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Pääkirjoitus

Kansa ja kirkko 
eivät enää ole yhtä

Oulun tuomiorovastiksi valittu Satu Saarinen 
aikoo pitää kirkon kynnyksen yhtä matalana 

kuin edeltäjänsä Matti Pikkarainen

Uudeksi tuomiorovastiksi 
eli Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoher-
raksi valittiin viime sun-

nuntaina Satu Saarinen.
Vaalissa annettiin 2199 ään-

tä, joista Oulujoen kirkkoher-
rana toimiva Saarinen sai 57,6 
prosenttia. Kiimingin kirkko-
herra Pauli Niemelä sai 629 ään-
tä ja Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen Ari-Pekka 
Metso 304 ääntä.

Tuleva tuomiorovasti kertoo, 
että hänellä ei ole valmiina mie-
tittyä listaa tulevista muutoksista. 
Edeltäjälleen Matti Pikkaraiselle 
hän antaa kiitosta.

– Kirkon kynnyksen on oltava 
mahdollisimman matala ja ovien 
levällään, se on minulle ja Matil-
le varmaan yhteistä.

Tuomiokirkkoseurakuntaan 
Saarinen siirtyy ensi vuoden 

puolella.  
– Uskon, että Satu tuo paljon 

uutta hyvää. Minä tein aikanaan 
monta muutosta, mutta pikkuhil-
jaa. Pitää olla rohkeutta kokeilla, 
ja on oikeus tehdä myös virhei-
tä ja kompastua, pohtii Pikkarai-
nen.

Hän on tuonut yhteishaastat-
teluun mukanaan ison valkoisen 
ulkolyhdyn kynttilöineen. 

– Ole hyvä, sinä olet nyt lyh-
dynkantaja, Pikkarainen sanoo ja 
halaa seuraajaansa, järjestykses-
sä 13:tta Oulun tuomiorovastia.

Kansan maun 
mukainen kirkkoherra
Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan kirkkoherranvaalin äänes-
tysprosentti oli kirkollisten vaa-
lien mittakaavassa korkea: 14,8 
prosenttia. 

– Se meni aika tarkalleen sii-

Kansallismielisyys ja uskonnollisuus ovat pit-

kään kulkeneet ainakin yleisissä mielikuvis-

sa käsi kädessä. Vastikään ilmestynyt tutki-

mus suomalaisten uskonnollisuuden kehittymises-

tä kertoo, että tämä yhteys on nyt muutoksessa. 

Kirkon nelivuotiskertomus Osallistuva luterilai-

suus – Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuo-

sina 2012–2015 tuo esille, että nousevana trendi-

nä näyttää olevan uskonnottomuuden pohjalta 

nouseva kansallismielisyys. Tähän yhdistyvät sen-

tapaiset piirteet kuin moskeijoiden vastustami-

nen nimenomaan ei-uskonnolliselta pohjalta. Ne 

koetaan uhkana sekulaarille elämäntavalle ja suo-

malaiselle kulttuurille.  Luterilaiset näyttävät suh-

tautuvan islamin läsnäoloon uskonnottomia suo-

peammin. 

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivät-

kö luterilaiset voisi olla 

kriittisiä islamin suh-

teen tai uskonnottomat 

suvaitsevaisia. Tutkimus 

antaa kuitenkin viitteitä 

yleisistä kehityssuunnis-

ta, kun katsotaan koko suomalaista väestöä.

Se, että uskontoa syytetään konflikteista ja esi-

tetään rauhanomaiseksi vaihtoehdoksi uskonnot-

tomuutta, ei vastaa todellisuutta.  Uskonnosta on 

moneksi, samoin kuin uskonnottomuudesta. Oli 

katsomus mikä tahansa, se taipuu hyvään ja pa-

haan. 

Uskonnottomuuden ratkaisuvaltaan on turha 

luottaa siksikään, että maailman mittakaavassa 

uskonnottomien määrä sen kun vähenee.  

Samalla kun uskonto on saanut useissa keskus-

teluissa epäoikeudenmukaisen leiman konflikteja 

lietsovana voimana, myös kansallismielisyydestä 

on tullut monelle pahalta kalskahtava musta aate. 

Molemmat ovat kulkeneet tiensä 

loppuun vanhoissa vaatteis-

sa. On tuunauksen aika. 

Tulevana sunnuntaina 

vietetään lapsen oikeuk-

sien päivää. Sopii toi-

voa, että nykyiset nuo-

ret ja lapset voivat ai-

kuistuessaan kantaa 

ylpeinä sekä suo-

malaista että lute-

rilaista identiteet-

tiään. Nyt se näyt-

tää olevan monil-

le vaikeaa.

Oli katsomus mikä 
tahansa, se taipuu 
hyvään ja pahaan. 

Vastarannan Kiiski 

Makea 
vaalivoitto

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

hen, mitä arvioin, kertoo kuluvan 
kuukauden lopussa eläkkeelle jää-
vä Matti Pikkarainen.

Myös Satu Saarinen oli veikan-
nut äänestysprosentin olevan 14.

Valtaosa äänistä annettiin en-
nakkoon. Niiden lukumäärän pe-
rusteella olisi voinut odottaa, että 
ääniä annettaisiin vieläkin enem-
män.

Tarjolla oli kolme selkeästi eri-
laista ehdokasta, mikä teki asetel-
masta mielenkiintoisen. 

– Totesinkin yhteisessä vaa-
lipaneelissa Pauli Niemelälle ja 
Ari-Pekka Metsolle, että mehän 
olemme niin erilaisia, ettemme 
edes voi kilpailla keskenään. Vaa-
leissa on kyse aina makuasiasta, 
Saarinen sanoo. 

– Kansa sai valita näköisensä 
ja makuisensa johtajan, tiivistää 
Pikkarainen.
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Esson baarissa kuultua
Kolumni

Esson baari on terminä 
kaikille tuttu. Se on meil-
le keskiäkäisille miehil-
le aamunavaus ja päivän 

pelastus ankaran kinaamisen, 
väittelyn ja vinoilun muodossa. 

