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Riemullista 
joulua!
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M
illoin havahduit viimeksi linnunlauluun? Milloin läheisen pu-
ron solina sai Sinut tuntemaan olosi keveältä ja keväiseltä? Mil-
loin huomasit aamuauringon taittuvan kostealta lehdeltä ja tun-
sit elämän sykkivän syvällä? Nämä ovat kysymyksiä, joiden tar-

koitus on kuvien lailla saattaa meidät elämän peilin eteen. Taustalla piilee huo-
li siitä, että olemme tämän ajan ihmisinä kadottamassa tuntuman siihen, mikä 
elämässä on tärkeintä. Kiire ei ole enää asioiden nopean kehityskulun määritel-
mä. Ei, se on diagnoosi sairaudesta, johon aikamme on meidät saattanut.

Kiireestä on tullut monille – yhtä lailla nuorille ja vanhemmille - kuin kiel-
teinen mantra, joka jyskyttää todellisuuttaan jokapäiväiseen elämään ja saa 
meidät tuntemaan varsinaisen olemassaolomme kaventumistaan kaventu-
van. Sosiaalisesta mediasta ja sen kautta laajentuneista yhteyksistä on niistäkin 
merkkejä tiensä päähän tulemisesta. Kuka jaksaa loputonta yhteydenpitoa ja 
pintapuolistuvaa olemista? Sisäinen minä on nousemassa kapinaan, siinä onkin 
eräs tervehtymisemme edellytys.

Tunnettu kristillinen ajattelija onkin todennut vastaansanomattomasti: Kii-
re johtaa paatumukseen. Se on hengellinen ilmaus, mutta sellaisenaan koko 
elämää kattava todellisuuden määritys. Kiire johtaa sisäisen elämän näivetty-
miseen ja kapea-alaisuuteen. Pahinta on, jos Jumala-suhdekin arkipäiväistyy, ja 
syntyy elämän perusäänten kuuluvuutta rajoittava katvealue.

K
atselen käsivarsillani pientä lasta, vastasyntynyttä. Siinä hän on ruu-
susuisena, mustatukkaisena ja pikisilmäisenä tuttavuutena. Uutena. 
Ihmeenä. Lapseni lapsena. Katselen ja ihmettelen. Monet kysymyk-
set tajunnassa virtaavat lävitseni. Elämän purot solisevat. Tunnen 

vastasyntyneen avuttomana painautuvan olkapäätäni vasten koko olemuksensa 
painolla.  Pienet sormet harottavat ilmaan kuin jo-
tain etsien. 

Kohta edessäni on katse, joka vielä kuin unen ver-
hon takaa etsii läheistensä kasvoja. Elämä on aluil-
laan. Nuput aukeilevat. Läsnä on pienen ihmisen 
täydellinen riippuvuus toisesta. Kastepisara uuden 
elämän lehdellä taittuu koko elämän spektrin värei-
hin. Mitähän kaikkea uusi elämän matka tuo tulles-
saan? Siunaan lapsen äänettömästi saatellen hänet 
unen valtakuntaan.

Joulun lapsi on annettuna meille kaikille. Juma-
la on tullut keskellemme pienenä ihmisenä. Taivaan 
terveisinä. Hänen ihmeellisyyttään saamme jälleen olla juhlimassa, ja sydän-
ten silmin käydä kohti Betlehemin tallia ja sen sisällä seimessä uinuvaa Marian 
lasta. Kuva kutsuu meitä hiljentymään. Se johdattaa meidät kuin vaivihkaa Ju-
malan salaisuuksien ytimeen, jossa läsnä on pelkistetty oleminen: rakkaus. Se 
avautuu vain pysähtymällä. Sinun tähtesi ja minun tähteni. Kiire on kaukana, 
kun annat Jumalan tulla sinne, minne hän tahtoo: Olkapäätäsi vasten, lähelle 
sydämesi ääniä, täynnä luottamusta ja herkkää kiintymystä – juuri meihin. 

Pienen ihmisen olemus ei tahdo jättää sinua kylmäksi omien sisäisten muu-
riesi vangiksi. Kun uskallat, voit kohdata lapsen katseen. Sen sanoma on tässä, 
olet Jumalan ajatuksista lähtenyt, sinä olet minun ja juuri sen tähden olen ih-
miseksi tullut.

Monien rakastamassa jouluvirressä tämä kuva lauletaan sydämiin:

”Nyt seimellesi seisahdan, oi Jeesus autuuteni. 
Ja maahan asti kumarran, Herralle, luojalleni. 
Sain elämäni, kaikkeni, sinulta synnyinlahjaksi. 
Ne ota Jeesus vastaan.” Virsi 25:1

Vapahtajan  siunaamaa joulujuhlaa  
toivottaen,

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Vastarannan Kiiski 

Piispan joulutervehdys

Joulu palaa rakkaudesta Rauhan Tervehdys 46 vuotta sitten

Kiire on 
diagnoosi 
sairaudesta, 
johon 
aikamme 
on meidät 
saattanut.

On hyvä, että on joulu…

Joulu tulee kaikille. Se tulee jokaiseen 
kotiin niin Oulussa kuin muuallakin. 
Rauhan Tervehdyksen haastattelija on 
pistäytynyt keskustelemassa neljän 

erilaisen oululaisen naisen kanssa joulusta.
– Mikä on lapsuudenkodistasi parhaana 

mieleen jäänyt joulumuisto?
– Mitä toivoisit toisenlaiseksi jouluun 

valmistautumisessa nykyään?
– Mitä antamisen ilo tuo omaan jou-

luun?

Rouva Kaisa-Liisa Heikkinen on oululai-
sille tutun tohtori Aimo Kanniston kak-
soistytöistä toinen, joka elelee nuoren lää-
kärin vaimona ja kahden herttaisen tyttä-
ren äitinä kotikaupungissaan.

– Meillä lapsuudenkodissa jouluaatto oli 
aina suvun yhteinen juhlailta. Jouluaatto 
hartaudella tuomiokirkossa.

Toivoisin, että kaikilla olisi myös hiljen-
tymistä ja valmistautumista joulun evan-
keliumin vastaanottamiseen.

Siitä olen joulun alla aina iloinnut, että 
voi valmistaa toisille jouluiloa.

Rouva Aino Kujala edustaa suuren perheen 
äitiä, jolla jo isoimmat lapset ovat aikuisia, 
pienimmät vielä keskenkasvuisia.

– Lapsuuden jouluista on jäänyt mie-
leen, että aattona mentiin hyvin aikaisin 
nukkumaan. Kirkkoon lähdettiin hevosel-
la ajamaan aamulla jo klo 3.

Toivon, että oppisin aloittamaan jou-
luun valmistautumisen ajoissa. Turhan toi-
hinan ja kiireen pitäisi jäädä pois.

Ei tärkeintä ole, että on paljon antamis-
ta, vaan että antaa hyvästä sydämestä. On 
hyvä, että kerran vuodessa on tällainen ai-
ka, joka opettaa epäitsekkyyttä.

Rouva Selma Keskinen on myös suuren 
perheen äiti. Nykyään hänellä on 7 lapsen 
lisäksi jo 10 lastenlasta.

– Lapsuuden jouluista on mieleen jäänyt 
nälkävuoden joulu, joka tuntui aivan ih-
meelliseltä siksi, että äiti oli saanut hiukan 
jauhoja ja ryynejä ja saimme jouluna oike-
at vehnäpullat ja kokonaisista ohraryyneis-
tä keitettyä puuroa.

Joulun pitäisi olla kiitosmielen sävyttä-
mä juhla. Ei saisi olla niin meluisa ja kau-
pallinen tämä joulunalusaika.

Paljon enemmän kuin voin haluaisin 
valmistaa jouluiloa kovaosaisille.

Elsa Hytinkoski on eläkkeellä oleva tuira-
laisten seurakuntasisar. Hänellä ei ole ollut 
oman perheen joulua, mutta sitä enemmän 
seurakunnan jouluja.

– Nuorena jouduin ensimmäiseen seu-
rakuntapaikkaani Alatorniolla juuri jou-
lun alla. Aatonaattona tuli erään potilaan 
sairaalaan tuontimatka. Jumalan lahjana 
sain olla kotona joulun.

Seurakuntasisarena oli mukavaa koettaa 
valmistaa jouluiloa mahdollisimman mo-
nelle, joka muuten jäisi osattomaksi.

Tyhjäksi ja köyhäksi jää joulu, jossa huoleh-
ditaan vain omasta ja oman kodin joulusta.

 Rauhan Tervehdys  nro 51, 23.12.1965 

Gallup vuodelta 1965
Kaisa-Liisa Heikkinen. Kaisa-Liisa Aino Kujala. Selma Keskinen. Elsa Hytinkoski.
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Lue ja kommentoi!
www.rauhantervehdys.fi

www.facebook.com/
rauhantervehdys

Uskon muukalainen ei muutu
– Vakaumuksestani en 
voi luopua, Suomen 
Rauhanyhdistysten 
Keskusyhdistyksen 
pääsihteeri Tuomas 
Hänninen toteaa hurjan 
uutisvuoden jälkeen. 

Vanhoillislestadiolaisille 
päättyvä vuosi on ollut 
poikkeuksellinen. Herä-
tysliike on noussut lehti-

otsikoihin melkeinpä kuukausit-
tain. 

Jo viime vuoden puolella medi-
assa oli ensimmäistä kertaa esillä 
liikkeen sisällä tapahtuneet pedo-
filiaepäilyt. Lasten hyväksikäyt-
tötapauksia on sen jälkeen puitu 
julkisuudessa useita kertoja.

Uutisotsikoita on tehty vuo-
den aikana vanhoillislestadiolais-
ten kirkolliskokousedustajien ää-
nestyskäyttäytymisestä, suviseu-
roista, sanomalehti Kalevan boi-
kotista, kirkon piispojen ja liik-
keen johdon tapaamisesta, hoi-
tokokousten anteeksipyynnös-
tä, naispappeuden kannatuksesta 
liikkeessä. Lista on pitkä.

Kaiken uutishälyn keskellä 
Suomen Rauhanyhdistysten Kes-
kusyhdistys (SRK) sai uuden pää-
sihteerin. Aimo Hautamäen tilal-
le tuli viime keväänä, huhtikuun 
alussa, Tuomas Hänninen. 

Uusi mies johdossa oppi nope-
asti, ettei julkisuutta voi hallita. 

– Ainoa keinomme yrittää vai-
kuttaa siihen on toimia rehellises-
ti ja avoimesti. Olisi hyvä pyrkiä 
itse tiedottamaan asioista ennen 
kuin ne ovat muiden kertomina 
lehdissä, Hänninen sanoo. 

Jälkiviisas tekisi 
asioita toisin
Monista uutisotsikoista yksi on 
ollut Tuomas Hänniselle ylivoi-
maisesti kipein.

– Tietoa lasten hyväksikäyt-
tötapauksista liikkeessä on ol-
lut vaikea käsitellä ja ymmärtää. 
Olen pahoillani siitä, että hyväk-
sikäyttöasian esiin tullessa katse 
ei ensimmäiseksi kääntynyt pää-
asiaan, niihin uhreihin, joita on 
vahingoitettu.

– Kun olisi pitänyt kysyä, mis-
tä uhrit saavat apua selviytyäk-
seen, keskusteltiin paljolti rikos-
ten tekijöistä ja kuulusteltiin, mitä 
SRK:n johto on jättänyt tekemät-
tä kuultuaan pedofiliaepäilyksis-
tä, Hänninen sanoo.

– Itsenikin olisi ehkä pitänyt 
kyetä sanomaan selväsanaisem-
min uhreille, että haluan olla ai-
dosti heidän rinnallaan. Kohun 
jälkeen olen tavannut hyväksi-
käytön uhreja. Olen iloinen, että 
moni heistä saa nyt apua.

– Mutta ajatteluni taitaa olla 
osin turhaa jälkiviisautta.

Hänninen sanoo, ettei syytä 
pohdinnoillaan mediaa, sillä val-
taosa toimittajista työskentelee 

hänen mielestään ammattimai-
sesti ilman asenteellisuutta. 

Kiinnostavatko 
muutokset toimittajia?
Hänninen toivoo, että mediaa 
kiinnostaisi myös se, mitä kaik-
kea SRK on tehnyt asioiden kor-
jaamiseksi sen jälkeen, kun pedo-
filiarikoksia alkoi tulla ilmi.

– Olemme muun muassa käy-
neet läpi lapsi- ja nuorisotyömme 
rakenteita, jotta toimintamme 
olisi varmasti lapsille turvallis-
ta. Olemme myös lisänneet kou-
lutusta vastuuta kantaville hen-
kilöille tunnistaaksemme asioi-
ta, joita eteemme tulee. ”Näem-
me” nyt kenties paremmin, Hän-
ninen kuvailee.

– Voin sanoa, että olemme oi-
keasti yrittäneet parhaamme kor-
jataksemme toimintatapojamme.

Hänninen ajattelee, että liik-
keen julkisen ruotimisen taustal-
la on viime kädessä Jumalan työ. 

sa yhteisön, joka haluaa edelleen 
toimia yhdessä – ehkä jopa entis-
tä tiiviimmin. Uutispyörityksen 
keskellä ei varmasti ole aina ol-
lut helppoa tunnustautua lestadi-
olaiseksi. Leimautumisen pelkoa 
on ollut.

– Välillä olen ajatellut, että su-
vaitsevaisuutta ei pitäisi vaatia 
yhteiskunnassamme vain esimer-
kiksi maahanmuuttajia kohtaan.
Sitä kaipaavat myös uskon asiois-
ta eri tavalla ajattelevat. 

– Me vanhoillislestadiolai-
set taidamme olla nyky-yhteis-
kunnassa jonkinlaisia muukalai-
sia omien käsitystemme kanssa, 
Hänninen pohtii. 

Pääsihteeri on luottavainen, et-
tä kirkossa muukalaisille on kui-
tenkin tilaa jatkossakin.

– Olen turvallisin mielin kir-
kon suhteen. Tilan löytyminen 
synnyttää kiitollisen olon. Arvos-
tan ja haluan vaalia sitä keskuste-

luyhteyttä, joka meillä on piispo-
jen kanssa. 

”en voi luopua 
käsityksistäni”
Kukaan ei tiedä, millainen uutis-
vuosi ensi vuosi on lestadiolaisel-
le liikkeelle. Hänninen ei sitä pel-
kää, eikä lähde tyrehdyttämään 
keskustelua. 

– Keskustelulle ja ennen kaik-
kea erilaisten näkemysten kuun-
telemiselle pitää olla tilaa. Sitä toi-
von, että keskustelun osapuolia ei 
pyritä muuttamaan väkipakolla.

 – Jos en voi Raamatun sa-
nan pohjalta hyväksyä syntyvyy-
den säännöstelyä tai näen avio-
eron vääränä, toivon, että minua 
ei painostamalla vaadita luopu-
maan vakaumuksestani.

– Toivon saavani uskoa niin 
kuin olen uskonut tähänkin saak-
ka. Siitäkin huolimatta, että mi-
nun käsitykseni saattavat ahdis-

taa joitakin. 
– En voi kuitenkaan ajatella, et-

tä se olisi riittävä syy luopua niis-
tä asioista, jotka ovat minulle eh-
dottomia.

Pääsihteeri haluaa jatkaa työ-
tään samana miehenä kuin hän 
sen aloitti vuosi sitten.

– Haluan olla sen luottamuk-
sen arvoinen, minkä silloin sain, 
kun minut tähän tehtävään kut-
suttiin. 

– Kutsuun liittyy luottamus, 
Hänninen sanoo.

RiiTTa HiRVONeN

– Kun pahuus tulee julki, sil-
loin Jumala toimii. Niin minä us-
kon. Kun kristillisyydestämme 
tulee läpinäkyvämpi, toivon, että 
pääsemme keskustelemaan myös 
uskomme ytimestä. Nämä kohut 
eivät ole tuoneet sitä esille.

Hänninen on kiitollinen sille, 
että he ovat saaneet käsitellä vai-
keita asioita yhdessä muun muas-
sa lastenhuollon ja lähisuhdeväki-
vallan ammatti-ihmisten kanssa.

– Se on tuntunut turvallisel-
ta. Onneksi yhteiskunnan tarjo-
ama apu on ollut käytettävissäm-
me, ja on edelleen. Luotan siihen 
täydellisesti.

Keskustelu ei ole 
hajottanut joukkoa
Tuomas Hännisen mukaan van-
hoillislestadiolainen liike ei ole 
kohun seurauksena hajaantunut 
leireihin. 

– Näen pikemminkin seurois-

Kun pahuus tulee 
julki, silloin Jumala 
toimii. Niin minä 
ajattelen. Kun 
kristillisyydestämme 
tulee läpinäkyvämpi, 
toivon, että 
pääsemme 
keskustelemaan myös 
uskomme ytimestä. 
Nämä kohut eivät ole 
tuoneet sitä esille.

Tuomas Hänninen

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

Tuomas Hänninen on joutunut oppimaan julkisuudessa olemista.
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Kysy!

Miten rovastiksi pääsee?

Rovasti on kirkollinen arvonimi, jonka piispa voi myön-
tää kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneelle papille.

Kirkolliskokouksen toimikautta vastaavan neljän vuo-
den aikana myönnetään noin yksi arvonimi kolmeakym-

mentä hiippakunnan pappia kohden.
Arvonimen saajan tulee olla täyttänyt viisikymmentä vuotta. 

Rovastiksi ei voida nimittää teologian tohtoria, sillä sen katso-
taan olevan rovastia korkeampi arvonimi.

Rovastia ei pidä sekoittaa lääninrovastiin, kenttärovastiin tai 
tuomiorovastiin.

Lääninrovasti valvoo rovastikunnassa piispan ja tuomioka-
pitulin apuna muun muassa kirkollisten kirkollisen järjestyksen 
ylläpitämistä sekä kirkollisista asioista annettujen lakien nou-
dattamista.

Kenttärovasti on sotilasarvo puolustusvoimien kirkollisessa 
työssä, ja tuomiorovasti on tuomiokirkkoseurakunnan kirkko-
herra sekä tuomiokapitulin jäsen.

Tiedot ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Aamenesta 
öylättiin -sanastosta.

Vantaan Lauri -lehden (22.1.2002) mukaan rovasti oli ennen 
vanhaan akateemisesti koulutettu, maallisissakin asioissa sanan-
valtaa käyttänyt iäkäs pappismies. Tuolloin kyseisen arvonimen 
saaneita oli harvemmassa.

Nykyisin suurin osa papeista saa hiippakuntansa piispalta ro-
vastin arvonimen viisikymmentä vuotta täytettyään tai hyvissä 
ajoin ennen eläkkeelle jäämistään.

Rovastin arvosta on vähitellen tullut niin yleinen, että sen 
puuttumisen vuoksi on arveltu papin joutuneen piispan epäsuo-
sioon. Yleensä se johtuu kuitenkin liian vähäisistä virkavuosista.

KaTJa KiiSKiNeN

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

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@rau-
hantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähettää nu-
meroon 044 5626 450. 
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Rauhan Tervehdys toivottaa 
lukijoilleen rauhallista joulua!

Seuraava lehti ilmestyy 12.1.2012.

Toisenlainen joulu

Hän seisoo keskellä ki-
vierämaata seinän vie-
rellä kylmissään muu-
tamien lumihiutalei-

den kutittaessa nenänvartta. 
Tuuli hyväilee hänen kasvo-
jaan ajatusten kulkiessa samaa 
rataa, mietteissään hän katse-
lee joulupataa. Ihmiset kulke-
vat pitkin katuja valojen, ko-
risteiden sekä taustamusiikin 
noudatellessa jo totuttuja la-
tuja. 

Arkihuolesi kaikki heitä...
muistuu tuon kulkijan mie-
leen, kukaan ei välitä, ke-
tään ei kiinnosta, menikö sit-
ten syntymän kaikki pieleen. 
Kantamuksia rahtaavat äidit 
ja isät, lahjoihin hukkuvat per-
heenlisät, muovikuusi, tontut 
ja joulumuori, yksin jää tuo 
ihminen nuori.

Toimeentulosta on taistel-
tu vuosi eikä joulunakaan on-
ni suosi hänen ympärillään 
lähes kaikki muuttuu, vierel-
tä yksi aikuinen puuttuu. Rau-
hanjuhla muistuttaa kauppa-
hallia, moni kaipailee kohdal-
leen seimeä ja tallia ihmetellen 
rahan suurta mahtia, joka sää-
telee ihmisen elämän tahtia. 

Historia kertoo maamme 
käyneen useita sotia, mutta 
tiedetäänkö tänään mitä on 
elää ilman kotia? Rintama-
linja on juuri tässä. Eipä juuri 
muuta elämässä kuin kylmiä 
kiviseiniä, sielu kaipaa allen-
sa edes hieman lämmittämään 
heiniä. Muistaa tuo nuori het-
ken verran papin kirkossa pu-
huneen kerran lähimmäisen 
rakkaudesta, Jerikontien kul-
kijasta. Tuolloinkin oli yksi-
näinen mies riisuttu, ryöstet-
tykin kenties, ohitse kulki pa-
rempi väki vaikka tuon tuskan 
läheltä näki.

Pohtiessaan juttua, nuori-
mies huomaa miten siinä on 
paljon ajallemme tuttua, ih-
minen vain jätetään aivan yk-
sin, vaikka olisi syytä kulkea 
käsityksin. Herra joulun opetti 
meitä, että on olemassa enke-
leitä, jotka siivillään suojaa an-
tavat, ihmisen perille kantavat. 

Lunta sataa, tuulee, jäse-
niä kolottaa, kadun kulmassa 
läsnäolo jo hieman nolottaa, 
tiepuolessa seison enkä muu-
ta voi, korvissa joululaulu hil-
jaa soi. Beetlehemin tähteä pi-
ti kolmen tietäjän seuraamaan 

lähteä Kuningasta tapaamaan, 
lahjoja antamaan. Hetkeksi 
katkeaa silmien kiilto, sielus-
sa tuntuu syvä viilto kun koh-
dalle pysähtyy ihminen ren-
to, mukanaan muutama aja-
tus hento. En paljoa voi tehdä 
kylmälle säälle, mutta tässä on 
jotakin lämmintä päälle. 

Unohtuvat hetkessä kiviset 
seinät, tässä ovat juuri ne kai-
paamani heinät pohjaksi ko-
van nukkumalaverin, jouluk-
si sain todellisen kaverin. Tie-
tää en voi kuka on henkilö tä-
mä, ehkäpä sittenkin enkelin 
lähettämä, ei puhunut vain ju-
tuista niistä näistä, halusi aut-
taa lähimmäistä. 

Helpompi on nyt tuo kerto-
mus niellä, mitä todella tapah-
tui Jerikon tiellä missä apua 
sai kulkija mainen kun koh-
dalle pysähtyi mies samaria-
lainen. Todellisuuteen nuori-
mies hiljalleen herää, ajatuk-
siaan kokoon kerää, ei aikaa 
mietintään paljoa tuhlaa, ka-
dunkulmassa hän viettää to-
dellista joulujuhlaa.

KaRi mieTTuNeN
Muhos

Kukahan ja ketkä ovat 
seurakunnassamme, 
jotka ovat pitkin vuot-
ta järjestäneet monen-

laisia menoja? 
On saatu viettää yhteisiä 

hetkiä Kokkokankaan seura-
kuntakodilla, Luurinmutkas-
sa myös monet mieliin painu-
vat hetket, unohtamatta ke-
säistä Kukkolankosken bussi-
retkeä, johon joukolla osallis-
tuimme.

Paljon muuta on vuo-
den aikana tapahtunut, josta 
tuomme ison kiitoksen.

Voimia alkavalle vuodelle 
arvokkaassa työssänne!

KemPeleeN 
SeuRaKuNTalaiSeT

On kiitoksen aika

• Kiitos Riitta Hirvoselle mie-
lenkiintoisesta jutusta Kun ei 
elä odotusten mukaisesti (RT 
15.12. s. 6–7). Juttu oli niin 
kiinnostava, että heräsi halu lu-
kea kirja Iloisen talon kellareis-
sa. Toivottavasti teos tulee pian 
kirjaston valikoimiin. 

