an Koroisista. Piispa on haudattu 
vuonna 1286. 

Turun piispoja ja Turun hiip-
pakunnan edustajia on vieraillut 
säännöllisesti paavillisessa kuu-
riassa, ja pohjoiset vieraat osa-
sivat arvostaa eteläisen Euroo-
pan ruokakulttuuria jo 1400- ja 
1500-luvulla. 

Turun piispojen laskuun tuo-
tiin muun muassa viinejä Krei-
kasta ja Espanjasta sekä likööre-
jä mausteiden ja muiden tarvik-
keiden ohella. 

Erityisesti Turun arkkiteinin, 
sittemmin tuomiorovastin Pau-
lus Scheelin saamista kirjeistä 
voidaan todeta, että pappismie-
hiä janotti usein. Alkoholia ei pa-
heksuttu juoppouden takia vaan 
ylellisyyden takia, koska alkoho-
li oli kallista. 

Uskonpuhdistus levitti viinin-
käyttöä ja tutustutti tavallisen 
kansankin siihen aivan uudella 
tavalla. Aikaisemmin katolisessa 
jumalanpalveluksessa vain pappi 
joi viiniä, seurakuntalaisille sitä 
ei annettu. 

on osa kristillistä kulttuuria

Asettaessaan ehtoolli-
sen Jeesus siunasi leivän 
ja viinin, ja ehtoollista 
nauttiessaan ihminen on 

osallinen siunauksesta, joka antaa 
iankaikkisen elämän. 

Toisaalla Raamatussa puhu-
taan nasiireista eli Herran pal-
velukseen iäkseen tai määräajak-
si lupautuneista henkilöistä, joi-
den oli annettava hiustensa ja par-
tansa kasvaa vapaasti sekä olta-
va nauttimatta viiniä. Lisäksi oli 
noudatettava papeille asetettuja 
puhtaussääntöjä. 

Elinikäisiä nasiireja olivat Sim-
son ja Samuel. Apostolien teoissa 
kerrotaan, että Paavalikin teki na-
siirilupauksen (18:18). 

Mitä muuta Raamattu kertoo 
viinistä, joka on niin olennainen 
osa Jeesuksen historiaa ja esiin-
tyy usein hänen käyttämissään 
vertauksissa? Miksi viinikuvas-
to on laajalti käytössä niin us-
konnollisessa kuin maallisessa-
kin taiteessa?

”Minä olen viinipuu, te olette oksat” 
Joh 15:5

Johannes Kastaja käytti Jeesuk-
sesta nimitystä ”Jumalan Karit-
sa, joka ottaa pois maailman syn-
nin”. 

Karitsa siis edustaa Jeesusta, 
joka uhrattiin ihmisten vapah-
dukseksi. Myöhemmin lampaas-
ta tuli opastusta ja suojelusta tar-
vitsevan uskovaisen sielun kuva. 
Jeesuksesta puhutaan hyvänä pai-
menena. Yhtä yleinen ja varhai-
nen symboli kuin lammas on vii-
niköynnös.

Alkuperäisen tekstin mu-
kaan Jeesus puhuu nimenomaan 
köynnöksestä – viinihän ei kas-
va puussa. Kristus-köynnöksen ja 
sen muodostavien oksakristitty-
jen suhde on Jeesuksen viiniköyn-
nösvertauksen valossa siis vielä 
tiiviimpi kuin puun ja sen oksien 
suhde, toteaa Jaakko Heinimäki 
kirjassaan Harrasta viiniä.

”Juokaa tästä, te kaikki. Tämä 
on minun vereni, liiton veri, joka 

kaikkien puolesta vuodatetaan syntien 
anteeksiantamiseksi” Matt. 26:28 

Näihin sanoihin perustui käsitys 
viiniköynnöksen ja ristin yhtäläi-
syydestä siten, että hedelmä riip-
pui köynnöksestä kuin Jeesus ris-
tiltä. Viiniköynnös oli myös Israe-
lin symboli, ja Jerusalemin temp-
pelissä oli koristeena kultaista vii-
niköynnöstä. 

Kun Raamatussa puhutaan vii-
nistä, kyse oli nimenomaan pu-
naviinistä. Sitä oli erilaisia laatu-
ja ja vuosikertoja. Kertomuksessa 
Kaanaan häistä käy ilmi, että juh-
lavieraille tarjottiin yleensä ensin 
hyvää viiniä, ja kun he olivat jo 
hieman juovuksissa, tarjolle tuo-
tiin huonompi viini.

Viiniin sekoitettiin aina vet-
tä, ja huonompaan viinin saa-
tettiin sekoittaa parempaa viiniä 
maun parantamiseksi. Varsinkin 
rikkaat saattoivat maustaa viiniä 

Viiniköynnös on ollut keskeinen symboli kristinuskon alkuajoista lähtien.

Paavillisen keittiön pidoissa 

Konstantinus Suuren tyttären Constantinan sarkofagin koristeluissa on 
viiniköynnöksiä, lampaita ja riikinkukkoja. Sarkofagi on noin vuodelta 350, ja se on 
esillä Vatikaanissa.

Eurooppalainen viinikulttuuri saapui Suomeen jo varhain mm. kirkonmiesten mukana, mutta viini oli kalleutensa vuoksi 
lähinnä ylhäisön juoma. Keisari Aleksanteri I:n vieraillessa Suomessa hänelle tarjottiin päivällinen vastavalmistuneessa tallissa 
Haapalankankaalla. Litografia teoksesta Kejsar Alexander I:s Resa i Finland 1819. Valokuva Kansallisarkisto.
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on osa kristillistä kulttuuria
timjamilla, kanelilla ja ruusun- 
ja jasmiininkukilla tai viiniin 
saatettiin lisätä hunajaa. Maas-
sa, jossa puhdasta juomavettä 
ei ollut aina saatavissa, viini oli 
tärkeä juoma.

Constantinan sarkofagis-
sa lampaan vierellä on sekä vii-
niköynnöstä että riikinkuk-
ko. Uskottiin, että riikinkuk-
ko ei kuoltuaan mätäne, ja si-
ten se liitettiin turmeltumatto-
maan ruumiiseen tai ikuiseen 
elämään. 

Usein riikinkukot esitetään 
syömässä viinirypäleitä, mil-
lä halutaan sanoa, että ikuinen 
elämä paratiisissa edellyttää yh-
teyttä Kristukseen – jota siis ry-
päleet symboloivat. Symboleita 
kehitettiin osittain siksi, että 
kristinusko oli kielletty ensim-
mäiset kolme vuosisataansa, ja 
uskoa harjoitettiin salassa.

TekSTiT: 
maRJo pääkköNeN

Jutussa käytetyt lähteet
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1500-luvulla elänyt taidemaalari 
Giorgio Vasari kuvasi maalauksessaan 

500-luvulla vaikuttaneen 
paavi Gregorius I Suuren illallisia.
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Tiina Kin-
nunen ja avustaa Jyrki Vaara-
mo. Kanttoreina Henna-Mari 
Sivula ja Péter Marosvári. Ou-
lun NMKY:n poikakuoro Yn-
nin pojat. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu 18.12. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen ja 
kanttorina Péter Marosvári.

Karjasillan seurakunta
Konfirmaatiomessu to 15.12. 
klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Aikuisryhmän konfirmaatio. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Messu su 18.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustavat Nina 
Niemelä, Johanna Rantala ja 
Paula Rosbacka, kanttorina 
Riitta Piippo. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen. Kerhojen ja pii-
rien yhteinen päätösmessu ja 
joulupuuro. 
Messu su 18.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustavat Olavi 
Mäkelä, Sirpa Kemppainen, 
Anna-Leena Ylänne ja Juha-
Matti Seppä, kanttorina Ju-
ha Pöykkö. Kerhojen ja piiri-
en yhteinen päätösmessu ja 
joulupuuro. 
Messu su 18.12. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Päivi 
Rahja, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kirkkokahvit. Kerho-
jen ja piirien yhteinen pää-
tösmessu ja joulupuuro.
Messu su 18.12. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustavat Asta 
Leinonen, Päivi Rahja ja Mari 
Jääskeläinen, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Kerhojen ja 
piirien yhteinen syyskauden 
päätösmessu ja joulupuuro.
Messu su 18.12. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustavat Anu Kon-
tio, Jenni Koskenkorva, Pet-
ra Kalapudas, Riitta Yliluoma 
ja Maria-Ritva Koivukangas, 
kanttorina Riitta Piippo. Ker-
hojen ja piirien yhteinen syys-
kauden päätösmessu ja jou-
lupuuro. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 13 Oulun kaupun-
ginsairaalassa. Toimittaa Liisa 
Suorsa, saarna Jukka Kolmo-
nen, kanttorina Taina Vouti-
lainen. 

Tuiran seurakunta
Messu su 18.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Psalmikvartetti. Radioin-
ti Radio Dei. 
Messu su 18.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Katri Sip-
pola, Eveliina Holma, viulu.
Messu su 18.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala. Tuiran Kirkon Nais-
kuoro.

Messu su 18.12. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Jaakko Syynimaa, 
avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Torttukahvit.
Viikkomessu ke 21.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina Tom-
mi Hekkala.

Oulujoen seurakunta
Saksankielinen jumalanpal-
velus to 15.12. klo 18 Myllyo-
jan seurakuntatalolla. Suo-
men saksalaisen seurakun-
nan matkapappi, Hans-Mar-
tin Röker ja Oulun suomalais-
saksalainen yhdistys kutsu-
vat kaikkia sydämellisesti ter-
vetulleeksi. Tilaisuus on sak-
sankielinen. Jumalanpalve-
luksen jälkeen pidetään yh-
dessä joulujuhla samoissa ti-
loissa.
Messu su 18.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 18.12. klo 16 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Jenni 
Rautakoski.

Hailuoto
Messu su 18.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Árpád Ko-

vács, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
Koulun joulukirkko ke 21.12. 
klo 8.45 kirkossa. 

Haukipudas
Viikkomessu to 15.12. klo 14 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, kanttorina Else Piilonen. 
Mukana kunnan kotihoidon 
ja asumispalveluitten väkeä. 
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Eeva Mertaniemi, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Hannu Niemelä.