”En ole saanut seurakunnal-
ta juuri mitään. Hädin tuskin 
ristivät, ripittivät ja mahtaako 
pappi tulla haudalleni veisaa-
maan?” Vaikka tällaisessa hei-
tossa Esson baarissa on aimo 
annos provosointia, vanha sa-
nonta ”totta toinen puoli” pitää 
paikkansa. 

Otin esille muutaman viikon 
takaisen Rauhan Tervehdyksen 

ja aloitin tukkimiehen kirjan-
pidon: Oulun seurakuntayhty-
män toimesta kyseisen viikon 
aikana järjestettiin noin 270 eri-
laista, eri-ikäisille tarkoitettua 
tilaisuutta. Se tarkoittaa, että 
kuukaudessa niitä on yli 1 000.

Miten on siis edes mahdollis-
ta, että puolileikkisä heitto seu-
rakunnan roolista vain kirkol-
lisveron kerääjänä saa ilmaa sii-
piensä alle? 

Selitystä voi hakea tämän 
päivän brändiyhteiskunnas-
ta. Seurakunta on toivottoman 
huono brändäämään itsensä. 

Kirkko ei ole mediaseksikäs 

eikä sen avulla myydä iltapäi-
välehtiä. Se jää auttamattomasti 
jalkoihin, kun huippuviritetyt 
markkinointikoneistot ja slii-
patut lobbaajat aloittavat vyö-
rytyksensä tavallisen ihmisen 
ajankäytöstä tai mielipiteistä. 

Olen kuullut luottamushen-
kilönä laajan kirjon seurakun-
nan eri työmuotojen toimin-
nasta, ja tullut häkellyttävän 

vakuuttuneeksi henkilökunnan 
ammattitaidosta ja sitoutunei-
suudesta. Olen hämmästynyt 
vapaaehtoistyön määrästä. Mi-
kä parasta: minusta on tullut 
seurakunnan ja kirkon aseman 
puolestapuhuja. 

Vuosikymmenet liike-elä-
mässä ovat opettaneet, että par-
haita markkinoinnin viestintä-
kanavia ovat juoru ja huhu. Se-
laapa tämän lehden toimintaka-
lenteri, niin sinustakin tulee hy-
vä brändääjä, tosiasioiden soih-
dunkantaja ja voit turvallises-
ti mennä aamukahville Esson 
baariin.

Matti Pikkarainen aloitti tuomiorovastina syksyllä 2007 ja eläkkeelle hän siirtyy marraskuun lopussa. Viime sunnuntaina uudeksi tuomiorovastiksi valittu Satu Saarinen sai edeltäjältään monta hyvää vinkkiä heti 
valintansa jälkeen. Nykyinen ja tuleva Oulun tuomiorovasti kuvattiin Vanhassa pappilassa Asemakadulla. 

JARMO HUSSO
toimitusjohtaja

Oulun seurakuntien luottamushenkilö

Seurakunta on 
toivottoman huono 
brändäämään itsensä. 

S a nna K r o o k

Uudenlaista 
vaalikampanjointia
Sosiaalisessa mediassa tulevan 
tuomiorovastin kannattajat oli-
vat aktiivisia. Useampikin Ou-
lun seurakuntien tai kaupungin 

luottamushenkilönä toimiva se-
kä ainakin kaksi kansanedusta-
jaa kannusti ihmisiä Facebook-
päivityksissään äänestämään Sa-
tu Saarista. 

– Olihan se ammattimainen 
kampanja, jossa sinusta luotiin il-
miötä, Matti Pikkarainen kehuu. 

Saarinen kuvattiin hänen nä-
kemyksensä mukaan ”tietyllä ta-
valla uuden ajan vaihtoehtona, 
elämän keskellä olevana urbaa-
nina vaikuttajanaisena”.  

Kaikilla ehdokkailla oli Face-
bookissa omat vaalisivut. Pikka-

rainen kertoo seuranneensa kaik-
kien kolmen kampanjointia. 

– Erityisesti se Letkun puistos-
sa kuvattu video oli hyvä.

– Se muuten kuvattiin ihan 
hetken mielijohteesta. Jaoin myös 
mainoksia postiluukkuihin ja pi-
din yhden oman tilaisuuden. 
Feissaamista, ihmisten jututta-
mista kadulla, en tehnyt, Saari-
nen kertoo kampanjastaan.

Voisiko äänioikeutta
laajentaa tulevaisuudessa? 
Vaalien kiinnostavuudesta ker-

too sekin, että vaalipäivänä tuo-
miokirkkoon tuli äänestämään 
tavallista enemmän ihmisiä, joil-
la ei ollut äänioikeutta. 

Vaikka tuomiokirkkoseura-
kunnan kirkkoherra toimii tar-
vittaessa hiippakunnan piispan 
sijaisena ja on tuomiorovastikun-
taan kuuluvien Oulun seurakun-
tien ”kasvot”, häntä valittaessa 
äänioikeus on vain kyseisen seu-
rakunnan jäsenillä. 

Heti vaalin jälkeen virisikin 
keskustelua siitä, pitäisikö ääni-
oikeutta laajentaa. 

Satu Saarinen ja Matti Pikka-
rainen ovat yhtä mieltä siitä, et-
tä rajan vetäminen äänioikeudel-
le on hankalaa. 

He pohtivat, että kirkon hal-
linnon uudistuksen myötä voi 
katsoa laajemmin, voisiko tuo-
miorovastin vaalissa äänioikeut-
ta laajentaa esimerkiksi hiippa-
kuntavaltuuston jäsenille. 

ELSI SALOVAARA

Matti Pikkaraisen lähtömessu 
20.11.  Ilmoitus sivulla 11.

Kansa sai valita 
näköisensä ja 
makuisensa johtajan.