Riitan kirjoittama Sinappia-
kolumni oli myös hyvä, pohdis-
kelu kirkon takaosan käytös-
tä ihmisten kohtaamispaikka-
na on mielenkiintoinen ja var-
masti kehittelemisen arvoinen. 
Ajatus seurakuntatalojen myy-
misestä sopii varmasti isoihin 
seurakuntiin. Pienessä seura-

kunnassa on vain yksi kirkko ja 
seurakuntatalo jota tarvitaan 
juhlien järjestämiseen ja mo-
nenlaiseen kerhotoimintaan.

meRJa

• Henna Halttu (RT 15.12. s. 5), 
jos te suunnittelette romani-
messun, niin tehkää siitä ih-
meessä myös kakkosversio suo-
menkielellä tai ainakin suurel-
ta osin suomenkielellä, jotta 
me ”perussuomalaisetkin” sai-
simme viimein tutustua roma-
nikulttuuriin. Kolehdin mes-
sussa voisitte kerätä Itä-Euroo-

pan romaneille. En tiedä teke-
vätkö luterilaisen kirkon järjes-
töt romanityötä Itä-Euroopas-
sa, mutta ainakin helluntailais-
ten Fida tekee.

NeTTiPalauTe

• Pertti Harjumaalle (RT 15.12. 
s. 4) ja toimitukselle masenta-
vasta postikirjoituksesta näin 
joulun alla: Ei lasten vastaanot-
taminen ole ongelma vaan voi-
mavara. Se on kahen kauppa ja 
kolomannen korvapuusti.

NaimiSiSSa
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Maata kiertelemässä

Slurppaamatta jättämisen  ABC

Pyhä Nikolaus alias Joulu-
pukki tunnettiin lasten 
suojelijana jo kauan ennen 
1800-lukua, jolloin hänestä 

tehtiin joulun henkilöitymä. Kes-
kiajalla Pyhän Nikolauksen juh-
lapäivänä 6. joulukuuta ja Pyhi-
en Viattomien juhlapäivinä 28. 
joulukuuta valittiin monilla seu-
duilla pieni poika piispaksi. Hä-
nen tehtävänä oli kääntää maail-
ma ylösalaisin ja nurinkurin. 

Tässä on jotain tuttua. Mi-
ka Waltari kertoo Sinuhessa vää-
rän kuninkaan päivästä, jolloin 
houkka hallitsi ja sai tehdä mi-
tä halusi. Päivän lopuksi vääräl-
tä kuninkaalta leikattiin pää irti. 
Poika-piispalta tuskin katkaistiin 
kaulaa, vaikka ovat kristityt jos-
kus pahempaankin yltäneet.

Samana päivän kun poika va-
littiin piispaksi, muut pojat kier-

sivät naapuristoa, lauloivat ja ke-
räsivät ruokaa ennen kuin istuu-
tuivat pöytään. Poikien laulujen 
sanat ovat joskus säilyneet tähän 
päivään asti.

Brittiläinen professori Nicho-
las Orme on perehtynyt keskiajan 
lasten elämään. Hän on kääntänyt 
latinasta poikien muinoin esittä-
män laulun, joka kertoo, kuinka 
Pyhä Nikolaus vastaa merimies-
ten pyyntöön auttaa heitä merihä-
dässä. Pyhän Nikolauksen uskot-
tiin auttavan lasten lisäksi myös 
merenkulkijoita.

Pyhä Nikolaus, kuule meitä
Vie meidät turvallisesti satamaan
Jossa on aina rauha ja kunnia

Professori Orme on koonnut an-
tologian keskiaikaisista lapsiin 
liittyvistä runoista. Kirja tuo elä-

västi esille, kuinka lapset elivät 
600 vuotta sitten. Kirjassa on tie-
toa, josta emme ole ennen juuri 
kuulleet.

Lasten elämä oli kovaa keski-
ajalla. Vain onnekkaimmat pää-
sivät kouluun ja heitäkin opettajat 
piiskasivat säännöllisesti.

Canterburyn tarinoiden kir-
joittaja Geoffrey Chaucer kertoo 
eräässä tekstissään pienestä pojas-
ta, joka on päättänyt opetella ul-
koa latinankielisen tekstin huo-
mattuaan, että se kertoo neitsyt 
Mariasta. Poika on kulkenut joka 
päivä samaisen Marian patsaan 
ohi matkalla kouluun.

Poika on päättäväinen. Teks-
ti on osattava jouluun mennessä, 
vaikka hän joutuisi lukemaan kie-
lioppia vaadittua vähemmän. Poi-
ka tietää, että tämä johtaa piiskaa-
miseen.

Toinen keskiaikainen teksti, 
joululaulu, kertoo lapsesta, joka 
toivoo, että opettaja olisi jänis ja 
opettajan kirjat ajokoiria. Lapsi 
itse olisi iloinen metsästäjä, jolly 
hunter ja opettaja ilmeisesti riis-
taa.

Eräs vanha latinalainen teksti 
puolestaan opettaa kuinka lasten 
on syytä käyttäytyä. Sen kään-
si englanniksi munkki John Lyd-
gate. 

”Soppaa ei saa slurppia ei-
kä likaisille huulille nostaa kup-
pia. Juomalasiin ei saa koskea kä-
det sotkussa eikä lautasliinaakaan 
saa tahria.”

Hyviä ohjeita tänäkin päivänä.

PeKKa HeliN

Lähde: The Telegraph

Kirkko syrjii 
jäseniään
Päivi Räsänen puuttui Helsin-
gin Sanomien mielipidekirjoi-
tuksessaan valtiovallan edus-
tajana poikkeuksellisen voi-
makkaasti kirkon toimintaan. 
Hän vetoaa hallinto- ja jopa 
perustuslakiin kysyen, syrjii-
kö kirkko omia jäseniään. 

Kirjoituksen taustalla on 
muutamien seurakuntien pää-
tös jättää tietyt lähetysjärjestöt 
ilman talousarviomäärärahaa.

”Hallintolain mukaan pää-
töksenteko ei saa perustua 
epäasiallisiin tai hallintotoi-
minnalle muuten vieraisiin 
perusteisiin. Päätöksenteon 
tulisi tapahtua myös ennalta 
määrättyjen, yleisesti hyväk-
syttävien ja tasapuolisesti so-
vellettavien perusteiden mu-
kaan”, Räsänen kirjoittaa.

Räsäsen mielestä tällä het-
kellä on kyseenalaista, voi-
daanko seurakunnan avustus-
toimintansa ehdoksi asettamia 
perusteita pitää asiallisina ja ta-
sapuolisina. ”Kirkon virallisten 
lähetysjärjestöjen opin arvioin-
ti ei ole paikallisseurakuntien 
tehtävä”.

Vainajat 
joutuvat 
odottamaan
Kuolemasta hautaamiseen ku-
luva aika on Suomen hautaus-
toimistojen liiton mukaan vii-
me vuosina pidentynyt. Aika-
taulut ovat venyneet kolmeen 
tai neljään viikkoon suurem-
missa kaupungeissa. Liiton 
puheenjohtajan Kyllikki For-
sius näkee syyksi seurakun-
tien muuttuneet käytännöt. 
Seurakunnissa syyksi näh-
dään omaisten toiveet. Vaina-
jien määrä on Suomessa pysy-
nyt samana.

– Siunausaikoja ei enää saa-
da kahden viikon aikataululla. 
Seurakunnat haluavat keskit-
tää siunaamisen loppuviikol-
le. Kun lähdemme varaamaan 
siunausaikaa, kappeleita ei ole 
vapaina tai paikalle ei saada 
pappia, Forsius sanoo.

Helsingin seurakuntien yh-
teisen seurakuntatyön johtaja 
Pentti Miettinen näkee taus-
talla omaisten toiveet.

– Omaiset haluavat hauta-
uksen lauantaille, koska hau-
tajaisiin matkustetaan kau-
kaa. Kun vuorot ovat menneet, 
hautausta siirretään kauem-
maksi, Miettinen sanoo.

Kirkollinen valta houkuttaa 
myös pohjoisessa

Kirkollisiin asioihin vaikut-
taminen kiinnostaa aiem-
paa enemmän seurakun-
talaisia. Ensi helmikuussa 

järjestettävissä kirkolliskokous-
vaaleissa on koko maassa noin 80 
ehdokasta enemmän kuin neljä 
vuotta sitten. 

Myös Oulun hiippakunnassa 
on jätetty ehdokaslistoja enem-
män kuin edellisvaaleissa, tuo-
miokapitulin lakimiesasessori 
Osmo Rahja kertoo. Kirkollis-
kokous vaalit käydään kussakin 
hiippakunnassa.

Uutissivusto Kotimaa24:n mu-
kaan poliittiset puolueet ovat vah-
vasti esillä kirkolliskokousvaaleis-
sa, erityisesti maallikkojen vaa-
leissa. Eniten listoja on demareil-
la. Politiikassa toimivia henkilöitä 
on ehdokkaana myös puolueisiin 
sitoutumattomilla listoilla. 

Vaalien ehdokasasettelu päät-
tyi viime viikolla. Kirkollisko-
kouksvaaleissa papit äänestä-
vät hiippakunnittain omat edus-
tajansa kirkolliskokoukseen ja 
maallikot samoin.

Oulun hiippakunta on maan-
tieteellisesti laajin hiippakunta, se 
ulottuu Keski-Pohjanmaalta Per-
hosta Ylä-Lapin Utsjoelle saakka.

Kaksi uutta poliittista 
listaa Oulun hiippakunnassa
Oulun hiippakunnassa omal-
la listalla puolueista ovat ensim-
mäistä kertaa perussuomalaiset 
ja kokoomuslaiset. Perussuoma-
laisten listan asiamies Paula Juka 
toteaa, että vaaleihin lähdettiin, 
koska perussuomalaisiin kuuluu 

useita kirkollismielisiä henkilöitä, 
jotka ovat kiinnostuneita vaikut-
tamaan kirkon asioihin.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoo-
muksen järjestösihteeri Jaak-
ko Salovaara pitää kokoomuk-
sen osallistumista omalla listal-
la kirkolliskokousvaaleihin luon-
nollisena jatkumona sille, että ko-
koomuksella on ollut oma valit-
sijayhdistyksensä myös edellisis-
sä seurakuntavaleissa muun mu-
assa Oulussa.

Kotimaa24:n mukaan ehdo-
kaslistojen nimen perusteella ei 
voi aina päätellä, onko se koot-
tu puolue- tai kirkkopoliittisesti. 
Esimerkiksi kokoomuslaisen lis-
tan nimi on Oulun hiippakun-
nassa Kuunteleva kirkko.

maallikoilla peräti 
seitsemän listaa
Oulun hiippakunnassa kirkollis-
kokousvaaleissa maallikoilla on 
seitsemän ehdokaslistaa. Ne ovat 
Elävä seurakunta – lähellä ihmi-
siä, Kemin kirkkokansan työvä-
enyhdistys ry, Kirkko keskellä 
Arkea - Keskusta ja sitoutumat-
tomat, Kristillisten arvojen puo-
lesta, Kuunteleva kirkko, Oulun 
hiippakunnan perussuomalais-
ten ehdokaslista ja Uskon ja kir-
kon tulevaisuuden puolesta ehdo-
kaslista.

Pappisvaaleissa on kolme lis-
taa: Kansankirkon rakentajat, 
Mahdollisuuksien kirkko ja Tun-
nustuksellinen.

Edellisissä vaaleissa vuonna 
2008 maallikoilla oli neljä listaa 
ja papeilla kaksi.

myös hiippakuntavaltuusto-
vaalit kiinnostavat
13. helmikuuta järjestetään kir-
kolliskokousvaalien kanssa sa-
manaikaisesti myös hiippakun-
takohtaiset hiippakuntavaltuus-
tovaalit. 

Oulun hiippakunnassa maal-
likoilla on niissä seitsemän ehdo-
kaslistaa. Listojen nimet ovat sa-
mat kuin kirkolliskokousvaaleissa. 

Myös pappisedustajien listojen 
nimet ovat hiippakuntavaltuusto-
vaaleissa samat kuin kirkollisko-
kousvaaleissa.

Vuonna 2008 maallikoilla oli 
hiippakuntavaltuustovaaleissa 
kolme listaa ja papeilla kaksi.

RiiTTa HiRVONeN

Ehdokaslistat löytyvät osoitteesta: 
www. oulunhiippakunta.evl.fi/
kirkolliskokouksen-ja-hiippakunt/
ehdokkaat/ 

w w w.o u lu nh i i p p a ku n t a .ev l . f i /
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Yhdistykset

Muut seurakunnat

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.

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

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

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

Herättäjän kirkkopyhiä: pe 6.1. klo 12.00 messu Temmeksen kirkossa, 
seurat ja vuosikokous seurakuntasalissa, su 8.1. messu Oulujoen kirkossa, 
kahvitus ja seurat Oulujoen pappilassa.
Rauhaisaa joulua ja armorikasta uutta vuotta

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Ev.lut. Kansanlähetys
NUORTEN LEIRI 
30.12.2011–1.1.2012 Kala-

joella, Kivirannan leirikeskus. Ilm. 
27.12. mennessä Juha Härköselle 
044 092 7825 juha.harkonen@
omanetti.fi TULE MUKAAN!!!

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

www.ohsrk.fi

Su 25.12. klo 11 Joulukirkko, Markku Tossavai-
nen, Tiina ja Juha Hilli. Ke 28.12. klo 19 Sana ja 
rukous, Marketta Tossavainen, Hannu Orava, Pasi 
Markkanen. La 31.12. klo 21–23.30 Uuden Vuoden 
vastaanotto. Nyyttärit. Su 1.1. klo 11 Jumalanpal-
velus, Hannu Orava, Reijo Komu, Seurakuntakuoro. 

Ke 4.1. klo 19 Sana ja rukous, Jari Mykkänen, Pasi Markkanen. Su 8.1. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Yrjö Kemppainen, Maaret ja Ari 
Natunen. Su 8.1. klo 17 Church@78, International Service, Nicki and Neil Berry. 
Ma 9.1. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 11.1. klo 19 Sana ja rukous, Raili 
Harjula, Aila Pyörälä, Kainulaiset. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. AVIOLIITTO- 
JA PERHESEMINAARI la 14.1. klo 10 alkaen. Pirjo ja Vilho Savolainen. HYVÄÄ 
JOULUA JA SIUNATTUA UUTTA VUOTTA! TERVETULOA!

Su 25.12. ei seuroja Toukomettisessä. 
Su 1.1. klo 17 Seurat Matti Rahja.  
Su 8.1. klo 17 Seurat. Toivotamme siu-
nattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa! 
Oulun Rauhan Sana

24.12. klo 10.00 Jouluaaton hartaus. 1.1.2012 klo 11.00 Uudenvuoden 
Jumalanpalvelus. Pe 6.1. Loppiaisena kiitosjuhla patavahdeille klo 14.00, 
sen jälkeen sotilaskokous. Vieraana eversti Arja Laukkanen. Siis ei ole 
Jumalanpalvelusta 6.1.12. Su 8.1. Jumalanpalvelus klo 11.00. Ma 9.1. 
Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Tervetuloa! Siunattua Joulua ja 
Hyvää Uutta vuotta!

To 22.12. klo 19 Rukousilta, Mika Martinmäki, Tuo-
mo Kokko. Su 25.12. klo 11 Joulukirkko, Pekka 
Tuominen, Risto Wotschke, musiikki Seppo & Sanna.  

To 29.12. klo 19 Rukousilta, Eija Soini, ym. Su 1.1. klo 11 Ehtoollisjuhla, Risto Wotsch-
ke, Petri Mettovaara. To 5.1. klo 19 Rukousilta, Tauno Jurvelin. www.oulu.svk.fi. 
Toivotamme siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

 Perinteinen jouluateria tarjotaan klo 10-13
 Joulupukki ja muori vierailevat ja muistavat lapsia lahjalla

 Mukaan saa kotiinviemisinä ruokakassin!

Kyytiin pääsee reitillä olevilta pysä-
keiltä. Paluukuljetus noin 13.30-13.45.

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

 
9.20 Puolivälinkangas, 
 Pyhän Tuomaan kirkko
9.35 Tuiran kirkko
9.50 Pohjankartano

Ilmaisen bussikuljetuksen aikataulut:

Tervetuloa viettämään yhdessä jouluaattoa Pohjankartanoon!

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Kuka kuuntelee 
jouluna?
Jos ongelmat alkavat kertyä, 

joulunakin saa apua. Viime 
vuonna ensimmäistä kertaa 
järjestettyä diakoniatyönte-

kijöiden joulupäivystystä ei Ou-
lussa tänä vuonna ole, mutta työ-
vuorossa olevat diakoniatyönte-
kijät ovat tavoitettavissa. Lisäk-
si valtakunnallinen Palveleva pu-
helin ja netti päivystävät joulun-
kin aikaan.

– Diakoniatyön joulupäivystys 
jäi yhden kerran kokeiluksi. Päi-
vystäjät eivät saaneet yhtään soit-
toa aaton ja tapaninpäivien vä-
lillä, toteaa Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Irma-Elina 
Mukari. 

Talousasioissa ajanvarauksia 
diakonian vastaanotolle ei täl-
le vuodelle enää voi tehdä, mut-
ta uusia varauksia otetaan vastaan 
taas 9. tammikuuta lähtien. Tar-
kemmat tiedot voit lukea Rauhan 
Tervehdyksen ilmoituksista sivul-
ta 19.

Palveleva puhelin 
auttaa joulunakin
Jos yksinäisyys alkaa tuntua ah-
distavalta, tai elämä on kriisissä, 
valtakunnalliset puhelinpalvelut 
ovat käytettävissä joulunakin.

Palvelevaan puhelimeen voi 
soittaa nimettömänä, kun kaipaat 
kuuntelijaa ja keskustelukumppa-

nia. Evankelisluterilaisten seura-
kuntien ylläpitämä puhelinpal-
velu päivystää koko maassa sun-
nuntaista–torstaihin kello 18–01, 
perjantaina ja lauantaina 18–03. 
Suomenkielisen Palvelevan puhe-
limen numero on 010 190 071. 

Palvelevan puhelimen päivys-
täjät eivät ole ammattiauttajia, 
vaan lähimmäisiä, jotka pyrki-
vät auttamaan olemalla läsnä ja 
kuuntelemalla. Päivystäjät ovat 
tehtävään koulutettuja vapaa-
ehtoisia tai kirkon työntekijöitä. 
Kaikki puhelut ovat luottamuk-
sellisia. 

Matkapuhelimella soitettaes-
sa laskutusperusteet ovat samat, 
kuin oman operaattorin puhelu-

hinnoilla. Lankapuhelimesta soit-
to maksaa paikallispuhelumak-
sun verran.

apua myös
verkosta
Palvelevan puhelimen rinnak-
kaispalveluna toimii Palveleva 
netti, jonka löydät osoitteesta evl.
fi/palvelevanetti. 

Verkkoviestissä voit kertoa 
mieltä painavista asioista nimet-
tömästi ja palvelun käyttö on 
maksutonta. Palvelevan netin vas-
taajat ovat tehtävään koulutettuja 
vapaaehtoisia. Viestiin vastataan 
viiden päivän kuluessa. 

SaNNa TuRuNeN

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

Joulumieli 
yllätti

Lapsesta saakka minun jouluuni ovat kuu-
luneet herkut, lahjat, kuusen koristelu ja 
kynttilöiden vieminen haudoille. Joulukir-
kossa käymistä sen sijaan ei meidän per-

heessämme ole harrastettu. Muutenkaan en ko-
vin ahkerasti ole kirkossa vieraillut.

Viime tiistaina pistäydyin kuitenkin Pyhän 
Tuomaan kirkossa, jonne Tahkokankaan pal-
velukeskuksen väki kokoontui kuulemaan jou-
lun sanomaa.

Paikalle saapui linja-autolastillinen iloisesti 
hälisevää porukkaa, joka ohjaajien avustuksel-
la jätti ulkovaatteet naulakkoon. Eteisen vili-
nä ja vilske laantui kirkkosalin ovella hiljaisek-
si odotukseksi.

Istuin takariviin, ja ajattelin seurata tilai-
suutta vain hiljaisena tarkkailijana. 

Pian ilmoille kajahti virsi Nyt sytytämme 
kynttilän, ja koko joukko yhtyi lauluun. Minut 
yllätti lämmin ja harras tunnelma, joka huokui 
jokaisesta paikallaolijasta. Virren jälkeen saim-
me kuulla Pyhää evankeliumia Luukkaan mu-
kaan. Mieleeni muistuivat seurakunnan päivä-
kerhot ja peruskoulun joulukirkot.

Evankeliumin jälkeen oli vuorossa virsi En-
keli taivaan. Huomasin, että muistin edelleen 
molempien virsien sanat ulkoa, vaikken olekaan 
niitä vuosiin laulanut. Myös kertomus pienestä 
aasista, joka halusi toivottaa uuden kuninkaan 
tervetulleeksi, oli hyvin tuttu lapsuudesta.

Vaikka en peruskoulun jälkeen juurikaan 
ole kirkossa käynyt enkä virsiä laulanut, kaik-
ki tuntuikin yhtäkkiä kovin tutulta ja samalla 
turvalliselta. Niinpä päätin laulaa mukana, kun 
viimeisen virren vuoro koitti. Lapsena en kos-
kaan laulanut koulun joulukirkossa tai muissa-
kaan tilaisuuksissa, ujo kun olin.

Tilaisuus oli kaikkinensa hyvin miellyttä-
vä ja antoisa. Se sai minut miettimään, miksen 
voisi ottaa tavaksi pistäytyä edes joulukirkossa. 
Siellä saa laulaa, jos laulattaa, tai istua hiljaa ja 
kuunnella. Jouluinen tunnelma tarttuu joka ta-
pauksessa. Ainakin minuun se tarttui.

Joulukirkkoon osallistuminen, vaikkakin 
toimittajan ominaisuudessa, ja laulaminen yh-
dessä tahkokankaalaisten kanssa toivat joulu-
mielen minulle. Kiitos siitä heille sekä kirkon 
henkilökunnalle!

KaTJa KiiSKiNeN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Haukiputaalaiset 
juhlivat kirkkoaan

Nuorisotyön päivystys on 
tarkoitettu myös vanhemmille
Karjasillan seurakunnan 
nuorisotyönohjaajat 
haluavat tukea vanhempia 
lasten kasvatuksessa. 

Karjasillan kirkolla Oulussa 
alkaa tammikuun alussa 
hieman uudenlainen nuo-
risotyön päivystys. Nuo-

risotyöntekijöiden juttusille ovat 
torstai-iltapäivisin tervetulleita 
nuorten lisäksi nuorten vanhem-
mat – ja muutkin nuorten lähei-
set.

– Myös nuorten isovanhem-
milla tai kummeilla saattaa ol-
la huoli läheisestään, Karjasillan 
nuorisotyönohjaaja Jukka Kärk-
käinen tietää.

Nuorisotyöntekijöiden ajatel-
laan usein tekevän töitä pelkäs-
tään nuorten kanssa. Kärkkäinen 
ja hänen työtoverinsa Johanna 
Rantala haluavat ravistella tällai-
sia mielikuvia.

– Vanhemmat miettivät paljon, 

miten heidän lapsensa selviytyvät 
elämästä. He saattavat olla neu-
vottomia ja jopa hieman hädis-
sään. Me nuorisotyöntekijät ha-
luamme olla vanhempien tukena. 
Jos emme itse osaa auttaa, käytet-
tävissämme on laaja verkosto am-
mattiauttajia eri aloilta. 

– Itse teen työtä esimerkik-
si yhdessä koulujen ja kaupungin 
erityisnuorisotyön ammattilais-
ten kanssa, Kärkkäinen kertoo.

Nuorisotyön päivystysrinkiin 
kuuluu nuorisotyöntekijöiden li-
säksi myös nuorisotyöstä vastaa-
va seurakunnan pastori Heikki 
Karppinen.

Kasvatuskumppanuus 
otetaan tässä todesta
Kirkkohallituksen kasvatus- ja 
nuorisotyön vs. johtaja Pekka 
Tukeva sanoo tervehtivänsä ilol-
la Karjasillan nuorisotyön halua 
tavata päivystyksessä myös nuor-
ten vanhempia.