Kempele
4. adventtisunnuntain mes-
su su 18.12. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, avustaja 
Paulus Pikkarainen, diakoni Ar-
to Pisilä. Kanttorina Marjo Irja-
la. Musiikki Kempeleen yläas-
teen yrittäjyysluokan oppilaat.
Radio Yle 1:n Jouluaaton 
hartauden nauhoitus ke 
21.12. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Kuultavissa 
Radion Yle 1:ssä la 24.12. klo 
15. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaja Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Pia Rättyä. Ur-
kurina Marjo Irjala. Musiikis-
sa Askeleet ja varhaisnuorten 
kuoro.  Timo Vestman, huilu, 
Kaj Skrabb, trumpetti, Arto 
Alikoski, sello sekä Ville Nie-
melä, basso ja tuuba. Terve-
tuloa toteuttamaan yhdessä 
radiojumalanpalvelusta!
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 18.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Harri Iso-

pahkala, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

Liminka
Jouluinen gospelmessu la 
17.12. klo 18 Limingan kirkos-
sa. Musiikista vastaa nuorten 
bändiryhmä. Messun jälkeen 
glögitarjoilu.
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 12 Heinijärven met-
sästysmajalla. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Hanna 
Korri. 
Tupoksen joulukirkko ja 
Kauneimmat Joululaulut su 
18.12. klo 15 Vanamossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Hanna Korri, 
avustaa Heini Karhumaa se-
kä Tupoksen lastenohjaajat 
ja päiväkerholaiset. Tupok-
sen diakoniapiiri tarjoaa jou-
lupuuron.
Lasten joulukirkko ma 19.12. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Hanna Korri, lastenoh-
jaajien joulukuvaelma.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su  
18.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
4. adventtisunnuntain mes-
su su 18.12. klo 10  kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Oulunsalo
Messu su 18.12. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouko Lei-
nonen, avustaa Sirpa Miet-
tunen, kanttorina Tuomo 
Kangas. Kirkkokahvit.

Siikalatva
KeSTiLä
Lasten joulukirkko to 15.12. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, avus-
taa Johanna Hietala ja Sirkku 
Palola. Kanttorina Veijo Kin-
nunen. 
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 19 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen. Kanttorina Unto Määt-
tä, kirkkokuoro avustaa. 
Koulun joulukirkko ja kau-
neimmat joululaulut ti 
20.12. klo 9.15 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Saila Karp-
pinen. Kanttorina Veijo Kin-
nunen.

PiiPPOLa
Pentti Haanpään koulun 
joulukirkko pe 16.12. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus ja 
kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 19 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Avustaa Violakuoro 
ja Mieskuoro, johtajana Saa-
ra Heinonen

PuLKKiLa
Pulkkilassa ei ole su 18.12. ju-

malanpalvelusta.
Yläasteen ja lukion joulu-
kirkko to 22.12. klo 9 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Arja 
Leinonen. 
Alakoulun joulukirkko to 
22.12. klo 10 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen. Kanttorina Arja Lei-
nonen, avustaa lapsikuoro.

PyHänTä
Pyhännällä ei ole su 18.12. ju-
malanpalvelusta.
Koulujen joulukirkko ke 
21.12. klo 8.20 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa lapsikuoro. 

RanTSiLa
Messu 4. adventtisunnuntai-
na 18.12. klo 13 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Lasten joulukirkko ma 19.12. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, avustaa 
Johanna Hietala ja Sirkku Pa-
lola. Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa kirkonkylän esi-
koululaiset. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Messu su 18.12. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Rukous
Jeesus, meidän Herramme ja Vapahtajamme.

Nyt, vuoden pimeimpänä aikana,

me odotamme sinua ja sinun valoasi.

Kiitos että tulet kaikkialle sinne,

missä on pelkoa ja surua, ja sinnekin,

missä sinua ei osata edes odottaa.

Kiitos, että sinä tuot mukanasi ilon.

Sinua me ylistämme. 

Rukous kirkkovuosikalenterista

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

Oulun lasten joulu -tapahtumaa vietettiin viime lauantaina. Päivä alkoi 
jouluevankeliumilla Oulun tuomiokirkossa. Hetki pieni jouluyöhön 
-musiikkikuvaelmassa nähtiin enkeleitä, paimenia ja itäisen maan 
viisaat miehet. Lue juttu tapahtumasta sivulta 9.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
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.
Aamupiiri la 17.12. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntain opetusseurat su 
18.12. klo 15, Vanha pappila. 
Jeesus on pienessä mukana –
miksi?
Sanan ja lähetyksen hetki su 
18.12. klo 16, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Hartaus ti 20.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Adventin ajan aamuhartaus 
joka arkiaamu klo 8.30–8.45, 
Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 15.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan Raamattupiiri to 
15.12. klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 16.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 16.12. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Olavi Isokoski ja 
Jukka Hämäläinen.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 16.12. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Herännäisseurat su 18.12. klo 
15, Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 15.12. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.
 
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17. 
Virsilauluilta ti 20.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jouluvirret, Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.
Jouluoratorio to 15.12. klo 
19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Katso ilmoitus s. 16 ja lue jut-
tu s. 15.
Pohjan Sotilassoittokunnan 
joulukonsertti pe 16.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. Katso 
ilmoitus s. 16 ja lue juttu s.15.
Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti su 18.12. klo 
16, Karjasillan kirkko. 
Oulun poliisilaulajien kon-
sertti to 22.12. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Katso ilmoitus  
s. 16 ja lue juttu s. 15.

Tuiran seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.
Jouluinen säveltuokio ja 

myyjäiset Nepalin lasten hy-
väksi pe 16.12. Lue juttu si-
vulla 10. 
Matka seimen äärelle, jou-
lun odotusta runoin ja sä-
velin su 18.12. klo 16, Tuiran 
kirkko. Lue juttu sivulla 19.
Musiikkia Talvipäivän sini-
seen hetkeen su 8.1. klo 14, 
Tuiran kirkko. Tammikuun 
konserttisarja Tuiran kirkos-
sa. Antti Heikkilä, kitara. Ba-
rokin ajan musiikkia. Vapaa 
pääsy. 

Oulujoen seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 17.

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. Vuo-
den viimeinen diakonian 
ajanvaraus on ma 19.12. En-
si vuoden 2012 ensimmäinen 
ajanvaraus on ma 9.1.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta. 

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.  
Koskelan joulutalo la 10.12. 
klo 10, Koskelan seurakunta-
koti. Myyjäisissä myydään kä-
sitöitä ja leivonnaisia. Arpa-
jaiset. Tarjolla joulupuuro 1 
eurolla, kahvia, torttuja. Jou-
lulauluja klo 11–12 laulattaa 
kanttori Laura Kumpula. Jou-
luhartaus klo 12 pastori Jaak-
ko Syynimaa. Lapsille joulu-
satuja ja askartelua. Tallissa 
seimi. Järjestää Tuiran seu-
rakunta, Koskelan diakonian 
aluetukiryhmä ja Lämmitä lä-
himmäistä -ryhmä.

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. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUULOVAMMAISET
Ehtoolliskirkko to 15.12. klo 
16, Palvelukeskus Runola. 

KEHITYSVAMMAISET
Joulujuhla la 17.12. klo 13, 
Tahkokangas. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe klo 
10–14. Ks. ilmoitus sivulta 17.

Loppiaisen lähetysjuhla pe 
6.1. klo 10, Yli-Iin kirkko, Yli-
Iin seurakuntatalo. Klo 10 
Messu Yli-Iin kirkossa, Pent-
ti Kortesluoma, Pasi Kurikka, 
Leo Rahko. Klo 11.30 Lounas 
seurakuntatalossa 7 €, Eero 
Mannisen työn tukemiseksi. 
Klo 12.30 Lähetysseurat seu-
rakuntatalossa, Elsi Salovaa-
ra, Liljebladit. Linja-autokul-
jetus 10 €. Lähtö klo 8.45 Kar-
jasillan kirkko, klo 8.55 Tori-
pakan pysäkki, klo 9 Merikos-
kenkadun pikavuoropysäkki, 
klo 9.10 Myllyojan seurakun-
tatalo, klo 9.20 Jääli, pika-
vuoropysäkki Jäälintien riste-
yksen läheisyydessä, klo 9.30 
Kiiminki, pikavuoropysäkki 
Kuusamontien varrella Kes-
kustien läheisyydessä. Paluu 
samaa reittiä takaisin. Ilmoit-
tautuminen viim. 2.1.2012 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. (08) 316 1340. Li-
sätietoja Katja Haipus, p. 044 
3161 459, ja Ulla Mäkinen, p. 
040 5065 511.

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

yLi-ii
Lähetyksen joulupuuro pe 
16.12. klo 18, Ahti Alatalon 
koti.

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/perhe-
tapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Isä-lapsi-parkki ma 19.12. klo 
17–19, Mellenius-talo, Pelto-
lankaari 18 A.

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä 
torstaisin klo 10–11.30, Maik-
kulan kappeli. Syksyn viimei-
nen kokoontumiskerta  to 
15.12. 
Jouluvaellus Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa ti 
20.12. klo 10–14. Lue juttu si-
vulta 16.

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

Tuiran seurakunta
Joulupaja koululaisille to 
15.12. klo 14, Tuiran kirk-
ko. Tule mukaan valmistau-
tumaan jouluun askartelun, 
tarjoilun ja hiljentymisen 
merkeissä. Voit ottaa mu-
kaan myös vanhempasi. Ei 
tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. Sisäänkäynti kirkon si-
vulta, kerhopuolen ovesta. 
Joulupaja koululaisille ti 
20.12. klo 14, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. ilmoitus si-
vulta 16.

nuoret
Kerhonohjaajien hiippakun-
nallinen päivä la 14.1., Rau-
daskylän Kristillinen Opisto. 
Hei sinä Oulun seurakuntien 

kerhonohjaaja! Lähde mu-
kaan Oulun Hiippakunnalli-
seen kerhonohjaajapäivään 
Raudaskylälle. Luvassa on 
ideoita ja virikkeitä kerhon 
pitoon. Tarjolla myös mah-
dollisuus muiden kerhonoh-
jaajien tapaamiseen ja ren-
toutumiseen. Osallistuminen 
ei maksa mitään. Ilm. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo 
8.1.2012 mennessä. Lisätie-
toja: Atte Kääriäinen, p. 040 
5060 315, atte.kaariainen@
evl.fi.