Matti Pikkarainen
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Muut mediat

JOS RUOKASEN VELJESTEN näkemykset 
uskosta ovat vuosien mittaan kypsyneet, 
samoin on käynyt heidän näkemyksilleen 
elämästä. 

– Nuorena ajattelin, että elämän 
tarkoitus on maailman parantaminen, 
oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja 
totuuden julistaminen. Vanhemmiten ajatus 
pelkistyy, Tapani sanoo.

Hän on tulossa siihen tulokseen, että 
elämän tarkoitus on elämä itse. Se, että on 
olemassa ja että tämä maailma on olemassa. 

– Siihen sisältyy suunnaton määrä 
tarkoitusta ja merkitystä. Koko elämä on sen 
oivaltamista, Tapani toteaa.

Tapani ja Miikka Ruokasen haastattelu 
Kotimaa-lehdessä 10.11.

Piispainkokous ryhtyy sel-
vittämään vihkioikeudes-
ta luopumisen vaikutuk-
sia. Asiasta päätettiin vii-

me viikolla kirkolliskokoukses-
sa Turussa.

Selvityksessä pitää käsitellä 
muun muassa kirkollisen vihki-
misen merkitystä jäsenille, rat-
kaisun vaikutuksia kirkon hen-
kilöstöön ja talouteen sekä vai-
kutusta kirkon ja valtion välisiin 
suhteisiin. 

Aiheesta käytiin kokoukses-
sa vilkas keskustelu. Edustajien 
puheissa todettiin esimerkiksi 
pelko myös muiden kirkollis-
ten toimitusten vähenemisestä, 
mikäli vihkioikeudesta luovut-
taisiin.

Vaikutuksien selvittämisestä 
tehtiin aloite viime kevään kir-
kolliskokouksessa.

Kirkkoa jakavien 
kysymysten taustalta 
löytyy sama 
peruskysymys: 
miten Raamatun 
tekstejä pitäisi 
tulkita? 

Riku Karppinen

Hyvä kuolema – millä tavoin?
Mikäli kansalaisaloite eutanasialaista etenee eduskuntaan, 
kirkon on linjattava kantansa armomurhaan

Vihkioikeudesta luopumi nen harkinnassa

Viime viikolla avattu vii-
meisin kansalaisaloite 
eutanasialain puolesta 
on kerännyt reilun vii-

kon aikana yli 30 000 allekirjoi-
tusta. 

Eutanasia tarkoittaa armokuo-
lemaa, jonka lääkäri voisi tarjo-
ta sietämättömistä kivuista kärsi-
välle parantumattomasti sairaal-
le ihmiselle.

Aloitteen ovat panneet vireille 
entiset kansanedustajat Esko Sep-
pänen ja Iiro Viinanen, Henrik 
Lax, Osmo Soininvaara ja Ilkka 
Taipale.

– Sillä, että aloitteen takana on 

suuri joukko merkittäviä ihmisiä, 
on aina vaikutuksensa allekirjoi-
tusten määrään, toteaa oululai-
nen Kari Viholainen, eutanasia-
lakia Suomeen ajavan Exitus ry:n 
puheenjohtaja.

Aloite etenee eduskunnan kä-
sittelyyn, mikäli se saa 50 000 tu-
kijaa. Kirkkohallituksen kanslia-
päällikkö Jukka Keskitalo odot-
taa, että tällöin kirkolta pyyde-
tään lausuntoa asiaan.

– On periaatteessa mahdol-
lista, että kirkon perinteises-
ti kielteinen eutanasiakanta voi-
si muuttua. En pidä sitä kuiten-
kaan todennäköisenä, enkä hen-

kilökohtaisesti toivottavana, Kes-
kitalo toteaa. 

Saattohoidon kehittäminen 
on yhteinen tavoite
Jukka Keskitalon näkemyksen 
mukaan kirkon piirissä ajatellaan 
yleisesti, että hyvän saattohoidon 
ja kivunlievityksen tuominen 
kaikkien parantumattomasti sai-
raiden ulottuville poistaa painei-
ta eutanasiakeskustelulta. 

– Kun keinoja kivunlievityk-
seen vaikeimmissakin tapauksis-
sa on ja koska lääketiede kehittyy 
koko ajan, ei mielestäni ole joh-
donmukaista perustella eutanasi-

aa näilläkään tapausesimerkeillä.
Keskitalo viittaa aloitteeseen, 

jossa eutanasiaa perustellaan esi-
merkiksi tilanteessa, kun poti-
laalla on sietämättömiä fyysisiä 
tai psyykkisiä oireita sekä kipuja 
ja kärsimyksiä, joita ei voida hy-
vänkään saatto- tai palliatiivisen 
hoidon avulla ja lääketieteen kei-
noin lievittää.

Kari Viholainen on samaa 
mieltä kuin Jukka Keskitalo sii-
nä, että saattohoitoa pitää kehit-
tää ja tuoda kaikkien ulottuville.

Viholainen painottaa, että on 
myös niitä, jotka eivät hyödy hy-
västäkään kivunhoidosta. Siksi 

tarvitaan sekä saattohoitoa että 
eutanasiaa. 

Vaikea asia lääkäreille 
ja kirkon työntekijöille 
Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo 
luonnehtii, että kirkossa ymmär-
retään eutanasian olevan hyvin 
monimutkainen kysymys. 

– Kirkon, ja koko kulttuurim-
me, kannalta eutanasian sallimi-
sessa olisi kuitenkin kysymys suu-
resta ihmiskäsitystä ja lääkärin 
etiikkaa koskevasta muutoksesta.

Mielipidetiedustelujen mu-
kaan noin 75 prosenttia suoma-
laisista kannattaa eutanasiaa.

25 edustajaa ilmaisi
tukensa vihkimiselle
Verkkolehti Kotimaa24:n mu-
kaan joukko Turussa koolla ole-
van kirkolliskokouksen jäseniä 
julkaisi viime viikolla kannan-
oton, jolla he ilmaisevat tukensa 

samaa sukupuolta olevien parien 
kirkolliselle vihkimiselle. Kan-
nanoton oli allekirjoittanut 25 
edustajaa. 