Tukevan mukaan kasvatuskes-
kustelut vanhempien kanssa eivät 

Jukka Kärkkäinen ja Johanna Rantala kertovat, että nuorisotyön motto on: Olemme läsnä sinua varten. Sen saavat ottaa todesta 
nuoret ja vanhemmat.

ole vieraita nuorisotyössä. Hie-
man harvinaisempaa on se, et-
tä Karjasillalla kohtaamiset van-
hempien kanssa halutaan tehdään 
säännöllisiksi kutsumalla heitä 
päivystykseen.

– Tällaista soisi olla enemmän-
kin seurakunnissa. Se kertoo mie-
lestäni nuorisotyön tietoisesta ha-
lusta sitoutua kasvatuskumppa-
nuuteen, Tukeva sanoo.

Kasvatuskumppanuudella tar-
koitetaan Tukevan mukaan sitä, 
että eri alojen ammattilaiset per-
heiden ympärillä sitoutuvat edis-
tämään yhteistyössä lapsen kas-
vua ja hyvinvointia.

Kasvatuskumppaneita voivat 
olla muun muassa koti, koulu, 
seurakunta tai harrastusryhmä, 
jonka parissa nuori viettää arjes-
sa aikaansa.

RiiTTa HiRVONeN

Nuorisotyön päivystys torstaina 12.1. 
kello 15–17 Karjasillan kirkolla, 
Nokelantie 39. 

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

Haukiputaan seurakunnan 
ensi vuoden talousar-
vio on hieman alijäämäi-
nen, noin 450 euroa. Me-

nopuolta rasittaa muun muassa 
hautausmaan huolto- ja sosiaali-
tilarakennuksen kunnostaminen 
loppuun keväällä. 

Investoinneista koituva rahoi-
tustarve katetaan edellisten vuo-
sien ylijäämällä. Haukiputaan 
seurakunta on velaton. 

Seurakunnan Ulrika Eleonora 

-kirkko täyttää ensi vuonna 250 
vuotta.

Heti vuoden alussa toteutetaan 
muun muassa kirkon urkujen pe-
ruskunnostus. Valmistumassa on 
kuvakirja kirkkomaalari Mikael 
Toppeliuksen maalauksista. 

Kirkon varsinainen juhlaviik-
ko on 19.–26. elokuuta. Silloin jo-
kaisena juhlaviikon päivänä on 
ohjelmaa kirkossa. Sunnuntaina 
26. elokuuta vietetään kirkossa 
piispan messua. 

Tulevan vuoden aikana Hau-
kiputaan seurakunnassa valmis-
taudutaan liittymistä laajenevaan 
Oulun seurakuntayhtymään vuo-
den 2013 alusta. 

– Haukiputaalaiset saavat tu-
levaisuudessakin palveluja omas-
ta seurakunnasta, mutta esimer-
kiksi henkilöstöhallinto ja tieto-
tekniikka edellyttävät yhdenmu-
kaistamista seurakuntayhtymään 
siirryttäessä, kirkkoherra Jaakko 
Kaltakari kertoo. 
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24.12. 10–16, 25.12. 10–16, 26.12. 10–21

Terveydenhoitoa

Paikkoja avoinna

Oulujoen seurakunnassa on n. 23 200 

jäsentä. Työntekijöitä on vajaa 50.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on avoinna

SeurakuntapaStorin virka
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

Ilmoittautuminen virkaan päättyy 12.1.2012 klo 16.00

Tiedustelut: kirkkoherra Jouni Riipinen, p. 044 316 1719 ja 
kappalainen Pentti Kortesluoma, p. 040 575 2716.

Ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seurakunta-
yhtymän kotisivuilla www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja 

vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

1 / 2012 12.1.  

2 / 2012 19.1. 

3 / 2012 26.1. 

4 / 2012 2.2. 

5 / 2012 9.2. 

6 / 2012 16.2. 

7 / 2012 23.2. 

8 / 2012 1.3. 

9 / 2012 8.3. 

10 / 2012 15.3.

11 / 2012 22.3.

12 / 2012 29.3. 

13 / 2012 4.4. (ke)

14 / 2012 12.4.

15 / 2012 19.4. 

16 / 2012  26.4.

17 / 2012 3.5. 

18 / 2012 10.5.

19 / 2012 16.5. (ke)

20 / 2012 24.5. 

21 / 2012 31.5.

22 / 2012 14.6. 

23 / 2012  28.6.

24 / 2012 12.7. 

25 / 2012 26.7. 

26 / 2012 9.8. 

27 / 2012 23.8. 

28 / 2012 6.9. 

29 / 2012 13.9. 

30 / 2012 20.9. 

31 / 2012  27.9.

32 / 2012 4.10.

33 / 2012 11.10. 

34 / 2012 18.10. 

35 / 2012 25.10. 

36 / 2012 1.11. 

37 / 2012 8.11.

38 / 2012 15.11.

39 / 2012 22.11. 

40 / 2012 29.11. 

41 / 2012 5.12. (ke)

42 / 2012 13.12.

43 / 2012 20.12. 

Pyhän Tuomaan lapsikuoro 
toteutti pitkäaikaisen haa-
veensa ulkomaanmatkas-
ta ja juhlisti 20-vuotista 

toimintaansa vierailemalla Ou-
lun ystävyyskaupungissa Hal-
lessa itäisessä Saksassa 3.–8. jou-
lukuuta. Georg Friedrich Hän-
delin syntymäkaupunkiin lähti 
kuoronjohtaja Laura Kumpulan 
johdolla 17 innokasta laulajaa se-
kä viisi huoltajaa. 

Monen mielestäsi ehdoton ko-
hokohta oli avustaminen juma-
lanpalveluksessa yli 400 vuotta 
vanhassa Marktkirche-kirkossa. 
Kuoro lauloi saksaksi muun mu-
assa Händelin säveltämän Tytär 
Siionin (Tochter Zion). 

– Kirkon akustiikka toimi 
erinomaisesti, siellä oli ilo laulaa 
ja samalla koki saksalaisen juma-
lanpalveluksen, kertoo 16-vuotias 
Terhi Pulkkinen.

Suomen itsenäisyyspäivänä 
kuoro vei Oulun kaupungin lau-
lutervehdyksen Hallen ylipormes-
tari Dagmar Szabadosille esittä-
en Finlandia-hymnin. Vierailum-
me sai myös julkisuutta, sillä ti-
laisuudesta otettu kuva kuorosta 
ilmestyi seuraavana päivänä pai-
kallisessa lehdessä. 

– Olen ylpeä kuorolaisista, he 
lauloivat reippaasti, ja silmis-

Halle ihastutti kuorolaisia
tä loisti ilo ja riemu, sanoo Lau-
ra Kumpula.  

Itsenäisyyspäivänä kuoro esit-
ti myös paikallisella joulutoril-
la suomalaisia joululauluja run-
saslukuisalle yleisölle. Joulutoril-
la kierreltiin tietysti joka päivä, 
maisteltiin bratwurstia, saksa-
laista glögiä, paahdettuja mante-
leita sekä suklaalla kuorrutettuja 
hedelmiä. Itseoikeutetusti asiaan 
kuului Händelin patsaan juurel-
la laulaminen. Spontaanisti kuo-
ro kajautti laulun milloin missä-
kin kulkiessaan! 

Esiintymisten ohella tutus-
tuimme suolamuseossa suolan 
valmistukseen sekä suolanteki-
jöiden eli Halloreiden veljeskun-
nan kulttuuriin ja tapoihin. Suo-
lan valmistus oli Hallen kaupun-
gille aikoinaan tärkeä tulonlähde, 
sana Halle on tarkoittanut keltin 
kielessä suolaa. 

Mielenkiintoinen kohde oli 
myös Halloren-suklaatehdas, joka 

on Saksan vanhin. Tehtaanmyy-
mälästä hankittiin kilokaupalla 
makeita kotiin viemisiä. 14-vuo-
tiaan Riikka Pulkkisen mieles-
tä molemmat museovierailut oli-
vat hyödyllisiä ja yleissivistäviä. 
11-vuotiasta Liisa Kerolaa ihas-
tuttivat erityisesti suklaasta teh-
dyt talot ja muut esineet suklaalta 
tuoksuvassa näyttelytilassa. 

Vastaanotto oli kaikkialla vie-
raanvaraista, ja kuorosta oltiin 
aidosti kiinnostuneita. Saksalai-
set koettiin ystävällisiksi. Saksan 
kieltäkin opittiin, danke schön ja 
bitte schön sujuvat nyt kaikilta. 

Matka onnistui yli odotus-
ten, kommelluksilta vältyttiin ja 
ostoksillekin jäi aikaa tarpeek-
si. Kuorolaiset ja huoltajat pääsi-
vät tutustumaan toisiinsa parem-
min, sillä majapaikassamme Hal-
len nuorisomajassa järjestettiin 
yhteisvoimin muun muassa Halle 
Talent -show.

Matkan suunnitteluun osallis-
tuivat huoltajat sekä Hallen kau-
punkimarkkinointi. Matkakassaa 
kerättiin erilaisin tempauksin yli 
vuosi, myös Tuiran seurakunta ja 
Oulun kaupunki avustivat matka-
kustannuksissa.

maRJa POHJOla-eFFe

ilmoitusmyynti 
Kustannus-Oy Kotimaa / marita lyyra

p. 040 729 2119, 
marita.lyyra@kotimaa.fi

ILMOITA
Rauhan Tervehdyksen ilmestymisaikataulu 2012

Varaa tilasi 8 päivää ennen lehden ilmestymistä.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro Händelin patsalla Saksan Hallessa.
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Hyvää joulua ja 
Rauhallista Uutta Vuotta 2012

Kotimaa-Yhtiöt Ilmoitusmarkkinointi
toivottaa

RT 43 / 2010

Romaniperhe löysi kodin
Vuosi sitten Rauhan 
Tervehdyksessä kerrottiin 
oululaisten Sarita 
Grönstrandin ja Allan 
Lindgrenin viisihenkisestä 
perheestä, joka etsi 
omaa asuntoa joulun alla. 
Löysivätkö he kodin ja 
mitä perheelle tapahtui 
vuoden aikana?

Sarita Grönstrand ja Al-
lan Lindgren asuivat vuo-
si sitten Puolivälinkan-
kaalla kriisiasunnossa kol-

men lapsensa kanssa. Asunto oli 
perheelle liian pieni, mutta uu-
den kodin löytäminen tuotti vai-
keuksia. Vuokranantajat karsasti-

vat romaniperhettä. 
Pitkällisen etsimisen jälkeen 

uusi asunto löytyikin helmikuus-
sa Kuivasjärveltä. Aluksi kaikki 
vaikutti menevän hyvin, mutta 
sitten alkoivat vaikeudet.

ennakkoluulot 
elävät
– Tämä on ollut oikeaa piina-ai-
kaa. Naapuri teki meistä jatkuvas-
ti valituksia, vaikka emme aihe-
uttaneet mitään häiriöitä. Lopul-
ta vuokranantaja päätti vuokrata 
asunnon eteenpäin. Saimme kir-
jallisen päätöksen tästä aivan yl-
lättäen. Olimme taas ilman asun-
toa joulun alla, kertoo Sarita.

Pariskunnan mukaan muut 
asuinalueen naapurit ovat olleet 
mukavia ja ennakkoluulot ovat 
hävinneet kun on tutustuttu. Ikä-

vintä Saritan ja Allanin mielestä 
on ollut se, että lapset ovat joutu-
neet rasististen ennakkoluulojen 
kohteeksi. Pihalla teinipoika oli 
käskenyt Saritan ja Allanin tytär-
tä häipymään, koska he ovat är-
syttävää väkeä. 

– Lapset sanovat nykyisin mitä 
sattuvat, he ovat kuulleet asiat ko-
toaan. Ei kaksikymmentä vuotta 
sitten ollut tällaista. Asenteet ovat 
koventuneet, toteaa Allan. 

Vaikeudet 
kasvattavat
Uuden asunnon löytäminen ei täl-
läkään kertaa ollut helppoa. Hyvin 
usein Sarita ja Allan saivat kuulla, 
että asunto on jo vuokrattu. 

– Kerran vuokranantaja sanoi 
minulle, että eihän minulla mi-
tään teitä vastaan ole, mutta naa-

purit voivat olla eri mieltä. Lähin 
naapuri asui siinä kahdensadan 
metrin päässä, Allan kertoi koke-
muksistaan.

Käännös parempaan päin ta-
pahtui hiljattain, kun diakonia-
työn avulla uusi asunto löytyi kes-
kustasta. Vuokranantaja ihmette-
li pariskunnan kohtaamia ennak-
koluuloja. Uuteen asuntoon Sari-
tan ja Allanin perhe pääsee muut-
tamaan vuoden vaihteen jälkeen.

– Kyllä nämä kokemukset ovat 
kasvattaneet henkisesti. Olen op-
pinut luottamaan Jumalaan yhä 
enemmän, sanoo Allan.

Haaveena 
omakotitalo
Usko on Saritalle ja Allanille tär-
keä osa elämää. He ovat löytä-
neet henkisen kotinsa Vapaakir-

kon parista. Allan on työsken-
nellyt vapaaehtoisena seurakun-
nan ruuanjakelussa. Hän on töissä 
Pohjois-Suomen Romanit ry:ssä. 
Myös yhdistys etsii kotia, sillä 
Tuirassa entisessä koulussa olleet 
tilat puretaan. 

Pariskunta pitää tulevaisuutta 
varovaisen valoisana. He pelkää-
vät, että uudessa taloyhtiössä voi 
myös joutua silmätikuksi, vaik-
ka kuinka eletään mallikelpoi-
sen kansalaisen elämää. Tärkein-
tä kuitenkin on, että epävarmuut-
ta asunnosta ei enää ole. 

– Haaveena on, että saisi jos-
kus omakotitalon 10–15 kilomet-
rin päästä Oulusta ja oman hevo-
sen, naurahtaa Allan.

  
SaNNa TuRuNeN 

Pe k ka H e l i n

Sarita ja Allan muuttavat uuteen kotiinsa vuoden vaihteen jälkeen.
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OULU - ROVANIEMI - TAMPERE - HELSINKI 

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

Caritas-Kodissa on viihtyisät tilapäishoidon tilat!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon.

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 200 pesukertaa  
• Mukavat    
• Huomaamatt omat

• Varmuusalusasut 
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

APU VIRTSANKARKAILUUN

www.divisa.fi  •  info@divisa.fi 
Maahantuonti ja myynti

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea

www.divisa.fi 
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• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

MediSet-tuotteet

MediSet mukavuutta virtsankarkailuun

• Varmuusalusasut
• Vuode- ja irtosuojat
• Uimahousut
Kestävät yli 200 pesukertaa,
huomaamattomat. 
Ylivoimainen käyttömukavuus!

Tilaa ilmainen esite 

0400 223 446
Tuotteet kätevästi verkkokaupasta tai puhelin-
tilauksella suoraan kotiin!             www.divisa.fi

Jalkahoitola 
KevytJalka

Ulla Flink
Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Kempeleen hoitolassa hoitoaikoja 
lauantaisin ja iltaisin

Hiushoitola Spiraalin tiloissa Kempeleen keskustassa, Ollilantie 6.
Ajanvaraukset numerosta 08 516 130 / 040 757 4122

Hiushoitola Spiraalin tiloissa Kempeleen keskustassa, Ollilantie 6.

HUOM! Nettiajanvaraus
www.kevytjalka.net

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Terveydenhoitoa

Amerikanpappi tulee
käymään Suomessa

Maassamme vuoden 
vaihteessa vieraileva 
amerikan suomalai-
nen vanhoillislesta-

diolainen John Lehtola on opis-
kellut aikoinaan Suomessa teo-
logiaa. Oulun piispa Olavi Rim-
piläinen vihki Lehtolan papiksi 
vuonna 1992. 

Lehtola päätti opiskella teo-
logiaa Suomessa useasta syystä. 
Hän osallistui kotiseurakun-
nassaan Yhdysvalloissa kirkon 
nuorisotyöhön ja teologia alkoi 
kiinnostaa Lehtolaa. 

Suomessa hän oli vieraillut jo 
ennen teologian opintojaan.

– Reisjärven opistolla olles-
sani kuuntelin silloisen rehto-
ri Aarno Hahon uskonnon tun-
teja. 

– Aloin olla hyvin kiinnos-
tunut Raamatusta. Reisjärven 
opistolla oli preppauskurssi niil-
le, jotka aikoivat hakeutua teo-
logiseen tiedekuntaan. Menin 
kurssille kuuntelemaan ja pää-
tin hakea opiskelemaan, Lehto-
la kertoo.

Lehtola halusi olla pitempään 
Suomessa, jotta hän voisi opetel-
la esi-isiensä kielen paremmin 
ja tutustua heidän maahansa ja 
kulttuuriinsa. 

Hän halusi tutustua myös 
Suomen vanhoillislestadiolai-
siin.

muistiinpanot 
konekirjoitettuna
– Aloitin teologian opintoni 
vuonna 1984. Aluksi opiskelu oli 
vaikeaa, koska en osannut suo-
mea hyvin. Olin opiskellut suo-
mea Minnesotan yliopistossa 
kaksi vuotta ja opettanut Reis-
järven opistossa. 
– Silti luentoja oli vaikea seurata 
ja kurssikirjojen lukeminen oli 
hidasta. Onneksi eräs kurssika-
verini auttoi minua antamalla 
luentomuistiinpanoja koneella 

kirjoitettuna.
Lehtola suoritti tentit englan-

ninkielellä, mikä oli hänelle suu-
ri helpotus.

– Kun minun piti kirjoittaa 
harjoitussaarnat, ystäväni auttoi-
vat niiden puhtaaksikirjoittami-
sessa.

– Sain ystäviä ja tuttavia ympä-
ri maata niiden kymmenen vuo-
den aikana, jotka vietin Suomes-
sa. Onneksi minulla oli Suomes-
sa asuessani hengellinen koti, Hel-
singin rauhanyhdistys ja sen jä-
senet. Ilman hengellistä kotia en 
varmaan olisi jaksanut.

Yhdysvaltojen 
kirkot suosittuja
Suomalaiset ovat Lehtolan mu-
kaan enemmän sisäänpäinkään-
tyneitä kuin amerikkalaiset.

– Amerikkalaiset sanovat mo-
nesti "hei" tuntemattomille ihmi-
sille. Muistan kerran, kun mat-
kustin paikallisjunassa Helsin-
gissä. Yritin jututtaa yhtä miestä, 
joka istui vastapäätä. Sanaakaan 
sanomatta hän nosti sanomaleh-
den ylös peittääkseen kasvonsa 
minulta.

Lehtola asuu Minneapoliksessa 
Minnesotan osavaltiossa.

– Menin naimisiin 40-vuoti-

aana vaimoni Janellen kanssa. 
Meillä on kolme lasta. Työskente-
len pappina lestadiolaisessa seu-
rakunnassa, jossa on noin 250 ai-
kuisjäsentä. 

– Käyn silloin tällöin lähetys-
matkalla Togossa Afrikassa tai 
Equadorissa Etelä-Amerikassa. 
Teen myös seuramatkoja Yhdys-
valloissa.

– Yhdysvalloissa kirkot ovat 
täynnä väkeä sunnuntaisin, sillä 
amerikkalaiset ovat hyvin hengel-
lisiä. Toisaalta  kouluissa tai muis-
sa tilaisuuksissa ei aina saisi pu-
hua hengellisistä asioista. 

– Monet ihmiset esimerkik-
si eivät enää toivota hyvää jou-
lua tai laula joululauluja koulus-
sa. Sen sijaan sanotaan vain hap-
py holidays, hyvää lomaa. 

Lehtolan mukaan valtion kiin-
teistöissä  ja monilla työpaikoil-
la ei saa olla joulukoristeita eikä 
joulua saa edes mainita, koska ei 
tahdota loukata ei-kristillistä vä-
estöä.

Lehtolaa ennen vain Paavo 
Heideman-niminen amerikan 
suomalainen vanhoillislestadi-
olainen oli opiskellut Suomessa 
teologiaa.

PeKKa HeliN

Lehtolan vierailut 
Pohjois-Suomessa
27.12. klo 10 Oulu SRK
28.12. klo 9 Oulun rauhanyhdistyksellä puhujien kokous
29.12. klo 19 Sarakylän koulu 
30.12. klo 18 Taivalkoski, rauhanyhdistys 
31. 12. klo 19 Tyräjärven rauhanyhdistys 
1.1. klo 18. Kemi, kirkko 
2.1. klo 18.30 Karunki, rauhanyhdistys 
3. 1. klo 18.30 Pyhäntä, rauhanyhdistys 
4.1. klo 19 Piippola, kirkko 
5.1. Reisjärven  opisto 
6.1. Reisjärven opisto 

John Lehtola vierailee muun muassa Oulussa ja Piippolassa.
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Lukunurkka

Moni saattaa turhaan pitää 
Heidi Liehua vaikeana ru-
noilijana. 

Vaikeaselkoisuuden 
mielikuva juontunee siitä, että Liehu 
on tunnettu myös filosofina, ja siitä, 
että parikymmentä vuotta sitten Lie-
hu väitteli tohtoriksi vain 22-vuotiaa-
na. Samaan aikaan, vuonna 1990, jul-
kaistiin hänen ensimmäinen runoko-
koelmansa Meillä on silmät.

Nyt ilmestynyt Luumupuu kukkii, 
se muistelee sinua on Liehun kahdek-
sas runokokoelma, ja se kertoo surus-
ta. Teos jakaantuu neljään osastoon, 
joissa on yhteensä 39 runoa. Kirjan 
hyvin valittu nimi toimii ikään kuin 
lukuohjeena, sillä siinä kiteytyy mon-
ta olennaista asiaa teoksesta.

Runojen teemoja ovat suru, kuo-
lema, läheisen menettäminen ja kai-
paus.

Runojen sinä on poismennyt ra-
kas, jolle sanat osoitetaan. Runojen 
puhujan huomio kiinnittyy siis voi-
makkaasti siihen ihmiseen, jota kai-
vataan. Näin tekstit muistuttavat rak-
kausrunoja, sillä niissäkin on tapana 
puhutella rakastettua suoraan. Taval-
laan runot surusta ovat samalla aina 
myös runoja rakkaudesta.

Jo kokoelman nimessä viitataan 
luontoon. Nimikkorunossa kuk-
kii luumupuu, ja kuvakieli ammen-
taa rikkaasti luonnosta ja erilaisista 
luonnonilmiöistä läpi koko teoksen. 
Runoissa on muun muassa pääsky-

Eetterissä

Kuinka hän tulisikaan kaipaamaan 
näitä välittömiä, sydämellisiä af-
rikkalaisia ystäviään!” 

Näin toteaa lähetysperheen ty-
tär Maria Enqvist haikeana muuttoa Am-
bomaalta takaisin Ouluun. Leena Maria 
Dickson on kirjoittanut omaelämänker-
rallisen teoksen Maria Enqvist -nimisen 
tytön kasvuvuosista 5-vuotiaasta tytöstä 
kahden lapsen äidiksi, ja samalla siitä, mi-
ten joulu on otettu vastaan eri aikoina eri 
kulttuureissa. Teos on romaanin ja muis-
telmateoksen yhdistelmä, se on antoisa ja 
hellä, iloinen ja sydämellinen.

”Kun keski-iän ylittänyt Maria muis-
teli elämänsä jouluja, hän kuin huomat-
taan alkoi vertailla oma elämäänsä Joulu-
jen Joulun Mariaan, Jeesuksen äitiin. Mi-
tä yhteistä näillä kahdella Marialla voi-
si olla?” 

Teos alkaa joulusta valtamerilaival-
la kohti Lounais-Afrikkaa ja Ambomaa-
ta. Se kertoo Afrikan ajasta, paluusta Ou-
luun, lähdöstä 20-vuotiaana töihin Lon-
tooseen apuhoitajaksi ja harjoittelujakson 
ajaksi Saksaan. 