Karjasillan seurakunta
Nuorten joulujuhla la 17.12. 
klo 15, Kastellin kirkko. Oh-
jelmassa yhteistä toimintaa, 
laulantaa ja yllätyksiä! Lisä-
tietoja Johanna Rantala p. 
040 5747 147, tai johanna.
rantala@evl.fi.

nuoret aikuiset 
OPiSKeLijajäRjeSTöT
Lauluyhtye Haavan kon-
sertti to 15.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Konsert-
ti on maksuton. Ennen kon-
serttia vietetään kristillis-
ten opiskelijajärjestöjen jou-
lujuhlaa klo 18 alkaen. Lau-
luyhtye Haava on á cappel-
la -lauluyhtye, jonka jäsenet 
Teri Mantere, Elina Puhakka, 
Juho Punkeri ja Mirja-Maaria 
Ridanpää tulevat eri puolil-
ta maailmaa (Lohja/Canber-
ra, Raahe, Oulainen, Kok-
kola), mutta ovat kohdan-
neet toisensa opiskelupai-
kassaan Sibelius Akatemias-
sa. Yhtye laulaa hyvällä mie-
lellä rakkaudesta lauluun ja 
musiikkiin. Ohjelmisto koos-
tuu pääasiassa hengellisestä 
musiikista ja virsistä. Lisätie-
dot vs. yliopistopastori Stiven 
Naatus p. 044 3161 450.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Seurakuntakerho ma 19.12. 
klo 13, Sara Wacklin -koti.  

Karjasillan seurakunta
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-
telijaa, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista tai 
kun haluat pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.

Torstaina 15. joulukuuta kello 19 
kuullaan jälleen Antti Heikkilän 
säveltämä ja Niilo Rauhalan sa-
noittama Jouluoratorio Pyhän 

Andreaan kirkossa, neljän vuoden tau-
on jälkeen. Teoksen toteuttavat Mies-
kuoro Weljet sekä Kamariorkesteri.

Jouluoratorio on Weljien tilauste-
os, joka kantaesitettiin jouluna 2004. 
Erityistä siinä on suomenkielisyys, jo-
ka tuo joulunsanoman entistä lähem-
mäs kuulijaa. Noin kaksi tuntia kestä-
vän teoksen johtaa Mieskuoro Weljien 
taiteellinen johtaja Jussi Linnanmäki. 
Solisteina toimivat Joose Vähäsöyrin-
ki, Sirkka Rautakoski ja Markku Liuk-
konen. 

Teoksen sanoitukset pohjautu-
vat Luukkaan evankeliumiin ja sävel-
mä vanhoihin koraalisävelmiin. Niilo 
Rauhala pitää joulusaarnan, jonka ym-
pärille koko teos rakentuu. Seurakun-
ta pääsee yhtymään oratorion koraalei-
hin. Konserttiin on vapaa pääsy ja oh-
jelma maksaa viisi euroa.

Loppuviikosta esiintymään saapu-
vat Pohjan Sotilassoittokunta sekä Ou-
lun sotaveteraanikuoro. Ennen heitä Py-
hän Luukkaan kappelilla torstaina 15. 
joulukuuta kello 19 esiintyy a cappel-
la -lauluyhtye Haava. Ohjelmisto koos-
tuu pääasiassa hengellisestä musiikista 
ja virsistä. Konsertti on maksuton.

Pohjan Sotilassoittokunnan Kynt-
tiläkonsertti pidetään Karjasillan kir-
kossa perjantaina 16. joulukuuta kel-

Joulukonserttien antoisinta aikaa
lo 19 ja 22. Sotilassoittokuntaa johtaa 
musiikkikapteeni Jaakko Nurila. Kon-
serttiin on vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu on viisi euroa. Järjestä-
jinä ovat Pohjan Sotilassoittokunta se-
kä Oulun sotilaskotisisaret. 

Viikko huipentuu Oulun sotavete-
raanikuoron joulukonserttiin sunnun-
taina 18. joulukuuta kello 16 Karjasil-
lan kirkossa. Konsertissa on mukana 
Oulun NMKY:n puhallinorkesteri Vas-
kiveikot johtajanaan Mauri Kinnunen. 
Ohjelmistossa kuullaan Oulun ja lähi-
maakunnan säveltäjien jouluisia teok-
sia. Konserttiin on vapaa pääsy. Koleh-
ti kerätään sotiemme veteraanien hen-
gellisen työn hyväksi.

Jouluviikolla kuullaan vielä Oulun 
poliisilaulajia, jotka konsertoivat tors-
taina 22.12. kello 18 Karjasillan kirkos-
sa. Kuoroa johtaa dir.mus. Tibor Ga-
ranvölgyi. Konsertin vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu on viisi euroa.

Oulun tuomiokirkossa kanttorit 
Henna-Mari Sivula ja Lauri-Kalle Kal-
lunki musisoivat jouluisissa tunnel-
missa myös 22.12. kello 20. Ohjelma 
koostuu yksinlauluista ja urkumusii-
kista. Luvassa on myös urkuimprovi-
saatio, jonka teeman saa päättää yleisö. 
Illan joulukonserttiin on vapaa pääsy.

Kaikki joulukonsertit löytyvät koo-
tusti internet-sivuilta osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/joulunmusiikki.
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enot oulussa 15.–22.12.2011

Jouluvaellus 
kertoo 

joulun sanomasta

Hupisaarten joulupolku järjestetään lau-
antaina 17. joulukuuta kello 14–17. Polku 
alkaa Ainolan leikkipuistosta ja ulko-
tulet sekä lyhdyt johdattelevat polkua 

eteenpäin. 
Polunvarrella voi esimerkiksi osallistua tonttu-

liikuntaan, harjoitella tonttujen taitoja, tutustua 
jouluseimeen sekä juoda glögiä, kunhan muistaa 
ottaa oman mukin mukaan.

Tiernapoikaesitys alkaa kesäteatterilla kello 14.30, 
15.30 ja 16.30. Joulurunoja voi kuunnella kello 14.10, 
15 ja 16. Pohjois-Pohjanmaan museoon on vapaa si-
säänpääsy kello 14–17 välillä.  Joulupolku -tapah-
tuma järjestetään kolmatta kertaa. Viime vuonna 
tapahtumassa kävi useita satoja osallistujia.  

Joulupolun järjestävät Oulujoen seurakun-
nan lisäksi Madekosken tiernapojat, Oulun 
luonnonsuojeluyhdistys, Oulun Seu-
dun Lausujat ry, Oulun Voimisteluseura ry, 
Partiolippukunta Kelopojat ry, Timosenkosken 
luontokoulu sekä Oulun kaupungin päivähoidon 
Alakööki.

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksen joulu-
vaellukselle pääsee mukaan tiistaina 20. joulukuu-
ta. Vaelluksia järjestetään päivän aikana tasatun-
nein kello 9, 10, 12 ja 13. Matka joulun ihmeen et-
simiseen ja löytämiseen kestää noin tunnin verran.

Jouluvaellusta taivalletaan sekä sisällä että ulkona, 
joten kannattaa laittaa lämmintä vaatetusta päälle. 
Tapahtuma on suunnattu erityisesti päiväkerhoi-
käisille, 3–5-vuotiaille lapsille sekä heidän van-
hemmilleen ja sisaruksilleen. 

Tapahtuma on maksuton. Kun auton on saanut 
parkkeerattua leirikeskuksen parkkipaikalle, ohja-
taan jouluvaellukselle tulijat lähtöpisteeseen. 

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. 

Seniorien laulupiiri to 15.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja kahvihetki. 
Eläkeläisten kerho ti 20.12. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ohjelmassa joululauluja ja 
kahvihetki.
  
Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat.

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
Joulukahvila Cafe Krypta 
avoinna 12.–17.12. klo 11–16 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Tarjolla joulutunnelman li-
säksi riisipuuroa, sosekeittoa 
ja joulutorttukahvit. Aterian 
hinta on 4.50€. Kahvi ja tort-
tu 2€. Tuotto Suomen Lähe-
tysseuran joulukeräykselle. 
Myytävänä joululahjoiksi so-
pivaa myyjäistavaraa. 
Luento to 15.12. klo 14, Ou-
lun Diakonissalaitos, Kirkko-
sali. Luennoitsija: Filosofian 
tohtori, Valtiotieteen mais-
teri, Teologian maisteri, Pek-
ka Rehumäki. Luennolle va-
paa pääsy.
Hintan Marttojen joulumyy-
jäiset la 17.12. klo 10–14, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Ks. il-
moitus sivulla 17.
Joulumyyjäiset la 17.12. klo 
11–14, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ks. ilmoitus sivulla 17.
Joulua ootellessa – perhei-
den joulupolku Hupisaarilla 
la 17.12. klo 14–17. Lue juttu 
sivulla 16. 
Yliopiston ekumeeninen 
jouluhartaus ma 19.12. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Tervetuloa yliopiston eku-

meeniseen jouluhartauteen 
hiljentymään suuren juhlan 
edellä. Hartauden toimittaa 
vs. yliopistopastori Stiven 
Naatus ja avustavat kirkko-
herra Marko Patronen sekä 
kanttorit Taina Voutilainen 
ja Laura Aho. Huilua soittaa 
Riitta Ojala. Hartauteen ovat 
kaikki tervetulleita.
Kaatuneitten omaiset ma 
19.12. klo 12. Kokoontumi-
nen ravintola Perlassa, Lyö-
tynkatu 7, klo 14 jouluateri-
an merkeissä.
Joulukonsertti ma 19.12. klo 
13.30, Oulun Kaupunginsai-
raala (OKS). Joulukonsert-
ti Kaupunginsairaalan tulo-
aulassa. Timo Pikkarainen, 
tenori. Säestäjänä kanttori 
Ilkka Järviö. Joulurunoja lu-
kee sairaalapastori Juha Kyl-
lönen.

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. 

Oulun poliisilaulajien konsertti 
torstaina 22.12. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Ohjelmasssa hengellisiä joululauluja, kuoro, 
kvartetti ja sooloesityksinä. Kuoroa johtaa dir.
mus. Tibor Garanvölgyi. Vapaaehtoinen ohjema 
5 euroa.

Joulukonsertti 
torstaina  22.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Oulun tuomiokirkon kanttorit Henna-Mari 
Sivula ja Lauri-Kalle Kallunki musisoivat 
jouluisissa tunnelmissa. Ohjelma koostuu 
yksinlauluista ja urkumusiikista. Luvassa on myös 
urkuimprovisaatio yleisön antamista teemoista. 
Vapaa pääsy!

Musiikkia
kirkoissa

Sinkkujen joulujuhla
 

perjantaina 16.12. klo 18.30
Keskustan seurakuntatalon alasalissa. 

Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua.

Jouluinen säveltuokio ja 
myyjäiset Nepalin lasten hyväksi 

perjantaina 16.12. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Kahvitarjoilu. 

Järjestää Maya Nepal ry.

Löydä oma tarinasi 
-vertaistukiryhmä

Suomen Mielenterveysseura toteuttaa vuoden 2011 
Yhteisvastuu keräyksen tuella Löydä oma tarinasi-
ryhmiä 13–20-vuotiaille nuorille eri puolella 
Suomea yhteistyössä paikallisten kriisikeskusten ja 
seurakuntien kanssa.