Oulun hiippakunnan kirkol-
liskokousedustajista allekirjoit-
tajia ovat pappisedustaja Helena 
Paalanne ja maallikkoedustaja 
Tuula Okkonen. 
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Ihmisiä

Kiitoksen näkee kasvoista
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Aila Suojanen on syksyn ajan kutonut sukkia veteraaneille yhdessä 
muiden innostuneiden neulojien kanssa.

Siitä on noin nelisen vuotta, muistelee Aila Suojanen 
hetkeä, joka aika lailla muutti hänen elämäänsä. 

Suojanen luki tuolloin sanomalehdestä Oulun 
Diakonissalaitoksen vapaaehtoisesta, joka kävi luke-

massa Sotainvalidien Veljeskodissa lehtiä ja kirjoja.
Aila Suojanen tuumasi, että hänelläkin olisi aikaa noin 

hyvään harrastukseen.
Heti seuraavana päivänä Suojanen otti yhteyttä Dia-

konissalaitoksen vapaaehtoistyöhön. 
Aila ryhtyi lukemaan kirjoja Sara Wacklin -kodin 

asukkaille. Ensimmäinen teos oli Pauliina Rauhalan 
Taivaslaulu.

Diakonissalaitoksen Vesper-kodissa Aila käy yhdessä 
toisen vapaaehtoisen kanssa laulattamassa talonväkeä. 
Ennättääpä hän tehdä myös Diakonissalaitoksen tarjo-
amia keikkoja esimerkiksi saattajana vanhuksen sairaa-
lakäynnillä. 

120 vuotta tänä vuonna täyttävän Diakonissalaitoksen 
vapaaehtoisille on tarjolla säännöllisesti yhteistä virkis-
tystä, kuten teatterivierailuja, ja pientä koulutusta.

Aila Suojanen ei ole hengästynyt menoistaan.
– Meille korostetaan, että vapaaehtoistyötä pitää teh-

dä omien rajojen mukaan. Jos en ehdi lähteä keikoille, jä-
tän väliin.

Mutta mielellään vapaaehtoinen tarttuu pyyntöön, jos 
vain omat aikataulut sen sallivat.

– Kun istun sairaalassa jonkun vierellä odottamas-
sa tutkimustuloksia, näen saatettavan kasvoista, miten 
tyytyväinen hän on, kun on seuraa. Sellainen on niin 
palkitsevaa! 

RIITTA HIRVONEN

Mistä lapsiin liittyvistä asioista pitäisi puhua?Gallup

Rauhan Tervehdys kyseli lapsen oikeuksien päivän (20.11.) 
alla, mitä lapsiin ja perheisiin liittyviä asioita ja lasten 
oikeuksia pitäisi nostaa esille.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN
KUVAT: MINNA KOLISTAJA

Aiheena tulisi olla turvallinen 
lapsuus. Esimerkiksi lasten-
suojelussa pitää olla riittäväs-
ti voimavaroja, jotta se voi toi-
mia myös ennaltaehkäisevästi. 
Esille olisi nostettava myös isi-
en ja äitien tasavertaiset oikeu-
det omaan lapseen. 

HANNA JÄMSÄ
Oulu

Perheen yhteisen ajan merkitystä 
tulee nostaa esille, jotta vanhem-
mat muistavat olla lastensa kans-
sa kiireettömästi. 
Yhteinen aika löytyy säännölli-
syyden avulla: luodaan tapa syö-
dä yhdessä, viettää yhdessä so-
mettomia iltoja. 

MARI POIKELA
Oulu

Lapselle kuuluu kaikki se hy-
vä, mitä elämä voi antaa. Hän 
on lahja. Lapsi odottaa vain rak-
kautta. Lapsen pitää antaa tut-
kia ja opetella elämää. Nujerta-
minen ei kuulu vanhemmille.
Kristityssä maassa lapsen oikeus 
on juurtua evankeliumiin.

AIRI SOMERO
Sievi

Olen siunannut hautaan 
aika monta sellaista 
ihmistä, jotka ovat 
tehneet itsemurhan 
kuultuaan sairastavansa 
parantumatonta tautia. 
He ovat päättäneet 
elämänsä silloin kun 
ovat siihen vielä itse 
kyenneet. 

Pekka Elonheimo

Allekirjoittajien mukaan kan-
nanotto tehtiin tueksi kaikille 
kirkon jäsenille, jotka haluavat 
solmia avioliittonsa papin edes-
sä ja vastaanottaa siunauksen lii-
tolleen.

Omassa kokouspuheenvuoros-
sa Paalanne totesi, että luterilai-
suudessa ei ole kauneinta norma-
tiivisen ihanteen mukainen pari-
suhde, vaan syntinen, vajavainen, 
monin tavoin särkynyt ihminen, 
joka on juuri siitä syystä Jumalan 
pelastavan rakkauden kohde. 

Miten Raamattua
pitäisi lukea?
Sateenkaariyhdistys Malkuksen 
puheenjohtaja Riku Karppinen 
näkee, että kirkossa on keskus-
teltavana kaksi osittain toisiin-
sa liittyvää, mutta samalla kak-
si erillistä kysymystä. Ne ovat hä-

nen mukaansa kysymys siitä, mi-
ten kirkossa suhtaudutaan samaa 
sukupuolta olevien parisuhteisiin 
ja mitä kristillinen avioliitto on. 

– Näiden ja monien muiden 
kirkkoa jakavien kysymysten 
taustalta löytyy sama peruskysy-
mys: miten Raamatun tekstejä 
pitäisi tulkita? Tästä aiheesta toi-
voisin enemmän keskustelua. Sen 
kautta oppisimme ymmärtämään 
paremmin myös erilaisia avioliit-
tokäsityksiä.