Sitten Maria tapaa eteläafrikkalaisen 
Davidin, menevät naimisiin ja syntyy 
kaksi lasta, Jussi ja Kaisa: ”Afrikassa kas-
vaneena nuori suomalaistyttö koki koh-
danneensa miehen, joka ymmärsi hänen 
afrikkalaisuuttaan.” Alkaa Marian elä-
mässä uusi aika, perhe ja lapset. Marian 
ja Davidin perhe vietti joulua Etelä-Afri-
kassa, Amerikassa ja Suomessa, Oulussa. 
Maria havannoi ja puntaroi näkemään-
sä ja kuulemaansa, vertaa tuntemuksiaan 

Radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz,
Oulun seurakuntien aluelähetys 
kello 9.55–12.
Joulupäivä 25.12. klo 10 sana-
jumalanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta. Messussa saarnaa 
Anna-Mari Heikkinen ja hän-
tä avustaa Mari Flink. Klo 11.30 
joulupäivän radiopyhäkoulus-
sa puhuu lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa nuoriso-
työnohjaaja Veikko Pehkonen 
kertoo seurakuntien ja partion 
yhteistyöstä sekä hautausmaan 
joulusta. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster.
Tapaninpäivä 26.12. Klo 10 
messu Oulujoen kirkosta. Mes-
sun toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, ja häntä avustaa Olavi Iso-
koski. Klo 11.30 Radiopyhäkou-
lu. Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelma on uusinta eiliseltä.
Uudenvuodenpäivänä 1.1. Ou-

lun seurakuntien aluelähetys 
kello 9–12. Klo 10 jumalanpal-
velus Tuiran kirkosta. Klo 11.30 
Radiopyhäkoulu. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmassa 
kerrotaan Yli-Iin lähetysjuhlas-
ta. Haastateltavana on lähetys-
sihteeri Katja Haipus Oulujoen 
seurakunnasta.
Loppiainen 6.1. Oulun seura-
kuntien aluelähetys kello 9–12.
Klo 10.00 Jumalanpalvelus Ou-
lujoen kirkosta. Klo 11.30 Radio-
pyhäkoulu. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa Oulujo-
en seurakunnan lähetyssihteeri 
Katja Haipus kertoo loppiaisen 
merkityksestä.
Sunnuntai 8.1. Oulun seura-
kuntien aluelähetys kello 9–12.
Klo 8.45 radiopyhäkoulussa lä-
hetyssihteeri Tarja Oja-Viirret 
kertoo lapsille terveisiä lähetys-
kentiltä. Klo 10 jumalanpalve-
lus Oulun tuomiokirkosta. Klo 
11.30 radiopyhäkoulun uusinta.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi.
Pe 23.12. klo 16.03–17 Toi-
von tuomiokapitulissa puhu-
taan joulun ihmeestä kolmen 
papin voimin. Keskustelijoina 

ovat pastorit Helena Paalanne ja 
Kimmo Kieksi Oulusta. Notaa-
rina toimii pastori Mikko Salmi.
Ma 26.12 – ke 28.12. klo 16.20 
Armonpulla. Seurakuntalaiset 
kertovat, milloin he ovat elä-
mänsä aikana päässeet hauk-
kaamaan palan armonpullasta 
ja mitä silloin tapahtui.
Ke 28.12 klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Oulun ortodoksikirkon 
hiippakuntasihteeri Jukka Män-
tymäki kolumnoi.
To 29.12 klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa Unelmiensa kir-
kosta kertoo diakoniatyönteki-
jä Anu Fedotoff.
Pe 30.12. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapituli.
Ma 2.1. – ke 4.1. Armonpulla.
Ke 4.1. klo 16.40 Oululainen us-
kontunnustus. Pyhäkoulusih-
teeri Marja Raatikainen kertoo, 
mihin hän uskoo.
To 5.1.  klo 16.20 Viisi Teesiä 
-kirkosta.
Pe 6.1. klo 16.03–17 Toivon tuo-
miokapitulissa ruoditaan kir-
kollisen viestinnän tilaa vuo-
den 2012 alussa. Keskustelijoina 
ovat viestintäjohtaja Sakari Kor-
pi Oulun seurakuntayhtymästä 
ja Kalevan pääkirjoitustoimitta-
ja Pekka Mikkola. Notaarina toi-
mii pastori Mikko Salmi.

Ma 9.1. – ke 11.1. klo 16.20 Ar-
monpulla.
Ke 11.1. klo 16.40 Oululainen us-
kontunnustus.
To 12.1. klo 16.20 Viisi teesiä 
-kirkosta.

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Jouluaattona 24.12. klo 23 jou-
luyön messu Raahen kirkosta.
Joulupäivänä 25.12. klo 9.45 
joulupäivän radiopyhäkoulussa 
puhuu lapsityönohjaaja Marjaa-
na Lassi.
Joulupäivänä 25.12. klo 10 sa-
najumalanpalvelus Saloisten kir-
kosta.
Su 1.1. radiopyhäkoulu klo 9.45.
Su 1.1. klo 10 uudenvuodenpäi-
vän jumalanpalvelus Ylivieskan 
kirkosta.
Pe 6.1. klo 10 loppiaisjumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta.
Su 8.1. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa lähetyssihteeri Tarja Oja-
Viirret kertoo lapsille terveisiä 
lähetyskentiltä.
Su 8.1. jumalanpalvelus Nivalan 
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Tapaninpäivänä 25.12. klo 10 
sanajumalanpalvelus.
Uudenvuodenpäivänä 1.1. klo 

10 messu.
Sunnuntaina 8.1. klo 10 messu.

Yle Radio 1, 90,4 mHz, 
www.yle.fi/radio1
Pe 30.12. klo 18 iltahartauden 
pitää johtava nuorisotyönohjaaja 
Terhi-Liisa Sutinen Tuiran seu-
rakunnasta.

Jouluista musiikkia:

Jouluradio
www.jouluradio.fi
91,6 MHz ja kaapelitaajuuksilla 
91,6 MHz (TeliaSonera) tai 101,9 
MHz (DNA Welho), tapaninpäi-
vään saakka

www.jouludei.fi
vuoden loppuun saakka.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi
p. 044 316 1563 (ma-pe),
Oulun seurakuntayhtymä, Ra-
diostudio, PL 122, 90101 OULU
Ohjelmatiedot: www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon jumalanpalvelukset suora-
na netistä: www.evl.fi/srk/kempele. 

Heidi Liehu: Luumupuu kukkii, se 
muistelee sinua. WSOY 2011

Leena Maria Dickson: Marian joulut. 
Kustannus Ves-Line 2011

Muistojen mosaiikkiaRunoja surusta

siä, kevätesikoita, lehmuksia, karpa-
loita, huurteisia kiviä, vaahteranleh-
tiä ja lumisadetta -- sekä meri, joka 
on runon puhujan mielestä yhtä ää-
retön kuin kaipauskin.

Runot ovat melko helposti avautu-
via, kauniita ja koskettavia. Läheisen-
sä menettäneitä rohkaistaan jatka-
maan omaa elämäänsä ja tekemään 
siitä mahdollisimman hyvää:

*/Jätit minulle tehtävän/*/
/*/Minun on/*/
/*/rakastettava elämää/*/
/*/Keskipäivän kalliita hetkiä/*/
/*/hitaasti kaartavia lokkeja/*/
/*/ Seinäkellon/*/
/*/ kaiverruksia/*/
/*/ Ja/*/
/*/ itseäni/*/
/*/ Askeleitani/*/
/*/ saaren ympäri/*

SaRi NYmaN

siihen mitä Jeesuksen äiti, Maria tunsi, nä-
ki ja koki. 

Leena Maria Dicksonin teoksen punai-
sena lankana välittyy ilouutinen: ”nämä 
kaksi erilaista Mariaa elivät eri aikoina, eri 
kulttuureissa. Suurimpana heitä yhdistä-
vänä tekijänä oli Joulun Herra, Jeesus. Hän 
syntyi ensimmäisenä jouluna kuollakseen 
ristillä koko maailman syntien sovituksek-
si. Kerran Hän olisi saapuva takaisin Kun-
nian Kuninkaana hakemaan Häneen us-
kovat kristityt Taivaan Ikuiseen Jouluun”.

Teos on levollinen, rauhaisa ja kiin-
nostava. Se rakentuu näkökulmien vaih-
teluun, kulttuuritapojen esittelyyn ja pe-
rittyyn vahvaan lähetysnäkyyn. Loppulu-
vussa Mariat yhdistetään mielenkiintoisas-
ti jänteväksi kokonaisuudeksi. Leena Maria 
Dickson käyttää ensimmäisessä kirjassaan 
omanelämänkerrallisia aineksia makois-
asti ja tarkasti. Juonenkuljetus on lukijan 
kannalta turvallista ja ystävällistä.

JuHa VÄHÄKaNGaS
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Viiniköynnös on ollut keskeinen symboli kristinuskon alkuajoista lähtien.

Ja niin joulu joutui jo Tahkokankaalle
Oululaisen Tahkokankaan 

palvelukeskuksen asiak-
kaat kokoontuivat viime 
tiistaina kuulemaan jou-

lun sanomaa.
Perinteeksi muodostuneet 

kirkkoreissut jouluisin sekä ke-
väisin ovat tahkokankaalaisille 
tärkeitä ja mieluisia tapahtumia. 
He ovat kiertäneen eri kirkois-
sa ympäri Suomea, ja tänä joulu-
na vuorossa oli Pyhän Tuomaan 
kirkko Puolivälinkankaalla Ou-
lussa.

 Joulukirkon jälkeen kehitys-
vammaiset ehtivät kertoa kuulu-
misiaan. 

Raisa Selkälälle joulu merkit-
see yhteistä aikaa perheen kesken.

– Matkustan kotiin Kuusa-
moon, hän kertoo.

Selkälä asuu palvelukodissa 
viiden muun naisen kanssa sa-
massa soluasunnossa.

– Kaikilla on omat huoneet. 
On mukavaa asua kavereiden 
kanssa.

Selkälän mukaan yhteisasumi-
nen palvelukodissa tuo myös tur-
vaa, ja hoitaja on aina läsnä, jos 
tulee joku hätä.

Selkälä työskentelee Tahko-
kankaan toimintatalolla käsitöi-
den parissa. Eniten hän pitää neu-
lomisesta.

– Raisa on myös erityisen tai-
tava kutomaan kangaspuilla, huo-
mauttaa käsityönohjaaja Helena 

Paavola.
Harrastuksikseen Selkälä ker-

too pyöräilyn, lenkkeilyn ja mu-
siikin kuuntelun.

– Lempilaulajani on Antti 
Tuisku, koska hänellä on niin hy-
vä ääni, Selkälä hymyilee.

Musiikki on lähellä myös Ve-
sa Viinikan sydäntä. Hänellä on 
sähköpiano, jolla hän soittaa pal-
jon.

– Olen opetellut soittamaan 
monenlaisia kappaleita, Viinik-
ka kertoo.

Hän on ollut jo pitkään mu-
kana Tahkokankaan orkesteris-
sa. Joululahjatoiveetkin liittyvät 
musiikkiin.

– Olen toivonut cd-levyä, jo-

tain kaunista iskelmä- tai joulu-
musiikkia, hän sanoo.

Joel Heinosen jouluun kuulu-
vat lahjojen ja herkkujen lisäksi 
poisnukkuneiden läheisten muis-
taminen.

– Jouluaattona viemme hau-
doille kynttilöitä, hän kertoo.

– Kyläilemme myös naapurei-
den luona.

Heinonen asuu yksin palvelu-
kodissa. Ensi vuoden puolella on 
edessä muutto Hietasaareen ryh-
mäkotiin, jossa hänellä tulee ole-
maan isompi asunto. 

Heinonen on käynyt tutus-
tumassa uuteen paikkaan, jossa 
asuu myös hänelle entuudestaan 
tuttuja ihmisiä.

– Vähän silti jännittää, hän 
tunnustaa.

lumiukot lensivät 
orkesterin tahdissa
Viime lauantaina Tahkokankaal-
la vietettiin joulujuhlaa. Seura-
kunta ja Oulun Kehitysvammais-
ten Tuki ry ovat vuorotellen jär-
jestämisvastuussa. Tänä vuonna 
oli seurakunnan vuoro huolehtia 
järjestelyistä.

– Juhlapaikkana Tahkokangas 
on toiminut 1990-luvun lopul-
ta saakka. Sitä ennen juhla jär-
jestettiin keskustan seurakunta-
talon tiloissa. Se rajasi porukan 
siten, että lähinnä kotona asuvat 
kehitysvammaiset pääsivät mu-

Tahkokankaan joulujuhlassa nähtiin Lumiukot lentää -näytelmä.



13   Nro 43    22.12.2011–12.1.2012

Ja niin joulu joutui jo Tahkokankaalle
kaan, kertoo Oulun seurakun-
tayhtymän kehitysvammaistyön 
pastori Elina Hyvönen.

Ohjaajat hakivat Tahkokan-
kaan juhlaan ihmisiä myös muis-
ta lähialueen palvelukodeista, jot-
ta mahdollisimman moni pääsisi 
osallistumaan.

Joulujuhlan musiikista vasta-
si Tahkokankaan orkesteri. Sen li-
säksi asukkaat olivat yhdessä ohjaa-
jien kanssa tehneet omia esityksiä.

Yksi niistä oli Merja Männi-
kön johdolla tehty tanssiesitys Lu-
miukot lentää. Esityksen innoitta-
jana on tunnettu Lumiukko-ani-
maatio.

Kyseessä oli esteettömän tans-
sin keinoin luotu esitys, jossa jo-

kainen liikkui omalla ainutlaatui-
sella tavallaan.

– Esteettömässä tanssissa tär-
keää on ihmisen oma liike, joka it-
sessään on arvokas. Ei ole väärän-
laista liikettä. Esteetön tanssi on 
tasavertaisuuden edistäjä ja puo-
lestapuhuja, Männikkö kuvailee.

Hänen mukaansa esteetön 
tanssi toimii vuorovaikutuksen 
välineenä, jonka avulla voidaan 
luoda yhteys, vaikkei ihminen ky-
kenisi puhumaan.

– Se on myös toisen huomioi-
mista liikkeen keinoin, Männik-
kö totesi.

Lokakuussa Männikkö piti 
työryhmänsä kanssa esteettömän 
tanssin hetken Tahkokankaalla. 

Tilaisuus osoittautui hyvin suo-
situksi.

– Viitisenkymmentä ihmistä 
tuli mukaan tanssimaan. Suosion 
myötä syntyi ajatus joulujuhlaesi-
tyksestä, Männikkö kertoi.

Joulujuhlan tanssiesityksessä 
mukana ollutta Tero Niirasta hie-
man jännitti, vaikka hän oli har-
joitellut ahkerasti.

– Meillä on ollut pariharjoi-
tuksia ja vuorovaikutusharjoituk-
sia, hän kertoi.

Juhlissa esiintyminen ei ole 
Niiraselle vierasta, sillä aiempi-
na vuosina hän on ollut mukana 
muun muassa näytelmissä.

TeKSTiT: KaTJa KiiSKiNeN

TV-dokumentti-

sarja Toisenlaiset 

frendit (YLE TV1) 

kertoo kehitys-

vammaisten ih-

misten elämästä. 

Ohjelmassa esiin-

tyvät Timo, Son-

ja, Sanna, Mikko 

ja Kata ovat ka-

veruksia, joiden 

arkeen sarja kes-

kittyy.

Oulun seurakuntayhtymän ke-

hitysvammaistyön pastori elina 

Hyvösen mielestä sarja on hyvää 

asennekasvatusta valtaväestölle, 

joka pääsee sen avulla kurkista-

maan kehitysvammaisten ihmis-

ten elämään.

– Useimmille vammaisuus on 

hyvin kaukainen ja vieras asia, Hy-

vönen toteaa.

Kehitysvammaisiin suhtaudu-

taan hänen mukaansa kuitenkin 

melko hyvin.

– Kehitys on ehdottomasti me-

nossa positiiviseen suuntaan.

Hyvönen kertoo, että vammai-

sille itselleen on vaikea katsoa oh-

jelmaa, jossa esiintyy kehitysvam-

maisia ihmisiä.

Kun Salatut elämät -tv-sarjaan 

tuli mukaan kehitysvammainen 

Roosa, monet lopettivat sarjan 

katsomisen.

– Kuulin kommentteja siitä, et-

tä Roosa on ihan tyhmä ja koko 

ohjelma on ihan tyhmä, Hyvönen 

sanoo.

– Kaikki eivät ole sinut oman 

vammaisuutensa kanssa, sen 

vuoksi tuntuu pahalta katsoa mui-

ta kehitysvammaisia televisiosta.

Kurkistus 
tulevaisuuteen
Toisenlaiset frendit -sarjan Hyvö-

nen näkee erittäin positiivisena 

myös kehitysvammaisten lasten 

vanhempien kannalta.

– Usein tulevaisuus mietityt-

tää ja vähän pelottaakin vammai-

sen lapsen vanhempia. Ohjelman 

kautta he näkevät, millaista lap-

sen elämä voi olla tämän vartut-

tua.

Hyvönen arvelee, että koko 

totuutta kehitysvammaisten elä-

mästä sarja ei välttämättä kerro.

– Yhtälailla heidän arkensa vä-

lillä takkuaa kuin meidänkin. Joil-

lekin arki voi myös olla paljon 

haastavampaa. 

Hyvösen mielestä kehitysvam-

maisten asiat ovat Oulussa yleises-

ti katsottuna hyvin.

– Asumista järjestellään ja ke-

hitetään jatkuvasti, mutta eten-

kin yövalvotuista asumismuodois-

ta on jossain määrin puutetta. 

Myös hoitopaikoille olisi tarvetta.

Useimmat kehitysvammaiset 

ovat mukana jossain päivätoimin-

nassa, kuten käsitöitä tekemässä.

– Avopuolella heitä voi olla 

myös esimerkiksi kaupassa täyt-

tämässä hyllyjä tai lajittelemassa 

pulloja, Hyvönen kertoo.

Hänen mukaansa vammaisille 

on tarjolla paljon erilaisia toimin-

toja, joihin he voivat osallistua.

– Muun muassa kärppäpelejä, 

liikuntaa ja laulua. Monet myös 

osallistuvat aivan tavallisiin har-

rastuspiireihin niiden tasavertai-

sina jäseninä.

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

Asennekasvatusta 
television välityksellä

Merja Männikön vetämä esteettömän tanssin ryhmä on ollut menestys kehitysvammaisten keskuudessa.
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Koin vuosi sitten suuren iloisen yllätyksen. Iltasella ovikello soi. Avattuani oven siellä sei-
soi naapuri pullalautanen kädessään. Hän ojensi pullalautasen minulle ja toivotti hyvää 
joulua. Hämmästykseni oli niin suurta, että tuijotin pullalautasta kädessäni ja naapuria 
edessäni, onnistuin sanomaan kuitenkin kiitos, kiitos samoin. Tuo tapahtuma on jäänyt 
kauniina unohtumattomana muistona mieleen, se voimaannutti, herkisti ja kosketti. Näin 
sytytetään jouluhenki sisimpään.

Maija Paavilainen toteaa erässä jouluaforismissaan ”jouluvalmisteluista tärkein on, että 
valmistan itseni jouluun”.  Miten valmistan itseni jouluun? Miten saan jouluhenkeä, iloa 
ja riemua elämääni? Ennätänkö saada kaiken valmiiksi? Syökö kiire jouluilon? 

Kaikkinainen elämän rikkinäisyys uhkaa viedä sen vähänkin mitä on. En tunne olo-
ani jouluiseksi tavaratalon jouluosastoilla, vaan hiljaisuudessa, kirkossa ja kotona. Tutussa 
joululaulussa sanotetaan: ”Näin sydämeeni joulun teen, ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-
lapsi syntyy uudelleen”.

Jouluhenki syttyy pienistä tärkeistä asioista. Kauneimmista joululauluista, runoista, 
musiikista, mauista, muistoista: lapsuuden jouluun voi palata aina. 

Tutussa joululaulussa En etsi valtaa loistoa todetaan ”tuo kotihin, jos pieneenkin, nyt 
joulujuhla suloisin, Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa”. Joulun sanoma ei koskaan van-
hene, se herkistää, pysäyttää ja kutsuu osoittamaan rakkautta lähimmäistä kohtaan.  

Siitä syttyy jouluhenki, tänäkin vuonna: ”Joulussa läsnä kaikki rakkaat yli kaikkien 
rajojen.”

JuHa VÄHÄKaNGaS
pastori, Karjasillan seurakunta

Joulua ei saa kiinni 
juoksemalla

Sanan 
aika

Luuk. 2: 1-20
Siihen aikaan antoi keisari Augustus 
käskyn, että koko valtakunnassa 
oli toimitettava verollepano. Tämä 
verollepano oli ensimmäinen ja 
tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian 
käskynhaltijana. Kaikki menivät 
kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin 
omaan kaupunkiinsa.
    Niin myös Joosef lähti Galileasta, 
Nasaretin kaupungista, ja meni 
verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin 
kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän 
kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne 
yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, 
joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan 
tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän 
synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi 
lapsen ja pani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa.
    Sillä seudulla oli paimenia yöllä 
ulkona vartioimassa laumaansa. 
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran 
enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi 
heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta 
enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! 
Minä ilmoitan teille ilosanoman, 
suuren ilon koko kansalle. Tänään on 
teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te löydätte lapsen, 
joka makaa kapaloituna seimessä." Ja 
samalla hetkellä oli enkelin ympärillä 
suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti 
Jumalaa sanoen:

      - Jumalan on kunnia korkeuksissa,
      maan päällä rauha
      ihmisillä, joita hän rakastaa.

    Kun enkelit olivat menneet takaisin 
taivaaseen, paimenet sanoivat 
toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me 
näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, 
minkä Herra meille ilmoitti." He lähtivät 
kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin 
ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän 
nähdessään he kertoivat, mitä heille oli 
lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat 
paimenten sanat, olivat ihmeissään. 
Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, 
mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
    Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen 
Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja 
nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille 
oli sanottu.

Sunnuntai 25.12.
Päivän psalmi

Ps. 98:1-4
1. lukukappale

Jes. 9:1-6
2. lukukappale

Hepr. 1:1-6 tai Room. 1:2-4
Evankeliumi

Luuk. 2:1-20

K a i s amar ja  Stö c ke l l
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Intiön kappelin aattoharta-
us la 24.12. klo 15 Intiön kap-
pelissa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttorina Péter 
Marosvári. 
Julgudstjänst la 24.12. klo 
15–16 Oulun tuomiokirkossa.
Toimittaa Heikki Karppinen 
ja kanttorina Henna-Mari Si-
vula. 
Jouluaaton vesper la 24.12. 
klo 17 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Matti Pikkarai-
nen, urkurina Elias Niemelä ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la. Tuomiokirkkokuoro. 
Messu la 24.12. klo 23 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Péter Marosvári. 
Vanhan kappelin aatto-
hartaus la 24.12. klo 16.15 
Vanhassa kappelissa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttorina Péter Marosvári. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 7 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen ja kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula. Tuomiokirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, avustaa Ma-
ri Flink ja kanttorina Henna-
Mari Sivula. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi. 

Messu ma 26.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Matti Pikkarainen ja 
kanttorina Péter Marosvári. 
Uudenvuoden musiikkihar-
taus la 31.12. klo 19 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Lauri-
Kalle Kallunki. 
Messu su 1.1. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Messu su 1.1. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen. 
Messu pe 6.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Mari Flink ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Kanttori 
Henna-Mari Sivula ja urku-
ri Lauri-Kalle Kallunki. Radi-
ointi Radio Pooki. 
Messu su 8.1. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
avustaa Matti Pikkarainen. 
Kanttori Pèter Marosvari, 
urkuri Lauri-Kalle Kallunki. 
Radio Dei.
Messu su 8.1. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, 
kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki. 
Messu su 8.1. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. toi-
mittaa Tuomo Jukkola. Lap-
sille pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunta
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 13 Kaukovainion kappeli. 
Toimittaa Mikko Salmi, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. 
Perheiden joulukirkko la 
24.12. klo 14 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Satu Saari-
nen, avustavat Marjaana Las-
si, Mari Jääskeläinen ja Mari 
Järvelä, kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
Joulukirkko la 24.12. klo 14 
Caritas-Kodissa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala, Suvi Kaikko-
nen, huilu.
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 15 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. 
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 15 Maikkulan kappelissa. 
Toimittaa Erja Järvi, saarna 
teol. yo Sofia Huolman, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. 
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 16 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Ilkka Järviö, Timo 
Pikkarainen, laulu. 
Jouluyön messu la 24.12. klo 
23 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Mikko Salmi, avusta-
vat Liisa Karkulehto, Marjuk-
ka Hamari ja Jukka Kärkkäi-
nen, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. Karjasillan kirkko-
kuoro.

Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 7 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Marjukka 
Hamari, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto, laulu Taru Änges-
levä.
Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 7 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö, Kas-
tellin kirkkokuoro. 
Messu su 25.12. klo 9 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 25.12. klo 9 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Perhemessu su 25.12. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, avustaa teol. yo Sofia 
Huolman, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. 
Messu ma 26.12. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. 
Messu ma 26.12. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa teol. yo So-
fia Huolman, kanttorina Kai-
sa Alasaarela. 
Messu ma 26.12. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Liisa Karkulehto, 
avustaa Nina Niemelä, kant-
torina Pirjo Mäntyvaara. 
Messu su 1.1. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, avustaa Satu Saari-
nen, kanttorina Pirjo Mänty-
vaara. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 

Messu su 1.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, Esa Nevala, kant-
torina Ilkka Järviö. 
Messu su 1.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. 
Messu pe 6.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. 
Messu pe 6.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa teol. yo So-
fia Huolman, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu pe 6.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa teol. 
yo Sofia Huolman, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. 
Messu su 8.1. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 8.1. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. 
Messu su 8.1. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto.
Messu su 8.1. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. 
Messu su 8.1. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Sa-
ri Wallin.
 
Tuiran seurakunta
Perheiden joulukirkko la 
24.12. klo 15 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Katri Sip-
pola. 
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 15 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Tommi Hekkala, 
Suvi Kaikkonen, huilu.

Joulun sininen hetki la 
24.12. klo 15 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Terhi-Liisa Sutinen, kantto-
rina Laura Kumpula. 
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 17 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. 
Jouluyön messu la 24.12. 
klo 23 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustavat 
Jaakko Syynimaa, Sanna Ter-
vo ja Pekka Jarkko, kanttori-
na Tommi Hekkala. Kvartetti 
sekä Suvi Kaikkonen, huilu. 
Messun jälkeen joululauluja 
ja jouluinen yöpala. 
Jouluyön messu la 24.12. klo 
23 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustavat Ju-
ha Valppu, Merja Oksman ja 
Terhi-Liisa Sutinen, kanttori-
na Katri Sippola. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 7 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri, Taru Ängesle-
vä laulu.
Joulupäivän sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Riitta Louhelai-
nen, avustaa Sanna Jukko-
la, kanttorina Laura Kum-
pula. Kvartetti: Laulu, Mart-
ta Rasinkangas, Laura Kum-
pula, Pekka Heikkilä ja Juho 
Lääkkö 
Messu ma 26.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu ma 26.12. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Jukka Kolmonen, 
kanttorina Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 28.12. klo 
18 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Päivi Jussila, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. HUOM! Aika. 
Messu su 1.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. 

Rukous
Taivaallinen Isä.

Sinä annoit ainoan Poikasi

syntyä ihmiseksi,

jotta meistä tulisi sinun lapsiasi.

Vie meidät lastesi vapauteen.

Anna uskon valon loistaa

sanoissamme ja teoissamme.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme kautta,

joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa

elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. 

Rukous kirkkovuosikalenterista

A r k i s to  /  S aa ra  Tu o m e la
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Siikalatvan seurakunnan vt. 
kappalainen Saila Karppinen 
vihittiin papiksi marraskuun 
alussa pyhäinpäivänä. 

Jännittääkö ensimmäinen 
joulusaarna?

– Jännittää. Saarnat aina jännittä-
vät jonkin verran. Mielestäni se ker-
too siitä, että suhtaudun saarnaami-
seen vakavasti. Saarna ei ole yhden-
tekevä puhe, vaan merkityksellinen 
osa jumalanpalvelusta. 

– Toivon, että seurakuntalaiset 
kokevat jumalanpalvelukset ja saar-
nat samoin.

Kasaantuuko joulusaarnan 
tekemiseen sellaisia paineita, mitä 
papilla ei muulloin ole?

– Joulunaika on kiireistä. En ole 
ehtinyt miettimään paineita. Toivot-
tavasti niitä ei tule jouluaaton ja jou-
lupäivän lähestyessä.

Aiotko käyttää jotain erityisiä 
kirjallisia lähteitä saarnan 

Ensimmäinen joulusaarna 
kertoo vaatimattomasta 

seurakunnasta

valmistelussa? Mitä ne mahdollisesti 
ovat?

– Oma teologinen kirjakokoel-
mani on vielä varsin vaatimaton. Se 
varmaankin karttuu vuosien varrel-
la. Käytän perinteisiä, myös vanhem-
pia raamatunselityssarjoja, kreikan-
kielistä Uutta testamenttia ja katson, 
miten vanhemmat Raamatun kään-
nökset tekstiä käsittelevät. 

– Näillä pääsee saarnan valmis-
tuksessa alkuun. Joulusaarnaan en 
ole ehtinyt etsiä mitään erityiskir-
jallisuutta.

Haluatko paljastaa, mistä aiot puhua 
jouluna?

– Jeesuksen vaatimattomasta syn-
tymästä eläinten keskellä. Vaatimat-
tomasta alusta huolimatta Herran 
enkelit saapuivat ilmoittamaan Ju-
malan pelastussuunnitelmasta. Seu-
rakunta, joka saapui vastaanotta-
maan Vapahtajaa, koostui paime-
nista. 

– Paimenia ei arvostettu heidän 
ammattinsa vuoksi. He eivät pysty-
neet täyttämään esimerkiksi sapa-
tin määräyksiä. Ensimmäinen seu-
rakunta oli näin vaatimatonta. Se 
kertoo meille siitä, että evankeliumi 
kutsuu ihan tavallisia ihmisiä.

Mistä syntyy hyvä joulukirkon 
tunnelma?

– Rauhasta, ennen kaikkea siitä 
rauhasta, jonka Kristus meille lah-
joittaa. Joulukirkossa ei enää saisi 
kenelläkään olla minkäänlaista kii-
reen tuntua. 

RiiTTa HiRVONeN

YlI-II
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 15, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Kirk-
kokuoro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 8 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina An-
ja Hyyryläinen. Kirkkokuoro. 
Messu ma 26.12. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 1.1. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. 
Messu pe 6.1. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarnaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Leo Rah-
ko. Lähetyslounas ja lähetys-
seurat seurakuntatalolla. 
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

YlIKIIMINKI
Hautausmaahartaus, joulu-
aattona 24.12. klo 14 Ylivuo-
ton hautausmaalla. Toimit-
taa Jouni Riipinen.
Hautausmaahartaus, joulu-
aattona 24.12. klo 15 Kivihar-
jun hautausmaalla. Toimittaa 
Jouni Riipinen.
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 16, Ylikiimingin kirkko. 
Toimittaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokuoro. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 7 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Leo Rahko. Lauluryhmä.
Messu ma 26.12. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 1.1. 
klo 12 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Leo Rahko. 
Messu pe 6.1. klo 12 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko. 
Messu su 8.1. klo 12 Ylikii-
mingin seurakuntatalol-
la. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Messu su 1.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. 
Messu su 1.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Messu su 1.1. klo 12 Rajaky-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
rina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 1.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttorina Heikki Jäm-
sä. 
Messu pe 6.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Messu pe 6.1. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Laura Kumpula. Mukana Luu-
kas 1 Eko-rippikouluryhmä. 
Messu pe 6.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa San-
na Jukkola, kanttorina Lau-
ra Kumpula. 
Messu su 8.1. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 8.1. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
rina Laura Kumpula. 
Messu su 8.1. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 8.1. klo 12 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa San-
na Jukkola, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Lau-
ra Kumpula.
Iltamessu su 8.1. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 11.1. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Laura 
Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Musiikkihartaus la 24.12. klo 
13, Oulujoen kirkko. Saarnaa 
Riitta Kentala, toimittaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Jaana ja Jorma 
Pulkkinen, laulu. 
Perhehartaus la 24.12. klo 
15, Oulujoen kirkko. Toimit-
taa Riitta Kentala, kanttorina
Lauri Nurkkala, Jaana ja Jor-
ma Pulkkinen, laulu. 
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus la 24.12. klo 17 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kant-
torina Lauri Nurkkala. Gau-
diate-kuoro.
Jouluyön messu la 24.12. klo 
23 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Musiikis-
sa avustavat Collis Trio ja An-
nukka Asikainen, huilu. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 7 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu ma 26.12. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avustaa 
Olavi Isokoski, kanttorina. 
Radio Dei. 
Messu su 1.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu pe 6.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu pe 6.1. klo 12 Hintan 
seurakuntatalolla. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Messu su 8.1. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Katariina 
Pitkänen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkokahvit ja 
Siionin virsiseurat Oulujoen 
pappilassa messun jälkeen.
Messu su 8.1. klo 11 Hintan 
seurakuntatalolla. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, saarna Timo 
Kontio. 

Saila Karppisella on toimitettavanaan jouluaattohartaus ja joulukirkko Kestilän kirkossa. 

S i r k ku Pa lo la
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Messu su 8.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
Liisa Kingma, Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Muhos
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 16 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava, kirkkokuoro.
Jouluyön messu la 24.12. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, puhe Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, soittajia.
Joulukirkko su 25.12. klo 7 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen kanttorina Ossi Ka-
java, lauluryhmä.
Joulukirkko su 25.12. klo 
8.30 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Toimittaa  Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, lauluryhmä.
Joulukirkko su 25.12. klo 9 
Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Paula Kyllönen.
Tapaninpäivän messu ma 
26.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov. Virsien 
sijaan lauletaan kauneimpia 
joululauluja. 
Uudenvuodenaaton yömes-
su la 31.12. klo 23.15 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus su 1.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.
loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava. 
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava. 
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Hailuoto
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus la 24.12. klo 16 kir-
kossa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 8 kir-
kossa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Kirkkokuoro.
Tapaninpäivän messu ma 
26.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus su 1.1. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
loppiaispäivän messu pe 
6.1. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Jouluaaton perhehartaus 
24.12. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Eeva Mertaniemi, kantto-
rina Else Sassi, seurakunnan 
lapsikuoro.
Jouluaaton hartaus 24.12. 
klo 16 kirkossa. Toimittaa Ar-
to Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Mies-
kuoro. 
Jouluyön sanajumalanpal-
velus 24.12. klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro. 
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus 25.12. klo 7 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, kanttorina Else Sassi, 
laulu Jaana ja Jorma Pulkki-
nen. 
Tapaninpäivän messu 26.12. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ee-
va Mertaniemi, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä.

Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus 26.12. klo 18 
Kellon srk-kodilla. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttori-
na Hannu Niemelä, Perjan-
taikuoro, johtaa Pentti Tiri.
Uudenvuodenpäivän messu 
1.1. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jari Flink, saarna Arto Neva-
la, kanttorina Else Sassi.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Arto 
Nevala, saarna Sami Puolitai-
val, kanttorina Hannu Nie-
melä. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus srk-keskuksessa 
jumalanpalveluksen jälkeen.
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Tuomo 
Törmänen, kanttorina Hannu 
Niemelä. 

Kempele
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 14 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Marja-
Liisa Jääskeläinen. Musiikki 
Heikki Tuomela, sello.
Jouluaaton hartaus la 
24.12. klo 16 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarainen, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Musiikki Heikki 
Tuomela, sello.
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus la 24.12. klo 21 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Juha Maalis-
maa, avustaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Marjo Irjala. 
Sankilampi, laulu.
Jouluyön messu la 24.12. 
klo 23 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki, avustaa Juha 
Maalismaa, diakoni Arvo Yr-
jölä, kanttorina Hannu Par-
viainen. Mukana Poikakuoro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 7 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Paulus Pikka-
rainen, saarna Vesa Äärelä, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Mukana kirkko-
kuoro.

Tapaninpäivän messu ma 
26.12. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Juha Maalismaa, diako-
ni Leena Hintsala, kanttorina 
Marjo Irjala.
Uudenvuoden aattohartaus 
la 31.12. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toimit-
taa Timo Riihimäki, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus su 1.1. klo 
12 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Vesa Äärelä, kant-
torina Marjo Irjala.
loppiaisen messu pe 6.1. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, saarna hiip-
pakunnan lähetyssihteeri 
Matti Laurila, avustaja Juha 
Maalismaa, diakoni Minna 
Sorvala, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Messun jäl-
keen lähetystilaisuus kirkko-
salissa. Puhujat Matti Laurila 
ja Marja Rantasuomela ker-
tovat Suomen Lähetysseuran 
työstä Nepalissa.
Messu su 8.1. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Timo Riihimäki, 
kanttorina Marjo Irjala.
  
Kiiminki
Aattohartaus la 24.12. klo 13 
Jaarankartanossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina 
Eeva Holappa, kirkkokuoro.
Aattohartaus la 24.12. klo 
15 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, kanttori-
na Risto Ainali.
Perhehartaus la 24.12. klo 16 
kirkossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, avustaa Anne Schön-
berg, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, Satakielet-tyttö-
kuoro johtajana Ulla Met-
sänheimo.

Jouluyön messu la 24.12. klo 
23 kirkossa. Toimittaa Har-
ri Isopahkala, avustaa Sei-
ja Lomma ja Pauli Nieme-
lä, kanttorina Eeva Holappa, 
kirkkokuoro, Merja Pyykkö-
nen, viulu.
Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 7 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Emilia Niemelä ja Eveliina 
Hintikka, viulu.
Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 10 Jäälin kappe-
lissa. Toimittaa Leena Brock-
man, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo, Taru-Tuuli Met-
sänheimo, viulu. 
Tapaninpäivän messu ma 
26.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, avustaa 
Seija Lomma, kanttorina Ee-
va Holappa.
Messu su 1.1. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Terttu Rautiainen-Mu-
lari, kanttorina Eeva Holappa.
Perhemessu ”kummin kans-
sa kirkkoon” pe 6.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Birgitta Kon-
tio ja lastenohjaajat, kantto-
rina Eeva Holappa. Kutsum-
me erityisesti 2011 kastettuja 
pienokaisia perheineen, kum-
meineen ja isovanhempineen.
Messu su 8.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Erja Haho, kantto-
rina Eeva Holappa.
Messu su 8.1. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Har-
ri Isopahkala, avustaa Erja 
Haho, kanttorina Eeva Ho-
lappa.

Liminka
Joulukirkko aattona la 24.12. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen,  kantto-
rina Hanna Korri. Lasten mu-
siikkiryhmä.
Jouluyön messu la 24.12. klo 
23 kirkossa. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Mika Kotkaranta,  Täh-
det-kuoro.

Joulupäivän jumalanpalve-
lus su 25.12. klo 8 (Huom.ai-
ka!) kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kot-
karanta. Kirkkolaulajat.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus ma 26.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa rovas-
ti Jouko Lauriala, kanttorina 
Hanna Korri.
Uudenvuodenpäivän messu 
1.1.2012 klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, avus-
taa Ulla Nyyssönen, kanttori-
na Hanna Korri.
loppiaisen messu pe 6.1. klo 
10 kirkossa. Saarna Israelissa 
lähetystyöntekijänä ollut  Mi-
ka Pouke, liturgi Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Lähetysväki avustaa messus-
sa ja tarjoaa kirkossa kahvit 
messun jälkeen.
Vauvakirkko su 8.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Ulla Nyys-
sönen, kanttorina Mika Kot-
karanta. Jumalanpalveluk-
seen kutsutaan vuonna 2011 
Limingassa syntyneet ja kas-
tetut vauvat perheineen.

Lumijoki
Jouluaaton sanajumalan-
palvelus  la 24.12. klo 15 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku ja Maili Muuttola-Junkko-
nen.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus  su 25.12. klo 8 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku ja Maili Muuttola-Junkko-
nen, kuoro avustaa.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus  ma 26.12. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku ja Maili Muuttola-
Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus  su 
1.1.2012 klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku ja Maili 
Muuttola-Junkkonen. 
loppiaisen sanajumalanpal-
velus pe 6.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, Mai-
li Muuttola-Junkkonen.
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Oulunsalo
Hartaudet la 24.12. klo 14 ja 
16 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Messu la 24.12. klo 23 kir-
kossa. Toimittaa Outi Äärelä, 
saarnaa Minna Salmi, kantto-
rina Taru Pisto ja Uusi Ääni.
Sanajumalanpalvelus su 
25.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Tuomo Kangas.
Iltamessu Tapaninpäivänä 
26.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Taru Pisto.
Sanajumalanpalvelus Uu-
denvuodenpäivänä 1.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Sirpa 
Miettunen, kanttorina Taru 
Pisto.
Messu Loppiaisena 6.1. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorina Tuomo 
Kangas
Messu su 8.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Sirpa Miettunen, 
kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Jouluaattohartaus 24.12. klo 
16 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Saila Karppinen. Kantto-
rina Unto Määttä, avustaa 
kirkkokuoro.
Joulukirkko 25.12. klo 8 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen. Kanttorina Unto 
Määttä, avustaa kirkkokuoro.
Messu Tapaninpäivänä 26.12. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen.
Uudenvuodenaattohartaus 
31.12. klo 21 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. 
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen.

PiiPPOLa
Jouluyön messu 24.12. klo 23 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, avustaa Jo-
hannes Hyytinen. Kanttorina 
Unto Määttä.
Messu uudenvuodenpäi-
vänä 1.1.2012 klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 
Määttä.
Iltakirkko ke 4.1. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
pastori John Lehtola USA:sta. 
Kanttorina Unto Määttä.
Messu loppiaisena 6.1. klo 11 
(huom. kelloaika!) Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Unto Määttä.

Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 10 Piippolan seurakun-
takodissa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.

PuLKKiLa
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.
Jouluaattohartaus 24.12. klo 
16 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä. Kanttorina 
Veijo Kinnunen, avustaa Paa-
vo Jyrkkä, käyrätorvi.
Joulukirkko 25.12. klo 8 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä. Kanttorina Pek-
ka Kyöstilä, avustaa kirkko-
kuoro ja  Paavo Jyrkkä, käy-
rätorvi.
Messu uudenvuodenpäi-
vänä 1.1.2012 klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
10 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kanttori-
na Veijo Kinnunen. Kauneim-
mat joululaulut vielä kerran 
seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 10 Pulkkilan seurakunta-
talossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Veijo Kinnu-
nen.

PyHänTä
Jouluaattohartaus 24.12. klo 
14 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Lapsi- 
ja nuorisokuorot avustavat.
Joulukirkko 25.12.klo 8 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen. Kanttori-
na Veijo Kinnunen, avustaa 
mieskuoro.
Uudenvuodenaattohartaus 
31.12. klo 20 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
19 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. Kau-
neimmat joululaulut vielä 
kerran seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 13 Pyhännän seurakunta-
talossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RanTSiLa
Jouluaattohartaus 24.12. klo 
14 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa Katri 
Pistemaa, huilu ja Paavo Jyrk-
kä, käyrätorvi.
Joulukirkko 25.12. klo 7 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Sulo Kautto. Kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa veteraani-
kuoro.
Messu uudenvuodenpäi-
vänä 1.1.2012 klo 13 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 
Määttä.
Messu loppiaisena 6.1. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttori-
na Arja Leinonen. Lähetys-
tilaisuus ja kauneimmat jou-
lulaulut seurakuntatalossa. 
Kahvi- ja arparaha lähetys-
työn hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 8.1. 
klo 13 Rantsilan seurakun-
tatalossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä. Kanttorina Arja Lei-
nonen.

Tyrnävä
Jouluaaton hartaus la 24.12. 
klo 14 Temmeksen kirkos-
sa.  Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Jouluaaton hartaus klo 15 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski, avustaa 
Kaj Skrabb trumpetti.

Jouluyön messu la 24.12. klo 
22 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Avus-
taa Kirkkokuoro ja Lapsikuo-
ro.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 7 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Kirkko-
kuljetus, yhteys Olavi Save-
laan 0400 280 678.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 9 Tyr-
nävän kirkossa, toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski, avustaa Kaj 
Skrabb, trumpetti.
Tapaninpäivän messu ma 
26.12. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
Uudenvuodenpäivän sana-
jumalanpalvelus su 1.1. klo 
12 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kanttori-
na Heikki Lumiaho.
loppiaisen sanajumalanpal-
velus pe 6.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa.  Toimittaa Outi Poh-
janen, saarna kasvatussihtee-
ri Marja Kopperoinen, kant-
torina Heikki Lumiaho. Lähe-
tyksen kirkkopyhä. Lähetys-
pysäkki kirkkokahvin yhtey-
dessä.
loppiaisen messu pe 6.1. klo 
12 Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen,  saar-
na Matti Nuorala, kanttorina 
Heikki Lumiaho. Herättäjän 
kirkkopyhä. Messun jälkeen 
vuosikokous ja siioninvirsi-
seurat Temmeksen srk-talol-
la, mukana Matti Nuorala.
Messu su 8.1. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi Poh-
janen,  kanttorina Heikki Lu-
miaho.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Julgudstjänst la 24.12. klo 
15, Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen ja 
kanttorina Henna-Mari Si-
vula. 
Hartaus ti 3.1. klo 14, Vesper-
koti. Tiina Kinnunen. 
Hartaus ke 4.1. klo 14, Aurin-
kokoti. Jyrki Vaaramo. 
Hartaus ke 4.1. klo 15, Senio-
ritalo. Jyrki Vaaramo. 
Hartaus to 5.1. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Anna-
Mari Heikkinen. 
Intiön raamattupiiri to 5.1. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Jyrki Vaaramo. 
Opettajien raamattupiiri ma 
9.1. klo 16, Vanha pappila. 
Hartaus ti 10.1. klo 14, Ves-
perkoti. Mari Flink. 
Hartaus ti 10.1. klo 18.30, 
Kuntotalo. Mari Flink. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 10.1. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Niilo Rauhala ja Jari 
Latvala.
Hartaus ke 11.1. klo 14, Holli-
haan palvelukoti. Anna-Mari 
Heikkinen. 
Aurinkokodin raamattupiiri 
ke 11.1. klo 15, Aurinkokoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Raamattupiiri ke 11.1. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 11.1. 
klo 18, Vanha pappila. Pekka 
Rehumäki. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
11.1. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Järjestäjinä myös 
Sinapinsiemen ry ja NNKY. 
Hartaus to 12.1. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Mari Flink. 
Hartaus to 12.1. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Mari Flink. 
Ompeluseurat to 12.1. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Adventin ajan aamuhartaus 
joka arkiaamu klo 8.30–8.45, 
Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 3.1. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Olavi Voittonen, 
Pentti Eskola.
Raamattupiiri to 12.1. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.12. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 5.1. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Miesten piiri ti 10.1. klo 18, 
Tuiran kirkko. Eero Pokela 
alustaa aiheesta:"Viini kuu-
rnassa". 
Raamattupiiri ke 11.1. klo 
17.30, Pateniemen kirkko. 
Vuoden ensimmäinen raa-
mattupiiri. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Heli Matti-
lalta p. 040 5747 145.
Raamattupiiri to 12.1. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Uudet 
piiriläiset tervetulleita. Lisä-
tietoja pastori Riitta Louhe-
laiselta p. 040 5850 818. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.12. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Esa Neva-
la, Matti Pennanen.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 21.
 
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 10.1. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kaste- ja lähetysvirret, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Oulun poliisilaulajien kon-
sertti to 22.12. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Katso ilmoi-
tus s. 21.

Tuiran seurakunta
Kauneimmat joululaulut, 
katso ilmoitus sivulla 21.
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 21.

Diakonia

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. 
Diakoniapiiri ma 9.1. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 10.1. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
10.1. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. 
Aamupuuro to 12.1. klo 9–10, 
Kaukovainion kappeli. Mak-
suton puuroaamiainen.