Ensimmäinen  Löydä oma tarinasi -vertaistukiryhmä 
17–20-vuotiaille nuorille alkaa helmikuussa 2012. 
Tämä ryhmä on tarkoitettu nuorille, jotka kokevat 
alakuloa, ahdistusta, yksinäisyyttä tai tuen tarvetta 
omassa elämäntilanteessaan. Ryhmä kokoontuu 
11 kertaa kevään 2012 aikana. Ryhmään haetaan 
lomakkeella, joita saat muun muassa Oulun 
kriisikeskuksen nettisivuilta tai Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöntekijöiltä. Osallistuminen on 
maksutonta. 

Hakuaika ryhmään päättyy tiistaina 10.1.2012. 

Ryhmä kokoontuu Oulun kriisikeskuksessa 
ensimmäistä kertaa tiistaina 7.2. klo 16.30–18.30.

Lisätietoja antavat: 
Taija Rintamäki p. 044 3690 100 Oulun kriisikeskus 
Heli Mattila p. 040 5747 145 Tuiran seurakunta

Pateniemen 
seurat 

torstaina 12.1. klo 13 Pateniemen kirkossa 

Paikalla pastorit Päivi Jussila ja Riikka Honkavaara. 
Mukana myös Virikekuoro ja diakoniatyöntekijät 
Heli Mattila ja Sami Riipinen. Seurojen jälkeen 
täytekakkukahvit seurakuntasalissa. 

Linja-autokuljetus on osallistujille ilmainen. 
Reitti kulkee seuraavasti: 11.45 Pyhän Luukkaan 
kappeli, 11.50 Hiidentien päätepysäkki, ajaa 
Järvitietä 11.55, Metsolan kartano 12.00, Pyhän 
Tuomaan kirkko 12.05, Alppila, Kaarnatien pysäkki 
12.10, Tuiran kirkko 12.15, Tuiran palvelukeskus 
12.25, Koskelan seurakuntakodin pysäkki 
12.30, Rajakylän seurakuntakoti 12.40, Palokan 
palvelukeskus Pateniemen kirkko. 
Kotiinlähtö kirkon pihasta noin klo 14.45. 

Matka seimen äärelle, joulun 
odotusta runoin ja sävelin 

sunnuntaina 18.12. klo 16 Tuiran kirkossa 

Tilaisuus koostuu Lassi Nummin joulurunoista, 
Mikael Agricolan jouluevankeliumista sekä 
joululauluista ja tunnettujen säveltäjien teoksista. 
Muusikki kuullaan Olli ja Anna-Maaria Varosen 
selloduon esityksinä. Lausujana on eturivin 
lausuntataiteilija Jouko Heikkinen. Tilaisuuden 
käsiohjelman hinta on 5 euroa.
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Joulukirkko 
sunnuntaina 18.12. klo 13 

Kaupunginsairaalan ala-aulassa

Toimittajina pastorit Jukka Kolmonen ja 
Liisa Suorsa, kanttorina Taiva Voutilainen, 

körttiopiskelijoiden kuoro.

Kerhojen ja piirien yhteiset päätösmessut 
ja joulupuurot Karjasillan seurakunnassa 

Sunnuntaina 18.12.
klo 10 Karjasillan kirkossa ja Kastellin kirkossa
klo 12 Kaukovainion kappelissa, Maikkulan 
kappelissa ja Pyhän Andreaan kirkossa.

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.

JoulunaikaanVähävaraisten 
joulujuhla

 
lauantaina 24.12. klo 10–14 Pohjankartanossa, 

Suvantokatu 1

Juhla on kaikille yhteinen ja maksuton. Juhlassa 
tarjotaan ateria, jolle kannattaa tulla viimeistään 
kello 13. Juhlan järjestävät yhteistyössä Oulun ev.lut. 
seurakunnat, Ytyä ry ja Oulun kaupunki. Juhlassa 
jaetaan ruokakasseja vähävaraisille. Lisätietoja 
antaa diakoniatyöntekijä Riku-Matti Järvi, Oulun 
seurakuntayhtymän erityisdiakoniatyö, p. 040 5157 
315.

Tuiran seurakunta järjestää tilaisuuteen ilmaisen 
kuljetuksen. Linja-autoreitti:
8.35 Koskelan seurakuntakoti
8.45 Rajakylän seurakuntakoti
8.55 Pateniemen kirkko
9.05 Kuivasjärvi, Karjakentäntien pysäkki
9.10 Linnanmaa, Pyhän Luukkaan kappeli
9.20 Puolivälinkangas, Pyhän Tuomaan kirkko
9.35 Tuiran kirkko
9.50 Pohjankartano
Kuljetus takaisin Pohjankartanosta klo 13.30. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149.

Joulupaja koululaisille 
tiistaina 20.12. klo 14

Pyhän Luukkaan kappelissa 

Tule mukaan valmistautumaan jouluun askartelun, 
tarjoilun ja hiljentymisen tiimoilta. Mukaan voivat 

tulla myös vanhempasi. Tilaisuuteen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.

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

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

to 15.12.
klo 13, Oulun tuomiokirkko.
klo 15, Rajakylän seurakuntakoti. 
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.
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 16, Oulun tuomiokirkko. De 
vackraste julsångerna - kauneim-
mat joululaulut ruotsiksi.
klo 18, Juopulin kylätalo, 
Ylikiiminki.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko.

ke 21.12.
klo 18.30, Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskus.

ma 26.12.
klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko.

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2011 Hintan Marttojen 
joulumyyjäiset 

lauantaina 17.12. klo 10–14 
Myllyojan seurakuntatalolla 

Myytävänä joululaatikoita, -leipiä,- kakkuja ym. 
jouluisia leivonnaisia, käsitöitä ja joulukoristeita. 

Myyjäisissä on myös kirppispöytä. Osa 
myyjäistuotosta lahjoitetaan Oulujoen seurakunnan 

diakoniatyölle. Martta-kahvio.

Ylikiimingin  
joulumyyjäiset 

lauantaina 17.12. klo 11–14
Ylikiimingin seurakuntatalolla 

Myynnissä arpoja, leivonnaisia ja käsitöitä.
Torttukahvit.

Joulurunotapahtuma
torstaina 15.12.2011 klo 18

Kastellin kirkossa

Rauhan Tervehdyksen 
vuoden viimeinen numero  

ilmestyy 22.12.
Uusi vuosikerta alkaa 12.1.

Huom
io!
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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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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: Aada Säde 
Auroora Niskakoski, Enni 
Meri Matilda Tepsa.
Karjasilta: Akseli Eeli Oliver 
Arvola, Aleksi Mikael Erkki-
lä, Sisu Antti Evald Immo-
nen, Lyydia Liisa Sylvia Ka-
mula, Veera Sofia Launo-
nen, Luukas Vilho Valtte-
ri Lebeitsuk, Anniina Venla 
Maria Niska, Leo Antti Sa-
muel Nortunen, Laura Emi-
lia Saarilampi.
Tuira: Aapo Eemeli Alatar-
vas, Sofia Jemina Hyväri-
nen, Miikka Johannes Inki-
lä, Miki Marcus Kalevi Kor-
honen, Felicia Tanari Kun-
nari, Sonja Kristiina Mylly, 
Gabriel Aleksanteri Ojan-
latva, Venla Aune Johanna 
Pesola, Santtu Sulo Eevertti 
Piri, Samu Juho Eemil Sipola, 
Isla Hilja Katariina Säkkinen, 
Mikko Antti Matias Tolppa-
nen, Veikka Elias Varjonen.
Oulujoki: Elias Eino Saka-
ri Aho, Saana Helmi Paulii-
na Eronen, Niko Heikki Ta-
pani Harvio, Ella Lilja Emilia 
Hirvelä, Einari Juhani Huovi-
nen, Jatta-Laura Elina  An-
neli Isokivijärvi, Jarkko Mi-
kael Aleksander Lehtiaho, 
Niilo Eeli Aukusti Perkkiö, 
Väinö Viljami Pohtila, Otso 
Toivo Olavi Smed, Neta Au-
ra Johanna Vähäkuopus.

Elämän polku
Vihityt

Karjasilta: Miika Markus 
Lebeitsuk ja Merja Kaarina 
Keski-Nisula.
Oulujoki: Ville Tapio Kan-
kaanpää ja Sonja Annika 
Heikkinen. 

Kuolleet
Karjasilta: Irma Sisko Kos-
kela 78, Anita Maria Mur-
tomäki 45.
Tuira: Rauha Sofia Koski s. 
Kiimala 95, Eino Olavi Met-
so 91, Eino Iivari Määttä 83.
Oulujoki: Eino Akseli Aho 
91, Arto Johannes Jokela 
50, Vesa Tapio Leskelä 47, 
Kari Tapani Takkula 46, Au-
ne Armi Onerva Ylitalo s. 
Savilaakso 82.Diakonian ajanvaraus 

Tuiran seurakunnassa
maanantaina 19.12. klo 9–11 

Puhelinajanvaraus Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöhön taloudellisen tuen hakemista 

varten numerosta (08) 531 4616. 

Tapaamisajankohdan voit käydä sopimassa 
myös paikan päällä. Muissa asioissa 

keskusteluajasta tai kotikäynnistä voi sopia 
suoraan oman alueen diakoniatyöntekijän 

kanssa.

Vuoden 2012 ensimmäinen ajanvaraus on 
maanantaina 9.1.  

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra
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Kiimingin seurakunnan poi-
kakuoron Pohjantähtien ja 
uuden tyttökuoron Satakie-
lien yhteinen joulukonsert-

ti pidetään tiistaina 20. joulukuuta 
Kiimingin seurakuntakeskukses-
sa. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilul-
la kello 19 ja konsertti alkaa kello 
19.30. Tapahtumaan on vapaa pää-
sy ja ohjelma maksaa viisi euroa. 

Kuoroja johtaa Ulla Metsänhei-
mo ja säestäjänä sekä laulusolistina 
toimii Jarkko Metsänheimo. Oh-
jelman runkona ovat tutut ja tun-
nelmalliset joululaulut, kuten Nyt 
syttyy valot tuhannet ja Jouluyö, 
Juhlayö, mutta mukana on myös 
uudempia sävellyksiä ja sovituksia. 

poikakuorot 
konsertoivat oulussa
Poikakuoro Pohjantähdet esiintyy 
myös Oulun tuomiokirkossa lauan-
taina 17. joulukuuta kello 19 yhteis-
konsertissa Ynnin poikien kanssa.