– Näen siis, että ongelma on 
paljolti muualla kuin avioliitto-
lain muuttumisessa.

Sateenkaariyhdistys Malkus 
edistää seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvien ihmis-
ten henkistä ja hengellistä hyvin-
vointia.

RIITTA HIRVONEN

Vihkioikeudesta luopumi nen harkinnassa

Kari Viholainen on eläkkeel-
lä sairaanhoitajan työstä. Hän on 
huomannut, että usein eutanasi-
aa kannattavat ne, jotka ovat seu-
ranneet läheisen taistelua sairaut-
ta vastaan tai ovat itse parantu-
mattomasti sairaita. 

– Näkemys asioihin muodos-
tuu usein nimenomaan koke-
muksen kautta. Tein koko työ-
urani töitä vanhusten parissa, vii-
meiset vuodet saattohoitotyössä. 

– Tiedän, että seurakunnan 
työntekijöiden piirissä on paljon 
eutanasiamyönteisyyttä, mutta 
siitä on hankala puhua. 

Sama koskee Viholaisen mu-
kaan lääkäreitä, joista viime vuo-
sina tehtyjen kyselyjen mukaan 
liki puolet kannattaa eutanasiaa. 
Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoi-
ta valmiutta osallistua itse pro-
sessiin. Lääkäriliiton kanta euta-

nasiaan on kielteinen. 
Aloitteessa eutanasian laillis-

tamista on perusteltu inhimilli-
sen kärsimyksen helpottamisella. 

– Eikö se ole myös lääkärien ja 
kirkon tavoite, Viholainen kysyy.

Kevyet perusteet
eivät kuulu eutanasiaan
Eutanasiassa on kyse aina ihmi-
sen omasta päätöksestä. Aloit-
teen mukaan eutanasialuvan saa-
van ihmisen pitää sairastaa kuo-
lemaan johtavaa tautia ja oltava 
oikeustoimikelpoinen.

Kari Viholainen toteaa, että lu-
paa eutanaisiaan ei koskaan an-
neta kevyin perustein. Esimer-
kiksi Belgiassa vain 40 prosenttia 
hakemuksista hyväksytään.

Uskonnolliset näkökannat 
kuuluvat Viholaisen mielestä asi-
aan, kun puhutaan eutanasiasta.

– Ihmisellä pitää kuitenkin ol-
la oikeus päästää irti elämästään, 
jos edessä ei ole muuta kuin kär-
simystä, hän perustelee.

Itsemurhat muuttivat 
pastorin mielipiteen
Ensi tammikuussa Oulussa jär-
jestetään paneelikeskustelu saat-
tohoidosta ja eutanasiasta. Yksi 
panelisteista on raahelainen pas-
tori Pekka Elonheimo. 

Hän on omien sanojensa mu-
kaan alkanut kallistua eutanasian 
kannalle. Syynä ovat itsemurhat. 

– Olen siunannut hautaan ai-
ka monta sellaista ihmistä, jotka 
ovat tehneet itsemurhan kuultu-
aan sairastavansa parantumaton-
ta tautia. He ovat päättäneet elä-
mänsä silloin kun ovat siihen vie-
lä itse kyenneet. 

Vuosia elämänarvoista elämää 
jää tuolloin kuitenkin elämättä. 

Elonheimo uskookin, että eu-
tanasialaki lisäisi kuolemansai-
raiden ihmisten elinaikaa, kos-
ka tuolloin he voisivat luottaa sii-
hen, että voivat lähteä ilman ylit-
sepääsemättömiä kipuja.

Itsemurha salassa
on iso asia läheisille
Kari Viholainen saa usein yhtey-
denottoja ihmisiltä, jotka kokevat 
olevansa umpikujassa. 

– Ihmiset ajautuvat itsemur-
haan ja tekevät sen salassa kerto-
matta kenellekään. Se on hirve-
än iso asia ihmiselle ja hänen lä-
heisilleen. 

Lain myötä asian voisi hoitaa 
avoimesti ja koko lähipiiri voisi 
valmistautua siihen, hän pohtii.

Pekka Elonheimon mukaan 
eutanasian aikana paikalla ole-
minen voisi olla papeille oman-
tunnonkysymys. 

– Esimerkiksi Oulussa riittäi-
si muutamakin pastori, joka olisi 
valmis olemaan paikalla lähdön 
hetkellä. 

RIITTA HIRVONEN
ELSI SALOVAARA

 On periaatteessa 
mahdollista, että 
kirkon perinteisesti 
kielteinen 
eutanasiakanta 
voisi muuttua. En 
pidä sitä kuitenkaan 
todennäköisenä.

Jukka Keskitalo

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n A r k i s t o  /  Pe k ka H e l i n
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Tuore pappi haluaa olla läsnä
 Siikalatvalla seurakuntapastorina aloittanut 
 Hanna Vapaavuori odottaa kohtaamisia kylänraitilla

Tämä on hyvä paikka aloit-
taa pappina. Siikalatval-
la saan taatusti tehdä mo-
nipuolisesti papin töitä, 

iloitsee Hanna Vapaavuori.
Marraskuussa alkanut seura-

kuntapastorin viransijaisuus on 
hänelle ensimmäinen varsinai-
nen työpaikka teologian maiste-
riksi valmistumisen jälkeen.

Tiedossa on liikkuva työ: var-
sinaisesti Vapaavuori on vastuus-
sa erityisesti Piiippolan ja Pulk-
kilan kappeliseurakunnista, mut-
ta käytännössä työtehtäviä tulee 
hoidettavaksi myös Rantsilassa, 
Kestilässä ja Pyhännällä. 

– Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
minua jo evästi, että autossa syytä 
olla aina mukana selviytymispa-
ketti: lapio, taskulamppu, lämpi-
miä vaatteita, evästä ja vastaavaa.