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.  
Pateniemi-Herukka alueen 
diakoniapiiri to 19.1. klo 13–
14.30, Pateniemen kirkko. 
Vuoden ensimmäinen diako-
niapiiri. Kaikki uudet kiinnos-
tuneet henkilöt tervetulleita! 
Lisätietoja diakoniatyönteki-
jä Heli Mattilalta p. 040 5747 
145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. Vuoden viimeinen 
ajanvaraus ma 19.12. Vuoden 
2012 ensimmäinen ajanva-
raus ma 9.1. 

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KUUlOVAMMAISeT
Viittomakielelle tulkattu 
jouluaamun jumalanpalve-
lus su 25.12. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Saarna Anna-
Mari Heikkinen, avustaa Ma-
ri Flink.

NÄKöVAMMAISeT 
Näköpiiri-yhdessäoloa nä-
kövammaisille ti 10.1. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. Katsaus vanhaan Ka-
karavaaraan, esitelmöimässä 
Yrjö Tuohino. Opasystävä on 
vastassa klo 12.30 alkaen Ca-
ritas-kodin pihalla pääoven 
läheisyydessä.

Lähetys
loppiaisen lähetysjuhla pe 
6.1. klo 10, Yli-Iin kirkko, Yli-
Iin seurakuntatalo. Lue juttu 
sivulta 20.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 12.1. klo 14, 
Vanha pappila.

Tuiran seurakunta
lähetys- ja raamattupiiri ke 
11.1. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kokoonnumme Ystä-
vänkammarissa. Lisätietoja 
pastori Pasi Kurikalta p. 040 
5747 139.

Oulujoen seurakunta 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
9.1. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
9.1. klo 18.30, Oulujoen pap-
pila.

Lapset ja  lapsiperheet
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/perhe-
tapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Joulukuvaelma perheille la 
24.12. klo 13, Oulun tuomio-
kirkko. 

Karjasillan seurakunta
Perhetupa Pyhän Andreaan 
kirkolla maanantaisin 9.1. 
lähtien, klo 12.30–14.30. Ks. 
ilmoitus sivulta 21. 
Karjasillan seurakunnan 
muskarit, Ks. ilmoitus sivul-
ta 21.

Oulujoen seurakunta 
Kouluikäisten perheiden 
lasketteluretki Pikku-Syöt-
teelle la 18.2. Lähdetään 
yhdessä ulkoilemaan, hiih-
tämään ja laskettelemaan. 
Retki on suunnattu Oulu-
joen seurakunnan lapsiper-
heille, joten lapset ottakaa-
han mukaan huoltaja itsel-
lenne! Matka Pikku-Syöt-
teelle on ilmainen, mutta jo-
kainen retkelle lähtijä mak-
saa itse muut kulut mm. ruo-
kailu, lasketteluliput yms. 
Matka sisältää vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut seurakun-
tien jäsenille. Lähtö on Myl-
lyojan seurakuntatalon pi-

halta klo 8 ja paluumatkalle 
lähdemme Pikku-Syötteeltä 
klo 16. Matka toteutuu, mi-
käli matkalle lähtee vähin-
tään 30 henkilöä. Ilmoittau-
miset pe 3.2.2012 mennessä: 
ww.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai p. (08) 3161 340. Ret-
kellä mukana Antti Leskelä 
(antti.leskela@evl.fi) ja Anu 
Fedotoff.

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

Karjasillan seurakunta
Varhaisnuorten kerhot, kat-
so ilmoitus sivulta 20.

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
Nuorisotyön päivystys tors-
taisin 12.1. lähtien klo 15–17, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus sivulta 20.

Tuiran seurakunta 
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 12.1. klo 17–

Joulun aikaan vietetään kirkko-
vuoden suosituimpia pyhiä. Sa-
dattuhannet suomalaiset kokoon-
tuvat kirkkoihin juhlimaan Jee-

suksen syntymää. Oulun ev.lut. seura-
kunnissa joulu otetaan vastaan monin 
hartauksin ja tapahtumin. Myös vähä-
osaisia ja vaikeassa elämäntilanteessa 
olevia halutaan muistaa. 

Vähävaraisten joulujuhlaa vietetään 
Pohjankartanossa (Suvantokatu 1) jou-
luaattona 24. joulukuuta kello 10–14. 
Juhla on kaikille yhteinen ja maksuton, 
etukäteisilmoittautumista ei ole. Juh-
lassa tarjotaan jouluateria, jolle kan-
nattaa tulla viimeistään kello 13. Vä-
hävaraisille jaetaan tilaisuudessa ruo-
kakassi. Viime vuosina joulujuhlaan 
on osallistunut noin tuhat kävijää. Jär-
jestäjinä ovat Oulun ev.lut. seurakun-
nat, Ytyä ry ja Oulun kaupunki.

Joulun sininen hetki järjestetään 
Pyhän Luukkaan kappelissa jouluaat-
tona 24. joulukuuta kello 15. Joulun si-
ninen hetki on matalan kynnyksen ti-
laisuus, jossa on mahdollisimman vä-
hän muodollisuuksia. Se ei ole hartaus 
eikä jumalanpalvelus, vaan sinihämä-
rän hetki, jolloin on hyvä pysähtyä ih-
mistä koskettavien asioiden äärelle. Si-
nisen hetken toimittaa Helena Paalan-
ne ja häntä avustaa Terhi-Liisa Sutinen. 
Kanttorina on Laura Kumpula.

Joulukuvaelmia sekä perheiden 
joulukirkkoja järjestetään jouluaatto-

Joulunpyhät 
rauhoittavat joulun viettoon

na neljässä eri kirkossa Oulun alueel-
la. Joulukuvaelmaa voi katsella Oulun 
tuomiokirkossa kello 13 ja Pateniemen 
kirkossa kello 15. Perheiden joulukirk-
ko puolestaan järjestetään Karjasillan 
kirkossa kello 14, jonka yhteydessä esi-
tetään myös joulukuvaelma. Tilaisuu-
det ovat lyhytkestoisia, noin puolen 
tunnin mittaisia, ja niissä otetaan lap-
set erityisesti huomioon. Oulujoen kir-
kossa vietetään kello 15 perhehartaut-
ta, jossa lapset huomioidaan musiikis-
sa sekä saarnassa.

Suuressa osassa kristikuntaa juu-
ri jouluyön messu eli enkelten messu 
on joulunvieton päätapahtuma. Viime 
vuonna suosittuihin jouluyön messui-
hin osallistui Oulussa yli 2300 joulun 
viettäjää. 

Jouluyön messuja järjestetään tänä 
vuonna Oulun ev.-lut. seurakunnis-
sa Karjasillan kirkossa, Tuiran kirkos-
sa, Pyhän Tuomaan kirkossa, Oulujo-
en kirkossa sekä Oulun tuomiokirkos-
sa. Kaikki messut alkavat jouluaatto-
na kello 23. 

Tiedot jouluaaton hartauksista ja 
joulukirkoista löydät Rauhan Terveh-
dyksen sivuilta 15–18. 

Kaikki joulunajan tapahtumat löy-
tyvät kootusti internetistä osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/joulu.

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 22.12.2011–12.1.2012
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Loppiainen on 
lähetystyön 
juhlapäivä

Loppiaisen lähetysjuhla pidetään 6. tammikuu-
ta Yli-Iissä. Juhla alkaa kello 10 messulla Yli-
Iin kirkossa. Sen toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, saarnan pitää Pasi Kurikka ja kanttorina 

on Leo Rahko. 
Messun jälkeen kello 11.30 seurakuntatalossa 

tarjotaan lounas seitsemällä eurolla. Lounas pitää 
sisällään myös kahvitteluhetken. Tuotto menee Ee-
ro Mannisen työn tukemiseksi Tansaniassa Suo-
men Lähetysseuran kautta. Kello 12.30 Yli-Iin seu-
rakuntatalossa alkavat lähetysseurat. Tilaisuudessa 
puhuu Rauhan Tervehdyksen päätoimittaja Elsi Sa-
lovaara. Hän kertoo tuoreita kuulumisia Namibi-
asta ja Botswanasta.

Loppiaisen lähetysjuhlille on linja-autokuljetus 
Oulusta. Kuljetus maksaa 10 euroa ja siihen täy-
tyy ilmoittautua viimeistään maanantaina 2.1.2012 
soittamalla puhelinnumeroon (08) 316 1340 tai 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Linja-
auton kulkureitti löytyy samasta osoitteesta. 

Loppiaisena on viimeistä kertaa mahdollista 
laulaa Kauneimpia joululauluja ennen ensi joulua. 
Koskelan seurakuntakodissa lauletaan kello 16 ja 
kello 18. Molemmissa kanttorina on Katri Sippola 
ja tilaisuudet juontaa Pasi Kurikka. Kauneimpien 
joululaulujen välissä on kahvitarjoilu.

Loppiaisen lähetysluonteen mukaisesti Kau-
neimpiin joululauluihin osallistumalla voi tukea 
Suomen Lähetysseuran joulukeräystä, joka auttaa 
kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemas-
sa olevia perheitä. Parantamalla naisten elinolo-
ja edistetään lasten ja koko perheen hyvinvointia.

18.30, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja nuorisotyönohjaa-
ja Merja Oksmanilta, p. 040 
524 5944 tai merja.oksman@
evl.fi. 
Tuiran nuorten varttikirk-
ko ja nuortenilta to 12.1. klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Anssi Pu-
tila, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

Seniorit

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho ma 9.1. 
klo 12–13.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 9.1. klo 
13.30–15, Caritas-Koti, Cari-
tas-sali. 
Senioripysäkki-keskuste-
luryhmä yli 60-vuotiaille ti 
10.1. klo 10–11.30, Karjasillan 
kirkon neuvotteluhuone. Vii-
kottain kokoontuva (15 ker-
taa) 5–10 hengen keskuste-
luryhmä. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Asta Leinonen p. 
040 574 7157. 
Pateniemen seurat to 12.1.  
Ks. ilmoitus sivulta 20.
eläkeläiskerho to 12.1. klo 
12–14, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
eläkeläisten kerho to 12.1. 
klo 13–14.30, Kastellin kirk-
ko. 
eläkeläisten kerho to 12.1. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. 
Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telija, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista tai 
kun haluat pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.

YlIKIIMINKI 
Porinakerho ma 9.1. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuo-
ne. 
eläkeläiskerho ti 10.1. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.

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

Muut menot
Tuomasmessun suunnitte-
lukokous ke 4.1. klo 18, Kas-
tellin kirkon pappila. Ks. il-
moitus sivulta 21.
Ohjelmallinen yhteislauluti-
laisuus 8.1. klo 15 Kaukovai-
nion kappeli.

Varhaisnuorten kerhoja   
Karjasillan seurakunnassa
Kerhot jatkuvat viikolla 2/2012 ja päättyvät 
keväällä viikolla 19. Kerhot eivät kokoonnu 
hiihtolomaviikoilla (vko 10). Kerhoihin 
ilmoittaudutaan kerhoissa ja ne ovat maksuttomia. 
Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi.  
 
Kokkikerho 1.–6.-luokkalaisille
ma 9.1. klo 17–18.30, Kastellin kirkko. Mukaan 
mahtuu max. 15 lasta. 
Liikuntakerho 1.–4.-luokkalaisille 
ti 10.1. klo 17–18, Lämsänjärven koulu. Mukaan 
tarvitset sisäliikuntavaatteet ja juomapullon. 
Liikuntakerho 1.–3.-luokkalaisille
ti 10.1. klo 17–18, Oulunlahden koulu. Mukaan 
tarvitset sisäliikuntavaatteet ja juomapullon. 
Näytelmäkerho 1.–6.-luokkalaisille 
ti 10.1. klo 17–18, Kastellin kirkko. 
Kirjoituskerho 4–6-luokkalaisille
ti 10.1. klo 17, Pyhän Andreaan kirkko.
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille 
to 12.1. klo 17.30–19, Pyhän Andreaan kirkko. 

Nuorisotyön päivystys Karjasillan kirkolla
torstaisin (alk. 12.1.2012) klo 15–17 (käynti ulkoa 
nuorisotyön ovesta, ei viraston kautta). Tervetuloa 
juttelemaan ja tapaamaan nuorisotyössä toimivia 
työntekijöitä. Päivystys on tarkoitettu sekä nuorille 
että nuorten vanhemmille. Päivystyksessä voit 
keskustella työntekijän kanssa esimerkiksi mieltä 
askarruttavista asioista, ilmoittautua leireille ja 
kysyä nuorisotyön toiminnasta. Olemme läsnä 
sinua varten. Lisätiedot: Johanna Rantala, p. 040 
574 7147 tai johanna.rantala@evl.fi. 

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. 

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.

löydä oma tarinasi 
-vertaistukiryhmä

Suomen Mielenterveysseura toteuttaa vuoden 2011 
Yhteisvastuukeräyksen 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 mm. 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: Taija Rintamäki p. 044 3690 100 Oulun 
kriisikeskus tai Heli Mattila p. 040 5747 145 Tuiran 
seurakunta.

Vähävaraisten
joulujuhla

Arkiset askeleet, vaietkaa 
-joulukonsertti
Suomalaisia joululauluja 

torstaina 22.12. klo 19 Oulujoen kirkossa.

Anna Liukkonen, sopraano
Jussi Juola, baritoni

Hannu Alasaarela, piano
Vapaa pääsy.

Nuoriso 
kokoontuu



21   Nro 43    22.12.2011–12.1.2012

Vuoden 2012 ensimmäinen 
Rauhan Tervehdys 

 ilmestyy 12.1.

Huom
io!

Perhetupa
 maanantaisin 9.1. alkaen klo 12.30–14.30 

Pyhän Andreaan kirkon nuorisotilassa. 

Karjasillan seurakunnassa avautuu uusi perhetupa. 
Perhetupa on lapsiperheiden kohtaamispaikka, 

jossa on mahdollisuus tavata toisiaan, tutustua ja 
verkostoitua. Perhetuvalle ei tarvitse etukäteen 

ilmoittautua. Tarjolla on avointa - ja ohjattua 
toimintaa sekä muuta mukavaa tekemistä. 

Perhetuvalla on mahdollisuus syödä omia eväitä ja 
lämmittää ruokia. Siellä on myös varattuna 

kahvia, teetä ja mehua pienen purtavan kera 
(vapaaehtoinen maksu).

Muskareita Karjasillan seurakunnassa
(alkavat viikolla 2 /2012)
Muskarimaksu on lukukaudessa ensimmäiseltä
lapselta 50 euroa ja toisesta lapsesta 50 prosentin
sisaralennus. Vapaita paikkoja voi tiedustella
muskarin ohjaajalta Mari Järvelältä, p. 044 3161 471.

PerheenHelmet - HelmiMuskari
(alle kouluikäiset lapset vanhempiensa tai muun 
aikuisen kanssa) tiistaisin:
1. Pyhän Andreaan kirkolla klo 17.15–18 (ryhmä I)
ja 18–18.45 (ryhmä II).
2. Kastellin kirkolla klo 17.15–18 (ryhmä I) ja 
18–18.45 (ryhmä II).

HelmiMuskarit (lapset yhdessä vanhemman tai 
muun aikuisen kanssa)
Pyhän Andreaan kirkolla torstaisin:
klo 9.30 2–3-vuotiaat MuksuHelmet
klo 10.10 1–2-vuotiaat TaaperoHelmet
klo 10.50 alle 1-vuotiaat VauvaHelmet

Kastellin kirkolla perjantaisin:
klo 9.30 2–3-vuotiaat MuksuHelmet
klo 10.10 1–2-vuotiaat TaaperoHelmet
klo 10.50 alle 1-vuotiaat VauvaHelmet

Lasten
tapahtumat
seurakunnissa

Rytmitassut-musiikkituokio 
tiistaisin klo 10.15–10.45  ja 11–11.30 Pateniemen 

kirkossa. Aloitamme kevätkauden 31.1. 
Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa 

yhteinen musiikkituokio, jossa lauletaan, soitellaan 
ja loruillaan. Vapaita paikkoja voi tiedustella 

lastenohjaaja Anu Hannulalta, p. 044 3161 718.

Vauva-aamu 
maanantaina 23.1. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Vauva-aamut ovat suunnattu perheen ensimmäiselle 
alle vuoden ikäiselle vauvalle ja vanhemmalle. 

Aamun aikana hassutellaan, lorutellaan, lauletaan, 
hiljennytään ja jutellaan. Aamun päätteeksi tarjotaan 
piltit ja kahvit, jonka vuoksi aamuihin ilmoittaudutaan 

lastenohjaaja Teija Kokolle, p. 050 5347 477. 
Ryhmään otetaan 10 vauvaa ja vanhempaa/kerta. 

Kokoonnumme  23.1., 27.2., 19.3., 23.4. ja 21.5. 

Aamupuuro 
torstaina 12.1. klo 9–10 Kaukovainion kappelissa. 

Puuroaamiainen (sisältää puuroa, leipää, kahvia ja 
teetä) on maksuton.

Tuomasmessu
la 21.1. klo 18 Kastellin kirkossa

Tuomasmessun puitteiden rakentamiseen tarvi-
taan vapaaehtoisia moniin eri tehtäviin, tervetu-
lotoivottajasta tekstinlukijaan ja keittiötehtävistä 

alttarin somistajiin ja rukouspalveluun. Myös 
uudet kiinnostuneet olette lämpimästi terve-
tulleita. Tämä saattaa olla sinun paikkasi pie-

neen palvelutehtävään ja seurakuntayhteyteen. 
Lisätietoja: tuulia.taskila@gmail.com ja erja.

jarvi@evl.fi.

Suunnittelukokous
ke 4.1. klo 18 Kastellin kirkon pappilassa

Pyhä Tanssi 
torstaina 12.1. klo 19.30–21 Karjasillan kirkossa. 
Tule ja anna Pyhän tanssin, liikkumisen ilon ja 
rukouksen liikkeen koskettaa Sinua! Aiempaa 
tanssikokemusta ei tarvita. Ohjaajana Sanna 

Virkkunen ja Satu Saarinen.

ma 26.12.
klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko.

pe 6.1.
klo 16 ja 18, Koskelan 
seurakuntakoti. 

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2011

Autat pakolaisleirien lapsia.
Joulutervehdysrahat Oulun ev.lut. seurakunnat  

ja seurakuntayhtymä lahjoittavat Kirkon  
Ulkomaanavun adventtikeräykseen, jolla  

tuetaan lapsia, jotka joutuvat viettämään joulun 
Itä-Afrikan pakolaisleireillä.

Iloista Vapahtajamme  
syntymäjuhlaa ja  

armorikasta vuotta 2012

Kirjavirtaa Pappilassa 

Kastellin kirkon pappilassa 
keskiviikkoisin klo 18

-Kirjallisuuspiiri lukevaisille-
keväällä 2012

18.1.
David Foenkinos: Nainen, joka on nimeltään Nathalie

Daniel Glattauner: Kun pohjoistuuli puhaltaa

15.2.
Mirjam Kälkäjä: Pilvenpitelijät

Pekka Jaatinen: Kalpeat sotilaat

14.3.
Metropoliitta Panteleimon: Murha kirkonkylässä

Erkki Tuormaa: Suojelija tai Sadonkorjaaja

18.4.
Andrei Makine: Tuntemattoman miehen elämä

Rosa Liksom: Hytti nro 6

23.5.
Eino ”Erkkuli” Lipponen: Renttahelekku. Tarinoita Oulusta

Pia Pesonen: Urho Kekkonen Strasse

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja kes-
kustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi foorumi. Ole 
utelias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen. 
Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lukukokemuksiasi Kastellin kirkon pappi-
lassa, kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siellä nähdään! 

Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, 
p. 040 574 7158, juha.vahakangas@evl.fi.

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

Raamattupiiri 
torstaina 12.1. ja 2.2. klo 12.30 Tuiran kirkossa. 

Uudet piiriläiset ovat tervetulleita. Lisätietoja pastori 
Riitta Louhelaiselta p. 040 5850 818.
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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: Verna Kert-
tu Johanna Ala-aho, Sa-
ra Amalia Riskilä, Ava So-
fia Vähätörmä, Ilo Ilmari 
Kauppila.
Karjasilta: Aleksi Johan-
nes Aikkila, Aada Helmi So-
fia Hagman, Topi Herman-
ni Kangas, Unna Aino Kee-
sia Kaski, Vilma Sofia Koti-
lainen, Helvi Ellen Adolfii-
na Laitakari, Fanni Amanda 
Lohi, Niila Moilanen, Linnea 
Karoliina Närhi, Ville Saka-
ri Pikkujämsä, Jennyfer Iina 
Anneli Pääkkö, Regina Jo-
sefiina Tommintytär Rahja, 
Leo Emil Kristian Riuttanen, 
Emma Sofia Taalikka, Topi 
Verneri Tapio, Oliver Valt-
teri Toljamo, Roope August 
Vaaramo, Ronja Sofia Viuh-
kola, Ninni Amelia Alitalo, 
Alex Juhani Boche, Aron To-
mas Dahlbacka, Eelis Jaakko 
Santeri Jaakola, Rosita Lin-
nea Karhumaa, Emmi-Inke-
ri Kotajärvi, Aino Maria Ku-
bin, Mandi Sylvia Pitkälä, 
Luka Onni Tapani Taskila, 
Eeli Artturi Timlin.
Tuira: Leevi Matias Oska-
ri Alikoski, Nea Sofia Annii-
na Heikkilä, Emma Ingrid 
Villentytär Jokinen, Annii-
na Elle Aurora Karén, Inari 
Tuulia Kinnunen, Urho Ta-
pio Kinnunen, Elea Jose-
fiina Kuisma, Veeti Viljami 

elämän polku
Laukkanen, Noora Elisabet 
Manninen, Eetu Ilmari Mat-
tila, Aari Aukusti Peltokor-
pi, Topias Jouko Juhani Ryy-
nänen, Vilma Melissa Maria 
Räisänen, Benjamin Fredrik 
Saarela, Juho Jaakko Ola-
vi Vepsäläinen, Hilda Alma 
Aliina Vertanen, Wilma Jus-
tiina Junttila, Lauri Valtteri 
Johannes Kallinkoski, Saima 
Emmi Amanda Kallio-Koski, 
Joel Matti Juhani Kotavaa-
ra, Kerttu Aurora Kurikka, 
Venla Matilda Lankila, Han-
na Sofia Laurila, Pihla Vana-
mo Ohtonen, Elli Iines Anne-
li Pesonen, Matilda Iiris Jo-
hanna Saastamoinen.
Oulujoki: Niklas Yrjö Hen-
rik Hepo-oja, Albert Ossi-
an Jaara, Bertta Laura Lu-
minia Nuorala, Olivia Elmii-
na Närhi, Oskari Toninpoika 
Okkonen, Marius Anton Pel-
konen, Aslan Joakim Pihka-
koski, Sulo Taneli Pihkakos-
ki, Viljami Aaron Mikael Sa-
vilaakso, Ville Oskari Schro-
derus, Aatu Hermanni Heik-
kinen, Topi Mikael Karsikas, 
Nitta Maria Nuppu Kivelä, 
Hertta Sofia Kouri, Aleksi 
Vili Kyllönen, Alisa Pauliina 
Lehtola, Julius Eemeli Läm-
sä, Saimi Kaarin Inkeri Maja-
la, Selma Selina Mertaniemi, 
Emilia Matilda Raitio, Mi-
ka Tuomas Sarkkinen. Jus-
si Antti Johannes Siltakoski, 
Eevi Johanna Tiirola.