– Yhteistyö Ynnin poikakuo-
ron kanssa lähti Helsingissä kesäl-
lä pidetyiltä kuoropäiviltä. Yhteis-
työ poikakuorojen välillä on tärke-
ää, sillä niitä on Suomessa vähän. 
Oulu on myös meitä lähellä, kertoo 
kuoron johtaja Ulla Metsänheimo. 

Konserttien yhteydessä ja Kii-
mingin kirkkoherranvirastosta 

voi myös ostaa poikakuoron juu-
ri ilmestynyttä Joulutervehdys-cd-
levyä. Levyn hinta on kuusi euroa.

– Aloitimme levyn teon syksyl-
lä. Levyttäminen vei aikaa, mut-
ta oli sen arvoista. Se kasvatti kuo-
rolaisia todella paljon, sanoo Met-
sänheimo. 

koulu laulamisen 
opetteluun
Kiimingissä on hyvät lähtökoh-
dat lauluharrastukselle, sillä syys-
kuussa perustettiin yksityinen las-
tenlaulukoulu Satakieli. Koulu on 
eräänlainen ponnahduslauta kuo-
roon ja mukana voi olla myös pel-
kästä laulamisen ilosta. 

– Laulukoulu lähti siitä, että lap-
sille haluttiin tarjota mahdollisuus 
laulamiseen ja sen perustaitojen 
opettelemiseen. Kuoro ei ole hyvä 
paikka harjoitella, sillä esimerkiksi 
nuotilleen laulamisen taito on tär-
keää. Lapset ovat olleet laulukoulus-
ta erittäin innoissaan, kertoo koulun 
perustaja Ulla Metsänheimo.

Suosiosta kertoo se, että mu-
kana on ollut yli 50 lasta. Laulu-
koulusta lapset voidaan ohjata jo-
ko tyttökuoro Satakieliin tai poi-
kakuoro Pohjantähtiin. Ensi syk-
synä toimintaa on tarkoitus laajen-
taa myös Ouluun.

SaNNa TuRuNeN

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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Päiväkerhot jäävät joulutau-
olle, toiminta jatkuu viikolla 
1 entisin ajoin. 
Kokkikerhot aloittavat vii-
kolla 2.
Perhekerho joulu-
tauolla, uusi ker-
hokausi alkaa 
viikolla 2, to 
12.1. klo 10 srk-
talolla pikkukir-
kon merkeissä. 
Lapsiparkki 
3–6-vuotiaille 
pe 16.12. sekä vie-
lä ma-ke 19.–21.12. klo 
9–12 kerhohuoneella. Maksu-
ton, mutta paikka on varatta-
va etukäteen joka kerralle Sil-
jalta p. 043 2111 916. 
Friday Club 0.–4. luokkalai-
sille pe 16.12. klo 17.30–20 
srk-talolla. Nyyttärit eli joka 
lahjan tuo, se lahjan saa (noin 
3,50 €).
Sanajumalanpalvelus su 
18.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kanttori-

na Maili Muuttola-Junkkonen. 
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 18 kirkossa. Terve-
tuloa laulamaan!

"Hiljennymme jou-
luun" -konsertti 

ma 19.12. klo 18 
kirkossa. Johan-
na Sankilampi 
(laulu) ja Jussi-
Pekka Heikki-
lä (piano), oh-
jelmia 10 / 5 eu-

roa tuntia ennen 
ovelta, osa ohjel-

matuotosta lahjoite-
taan Intian katulasten hyväk-
si. Huom! Ajankohta muuttu-
nut torstailta maanantaille!
Kirkkovaltuuston kokous ti 
20.12. klo 18 srk-talolla. 
Koululaisten kauneimmat 
joululaulut ke 21.12. klo 9.15 
kirkossa.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Pe 16.12. klo 19 nuorte-
nilta Nikula. Su 18.12. klo 13 
Joulujuhla ry:llä.

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

Yksinasuvien jouluateria 
pe 16.12. klo 13 srk-salissa. 
Kyytiä voi kysyä Marjalta,  
p. 040 7430 382.
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla ja seurat su 18.12. klo 
13 kirkossa.
Eläkeliiton puurojuhla ti 
20.12. klo 11 srk-salissa.
Koulun joulukirkko ke 
21.12. klo 8.45. 

Kyläjoulukalenteri
to 15.12.   Perhepäiväkoti Tuomikka klo 15–18.  

  Haapalantie 4.
pe 16.12.   Hailuodon koulut - joulupolku klo 18  

  saakka. Opastetut kierrkokset klo 10, 12 ja  
  14. Luovontie 61.

la 17.12.   Vanha Pappila. Joulupuuroa ja  
    joulumusiikkia klo 15–18.  
    Vanhanpappilantie 41.
su 18.12.   Isolan pirtissä olkijoulu klo 13–17.   

  Mahdollisuus tehdä olkitöitä. Isolantie 15.
              Joulukonsertti kirkossa klo 18. Luovontie 50.
ma 19.12.  Jouluinen tupaantuliaiskonsertti   
                 Blomsterilla klo 16 ja klo 18. Vesanpolku 5.
ti 20.12.   Kaupin tuulimylly klo 15–18, Luovontie 398   
                 kohdalla. Kaupin pirtissä lämmintä juomaa. 
                 Luovontie 399.
ke 21.12.   Kirjasto – joulurunoja klo 18. Luovontie 61.
to 22.12.   Talvipäivänseisaus-haaste. Haastamme  

  kaikkia luotolaisia sytyttämään joulutulia     
                 pihoille ja tienvarsille valaisemaan vuoden 
                 lyhyintä päivää!
pe 23.12.  Enkelijoulu Ronkaisen huvimajassa 
    klo 14–20. Isonkyläntie 46.

Joulumusiikkia 
kirkossa
• Joulukonsertti 
su 18.12. klo 18 kirkossa.
Kamarikuoro Aiolos, 
Kempeleen lukion 
kamarikuoro ja Hailuoto-
kvartetti.

Tuiran kirkossa Oulus-
sa on luvassa sunnun-
taina 18. joulukuuta 
kello 16 esitys nimeltä 

Matka seimen äärelle. Esiin-
tymässä ovat lausuntataitei-
lija Jouko Heikkinen ja sel-
loduo Anna-Maaria & Olli 
Varonen.

Heikkinen ja Varoset ovat 
useita vuosia tehneet yhteis-
työtä taidekentällä yhdistä-
mällä lausuntataiteen ja sä-
veltaiteen. Edellisen projek-
tin kanssa he työskentelivät 
kymmenen vuoden ja noin 
70 esityksen verran.

Jouluesityksessä on nivot-
tu yhdeksi kaareksi muun 
muassa Lassi Nummin jou-
lurunoja, jouluevankeliumi 
Agricolan vanhalla suomen 
kielellä, ajatonta klassista 
musiikkia sekä joitakin sel-
loduon itsensä tekemiä sovi-
tuksia tunnetuista joululau-
luista. 

Tarina lähtee liikkeelle 
nykyajan hälisevästä joulus-
ta ja etenee aina asian alku-
lähteelle, seimen äärelle. Esi-
tys kestää vajaan tunnin.

Jouko Heikkinen sai lau-
suntauralleen alkusysäyksen 
Veikko Sinisalo -lausuntakil-
pailun finaalipaikasta 1996. 

Hän on esiintynyt 15 vuo-
den aikana omin illoin sekä 
eri lausujien ja muusikoiden 
kanssa runsaasti eri puolil-
la Suomea. Lisäksi hän on 
toiminut näyttelijänä muun 
muassa jyväskyläläisessä 
teatteri Pahnanpohjimmai-
sissa. 

Sellistipariskunta Anna-
Maaria ja Olli Varonen esiin-
tyivät duona ensimmäisen 
kerran kesällä 2000. Satojen 
kotimaisten esiintymisten 
lisäksi duo on konsertoinut 
Euroopassa. 

Vuonna 2005 Varoset jul-
kaisivat levyn A Moment 
with two Cellos, joka lienee 
ensimmäinen suomalaisen 
selloduon tekemä kokonai-
nen cd-levytys. Marraskuus-
sa duolla on Espanjassa nel-
jän konsertin kiertue.

Konserttiin on vapaa pää-
sy, ohjelmalehtinen maksaa 
5 euroa.

Lausunta ja sellot vievät 
seimelle Tuiran kirkossa

Päiväkerhot ovat 
joulutauolla

toiminta jatkuu 
viikolla 1 

entisin ajoin. 

Kiimingin seurakunnan poikakuoro Pohjantähdet.

A a r o Ku k ko h ov i

Kiimingin tyttö- ja poikakuorot konsertoivat
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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 puurojuhla to 
15.12. klo 10 Kellon srk-ko-
dissa. 
Kerhot jäävät joulu-
lomalle ja jatku-
vat viikolla 2.
Rukouspiiri 
to 15.12. klo 
18 Puttaan 
Tuvalla.
Lasten jou-
lukirkko to 
15.12. klo 18. 
Kirkkohetken 
jälkeen mehu- ja 
piparitarjoilu kirk-
kopihassa.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron joulumusiikkia 

kynttilän valossa to 15.12. 
klo 20 srk-keskuksessa. Joh-
taa Hannu Niemelä, yksin-

laulu Jorma Kärnä ja 
Henna-Mari Si-

vula, urut Eli-
as Niemelä, 
raamatunlu-
ku Tarja Kai-
nulainen. 
Pääsylippu 
5 euroa, alle 

18-vuotiailta 
2 euroa. Lippu-

ja myydään tun-
tia ennen konserttia 

ovelta. Lipputuloista puolet 
menee Vienan-Karjalan jou-
lukeräykseen.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhe- ja päiväkerhot ovat 
joulutauolla. Kevätkausi alkaa 
16.1.2012 alkavalla viikolla. 
Vapaita / vapautuvia kerho-
paikkoja voi tiedustella ker-
hopisteistä lastenohjaajilta.
Eläkeläisten joulujuhla to 
15.12. klo 13 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Linja-
autokuljetus klo 12.15 Caritas-
koti, klo 12.25 Palveluko-
ti Hovila, klo 12.30 
Kirkonkylän srk-
koti, klo 12.40 
Honkasen mo-
nitoimitalo ja 
myös matkan 
varrelta pääsee 
kyytiin.
Diakonian palve-
luryhmän joului-
nen yhdessäolon hetki 
pe 16.12. klo 13 Kirkonkylän 
srk-kodin salissa.
Rikasta Minua -kurssi 27.1.–
29.1.2012 Luurinmutkan leiri-
keskuksessa Utajärvellä. Oh-

jaajat: Minna ja Risto Jyrkkä 
sekä Hillevi ja Ari Huovinen. 
Hinta: täysihoidolla (omin la-
kanoin ja pyyhkein) 120 € / pa-
riskunta (oman srk:n jäsenille) 
ja 160 € /  pariskunta muille. 
Ilmoittaumiset 13.1. mennes-
sä Saija Kivelälle p. 040 7790 
375. Kurssille otetaan kymme-
nen pariskuntaa. 
Kirpputori Ilonpisara on  jou-
lutaolla 16.1.2012 saakka.

Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivä-

toiminta ”Vei-
kon valinta” ar-
kisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Kastetut: El-
li Lyyti Alet-

ta Heikurainen. 
Ronja Maiju Emi-

lia Huusko. Alex El-
meri Virrankari. Miilo 

Arthur Leonid Näykki.
Vihitty: Juha Tapani Kaisto 
ja Merja Hannele Kulju. Saku 
Jyrki Juhani Huttunen ja Anu 
Evita Miettunen.

Kauneimmat joululaulut pe 
16.12. klo 18 kirkossa. Ks. il-
moitus.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 17 ja 19 kirkossa. 
Ks. ilmoitus. 
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.
Akkain saunailta ja Kätevät 
kädet -ryhmien yhteinen pik-
kujoulu ke 21.12. klo 18–19.30 
Vesi-Jatulin takkahuoneessa. 
Ilmoittautuminen välttämä-
töntä, jotta kaikille riittää 
jouluruokaa. Laulamme jou-
lulauluja, ota mukaan pikku-

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

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Joululauluilta pe 16.12. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirkko 
(kuunneltavissa nettiradion 
kautta). Joulujuhla su 18.12 
klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja joululauluilta su 
18.12. klo 16 ry:llä.

Kirkkoherran-
virasto ja 

taloustoimisto 
avoinna pe 16.12. 

klo 9–11.

Kauneimmat 
joululaulut
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. 

Kaikissa tilaisuuksissa runsaasti yhteislaulua. 
Kolehti lähetystyölle.

Kauneimmat 
joululaulut
Su 18.12. klo 15  
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa 
Su 18.12. klo 18  
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa 
Ti 20.12. klo 18  
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa
Pe 6.1. klo 16 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa

Joulukonsertti 

Tarja Sakko ja 
Malla Kaarlela

la 17.12. klo 17 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa

Pietun 
pianokoulun 

konsertti 

ma 19.12. klo 18 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa

Radio Yle 1:n 
Jouluaaton hartauden nauhoitus 
ke 21.12. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Jumalanpalvelus on kuultavissa Radion Yle 1:ssä la 
24.12. klo 15. Toimittaa Pekka Rehumäki, avustaja 
Paulus Pikkarainen, diakoni Pia Rättyä. Urkurina 
Marjo Irjala. Musiikissa Askeleet ja varhaisnuorten 
kuoro.  Timo Vestman, huilu, Kaj Skrabb, trumpetti, 
Arto Alikoski, sello sekä Ville Niemelä, basso ja 
tuuba. 

Evankeliumi – syötti vai ruokaa? 
perjantaina 13.1. klo 18 
seurakuntakeskuksessa

Kirkollinen kolumnisti ja radiopakinoitsija 
Heli Karhumäki Lapualta alustaa  ja rohkaisee 
seurakuntalaisia miettimään: 
Onko Evankeliumi syötti vai ruokaa? 
Miten kohtaamme ja ylitämme evankeliumin 
julistuksen jarruja?   

Karhumäki on tullut tunnetuksi otettuaan 
rohkeasti kantaa moniin kirkon ajankohtaisiin 
aiheisiin. Myös hänen radiohartautensa ovat 
ravinneet ja saaneet kristityt miettimään omaa 
paikkaansa ja tehtäväänsä. Perjantai-illan 
tilaisuudessa Karhumäki haluaa rohkaista jokaista 
kristittyä omalla paikallaan. Illan aluksi nautitaan 
kahvit lähetystyön hyväksi. 

paketti (n. 2 euroa). Ilm. ruo-
kavalioineen Helille p. 040 
5898 362 tai Marjatalle p. 040 
8184 838.
Arjen äidit -ryhmä kokoon-
tuu ensi keväänä 6 kertaa 
keskiviikko-aamupäivisin 
Kellon srk-kodilla. Ensimmäi-
nen tapaaminen on 1.2. Ryh-
mä tarjoaa aikuista keskus-
teluseuraa ja vertaistukea al-
le kouluikäisen lapsen/lasten 
äideille. Lastenhoito järjeste-
tään seurakuntakodilla. Kysy 
lisää ja varaa paikkasi Johan-
na Kerolalta, p. 045 1393 993 
tai johanna.kerola@evl.fi   
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
16.12. klo 18.30 ry:llä. Seu-

rat su 18.12. klo 17 ry:llä. Kel-
lo: Joulujuhla su 18.12. klo 
15 ry:llä. Jokikylä: Isojen ja 
pienten raamattuluokka pe 
16.12. klo 17.30 ry:llä. Joulu-
lauluilta la 17.12. klo 18 kir-
kossa. Joulujuhla su 18.12. klo 
14 ry:llä. 
Kastetut: Joonas Valtteri 
Wathén, Viena Linnea Illikai-
nen, Milla Aleksandra Kok-
ko, Saana Katariina Palmen, 
Oliver Patrik Petteri Halonen, 
Urho Ilari Sunnari.
Avioliittoon kuulutettu: Olli 
Petteri Kyllönen ja Mari Pau-
liina Luokkanen.
Kuolleet: Elsa Maria Härkö-
nen-Liedes 89.

Tänä vuonna 
muistamme 

joulukorttien 
sijaan oman 
seurakunnan 
lähetystyön

 nimikkokohteita.
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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

Raamattupiiri to 15.12. klo 
10 Lähimmäisen tuvalla Van-
halla koululla.
Joulumyyjäiset to 15.12. klo 
10–14 Jäälin kappelilla. Myy-
tävänä perinteiset joululaati-
kot, leivonnaisia, käsitöitä ja 
arpajaiset. Tuotto oman seu-
rakunnan diakoniatyölle. 
Naisten saunailta to 15.12. 
klo 18–20 Suvelassa. Tule 
viettämään yhteistä aikaa 
saunoen, rentoutuen ja pien-
tä iltapalaa nauttien.
Koitelin joulu to 15.12. klo 
18–20 Koitelissa. Tunnelmal-
linen Koiteli, joululauluja, 
joulukuvaelma, tonttujuttu-
ja, mahdollisuus paistaa mak-
karaa nuotiopaikoilla (omat 
makkarat mukaan).
Perinteiset lasten joulukir-
kot pe 16.12. klo 9 ja 10 Kii-
mingin kirkossa, Miia Seppä-
nen, lastenohjaajat, Eeva Ho-
lappa.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 17 kirkossa. Leena 
Brockman, Jarkko Metsän-
heimo, musiikkikoulu Sata-
kielen laulukouluryhmät.

Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 19 kirkossa, Pau-
li Niemelä, Jarkko Metsän-
heimo.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 19 Jäälin kappelis-
sa, Terttu Rautiainen-Mulari, 
Risto Ainali.
Poikakuoron joulukonsert-
ti ti 20.12. klo 19 seurakun-
takeskuksessa, mukana Sa-
takielet-tyttökuoro. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 € poikakuo-
ron hyväksi.
Kauneimmat joululaulut pe 
23.12. klo 19 kirkossa, Miia 
Seppänen, Eeva Holappa.

Partio: SEKO 4. Seikkailu- 
ja elämyskokemus Liisanlin-
nassa ke 15.12. klo 18–20.30.  
Tarkoitettu 13 v. tänä vuon-
na täyttäneille nuorille ja si-
tä vanhemmille.  Maastoleik-
ki ja joulua nuotiolla.  Lisätie-
toa koulujen ja nuokkareiden 
ilmoitustauluilla sekä www. 
niittykarpat.fi. Pe 16.12. Päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17. Jouluhartaus ja kah-
vitilaisuus partiojohtajille ja 
aikuisille johtajille Oulujoen 
kirkossa.  Lähdemme yhdessä 
Kotikololta klo 18.  Ykkös par-
tioasu päälle. Ke 20.12. Päivys-
tys Partiotoimistossa joulu-
tunnelmissa klo 14–16.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 16.12. klo 18.30 partio-
kämpällä. Seurat su 18.12. klo 
14 ry:llä.
Kastettu: Iiris Anri Katriina 
Gallén, Amanda Elvi Emilia 
Mäkäräinen.
Vihitty: Johan Kristian Hieta-
la ja Henrika Margareeta Si-
muna, Tomi Juhani Jussila ja 
Tiina Johanna Mäkinen.

Kastetut:  Luka Aleksan-
teri Kreus, Pinja Eveliina 
Matila, Aurora Olivia Pa-
lola, Olavi Rasmus Sep-
pänen.
Vihityt: Jere Kalevi Iso-
kangas ja Mervi Elina Nie-
melä.
Kuolleet: Juha Antero 
Jussila 23.

Kauneimmat 
joululaulut 
perjantaina 16.12. 
klo 19 Rantakylän 
kappelilla. Rantakylän 
ja Virkkulan 
kyläyhdistys tarjoaa 
piparit ja glögit 
tilaisuuden jälkeen.

Kauneimmat 
joululaulut ja 
Tupoksen joulukirkko 
sunnuntaina 18.12. klo 15 Tupoksen Vanamossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruotanen, kanttorina Hanna 
Korri, avustaa Heini Karhumaa sekä tuposlaisia 
seurakuntalaisia. Tupoksen diakoniapiiri tarjoaa 
joulupuuron.

Hiljennymme jouluun -konsertti 
torstaina 22.12. klo 19 kirkossa. Johanna Sankilampi, 
laulu. Jussi-Pekka Heikkilä, piano. Ohjelman hinta 
10 / 5 euroa. Osa ohjelmatuotosta lahjoitetaan Intian 
katulasten hyväksi.

 

Jouluinen gospelmessu 
la 17.12. klo.18 
Limingan kirkossa 
 

 Musiikista vastaa nuorten gospelbändiryhmä 
 Messun jälkeen glögitarjoilu 

 

TERVETULOA KAIKENIKÄISET! 

Lasten joulukirkko       

Limingan kirkossa         

 maanantaina            

 19.12. klo 18.        

   Tule mukaan matkalle  

      Betlehemiin ja yhdessä

       iloitsemaan Jeesus- 

       lapsen seimen äärelle!

Tule katselemaan 
Joulun Ihmettä...