Eräältä toiselta työtoverilta Va-
paavuori on kuullut, kuinka Sii-
kalatvalla pappi ihan aidosti op-
pii tuntemaan seurakuntalaisia, 
koska samoja ihmisiä tapaa use-
ammassakin kuin yhdessä toimi-

tuksessa.
– Toivoisin olevani helposti lä-

hestyttävä pappi, joka kuuntelee 
ja osaa olla läsnä. Innostaa ja in-
nostuu.

Oulusta kotoisin oleva Vapaa-
vuori muuttaa Siikalatvalle puo-
lisonsa Joonaksen kanssa joulu-
kuussa. 

– Odotan aika paljon arkisia 
kohtaamisia. Jos kulkisin töissä 
Oulusta käsin, mahdollisuuksia 
kohtaamisiin kylänraitilla olisi 
vähemmän.

Vapaa-ajallaan Vapaavuori 
muun muassa urheilee – Siika-
latvan suunnan hyviä hiihtolatuja 
hän odottaa jo innokkaana – sekä 
musisoi yksin ja puolison kanssa.

Papin työtä ei 
tarvitse hoitaa yksin
Vapaavuoren mielestä on ihan-
teellista, jos työtä voi tehdä rehel-
lisesti omana itsenään, ilman et-
tä työminä ja siviiliminä ovat ko-
vin kaukana toisistaan.

Papin työtä tehdään pitkäl-

ti omalla persoonalla, mutta Va-
paavuori ei silti ole kovin huolis-
saan omasta jaksamisestaan: 

– Moni pappi on sanonut, että 
ei tätä työtä yksin omilla voimil-
la jaksaisikaan. Rukoilen voimia 
työhön ja luotan siihen, että myös 
minun puolestani rukoillaan.

Lähipiirissä 26-vuotiaalla Va-

paavuorella on monia pappeja, 
muun muassa isän veli. 

– On hyvä, että on ihmisiä, 
joilta kysyä neuvoja. Aika var-
masti työssä tulee eteen tilantei-
ta, joissa ei tiedä miten toimia.

Pappislupauksessa papiksi vi-
hittävä lupaa palvella alttiisti seu-
rakuntaa ja sanankuulijoita. 

Siikalatvalla papilla voi usein 
olla kaksi hautaan siunaamista 
viikossa.

Päälle tulevat muut kirkolli-
set toimitukset ja sunnuntaisin 
useimmiten kahden jumalanpal-
veluksen toimittaminen. 

Kalenteriin merkitään vie-
lä muun muassa syntymäpäivä-
käyntejä, suunnittelukokouksia 
sekä koulu-, laitos- ja ehtoollis-
hartauksia.

Pappeus ei ole ollut Vapaavuo-
relle itsestään selvää. Ajatus on 
kypsynyt viimeisten 3–4 opiske-
luvuoden aikana. 

– Ordinaatio, tuomiokirkossa 
pidetty papin virkaan vihkimi-
nen, oli minulle iso asia. Ratkai-

su tuntuu hyvältä ja oikealta. On 
hienoa, että sain seurakunnalta 
kutsun työhön.

Siikalatvalle Vapaavuori valit-
tiin 25 hakijan joukosta. 

– Mahdollista on, että, että jos-
sakin elämänvaiheessa teen opet-
tajankin töitä, sanoo myös uskon-
non ja psykologian opettajan pä-
tevyyden hankkinut tuore pappi.

Joulun sanoma
puhuttelee
Iltojen hämärtyessä Vapaavuori 
sytyttää kynttilöitä. 

– Haluan luoda ympärille-
ni lämpöä ja valoa, sanoo kynt-
tiläihmiseksi tunnustautuva Va-
paavuori.

Joulun tienoo on hänelle muu-
toinkin tärkeää aikaa. 

– Jouluun liittyy ihania muis-
toja ja tunnelmia. Puhutteleva on 
myös joulun sanoma siitä, että 
Jumala tulee ihmiseksi ihmisten 
keskelle. 

MINNA KOLISTAJA

Moni pappi on 
sanonut, että ei tätä 
työtä yksin omilla 
voimilla jaksaisikaan. 
Rukoilen voimia 
itse ja luotan siihen, 
että myös minun 
puolestani rukoillaan.

Hanna Vapaavuori

M inna Ko l i s t a ja

– Odotan paljon arkisila kohtaamisia, sanoo marraskuussa Siikalatvan seurakuntapastorin viransijaisena aloittanut Hanna Vapaavuori.
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Vuokrataan

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kun Haukiputaalla juma-
lanpalvelus päättyy, kir-
kon eteen kipittää usein 
pieni kirkkovieras paperi 

kädessään. Hän on papilta vail-
la tarraa. 

Sen saatuaan tilanne saattaa 
näyttää hyvältä: kun messupas-
sissa on viisi tarraa, luvassa on 
yllätys. Sakastissa kirkossäkävi-
jää voi odottaa jokin pieni, mie-
luisa tavara, kuten palapeli, kynä 
tai avaimenperä.

Haukiputaalaislasten käytös-
sä on ollut jo useamman vuo-
den ajan messupassi. Ensimmäi-
senä adventtina passia ryhdytään 
käyttämään kaikissa Oulun seit-
semässä seurakunnassa.

Lapsityönohjaaja Outi Palo-
kangas kertoo, että messupassin 
avulla lapsia – koko perhettä – 
rohkaistaan Haukiputaalla tule-
maan kirkkoon.

– Vanhemmat arkailevat tuo-
da lapsia jumalanpalvelukseen. 
He pelkäävät, ettei lapsi osaa 
käyttäytyä. 

Hiiren hiljaa
ei tarvitse olla
Palokankaan mukaan messupassi 
viestii koteihin, että jumalanpal-
velus kuuluu kaikille. Jos istumi-
nen hiljaa paikallaan ei pikkui-
selta onnistu, kirkosta voi lähteä 
kesken pois ja harjoitella seuraa-
valla kerran taas lisää.