Diakonian ajanvaraus 
Tuiran seurakunnassa

maanantaisin klo 9–11 
jälleen 9.1.2012 alkaen

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.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jussi Pekka 
Honkola ja Heli Pauliina Tuo-
maala, Asko Paavo Ahola ja 
Inka Elisa Perkkiö. 
Karjasilta: Henri Kari Mika-
el Wiik ja Maija Elina Män-
tymaa, Marko Juhani Lavila 
ja Mira Piritta Ruhanen, Jari 
Erkki Ilari Lapinniemi ja Ma-
ria Johanna Huotari, Panu-
Pekka Rauhala ja Ulla Kaari-
na Niemi, Samuel Karinpoi-
ka Ahola ja Eveliina Sofia 
Tölli, Miikka Ilmari Särkinie-
mi ja Sanna Maarit Paavola.
Tuira: Kari Martti Karhu ja 
Rosa Birgitta Kaarlenkaski, 
Harri Juhani Saarinen ja Kat-
ja Anneli Valle, Lauri Aukus-
ti Kytölä ja Tuija Helinä To-
lonen, Lasse Petteri Keto-
la ja Mari Johanna Kokko, 
Harri Johannes Silvola ja Jo-
hanna Marianne Hiltunen, Ii-
ro Markus Tapani Korkiakos-
ki ja Saana-Tuulia Sillankor-
va, Jyri-Ville Tapio Carlenius 
ja Mira Mimmi Kristiina Turu-
la, Miikka Tapio Kyllönen ja 
Hannele Sisko Inget.
Oulujoki: Miikka Markus 
Pyy ja Virve Pauliina Särke-
lä, Petri Johannes Sippola ja 
Maarit Mirjami Turtinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anneli Anna 
Liisa Niemelä s. Nieminen 73, 

Eeva Annikki Nummela s. Lis-
ki 96, Liisa Airi Tellervo Pehu 
87, Anna Mirjam Klemettilä 
s. Niskanen 89, Vappu Annik-
ki Lahtinen s. Yliniemi 87, Ee-
ro Jaakko Lukkarila 85, Anna 
Briita Äyri s. Halonen 90. 
Karjasilta: Eila Marjatta Kal-
lio s. Martikainen 80, Jukka 
Erkki Akseli Mäkelä 73, Maj-
Lis Fagernäs-Haapala s. Fa-
gernäs 82, Ruut Marjatta 
Vähäsöyrinki s. Kupsala 42, 
Veera Heleena Rohunen s. 
Keränen 98, Anja Anneli 
Jauho s. Pulkkinen 87, Mii-
na Lyydia Kuivala s. Kana-
nen 95, Manne Albert Mar-
kuksela 93, Kauko Juhani 
Okkonen 84, Raili Kyllikki 
Pohjola s. Tero 67.
Tuira: Antti Haanela 81, Erk-
ki Markus Pietari Jokela 87, 
Mervi Maria Harkko s. Savi-
niemi 39, Tarja Tuulikki Ko-
tala s. Kotala 44, Tauno Il-
mari Haapapuro 71, Veik-
ko Ilmari Immonen 81, Al-
po Antero Harila 74, Pent-
ti Ossian Jokinen 92, Tauno 
Einari Jussila 91, Pekka Ensio 
Kaipainen 70, Vappu Annik-
ki Lahtinen s. Yliniemi 87, 
Pentti Olavi Väyrynen 87.
Oulujoki: Martti Erkki Tauri-
ainen 86, Paavo Juhani Hä-
tälä 64, Alpo Kaarlo Räihä 
74, Laina Elisabet Vänttinen 
s. Juvani 90.
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Pyhän Tuomaan kir-
kolla pidettiin viime 
viikolla joulujuh-
la seurakunnan va-

paaehtoisille. Tuiran seu-
rakunnan järjestämään ti-
laisuuteen osallistui noin 
80 vapaaehtoista. 

Juhlijoille tarjottiin 
muun muassa puuroa ja 
täytekakkua. Kahvitkin sai 
hörpätä päälle. Tiernapojat 
lauloivat, kirkkoherra Han-
nu Ojalehto puhui, kantto-
ri Tommi Hekkala musisoi 
ja vapaaehtoiset saivat an-
saitun kiitoksensa. 

Tilaisuuden yhtenä ve-
täjänä toimineen diakonia-
työntekijä Saila Luukkosen 
mukaan vapaaehtoistyös-
sä tärkeää on seurakunta-
laisen kokemus oman pai-
kan ja tehtävän löytymises-
tä seurakunnassa. 

Vapaaehtoiset Tuulik-
ki ja Pentti Leikas värväy-
tyivät vapaaehtoisiksi, kun 
Tuulikin äiti kuoli. 

Tuulikki tahtoi tehdä jo-
tain hyvää ja osallistui lä-
himmäispalvelukurssille.

– Sain osalleni kaksi nä-
kövammaista, jotka olivat 
kihloissa. Pyysin miestäni 
ulkoilemaan heidän kans-
saan.

Pentti Leikas ajoikin 
näkövammaisen miehen 
kanssa tandemilla. Aut-
tamista jatkui kymmenen 
vuotta.

Pentti Leikas kertoi 
osallistuneensa vaimon-
sa kanssa myös Yhteisvas-
tuukeräykseen.

Kun pariskunnan pesti 
alkoi, elettiin markka-ai-
kaa. Kun euro tuli, keräys-
summa kuusinkertaistui. 

Pentti Leikas on huo-
mannut, että vauraus ja an-

teliaisuus eivät ole yhteis-
mitallisia. Köyhä antoi, ri-
kas ei.

Leikasten uusi vapaa-
ehtoistyö on kehitysvam-
maisten parissa. Aviopa-
ri avusti kehitysvammai-
sia muun muassa joulua-
terioilla.

Leikakset ovat antaneet, 
mutta saaneetkin paljon. 
Auttamisesta saa kaksin 
verroin iloa takaisin, pa-
riskunta tietää.

Hyvää tekisi vielä mieli 
tehdä, Leikakset ajattelevat 
ja varmaan he myös toteut-
tavat aikeensa.

PeKKa HeliN

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 ovat joulutauol-
la, toiminta jatkuu viikolla 1 
entisin ajoin. 
Kokkikerhot aloittavat vii-
kolla 2.
Perhekerho joulutauolla, uu-
si kerhokausi alkaa viikolla 2, 
to 12.1. klo 10 srk-talolla pik-
kukirkon merkeissä. 
Metsähanhet kokoontuvat 
seuraavan kerran ti 10.1. klo 
15–16.30 srk-talolla.
Jouluaaton sanajumalanpal-
velus la 24.12. klo 15 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku ja 
Maili Muuttola-Junkkonen.
Jouluaamun sanajumalan-
palvelus su 25.12. klo 8 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku ja Maili Muuttola-Junkko-
nen, kuoro avustaa.
Tapaninpäivän sanajumalan-
palvelus ma 26.12. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuisku 
ja Maili Muuttola-Junkkonen.
Yrjö Jakkulan syntymän 
100-vuotismuistoseurat srk-
talolla su 1.1. klo 14. Kahvira-
ha lähetystyön hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 
1.1.2012 klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku ja Maili 
Muuttola-Junkkonen.

loppiaisen sanajumalanpal-
velus pe 6.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, Mai-
li Muuttola-Junkkonen.
Messu su 8.1. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
Liisa Kingma, Maili Muutto-
la-Junkkonen.
Pikkukirkko to 12.1. klo 10 
srk-talolla. Tervetuloa kaik-
ki lapset ja sallittu myös ai-
kuisille!
lapsiparkki jatkuu pe 13.1. 
klo 9–12, varaa paikkasi vkol-
la 2 Siljalta p. 043 2111 916.
Nuorten uuden vuoden leiri 
ya-ikäisille ja sitä vanhemmil-
le Kalajoella Kivirannan leiri-
keskuksessa. Alkaa pe 30.12. 
klo 20 ja päättyy su 1.1. klo 
12. Ohjelmassa musiikkia, ac-
tionia, hulluttelua, raamiksia 
ym. Ilmoittaudu mahdollisim-
man pian, viim. ti 27.12. Juha 
Härköselle p. 044 0927 825, 
juha.harkonen@omanetti.fi. 
Ry:n toimintaa: ma 26.12. klo 
17 seurat ry:llä. Su 1.1. klo 17 
seurat ry:llä. Su 8.1. klo 17 
seurat ry:llä. Su15.1. klo 15.30 
seurat Lumilyhdyssä.
Kastettu: Kyösti Olavi Sauk-
ko.

Raamattu- ja rukousilta ti 
10.11. klo 18 Salli ja Kalle 
Joensuulla, Salmenrannan-
tie 226.

Kyläjoulukalenteri 2011
to 22.12.  TAlVIPÄIVÄNSeISAUS – Haastamme kaikkia 

luotolaisia sytyttämään joulutulia pihoille ja 
tienvarsille valaisemaan vuoden lyhyintä päivää!

pe 23.12.  enkelijoulua Ronkaisen huvimajassa 
 klo 14–20. Isonkyläntie 46.
24.–26.12.  Jouluseimi vanhan kirkon raunioilla 
 hautausmaalla.

Päiväkerho ke 11.1. klo 9.30 
kerhohuoneessa.
Kaverikerho to12.1. klo 10. 

Siunattua joulunaikaa 
jokaiseen kotiin!

”Tulkoon juhla todellinen. Tulkoon Jeesus Herraksi sen.
Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on!”

 
(Pekka Simojoki)

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

Viraston auki-
oloissa poikkeuk-
sia viikolla 52: vi-
rasto on suljettu-
na ke 28.12. ja pe 
30.12. avoinna klo 
9–12 (huom.aika!)

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

Vapaaehtoisia muistettiin 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Hyvää joulua Hailuodosta
Hyvän joulun toivotus Hailuodon Vanhasta pappilasta! Kor-
jaan: jätetään siitä pois sana "vanha". Pappilahan se nyt on.

Menneenä lauantaina avasimme kyläjoulukalenterin luu-
kun pappilassa, joulupuuron merkeissä. Kirkkoherralla kaf-
taani, rouvalla perinnetyylinen körttipuku (tosin ilman hui-
via). Muutamat ystävämme hoitivat sydämellä emännän ja 
palvelusväen tehtävät, hekin perinteisin tavoin. Piiat niiasi-
vat ja emäntä touhusi keittiön valtiaana.

Pappila pullisteli puuronsyöjistä. Salin pianon ääressä soi 
joulu ja kaikki tutut laulut laulettiin. Sydämeeni joulun teen 
laulettiin varmaan kolme kertaa.

Ihmiset tulivat kertomaan lapsuusmuistojaan. Vanhempi 
väki oli aikanaan käynyt pappilassa rippikoulua. Joku muis-
ti olleensa valokuvakerhossa, toinen tyttökerhossa. Kolmas 
oli kompastunut kynnykseen kun oli pienenä koululaisena 
tullut laulamaan tiernapoikia. Tämän joulun tiernapojat oli-
vat tiernatyttöjä – ja hyvin sujuivat laulut ja miekkailuaction-
kohtaus tytöiltäkin.

Olennaista oli paluu jonnekin juurille, perinteeseen ja kult-
tuuriin. 50 vuoteen pappilassa ei ole nimittäin asunut pappia. 
Seurakunta luopui talosta jo kauan aikaa sitten. Mutta ihmi-
sille se on ollut jossakin syvällä sydämessä pappila.

Siinä on myös joulun salaisuus. Jotain on syvällä sydämes-
sä ja joulun tunnelma nostaa sen esiin. Juuri sen lapsenus-
kon ja -mielen.

TimO JuNTuNeN
Kirkkoherra

Muhoksella 
niukasti plussaa 
talousarviossa, 
Tyrnävällä mennään 
miinukselle ensi 
vuonna.

Muhoksen en-
si vuoden ta-
lousarvioesitys 
on noin 200 eu-

roa ylijäämäinen. Talous-
päällikkö Riitta Kukko-
hovi-Colpaert kertoo, et-
tä tulevana vuonna seura-
kunnalla ei ole investoin-
teja tai muita ylimääräisiä 
maksuja.

– Onkin mielenkiintois-
ta seurata, miten tulot riit-
tävät menoihin ensi vuo-
den aikana. Heti seuraava-
na vuonna hankintoja on 
jälleen tiedossa. 

– Jos tulot kattavat nyt 
juuri ja juuri menot, on 
tarpeellista miettiä, miten 
pärjäämme, jos eteemme 
tulee esimerkiksi jokin yl-
lättävä meno tai kun kiin-

teistöjä on ryhdyttävä jäl-
leen kunnostamaan yhden 
rauhallisen vuoden jäl-
keen, Kukkohovi-Colpaert 
pohtii tulevaisuutta.

Talouspäällikön mu-
kaan vuoden 2013 alus-
ta menopuolta kasvattaa 
muun muassa uusi eläke-
rahastomaksu, joka mer-
kitsee tuhansien eurojen 
lisäkustannuksia.

Kukkohovi-Colpa-
ert olisi varovainen nos-
tamaan kirkollisveropro-
senttia tulevaisuudessa.

– Katsomme ensin, mis-
tä voimme vielä säästää. 
Jos veroprosenttia noste-
taan, onko vaarana, että 
kirkon ovi alkaa käydä, eli 
ihmisiä eroaa kirkosta. Tä-
tä joudumme arvioimaan, 
hän pohtii.

Taloustilanteet eivät saa 
heikentää perustyötä
Tyrnävän seurakunnan 
vuoden 2012 talousarvio-
esitys on monien vuosien 
jälkeen alijäämäinen, noin 
47 700 euroa. Ensi vuoden 

budjettiin on varattu 225 
000 euroa vainajien säily-
tystilan rakentamiseen.

Seurakunnan talous-
päällikkö Hannu Kes-
ti suhtautuu alijäämästä 
huolimatta rauhallisesti 
tulevaisuuteen.

– Meillä on edellisvuo-
sien ylijäämää turvanam-
me. Tilanne muuttuu huo-
lestuttavammaksi, jos ylei-
nen talouden taantuma jat-
kuu pitkään. 

Kirkkoherra Timo Lii-
kanen pitää johtotähtenä 
tulevana vuonna piispo-
jen ajatusta siitä, että seu-
rakunnassa on tehtävä hy-
vää perustyötä riippumat-
ta vaihtuvista taloustilan-
teista.

– Ihmisten kohtaami-
nen ja palveleminen heidän 
iloissaan ja suruissaan on 
meidän työtämme, olipa 
yleinen talouskehitys maa-
ilmalla millainen tahansa, 
Liikanen sanoo.

RiiTTa HiRVONeN      

Palvelusta ei tingitä 
rahasyistä

Pe k ka H e l i n
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Jouluaatton perhehartaus klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Eeva Mertaniemi, kanttorina Else Sassi, seurakunnan 
lapsikuoro, jouluaaton hartaus klo 16, toimittaa Arto 
Nevala, kanttorina Hannu Niemelä, Haukiputaan 
Mieskuoro.
Jouluyön sanajumalanpalvelus klo 23 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari, kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro. 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. klo 7 
kirkossa. Toimittaa Martti Heinonen, kanttorina Else 
Sassi, laulu Jaana ja Jorma Pulkkinen. 
Tapaninpäivän messu 26.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Eeva Mertaniemi, saarna Arto Nevala, kanttorina 
Hannu Niemelä.
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus 26.12. klo 
18 Kellon srk-kodilla. Toimittaa Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä, Perjantaikuoro, johtaa 
Pentti Tiri.
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto suljettu ke 
4.1.2012

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Nuorten saunailta to 29.12. 
klo 18–21 Isonniemen leiri-
keskuksessa. Yhdessäoloa, 
saunomista ja hiljentymistä. 
lähetystyön loppiaisjuhla 
su 6.1. alkaen klo 10 messul-
la kirkossa. Messun jälkeen 
maksullinen keittolounas srk-
keskuksessa ja juhla. Vieraa-
na Angolassa ja Tansaniassa 
työskennellyt rovasti Ritva 
Marttala kertoo lähetystyön 
vuosistaan.
Perhekerhot ja varhaisnuor-
ten kerhot jatkuvat viikol-
la 2.
lähetyspiiri ti 10.1. klo 13 
Puttaan Tuvalla. Vieraana ni-
mikkolähetti Eeva Pouke ja 
Israelin lähetti Ruut Ben-Yo-
sef.
Nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ti 10.1. klo 18 Puttaan 
Tuvalla.

lapuan hiippakunnan tie-
dottaja Heli Karhumäki pe 
13.1. klo 18 srk-keskukses-
sa alustaa ja rohkaisee seu-
rakuntalaisia miettimään, 
onko evankeliumi syötti vai 
ruokaa. Miten kohtaamme 
ja ylitämme evankeliumin ju-
listuksen jarruja?
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) joka perjantai klo 16 alka-
en 13.1. Puttaan Tuvalla (Kirk-
kotie 10 C). 
Puttaan Tupa avoinna joulu-
tauon jälkeen to 19.1. alkaen 
torstaisin ja perjantaisin klo 
12–15.
Arjen äidit-ryhmä kokoon-
tuu ensi keväänä 6 kertaa kes-
kiviikko-aamupäivisin Kellon 
srk-kodilla. Ensimmäinen ta-
paaminen on 1.2. Ryhmä tar-
joaa aikuista keskusteluseu-

Terveyskeskuksen vuode-
osaston aattohartaus la 
24.12. klo 13. Mukana Paulus 
Pikkarainen, Marja-Liisa Jääs-
keläinen, Johanna Sankilam-
pi, laulu.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
loppiaisen messun pe 6.1. 
jälkeen lähetystilaisuus kirk-
kosalissa. Puhujat Matti Lau-
rila ja Marja Rantasuomela 
kertovat Suomen Lähetys-
seuran työstä Nepalissa.
Seurakuntapiirin ohjelma-
toimikunnan kevätkauden 
suunnittelupalaveri ti 3.1. 
klo 13 Kirkonkylän srk-kodin 
Toppelius kokoushuoneessa.
Nuttukerho ma klo 18 kir-
konkylän srk-talolla. Kevät-
kausi alkaa 9.1.
Perhe- ja päiväkerhot ovat 
joulutauolla 15.1. saakka. Ke-
vätkausi alkaa 16.1. alkavalla 
viikolla. Vapaita/ vapautuvia 
kerhopaikkoja voi tiedustel-
la kerhopisteistä lastenoh-
jaajilta.
eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 11.1. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Seurakunta-
piiri to 12.1. alkaen klo 12–13 
kahvitarjoilulla Kirkonkylän 
srk-kodissa ja klo 13 hartaus.
Kirkkokuoro ke 11.1. klo 18 

Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 12.1. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoita-
jaryhmä to 12.1. klo 12.30 
Kokkokankaalla. Tarvittaes-
sa kuljetus Kirkonkylän srk-
keskuksesta klo 12.15.
Rikasta Minua -kurssi 27.1.–
29.1. Luurinmutkan leirikes-
kuksessa Utajärvellä. Ohjaa-
jat: Minna ja Risto Jyrkkä se-
kä Hillevi ja Ari Huovinen. 
Hinta: täysihoidolla (omin 
lakanoin ja pyyhkein) 120 € 
/ pariskunta oman srk:n jä-
senille ja 160 € / pariskunta 
muualta tuleville. Ilmoittau-
miset 13.1. mennessä Saija Ki-
velälle p. 040 7790 375. Kurs-
sille otetaan 10 pariskuntaa. 
Mukulamuskarit alkavat vii-
kolla 2 eli ma 9.1. ja ti 10.1. 
klo 18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Varhaisnuorten kuorot 
aloittavat kevätkauden to 
12.1. Harjoitukset to klo 16–
16.45 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15–16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. 
Varhaisnuorten kerhot 
aloittavat viikolla 3 (16.1.–
20.1.). Kokkikerho maanan-
taisin klo 17–18.30 ja Puu-
hakerho 7–11-vuotiaille tiis-

raa ja vertaistukea alle koulu-
ikäisen lapsen / lasten äideil-
le. Lastenhoito järjestetään 
seurakuntakodilla. Kysy lisää 
ja varaa paikkasi Johanna Ke-
rolalta, p. 045 1393 993 tai jo-
hanna.kerola@evl.fi   
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
25.12. klo 16 Kultasimpus-
sa, seurat ma 26.12. klo 17 
srk-keskuksessa, loppiaisseu-
rat ja ruokailu pe 6.1. klo 12 
ry:llä jatkuen klo 17 iltaseu-
roilla, pyhäkoulut su 8.1. klo 
12 T. Vänttilällä, V. Koukka-
rilla, J. Jokelalla ja J. Latva-
koskella, seurat su 8.1. klo 
17 ry:llä. Kello: uudenvuo-
denpäiväseurat su 1.1. klo 
17 ry:llä, seurat su 8.1. klo 
17 ry:llä, päiväkerho ma 9.1. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: Iso-
jen ja pienten raamattuluok-
ka pe 6.1. klo 17.30 ry:llä, py-
häkoulut su 8.1. klo 12 Ase-
ma e Kari Kaunisto, Asema p 
Pekka Kujala, Keskikylä Timo 
Koivukangas, Vänttilänperä 
Asko Viljamaa, Taipaleenkylä 
Juha Holma, seurat su 8.1. klo 
16 ry:llä, päiväkerhot ti 10.1. 
ja ke 11.1. klo 17.30 ry:llä.
Kastetut: Iiris Kristiina Huh-
tala, Emmi Eliina Arolaakso, 
Laura Karoliina Paukkeri, Pat-
ric Samuel Laukkanen, Emilia 
Sisko Heleena Pietarila, Kons-
ta Ilmari Rehu, Jasmin Fredri-
ka Miranda Heikkilä. 
Kuolleet: Anne Maarit Tirk-
konen 45, Iiris Kristiina Huh-
tala 2 pv.

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

taisin klo 17–18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Heppakerho 8–10-vuotiail-
le maanantaisin klo 17.30–
18.30 Keskustan srk-talon 
kerhotilassa. Tiistaikerho klo 
17–18, Leikkivä kokkausker-
ho 7–10-vuotiaille keskiviik-
koisin klo 17–18.30 ja Bän-
dikerho 5.–6.-luokkalaisille 
torstaisin klo 17–19 Vanhassa 
pappilassa. Bändikerhoon il-
moittautuminen Arto Pisiläl-
le p. 040 7790 745. 
Nuorten illat alkavat 19.1. 
klo 19 Vanhassa pappilassa.
Rippikoulu: Rippikoulura-
ta kaikille rippikoululaisille 
14.1. Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Klo 9–12 päiväkou-
lut 1–2, talvirk., kesärk. 1–3, 
klo 12–15 kesärk. 4–6 ja ko-
tiseurakunnan ulkopuolella 
rippikoulun käyvien ryhmä.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. Kirpputori aloittaa ke-
vätkauden ti 17.1.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat ma 26.12. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 1.1 klo 16 ry:llä. 
Seurat pe 6.1 klo 16 ry:llä. 
Aloituspyhäkoulut su 8.1. klo 
12 ry:llä, kaikki ryhmät. Seu-
rat su 8.1 klo 16 ry:llä. Päivä-
kerhot alkavat ry:llä ma 9.1. 
klo 17. Tiistaikerho ti 10.1. klo 
12 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Ta-
paninpäivän seurat ma 26.12. 
klo 16 ry:llä. Uudenvuoden 
aattoseurat la 31.12. klo 18 
ry:llä. Seurat su 8.1. klo 16 
ry:llä.

Kauneimmat 
joululaulut
Pe 6.1. klo 16 Pyhän 
Kolminaisuuden 
kirkossa.
Mukana Sydänyhdistyk-
sen laulumiehet. Juon-
to ja puhe Veikko Kärnä.

Haukiputaan seurakunta 
toivottaa siunattua joulua 
ja onnellista uutta vuotta 

kaikkiin koteihin!

h

Kempeleen seurakunta 
toivottaa hyvää joulua 
ja siunattua uutta vuotta!