Jäälin kappelilla on esillä jouluseimi, jonka 
ovat valmistaneet Jäälin diakoniapiiriläiset ja 
vapaaehtoiset. Seimi on aseteltu niin, että sitä 
voi katsella ikkunan ulkopuolelta. Seimi on esillä 
loppiaiseen asti. 

"Tähtipolkua seuraamalla löydät Joulun Ihmeen".

Kiimingin seurakunnan poikakuoro

Pohjantähdet 

konsertoi Oulussa
lauantaina 17.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa, 

yhteiskonsertti Ynnin poikien kanssa.

Konserttien yhteydessä ja kirkkoherranvirastossa on 
myytävänä poikakuoron joulutervehdys-cd-levyä 
hintaan 6 € / kpl.

konsertoi Kiimingissä
tiistaina 20.12. klo 19 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa, 
yhteiskonsertti tyttökuoro Satakielten kanssa.

Kuoroja johtaa Ulla Metsänheimo. Säestäjänä sekä 
laulusolistina on Jarkko Metsänheimo. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 € poikakuoron hyväksi.

Lue juttu poikakuorosta sivulta 19.

Päiväkerhot ja Lastenpark-
ki ovat joululomalla, toimin-
ta jatkuu viikolla 2.
Perhekerhot ja Perhekahvi-
lat ovat joululomalla, toimin-
ta jatkuu viikolla 3.
Esikkoryhmä on joululomal-
la, jatkamme 17.1.2012.
Nuoret: Nuorten iltakirk-
ko pe 16.12. klo 18 kirkossa, 
Miia Seppänen, Jarkko Met-
sänheimo.
Rauhanyhdistys: Joulujuhla 
su 18.12. klo 17 rauhanyhdis-
tys, Pauli Pasanen.
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eurakunnissa tapahtuu 15.–22.12.2011S
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 su 11.12. klo 12 
Salonpäässä ja Repussa.
Jouluhartaus ja ehtoolli-
nen to 22.12. klo 11.30 Tep-
polassa,
Tapio Kortesluoma, kanttori-
na Tuomo Kangas.
Pyhäkoululaisten joulujuh-
la su 18.12. klo 12 srk-talolla. 
Pyhäkoululaiset ja pyhäkou-
lun opettajat perheineen 
ja ystävineen ovat tervetul-
leita. Juhlassa lasten esittä-
mä joulukuvaelma ja kaikille 
joululahjat ja puuroa.
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. 
Kauneimmat Joululaulut ke 
21.12. klo 18 kirkossa. 

Kirkonkylän ry: Seurat Sa-
lonkartanossa to 15.12. klo 
13.30, Jorma Vuorma. Lau-
luseurat pe 16.12. klo 18.30 
Niemenrannassa Limmalla, 
Uittokuja 11. Seurat la 17.12. 
klo 11.30 Teppolassa, Toivo 
Määttä, rippikoulun käynei-
den joulujuhla klo 19 ry:llä. 
Joulujuhla su 18.12. klo 14, 
Jorma Vuorma, ry:llä. 
Salonpää ry:  Seurat su 
18.12. klo 16 ry:llä. 
Kastettu:  Lotta Katariina 
Lousujärvi, Sofia Aino Emi-
lia Heikkinen, Lauri Sakari 
Nenola, Aamos Waltter Kos-
kelo, Niilo Eliel Sorvari, Iina 
Amanda Leino.
Vihityt: Tommi Juhani Kos-
kenkorva ja Suvi Marjo Han-
nele Knuutila.
Kuollut: Impi Sofia Kotikan-
gas  76.

Kauneimmat joululaulut to 
15.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut to 
15.12. klo 14 Mikevan palve-
lukodeissa, Ossi Kajava, Pek-
ka Kyllönen.      
Joulun kellot -konsertti to 
15.12. klo 19.30 kirkossa. Sop-
raano Kaisa Ranta, pianisti 
Outi Nissi, kanttori Ossi Kaja-
va, urut. Liput 15 / 12 euroa, 
saatavana tuntia ennen kon-
sertin alkua kirkon ovelta.
Kauneimmat joululaulut la 
17.12. klo 14 seurakuntata-
lossa, Muhoksen Torvipojat, 
Jouni Heikkinen.
Nuorten ja raamattuluok-
kalaisten joululauluilta la 
17.12. klo 18 kirkossa.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 14 tk-sairaalassa, 
Ossi Kajava ja päiväkuoro.
Kauneimmat joululaulut 
su 18.12. klo 16 Laitasaaren 
ry:llä, Ossi Kajava, Pekka Kyl-
lönen.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 19 kirkossa, kirkko-
kuoro ja jousiorkesteri, kant-
tori Ossi Kajava, puhe Pekka 
Kyllönen.
Kauneimmat joululaulut su 
18.12. klo 21 kirkossa, kama-
rikuoron kvartetti ja jousior-
kesteri, kanttori Ossi Kajava, 
puhe Simo Pekka Pekkala.
Sanginjoen seurakuntapii-
rin joulujuhla ma 19.12. klo 
12 Taimi Lohelalla, Leena Les-
kelä, Pekka Kyllönen. Pikku-
paketti (n. 5 euroa) mukaan!
Kauneimmat joululaulut ti 

20.12. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Ossi Kajava.
Kauneimmat joululaulut ti 
20.12. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Jouni Heikkinen. 
Jouluhartaus ti 20.12. klo 15 
ryhmäkodissa, Jouni Heikki-
nen.
Rukouspiiri ke 21.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.

Kauneimmat joululaulut to 
22.12. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen.
Kuorot: Kuorot mukana jou-
lunajan tilaisuuksissa, harjoi-
tukset jatkuvat tammikuussa 
viikolla 3.
Lapset ja perheet: Päivä- ja 
perhekerhot jatkuvat taas vii-
kolla 2. Kylmälänkylän kap-
pelin perhekerho keskiviik-
koisin klo 15–17, kylän äidit 

pitävät kerhoa, yhteyshen-
kilö Satu Kukkohovi p. 050 
5467 278. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 17.12. klo 18 nuorten ja 
raamattuluokkalaisten jou-
lulauluilta kirkossa ja kahvit 
ry:llä. Su 18.12. klo 14 joulu-
juhla ry:llä. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 17.12. klo 18 nuorten 
ja raamattuluokkalaisten jou-
lulauluilta Muhoksen kirkos-
sa. Su 18.12. klo 16 kauneim-
mat joululaulut ry:llä.
Kastetut: Eevi Josefiina Hei-
kura, Elsa Maria Takkinen, 
Topi Joonas Baas.
Kuollut: Saimi Katariina 
Huusko s. Sakaranaho 92.

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.
Lippuja kirkon ovelta tuntia ennen konsertin alkua. 

Liput 15 € / 12 €.

Järjestää: Muhoksen Musiikkipäivien 
kannatusyhdistys ry ja Muhoksen seurakunta

 

Työttömien jouluateria 
perjantaina 16.12. klo 15 seurakuntatalolla.

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

Joululaulukonsertti

Mis ikuinen 
on joulu

perjantaina 16.12. klo 19  Oulunsalon kirkossa

Joulun syvällistä sanomaa perinteisteisillä 
joululauluilla tulkiten

Tapio Virpi, tenori
Maria Virpi, urut 

www.pekkalaukkarinen.net

lempparijoulu_juliste.indd   1 11/4/11   3:18:28 PM

Lempparijoulu-perhekonsertti 
maanantaina 19.12. klo 18 kirkossa.

Esiintymässä Pekka Laukkarinen duo. Vapaa pääsy!
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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

Kirkkovaltuusto ke 21.12. klo 
18 Pulkkilan srk-talossa.

KeSTiLä
Joulujuhla su 18.12. klo 12 
ry:llä, Sulo Kautto.
Hartaus jouluaattona 24.12. 
klo 13 Pihlajistossa.

PiiPPOLa
Ehtoollishartaus to 22.12. 
klo 13 Vaarintalolla, Erkki Pi-
ri ja Unto Määttä.
Kastettu: Ville Paavo Tapani 
Pellikka.

PuLKKiLa
Lähetysmyyjäiset tuottivat 
778,50 euroa nimikkolähet-
tien hyväksi. Pulkkilan lähe-
tystiimi kiittää lahjoittajia ja 
ostajia.
Jouluhartaus ja -lauluja pe 
16.12. klo 13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 16.12. 
klo 19 ry:llä.

Joulujuhla su 18.12. klo 13 
ry:llä.
Kastettu: Lilja Elvi Maria 
Haapalahti, Niina Elina Hieta-
la, Vellamo Tilda Maria Lohi.
Kuollut: Veikko Iisakki Mäl-
linen 71.

PyHänTä
Varttuneen väen joulujuh-
la to 15.12. klo 12 Nestorissa. 
Hartaus su 18.12. klo 10.30 
Nestorissa.
Seurat su 18.12. klo 15 ry:llä.
Jouluehtoollishartaus pe 
23.12. klo 13 Nestorissa.
Avioliittoon vihitty: Henri 
Ilari Koskelo ja Tuulia Helmii-
na Kivioja.

Lasten jouluhartaus to 
15.12. klo 9.30 ja 10.15 Tyrnä-
vän kirkossa.
Hartaus pe 16.12. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla.
Hartaus pe 16.12. klo 13.30 
Lepolassa.
Jouluaskartelu ma 19.12. klo 
14–18 Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Hartaus pe 16.12. 
klo 11 Eläkeliiton kerhos-
sa. Puurojuhla pe 16.12. klo 
18.30 Temmeksen koululla. 
Hartaus ti 20.12. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joululauluilta riisipuuron ke-
ra to 15.12. klo 19 ry:llä. Jou-
lujuhla su 18.12. klo 13 Tyrnä-
vän kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat ja joululauluilta su 
18.12. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Eino Oliver Heikki-
lä, Oliver Joonatan Marin.

Joululahjavinkki
CD-levyt 

- Kuljen iloiten
- Joulukortti

- Luojan lintuset

Levyjä saa 
kirkkoherranvirastosta, 
seurakuntatoimistoista 

sekä kanttoreilta.Kauneimmat joululaulut
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

 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
- kanttori Veijo Kinnunen

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.

Kauneimmat Joululaulut 
sunnuntaina 18.12. klo 18 Murron koululla.

Lasten Kauneimmat Joululaulut 
torstaina 22.12. klo 18 Tyrnävän kirkossa.

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.

Kestilä
• Jouluaattohartaus 
24.12. klo 16 kirkossa. 
• Joulukirkko 25.12. 
klo 8 kirkossa. 
• Messu Tapaninpäivänä 
26.12. klo 10 kirkossa. 
• Uudenvuodenaatto-
hartaus 31.12. klo 21 
kirkossa. 
• Messu loppiaisena 
6.1.2012 klo 10 kirkossa. 