– Käytävällä voi kävellä, juok-
seminen ja riehuminen on tie-
tenkin eri asia. On surullista, jos 
lapsen äänet aiheuttavat nurinaa 
kirkkoväen joukossa. Meidän ai-
kuisten pitäisi sietää pieniä ääniä 
kirkossa.

– Jos lapsi innostuu liikaa, kä-
vely kirkon takaosassa voi olla 
avuksi. 

Outi Palokangas toivoo, että 
messun toimittajat, papit, ottai-
sivat lapset nykyistä enemmän 
huomioon. Jos messupassi innos-
taa pientä väkeä kirkkoon, papil-
la olisi hyvä olla erityistä puhut-

Messupassiin saa 
papilta tarran   

Muut seurakunnat

To 17.11. klo 19 Evankeliumi-ilta, Risto Wotschke, Janica ja Miika Kaunis
mäki, Shekinah Glory ylistysryhmä. Pe 18.11. klo 19 Helmi (nuorten ilta), 
Suvi Eriksson. La 19.11. Naisten iltapäivä, aiheena: ”Naisen sydän”, 
sielunhoitaja Kyllikki Koskela, ylistys: Jaana Yrttiaho, tarjoilu (5 € / 3 €), 
tilaisuudet klo 13, 15.30. Su 20.11. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ 
Club, kaste, Risto Wotschke, Kyllikki Koskela, musiikki Puolinuotti, aihe: 
Hylkääminen. Ke 23.11. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Ei Varkki-iltaa. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Myyjäiset 
18.11.16. Kello 11.00 alkaen.

Vuokrataan yksiö 
Noin 33 m2. Tuulimyllynkatu 18  Oulu

Ota yhteyttä Eeva Mäkynen 
puh.  044 988 5367

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 19.11. klo 18 #Nuortenilta, Valo. Su 20.11. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, 
Katja Castillo, Uusikatu-band. Lastenkokoukset 
ja seimi. Su 20.11. klo 12.30 Oulun helluntailähe-
tys ry:n ylimääräinen kokous. Ke 23.11. klo 19 

Jumalan kohtaamisen ilta / Davar, Hannu Orava, Arto Rukajärvi, Timo Herro-
nen. To 24.11. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. Ma 21.11. klo 16.00 Majakka-
Kahvio. Ti 22.11. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 18 Veljesliitto, miestenryhmä, (parillisilla viikoilla)
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ma klo 13 Maanantaikerho
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
English translation always available

Oulun Lähetysseurakunta
Hallituskatu 36 

www.oulunlahetyssrk.net

Vierailijoita: Janica ja Miika Kaunis
mäki pe 18.11. klo 18.00 ja su 20.11. 
klo 16.00, Matti Wendelin to 24.11. 
ja pe 25.11. klo 18.00 Ti 29.11. 
klo 18.00 Ylistysilta. 
Zacharias Fjellander ja bändi.
Rukoilemme sairaiden puolesta!
Olet sydämellisesti tervetullut! Jumala 
rakastaa sinua ja kutsuu sinua luokseen!

Myyjäiset 
18.11.16. Kello 11.00 alkaen.

Vuokrataan yksiö 
Noin 33 m2. Tuulimyllynkatu 18  Oulu

Ota yhteyttä Eeva Mäkynen 
puh.  044 988 5367

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Vuoden 2016 Luterilai-
sen Kulttuurin Säätiön 
tunnustuspalkinto on 
myönnetty ooppera-

laulaja Soile Isokoskelle, jon-
ka ohjelmistossa tärkeänä osa-
na klassisen musiikin rinnalla 
on hengellinen musiikki.

Tunnustuspalkinto jaetaan 
vuosittain luterilaista kulttuu-
ria edistäneelle henkilölle tai 
yhteisölle.

Säätiö vaalii suomalaisen lute-
rilaisen kulttuuriperinteen säilyt-
tämistä ja luterilaisen elämänkat-
somuksen kehittämistä.

Luterilaisen kulttuurin
tunnustuspalkinto Soile Isokoskelle 

tavaa myös lapsille. 
Kun messupassi otettiin Hau-

kiputaalla käyttöön, se lisäsi las-
ten määrää kirkossa. Into hieman 
laimeni ajan kuluessa, mutta Pa-
lokangas uskaltaa toivoa, että 
messupassista saadaan hyviä ko-
kemuksia muuallakin kuin Hau-
kiputaan seurakunnassa.

Lapsilla monia
hommia messussa
Haapajärven seurakunnassa las-
ten huomioiminen jumalanpal-
veluksissa on viety viime vuosina 
pitkälle. Messupassi on sielläkin 
käytössä, mutta lapset osallistu-
vat messuun myös tekijöinä, ku-
ten suntion apukäsinä kolehdin 

keräämisessä ja ehtoollispikarei-
den kerääjinä. 

Kirkon ovella messuun tuli-
joita saattaa tervehtiä lapsi, joka 
kiirehtii välillä suntion kaveriksi 
soittamaan kirkonkelloja. 

 Haapajärven seurakuntapas-
tori Kaija Tiirola kertoo, että las-
ten huomioimista messussa on 
harjoiteltu pitkään.

– Se on ollut sitkeää työtä ja 
vaatinut papeiltakin uutta ajat-
telua, mutta myös seurakunta-
laisilta. 

Perheet ovat voineet aiemmin 
kokea, että he eivät ole olleet ter-
vetulleita kirkkoon, koska lapset 
aiheuttavat ääniä. Mulkoilemisen 
sijaan tulijat tarvitsevat hymyjä, 
jotka viestivät, että he ovat lapsi-
neen tervetulleita kirkkoon.

– Hymyt on huomattu ja kirk-
koväen kannustus on osaltaan 
tuonut perheitä messuun, Tiiro-
la kertoo.

RIITTA HIRVONEN  

Oulun kansainvälisillä 
lasten- ja nuorteneloku-
vien festivaaleilla 13.–
20.11. esitetään kolme 

osaa Martti Lutherin elämästä 
kertovasta televisiosarjasta.