Joulunajan 
jumalanpalvelukset

Kastetut: Aatu Johannes 
Kauppinen, Kirta Kaarina 
Karkulehto, Samu Valtte-
ri Moilanen, Eerika Adeliina 
Ahola.
Vihitty: Juha Matias Rauta-
koski ja Anne Katariina Vää-
nänen, Markus Kristian Joke-
lainen ja Outi Maria Tervo.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

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

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

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

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kauneimmat joululaulut pe 
23.12. klo 19 kirkossa. Miia 
Seppänen, Eeva Holappa. 
Hyväntekeväisyyskonsert-
ti to 29.12. klo 19 seurakunta-
keskuksessa, Virpi ja Virve Räi-
sänen, lähetystyön hyväksi.
Uuden vuoden tapahtuma 
31.12. Kimmokkeella klo 18–
20. Seurakunnan tervehdys 
Pentti Jokikokko. Ohjelmas-
sa mm. rekiajelua, pulkka-
mäki, makkaranpaistoa. Ta-
pahtuman järjestää Kiimin-
gin kunta, Kiimingin seura-
kunta ja Kiimingin Urheilijat. 
BACH Kiimingissä -konsert-
ti su 8.1. klo 14 seurakunta-
keskuksessa, käsittää D. Bux-
tehuden ja J. S. Bachin urku-
musiikkia, Risto Ainali, urut, 
juontaa Tuomo Nikkola. Eri-
lainen konsertti, joka tarjo-
aa loistavan mahdollisuuden 
eläytyä J. S. Bachin elämään 

barokin ajan Saksassa. Hyvän 
urkumusiikin lisäksi kuulijoil-
le esitellään kiinnostavia yk-
sityiskohtia Bachin elämästä 
ja esitellään hienouksia, mi-
tä löytyy tästä upeasta soit-
timesta. Konsertin järjestä-
vät Kiimingin musiikkiyhdis-
tys ry, Kiiminkijoen opisto ja 
Kiimingin seurakunta.
esikkoryhmä joululomalla, 

”Hiljennymme Jouluun”-
konsertti to 22.12. klo 19 kir-
kossa. Johanna Sankilampi, 
laulu, Jussi-Pekka Heikkilä, 
piano. Ohjelman hinta 10/5 
euroa. Osa ohjelmatuotosta 
lahjoitetaan Intian katulas-
ten hyväksi.
Jouluaaton hartaus  la 24.12. 
klo 15 Rantakylän kappelilla. 
Aino Pieskä, Hanna Korri.
Uudenvuodenaaton hartaus 
la 31.12. klo 21 kirkossa. Aino 
Pieskä, Hanna Korri. 
Diakonissa Sinikka Ilmonen 
palaa töihin 2.1.2012. Vs. dia-
konissa Marika Kamps jät-
tää diakoniantehtävän vuo-
den vaihteessa viranhaltijan 
palatessa töihin. Sydämelli-
set kiitokset seurakuntalaisil-
le ja seurakunnan työyhteisöl-
le lämpimästä vastaanotosta 
ja yhteistyöstä. Siunattua jou-
lunaikaa ja Uutta Vuotta 2012 
kaikille!
lähetysvintti aloittaa toi-
mintansa ma 9.1.2012 klo 12–
14.
Päivä-ja perhekerhot alka-
vat viikolla 2.  Perhekerhot 
kokoontuvat tiistaina Koti-
Pietilässä klo 9.30–11 ja keski-
viikkona Tupoksen Vanamos-
sa klo 9.30–11. 
Partio: Ti 20.12. Päivystys Par-
tiotoimistossa joulutunnel-

Kastetut: Isla Helmiina 
Hintikka, Emmi Ilona Sil-
vola, Eetu Vihtori Porko-
la, Aada Elisabet Korpi, 
Veikko Kristian Karhu-
maa, Moona Emmi Jose-
fiina Vuorma, Saara Ee-
va Johanna Puhakka, Aa-
tu Nikolas Pohto, Josefii-
na Isla Adele Takarautio.
Vihityt: Aarno Elias Äijä-
lä ja Elina Kristiina Riekki.

toiminta jatkuu ti 17.1. klo 
10–12 Jäälin kappelilla. Ryh-
mä ensimmäisen lapsen saa-
neille vanhemmille kahvikup-
posen äärellä.
Päiväkerhot ja lastenpark-
ki ovat joululomalla, toimin-
ta jatkuu viikolla 2.
Perhekerhot ja Perhekahvi-
lat ovat joululomalla, toimin-
ta jatkuu viikolla 3.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat ja perheruokailu su 1.1. 
klo 13 Rauhanyhdistys, Ilkka 
Alakärppä. Seurat su 8.1. klo 
17 Rauhanyhdistys, Olli Lohi 
ja Risto Lohi.

Hiljaisuuden retriitti 
10.–12.2. (pe klo 17– su klo 14) Suvelan leirikeskuksessa
Teemana: Kristus, Jumalan kirkkauden säteily.
Hinta 50 € (sis. majoituksen ja ruokailut)
Ohjaajina: Leila Ikonen ja Ulla Junttila
Tied. ja ilm. 31.1. mennessä Jaana Kontio p. 040 5793 248

Runot, musiikki ja luontokuvat 
eheytymisen lähteenä 
Hoida minut eheäksi on aiheena keskiviikkona 4.1. klo 
18.30 Montin-salissa järjestettävässä illassa. Eheytymisen 
teemaa käsitellään runojen, musiikin ja kuvien välityksel-
lä. Illassa esiintyvät Anne Lehtinen (huilu) ja Salme Kin-
nunen (kitara) soittaen ja laulaen hengellisiä lauluja. Illan 
ohjelma pohjautuu Anne Lehtisen kirjoittamiin runoihin 
ja ivalolaisen valokuvaaja Pertti Turusen luontokuviin. Ru-
not kertovat ilosta, rakkaudesta, surusta ja toivosta. Sekä 
sanat että sävelet ja kuvat hoitavat kuulijaa. Tilaisuuden 
jälkeen kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa.

missa klo 14–16. Glögiä ja pi-
pareita. Tervetuloa. Partio-
toiminta rauhoittuu jouluna-
jaksi 19.12.11–8.1.12. Markku 
Korhonen lomalla 23.12.11–
8.1.12. Ma 9.1. Akelat ja Sam-
pot. Ke 11.1. Mafecafe Partio-
toimistossa klo 17–18.  Eräpar-
tioluokan koulutus Kotikolol-
la klo 18–19. Pe 13.1. Päivystys 
partiotoimistossa klo 15–17.  
Pajose 1/2012 Kotikololla al-
kaen klo 18.  Partiojohtajat ja 
aikuiset johtajat, tervetuloa.
Partiotyö kiittää partiolaisia, 
vanhempia,  partiotyön ys-
täviä  ja tukijoita kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa kaikil-
le rauhaisaa joulua ja taivaan 
Isän siunaamaa uutta vuotta.
Rauhanyhdistys: Tapaninpäi-
väseurat ma 26.12. klo 17 ja 
18.30 ry:llä. Seurat su 1.1. klo 
17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Henna-Riikka Blom-
qvist, Anni Matleena Helmi 
Huovinen, Silmu Anna Sanel-
ma Kaikkonen, Anssi Jaakko 
Tobias Kinnula, Adaliisa Aini 
Anneli Koivukangas, Salla Ol-
via Miettunen,  Rebecca Jose-
fin Riikola, Juuso Ville Pekka 
Sankala.
Vihitty: Jarmo Eino Eerik Lai-
tinen ja Ritva Leena Maijala 
sekä Tommi Robert Ylitolva 
ja Reija Päivikki Korkiakoski.

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2012 
kaikkiin Limingan koteihin.

Joulukirkko aattona la 24.12. klo 13 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari 
Ruotanen,  kanttorina Hanna Korri. Lasten musiikkiryhmä.
Jouluyön messu la 24.12. klo 23 kirkossa. Toimittaa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Mika Kotkaranta,  Tähdet-kuoro.
Joulupäivän jumalanpalvelus su 25.12. klo 8 (Huom.aika!) kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, kanttorina Mika Kotkaranta. Kirkkolaulajat.
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus ma 26.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
rovasti Jouko Lauriala, kanttorina Hanna Korri.
Uudenvuodenpäivän messu 1.1.2012 klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Ulla Nyyssönen, kanttorina Hanna Korri.
loppiaisen messu pe 6.1. klo 10 kirkossa. Saarna Israelissa 
lähetystyöntekijänä ollut  Mika Pouke, liturgi Aino Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Lähetysväki avustaa messussa ja tarjoaa kirkossa kahvit messun 
jälkeen.
Vauvakirkko su 8.1. klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilkka Tornberg, avustaa Ulla 
Nyyssönen, kanttorina Mika Kotkaranta. Jumalanpalvelukseen kutsutaan 
vuonna 2011 Limingassa syntyneet ja kastetut vauvat perheineen.

Joulunajan 
jumalanpalvelukset

Aattohartaus la 24.12. klo 13 Jaarankartanossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina Eeva Holappa, kirkkokuoro.
Aattohartaus la 24.12. klo 15 Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, kanttorina Risto Ainali.
Perhehartaus la 24.12. klo 16 kirkossa. Toimittaa Pauli 
Niemelä, avustaa Anne Schönberg, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, Satakielet-tyttökuoro johtajana Ulla 
Metsänheimo.
Jouluyön messu la 24.12. klo 23 kirkossa. Toimittaa Harri 
Isopahkala, avustaa Seija Lomma ja Pauli Niemelä, kanttorina 
Eeva Holappa, kirkkokuoro, Merja Pyykkönen, viulu.
Sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 7 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, kanttorina Jarkko Metsänheimo, Emilia 
Niemelä ja Eveliina Hintikka, viulu.
Sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 10 Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Leena Brockman, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, Taru-Tuuli Metsänheimo, viulu. 
Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, avustaa Seija Lomma, 
kanttorina Eeva Holappa.
Messu su 1.1. klo 18 kirkossa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Terttu Rautiainen-Mulari, kanttorina Eeva Holappa.
Perhemessu ”kummin kanssa kirkkoon” pe 6.1. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Seppänen, avustaa Birgitta Kontio 
ja lastenohjaajat, kanttorina Eeva Holappa. Kutsumme 
erityisesti 2011 kastettuja pienokaisia perheineen, 
kummeineen ja isovanhempineen.
Messu su 8.1. klo 10 kirkossa. Toimittaa Harri Isopahkala, 
avustaa Erja Haho, kanttorina Eeva Holappa.
Messu su 8.1. klo 13 Jäälin kappelissa. Toimittaa Harri 
Isopahkala, avustaa Erja Haho, kanttorina Eeva Holappa.

Joulunajan 
jumalanpalvelukset

Lumi valkea leijailee.
Rauha maan yllä väreilee.
Huomaatko pienen enkelin,

valkosiipisen,
joka ympärilleen
luo joulurauhan
niin ihmeellisen.

 
Sinullekin tahtoo toivottaa,

joulua onnellista,
rauhaisaa.

Siunattua joulunaikaa!
Toivottaa

Kiimingin seurakunta
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Joulunajan 
jumalanpalvelukset Muhoksella

Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 16 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Ossi Kajava, kirkkokuoro.
Jouluyön messu la 24.12. klo 23 kirkossa. Toimittaa Jouni Heikkinen, 
puhe Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava, soittajia.
Joulukirkko su 25.12. klo 7 kirkossa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava, lauluryhmä.
Joulukirkko su 25.12. klo 8.30 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Toimittaa  Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava, lauluryhmä.
Joulukirkko su 25.12. klo 9 Kylmälänkylän kappelissa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, kanttorina Paula Kyllönen.
Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Timo Ustjugov. 
Virsien sijaan lauletaan kauneimpia joululauluja. 
Uudenvuodenaaton yömessu la 31.12. klo 23.15 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, kanttorina Timo Ustjugov.
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus su 1.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pekka Kyllönen, kanttorina Timo Ustjugov.
loppiaisen messu pe 6.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava. 
Sanajumalanpalvelus su 8.1. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava. 

eurakunnissa tapahtuu 22.12.2011–12.1.2012S
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

Hartaus la 24.12. klo 15 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi 
Hartaus  ke 28.12. klo 13.30 
Salonkartanossa, Tapio Kor-
tesluoma.
Hartaus  to 29.12. klo 13 
Kempeleen vuodeosastolla, 
Sirpa Miettunen
Hartaus  ke 4.1. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi
Hartaus  to 5.1.1 klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
Herännäisseurat su 8.1. klo 
18.30 Leena ja Kalevi Lau-
rilalla Riekonmarjankuja 2, 
Oulunsalo. Seurojen jälkeen 
Herättäjän paikallisosaston 
vuosikokous.
Hartaus  ke 11.1. klo 13.30 
Salonkartanossa. 
Kirkonkylän ry: Seurat ma 
26.12. klo 16 ry Aarno Haho, 
Juhani Lepistö. Seurat la 
31.12. klo 19. Olli-Pekka Kin-
nunen. Seurat su 1.1. klo 16 

Jari Latvala, Mauno Linna-
mäki. Seurat pe 6.1. klo 16 
Kullervo Riekki, Pekka Kin-
nunen. Su 8.1. klo 12 raamat-
tuluokka I ry, raamattuluok-
ka II Kylänpuoli ja Keskiky-
lä ry, Karhuoja; Pekka Tah-
kolalla, klo 16 kodinilta ry ” 
Lapsen usko” Mauno Kurun-
lahti. Raamattu tutuksi -ilta 
ma 9.1. klo 18.30.
Salonpää ry:  Seurat ry:llä su 
1.1.2012 klo 16. Seurat ry:llä 
8.1. klo 16.
Kastettu: Tytti Pihla Inke-
ri Koskela, Samu Eeli Viljami 
Koskela, Hugo Leander Nissi-
lä, Enni Linnea Teppola, Ila-
ri Johannes Pihkakoski, Len-
ni Aukusti Viljamaa,  Daniel 
Taisto Johannes Mikkonen.
Vihityt:  Janne Heikki Mati-
as Noponen ja Laura Maria 
Pauliina Tilus.

Kauneimmat joululaulut to 
22.12. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen.
Hartaus ke 28.12. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Aikuisten raamattupiirin 
kevätkauden aloitus ti 10.1. 
klo 16.30 srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Keskipäivänkerho ke 11.1. 
klo 11.30 seurakuntatalossa.
Rukouspiiri ke 11.1. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.  
Omaishoitajien ryhmä to 
12.1. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä ja Sari Stenroth.
Kuorot: Kuoroharjoitukset 
jatkuvat tammikuussa 18.1. 
alkaen.
lapset ja perheet: Päivä- ja 
perhekerhot jatkuvat viikol-
la 2. Kylmälänkylän kappelin 
perhekerho keskiviikkoisin 
klo 15–17, kylän äidit pitävät 
kerhoa, yhteyshenkilö Satu 
Kukkohovi p. 050 5467 278. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Joulukirkko su 
25.12. klo 8.30, toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava, lauluryhmä. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Ma 26.12. klo 17 seurat ry:llä. 
Su 1.1. klo 17 seurat ry:llä. Su 
8.1. klo 14 seurat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Ma 26.12. klo 17 seu-
rat ry:llä. Su 1.1. klo 17 seu-
rat ry:llä. Su 8.1. klo 17 seurat 

ry:llä. To 12.1. klo 19 sisarilta. 
Kastettu: Emilia Anette Ister-
maa, Suoma Aarika Joensuu, 
Leevi Johannes Juusola, Oli-
ver Kristian Parviainen.
Vihitty: Jorma Henrik Joke-
lainen ja Aila Sinikka Virpi, 

Muhoksen seurakunta toivottaa 
Rauhallista Joulun aikaa 
ja Hyvää Uutta Vuotta!

Tero Tapio Ollikainen ja An-
ne Johanna Paavola. 
Kuollut: Esko Kalervo Kan-
kaala 82, Veikko Olavi Myk-
känen 89, Pauli Antti Rasin-
kangas 83.

Joulurauhaa sekä 
siunattua Uutta vuotta 2012

Oulunsalon seurakunta
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Pyhännän kirkkopihalle on ilmestynyt pieni tallirakennelma, mikä 
täydentyy joulua kohti mentäessä. Rakentajina ja suunnittelijoina 
ovat toimineet joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia, 4H, Pyhännän 
kappelineuvosto ja työntekijät. 4. adventtisunnuntaina tallissa oli 
seimi, eläimiä, Maria ja Josef sekä majatalon isäntä. Sydämelliset 
kiitokset rakennelman tekijöille!

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

KeSTiLä
Hartaus jouluaattona 24.12. 
klo 15 Pihlajistossa.
Seurat Tapaninpäivänä 
26.12. klo 19 ry:llä, Ahti Myl-
lykoski.
Seurat su 1.1. klo 12 ry:llä, Ee-
ro Kaski ja Veikko Jurvakai-
nen.
Joululauluja yhdessä ja yk-
sittäin loppiaisena 6.1. klo 
19 kirkossa. Mukana Milla 
Julkunen ja Pekka Kyöstilä.
Seurat su 8.1.1 klo 13.15 Pih-
lajistossa.
Seurat su 8.1. klo 19 ry:llä, 
Esa Saukko.
Ystävänkammari ke 11.1. klo 
10 pappilassa.
Kirkkokuoro to 12.1. klo 18 
srk-kodissa.
Kastettu: Helmiina Alek-
sandra Vikki.

PiiPPOLa
Hartaus to 22.12. klo 13 Vaa-
rintalolla, Mervi Karttunen ja 
Unto Määttä.
Veteraanien lauluryhmä to 
12.1. klo 11 srk-kodissa.

Kuollut: Ahti Reetrikki Hyvä-
rinen 78.

PuLKKiLa
Seurat Tapaninpäivänä 
26.12. klo 19 ry:llä.
ehtoollishartaus pe 30.12. 
klo 13 Koivulehdossa.
Seurat uudenvuodenpäivä-
nä su 1.1. klo 19 ry:llä, Tuo-
mo Näsänen.
Kauneimmat joululaulut 
vielä kerran su 6.1. klo 10 
messun jälkeen srk-talossa.
Seurat su 8.1. klo 13 ry:llä, 
Markku Pikkarainen ja Mika 
Tahkola.
Hartaus pe 13.1. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Kirkkokuoro to 12.1. klo 
13.30 srk-talossa.
Ompeluseurat pe 13.1. klo 19 
Satu ja Jaakko Myllykoskella.
Kastettu: Miina Elina Hieta-
la.
Kuollut: Jussi Jaakko Jylhän-
kangas 67. 

PyHänTä
Jouluehtoollishartaus pe 
23.12. klo 13 Nestorissa.
Seurat Tapaninpäivänä 
26.12. klo 19 ry:llä.

Kirkkoherra lomalla 27.12.–
10.1.
Hartaus ma 9.1. klo 14 Koto-
lassa. 
Seurakuntakerho ti 10.1. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari ke 11.1. klo 
9–10.30 Tyrnävän srk-talon 
takkahuoneessa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 

Iltakirkko ke 4.1. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
pastori John Lehtola USA:sta. 

Joulurauhaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012

Siikalatvan seurakunta

Tavastkengän diakoniapiiri 
ke 28.12. klo 11 Marja Leena 
ja Matti Kemppaisella.
Seurat su 1.1. klo 15 ry:llä, R 
Katainen ja V Heide.
Seurat  ti 3.1. klo 18.30 ry:llä, 
John Lehtola USA:sta.
Rippikoululauantai la 7.1. 
klo 9–14 alkaen kirkosta. 
Nuorten keskusteluilta la 
7.1. klo 19 ry:llä.
Seurat su 8.1. klo 15 ry:llä, H 
Aitto-oja ja M Hanhineva.
lauluseurat ke 11.1. klo 
18.30 Mätäsaholla. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke 
11.1. klo 16.30, veteraanikuo-
ro to 12.1. klo 12 ja lapsikuo-
ro to 12.1. klo 16.30 srk-talos-

Lasten 
Kauneimmat 
Joululaulut 
torstaina 22.12. klo 18 
Tyrnävän kirkossa.

Seurakunnan diakoniatyöntekijä 
on tavattavissa 9.1. alkaen maanantaisin klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talolla. Käynti viraston ovesta. 
Mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun sekä 
apuun ja tukeen taloudellisissa asioissa.

Raamattu- ja tuumailupiiri RaaTuu 
aloittaa kokoontumiset Temmeksen srk-talolla joka 
toinen torstai. Ensimmäinen kokoontuminen on 
19.1. klo 18. Tervetuloa mukaan kaikki Pyhän Kirjan 
opetuksista kiinnostuneet. Vetäjinä Leila ja Sari.

Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 14 
Temmeksen kirkossa ja klo 15 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.
Jouluyön messu la 24.12. klo 22 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Avustaa Kirkkokuoro ja Lapsikuoro.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 7 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski. Kirkkokuljetus, 
yhteys Olavi Savelaan, p. 0400 280 678.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus su 25.12. klo 9 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.
Tapaninpäivän messu ma 26.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Heikki Lumiaho.
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus su 1.1. klo 12 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, kanttorina Heikki Lumiaho.
loppiaisen sanajumalanpalvelus pe 6.1. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, saarna kasvatussihteeri Marja Kopperoinen, kanttorina 
Heikki Lumiaho. Lähetyksen kirkkopyhä. Lähetyspysäkki kirkkokahvin yhteydessä.
loppiaisen messu pe 6.1. klo 12 Temmeksen kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
saarna Matti Nuorala, kanttorina Heikki Lumiaho. Herättäjän kirkkopyhä. 
Messun jälkeen Vuosikokous ja Siioninvirsiseurat Temmeksen srk-talolla, 
mukana Matti Nuorala.
Messu su 8.1. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.

Joulunajan 
jumalanpalvelukset

Hyvää joulua ja 
siunattua uutta vuotta!

Tyrnävän seurakunta

diakoniapiiri to 12.1. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Nuttupiiri aloittaa taas ko-
koontumiset. Tervetuloa 
kaikki entiset ja uudet nut-
tuilijat neulomaan ja paran-
tamaan maailmaa torstaina 
12.1. klo 17–19 srk-talon tak-
kahuoneeseen.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat ma 26.12., su 1.1. ja su 
8.1. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ta-
paninpäivän seurat ma 26.12. 
klo 16 ry:llä. Uudenvuoden 
aattoseurat la 31.12. klo 18 
ry:llä. Seurat su 8.1. klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Ellen Marielle Lau-
riala, Eemeli Andreas Pääk-
kö, Elmeri Juhani Pääkkö, Hil-
ma Eveliina Karppinen, Peetu 
Oliver Riekki, Viljami Aukusti 
Similä, Paavo Juhani Rekinen.

Joulukonsertti 
to 22.12. klo 19 
Rantsilan kirkossa
• Joose Vähäsöyrinki, 
    laulu
• Vesa Kajava, 
    säestys
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Pe r t t u  Ky l l ö n e n

sa. Uusia laulajia otetaan mu-
kaan kuoroihin! 
Vihitty: Janne Aleksi Koivisto 
ja Minna Katri Inkeri Kamula

RanTSiLa
Veteraanikuoron vierailu to 
22.12. klo 14.30 Pohjantäh-
teen. 

Seurat Tapaninpäivänä ma 
26.12. klo 18.30 ry:llä, Jorma 
Lampela.
Seurat su 1.1. klo 18.30 srk-
talossa, Markku Holma.
lähetystilaisuus ja kau-
neimmat joululaulut loppi-
aisena 6.1. klo 13 messun jäl-
keen srk-talossa. Kahvi- ja ar-
paraha lähetystyön hyväksi.  
Seurat su 8.1. klo 13 ry:llä, Ti-
mo Määttä.
eläkeliitto ti 10.1. klo 11 srk-
talossa.
ehtoollishartaus pe 13.1. klo 
14 Pohjantähden päiväsalissa.
Kastettu: Daniel Aleksanteri 
Saarijärvi, Amanda Nina Oli-
via Kylmänen.
Kuollut: Aleksanteri Karva-
li 84, Erkki Juhani Julius Yli-
talo 65. 

Choirchimes
Oletko kiinnostunut 
Choirchimes – 
käsikellojen soitosta? 
Siikalatvalla alkaa 
harjoitukset Pulkkilan 
srk-kodissa ke 11.1.2012 
klo 18. Lisätietoja ja 
ilm. Unto Määttä 
p. 020 7109 862.
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14 seurakunnan yhteinen Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 43 kertaa vuodessa. Jokainen nu-
mero on varustettu näyttävällä kansikuval-
la, joita mainokset eivät häiritse. Minkä leh-

den kansikuva on hivellyt silmääsi tai puhutellut sinua 
eniten? Äänestä omaa suosikkiasi lähettämällä postia 
osoitteeseen kansi@rauhantervehdys.fi. Äänestysaikaa 
on torstaihin 5.1.2012 saakka. 

Arvomme vastaajien joukosta kymmenen onnellista, 
jotka saavat kirja- tai levypalkinnon. Äänestystulos par-
haine perusteluineen julkaistaan vuoden ensimmäisessä 
numerossa, joka ilmestyy 12. tammikuuta. Kaikki vuo-
den kannet löytyvät arkistosta osoitteesta www.rauhan-
tervehdys.fi ja kootusti osoitteesta www.facebook.com/
rauhantervehdys.

Äänestä 
vuoden 
kansikuvaa!
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