Piippola
• Jouluyön messu 24.12. 
klo 23 kirkossa.
• Messu uudenvuoden-
päivänä 1.1.2012 klo 10 
kirkossa. 
• Messu loppiaisena 6.1. 
klo 11 (huom. kelloaika!) 
kirkossa. 

Pulkkila
• Jouluaattohartaus 
24.12. klo 16 kirkossa. 
• Joulukirkko 25.12. 
klo 8 kirkossa. 
• Messu uudenvuoden-
päivänä 1.1.2012 klo 10 
kirkossa. 
• Messu loppiaisena 6.1. 
klo 10 kirkossa. Kauneim-
mat joululaulut vielä ker-
ran seurakuntatalossa. 

Pyhäntä
• Jouluaattohartaus 
24.12. klo 14 kirkossa. 
• Joulukirkko 25.12.
klo 8 kirkossa. 
• Uudenvuodenaatto-
hartaus 31.12. klo 20 
kirkossa. 
• Messu loppiaisena 
6.1.2012 klo 19 kirkossa. 
Kauneimmat joululaulut 
vielä kerran seurakunta-
talossa.

Rantsila
• Jouluaattohartaus 
24.12. klo 14 kirkossa. 
• Joulukirkko 25.12. 
klo 7 kirkossa. 
• Messu uudenvuoden-
päivänä 1.1.2012 klo 13 
kirkossa. 
• Messu loppiaisena 6.1. 
klo 13 kirkossa. Lähetys-
tilaisuus ja kauneimmat 
joululaulut 
seurakunta-
talossa. 

RanTSiLa
Nuorten joulujuhla la 17.12. 
klo 18.30 ry:llä.
Joulurauhan julistus ke 
21.12. Kurunnevalla. Kuljetus 
lähtee klo 18.30 vanhan Ari-
nan tontilta.
Veteraanikuoron vierailu to 
22.12. klo 14.30 Pohjantäh-
teen. 

Joulunajan 
jumalanpalvelukset

Joululaulujen ilta 
sunnuntaina 18.12. klo 18

Temmeksen seurakuntatalolla

Illan järjestää 
Temmeksen Korsukuoro (20 v)

Vapaaehtoinen kahviraha 
Tyrnävän seurakunnan musiikkityölle

Tervetuloa!

Rauhan Tervehdyksen 
vuoden viimeinen numero  

ilmestyy 22.12.
Uusi vuosikerta alkaa 12.1.

Huom
io!
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Keittiön kuningattarien vinkit
Itse tekemällä saa taatusti tuoretta

Pottulimppu

Perunoita
Ruisleivän juuri
Suolaa
Siirappia
Spelttijauhoja
Vehnäjauhoja
Ruisjauhoja

Pottulimppu tehdään valmiiseen ruisjuureen, ja limpun tekemiseen menee 
pari päivää. Ensimmäisenä päivänä keitetään ja kuoritaan perunat, ja laite-
taan ne juurisaaviin. Lisätään ruisjauhoja, ja jätetään käymään. Illalla tai-
kina alustetaan ruisjauhoilla, ja jätetään odottamaan yön yli. Aamulla tai-
kinaan lisätään suolaa, siirappia sekä speltti-, vehnä- ja ruisjauhoja. Kun 
taikina on kohonnut riittävästi, leivotaan limpuiksi. Leivinuunissa paisto-
aika on noin 40–50 minuuttia.

Tyrnäväläinen Liisa Saarela kertoo 
vaalivansa perinteitä ja leipovansa 
kaiken tarvitsemansa itse.

– Leivät, rieskat, viinerit, pullat 
ja piirakat, hän luettelee.

Saarela kertoo vaalivansa perinteitä. 
Perunalimpun leipomisen hän oppi äidil-
tään.

– En osaa sanoa tarkkoja ainemääriä, 
sillä leivon aina summassa vanhasta muis-
tista, Saarela naurahtaa.

Hän kertoo tekevänsä kerralla ison tai-
kinan, josta tulee kolmetoista limppua.

Pottulimppu on Saarelan mukaan suo-
sittu perinneleipä, joka maistuu niin lap-
sille kuin aikuisillekin.

– Kotileipä ei ole massatuote, kuten 
kaupan leivät. Meillä ei juurikaan oste-
ta leipää, vaan syödään ihan kotitekoista, 
Saarela toteaa.

Hän kertoo vaalivansa perinteitä, mut-

Kotileipä syntyy perinteitä vaalien

Usein reseptit siirtyvät suvussa van-
hemmilta sukupolvilta nuorem-
mille. Oheinen mallasleivän ohje 
kulki kuitenkin toiseen suuntaan.

– Ohje on lähtöisin lapsenlapseni koti-
taloustunnilta viidentoista vuoden takaa, 
naurahtaa haukiputaalainen Paula Mar-
jamaa.

Hän leipoo mielellään niin omiin kuin 
diakonia- ja lähetyspiirinkin tarpeisiin.

– Nykyään onkin hieman haastavam-
paa, kun arpajaisia ja myyjäisiä varten täy-
tyy tehdä myös gluteenittomia ja laktoosit-
tomia vaihtoehtoja.

Leivonnaisten lisäksi Marjamaa tekee 
diakonia- ja lähetyspiirin arpajaisiin kä-
sitöitä yhdessä muiden piiriläisten kanssa. 
Hän on ollut mukana toiminnassa jo kym-
meniä vuosia.

– Olen tavannut sitä kautta paljon mu-
kavia ihmisiä ja saanut hyviä ystäviä. Yhtä 
paljon tästä saa kuin antaa. Samalla omalta 
osaltaan kantaa kortensa kekoon.

Mallasleipä

5 dl vettä
1 dl maltaita
50 g tuorehiivaa
1 dl maitojauhetta
3 dl omenasosetta
0,5 dl siirappia
2 tl suolaa
1 rkl pomeranssinkuorta
14 dl hiivaleipäjauhoja

Keitä vesi ja kaada maltaiden 
päälle. Anna jäähtyä kädenläm-
pöiseksi ja lisää hiiva. Sekoita 
joukkoon muut ainekset. An-
na taikinan nousta hetken ai-
kaa. Taikinan voi paistaa vuoas-
sa tai pyöritellä sämpylöiksi. Voi-
tele vielä siirappi- ja vesiseoksel-
la. Paista 175 asteessa noin tunti.

Lapsenlapselta isoäidille

Tyrnäväläinen Liisa Saarela leipoo näppituntumalla. 

Gluteeniton taatelikakku

3 dl vettä
2 dl sokeria
1 pkt taateleita
200 g voita
2 kananmunaa
3,5 dl gluteenittomia jauhoja
0,5 tl soodaa
1 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
1 tl ksantaamia
1 tl psyllium-kuorijauhetta

Laita kattilaan vesi, sokeri ja taa-
telit. Kiehauta ja anna hautua 
puolisen tuntia, kunnes taatelit 
ovat kypsyneet. Seoksen ollessa 
vielä kuuma, lisää joukkoon 200 
g voita. Vatkaa sekaan kananmu-
nat. Sekoita kuivat aineet ensin 
keskenään, ja lisää ne sitten tai-
kinaan. Kaada taikina vuokaan ja 
paista 180 asteessa tunti.

Ksantaami ja psyllium-kuori-
jauhe parantavat gluteenittomi-
en leivonnaisten rakennetta. Nii-
tä saa tavallisista ruokakaupoista.

Taatelikakun ohje on oululaisen Sir-
pa Vaaralan lempiresepti.

– Sain ohjeen 25 vuotta sitten 
eräältä työkaveriltani, ja siitä läh-

tien se on ollut kovassa käytössä, Vaara-
la kertoo.

Hänen mukaansa kakku on erittäin 
helppo tehdä, joten sen tekeminen onnis-
tuu aloittelijoiltakin.

– Se myös säilyy hyvin pakastettuna 
erittäin hyvin.

Vaarala muokkasi reseptistä gluteenit-
toman, kun hänellä todettiin keliakia.

Gluteenitonta pienillä muutoksilla

– Sen vuoksi leivon itse kaikki kahvilei-
vät, hän sanoo.

Vaarala muutti Kuusamosta Ouluun 
vain kuusi viikkoa sitten, mutta on jo ak-
tiivisesti mukana seurakunnan vapaaeh-
toistyössä.

– Kaipasin uutta sosiaalista piiriä ja te-
kemistä. Huomasin lehdessä ilmoituksen, 
jonka innoittamana lähdin mukaan neu-
lomaan nuttuja Etiopian lapsille.

Vapaaehtoistyö itsessään ei ole Vaara-
lalle uutta, sillä entisellä kotipaikkakun-
nallaan hän oli mukana muun muassa Pu-
naisen Ristin kirpputoritoiminnassa.

– Teimme myös seurakunnan kanssa yh-
teistyönä hartiahuiveja ja vauvan peittoja.

Koskelan seurakuntakodissa kokoon-
tuu joka tiistai vapaaehtoisten ryhmä, jo-
ka tekee käsitöitä myyntiin. Vaarala kan-
nustaa kaikkia kiinnostuneita mukaan.

– Käsityön alkeet riittävät ja tänne voi 
tulla vaikka vain seurustelemaan. Täällä 
on matala kynnys, vaikka vanha talo on-
kin, naurahtaa Vaarala.

ta kokeilevansa välillä erilaisia leivonta-
tyylejä vaihtelun vuoksi.

Saarela kertoo tekevänsä leivonnaisia 
myös diakoniapiirin arpajaisiin.

– Myyjäisiin en juurikaan leivo, sillä 
mielestäni leivonnaisten pitäisi olla tuo-
reita, samana päivänä leivottuja.

Saarela toimii Tyrnävällä Suutarinky-
län-Ylipään diakoniakylätoimikunnan 
puheenjohtajana.

– Parempi nimitys olisi tiiminvetäjä, 
hän naurahtaa.

Pienessä, mutta aktiivisessa piirissä on 
vapaaehtoisia Tyrnävän lisäksi muiltakin 
kyliltä. Saarela on ollut mukana toimin-
nassa nelisen vuotta, kun eläkkeelle jää-
misen myötä ylimääräisille harrastuksille 
on enemmän aikaa.

TekSTiT: 
kaTJa kiiSkiNeN

Sirpa Vaarala aloitti vapaaehtoistoiminnan Oulussa 
neulomalla nuttuja etiopialaislapsille.

K a t ja  K i i s k in e n

L i i s a  S aa r e lan ko t ia l b u mi