Uskonpuhdistuksen alkami-

sen 500-vuotisjuhlan kunniak-
si tehty 10-osainen animaatio 
esittää reformaation alkuaikojen 
dramaattiset tapahtumat histori-
allisen tarkasti, mutta huumorin 
värittämänä. 

Animaation graafinen ilme 

yhdistelee puuleikkaus- ja sarja-
kuvatyylin elementtejä.

Yleisönäytökseen sunnuntai-
na 20.11. kello 13 on vapaa pääsy. 
Esityspaikkana on elokuvateatte-
ri Studio kulttuuritalo Valveella 
Oulussa.

Luther-animaatiosta ilmainen yleisönäytös

Vanhemmat arkailevat 
tuoda lapsia kirkkoon. 
He pelkäävät, ettei 
lapsi osaa käyttäytyä.

Outi Palokangas 

Mervi ja Markus Nieminen sekä lapset Jamiel, Ester ja Elia saapuivat Pyhän 
Luukkaan kappelin jumalanpalvelukseen viime sunnuntaina. Messupassia ei 
Luukkaalla ole toistaiseksi käytössä, mutta lapset tykkäävät kovasti siitä, että heille 
on järjestetty pyhäkoulu saarnan ajaksi. Niemisen perheessä on pohdittu usein sitä, 
voiko lapsia tuoda kirkkoon, jos joku kokee heidän häiritsevän messun viettoa. 

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

Tiernapojat kisaavat Oulussa 

Jo vuodesta 1933 järjestetty 
valtakunnallinen tiernapoi-
kakilpailu käydään viikon-
loppuna Oulussa: kävelyka-

dulla käydään alkukilpailu 19.11. 
kello 10 alkaen ja finaaliin pääs-

seitä ryhmiä kuullaan 20.11. kel-
lo 12 alkaen.

Tiernakaupungin perinnesar-
jassa kisaavat neljän esittäjän yk-
siääniset poikajoukkueet, yleises-
sä sarjassa tyttö- ja sekajoukku-

eet. Mukaelmien sarjassa esitys 
voi olla esimerkiksi kuoro-, teat-
teri- tai yhtyemuotoinen ja myös 
musiikkityyliltään epäperintei-
sempi. 

Arja Koriseva Oulujoen kirkkoon

Yli 25 vuotta viihdemaail-
man huipulla ollut laula-
ja Arja Koriseva on pe-
rinteisellä loppuvuoden 

kirkkokonserttikiertueellaan.
Yhdessä pianisti Jouni So-

meron kanssa Koriseva esiintyy 

Oulujoen kirkossa 25. marras-
kuuta kello 19.

Viime vuonna heiltä julkais-
tiin kaksi yhteistä levyä: kesäl-
lä "Kirkossa" ja syksyllä "Joulu-
kirkossa". Konsertti on maksul-
linen.
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Lue lehti verkossa: 
www.

rauhantervehdys.fi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta 
(ma–pe),  Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

miorovasti Matti Pikkarainen 
pitää lähtösaarnan. Virret: 162, 
288, 160, 301:2,4,6, 212, 339, 
329:4-5
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 20.11. klo 9.45 Tuomiosun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää Tuiran seurakunnan kirk-
koherra Niilo Pesonen Oulus-
ta. Meillä ihmisillä on monen-
laisia vaikeuksia ja pelkoja, se-
kä pienillä että suurilla. Mut-
ta kaiken keskellä saamme ol-
la turvallisella mielellä, sillä Tai-
vaallinen Isämme on luvannut 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 20.11. klo 8.45 Tuomiosun-
nuntain Radiopyhäkoulun pi-
tää Tuiran seurakunnan kirk-
koherra Niilo Pesonen Oulus-
ta. Meillä ihmisillä on monen-
laisia vaikeuksia ja pelkoja, se-
kä pienillä että suurilla. Mut-
ta kaiken keskellä saamme olla 
turvallisella mielellä, sillä Tai-
vaallinen Isämme on luvannut 
pitää meistä huolen.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Eläkkeelle jäävä tuo-

pitää meistä huolen.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Eläkkeelle jäävä tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen pitää 
lähtösaarnan.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.  

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus  ma–pe  klo 18.50–
19, la klo 18.
Su 20.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Oulujoen kirkosta. Virret: 
Virret: 126, 162, 228 ja 165:1,2.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Yhdistykset

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Lapsen oikeudet eivät 
toteudu Suomessa riittävästi

Lapsen oikeuksien sopimus 
toteutuu Suomessa puut-
teellisesti esimerkiksi las-
ten yhdenvertaisuuden 

osalta. Näin katsoo lapsiasiaval-
tuutettu Tuomas Kurttila. Hä-
nen mukaansa esimerkiksi köy-
hien perheiden, maahanmuut-
tajien sekä kieli- ja kulttuurivä-
hemmistöjen lapset ovat ryh-
miä, joiden yhdenvertaisuus ei 
toteudu YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen vaatimalla tavalla.

Yhdistyneet Kansakunnat te-
ki lapsen oikeuksien sopimuk-
sen vuonna 1989. Suomi liittyi 
sopimukseen 25 vuotta sitten, 
vuonna 1991. 

Sopimuksen mukaan kaik-
ki lapset ovat yhdenvertaisia eli 
samanarvoisia. Lapsen tai hä-
nen vanhempansa ikä, ihonväri, 
kieli, omaisuus, uskonto, vam-
ma tai sairaus ei saa vaikuttaa 
lapsen oikeuksiin. Ketään ei saa 
syrjiä tai kiusata.

Köyhyys vaikuttaa 
eriarvoisuuteen
Perheen vähävaraisuus ja keh-
no toimeentulo vaikuttavat esi-
merkiksi harrastamiseen. Köy-
hän on Kurttilan mukaan vai-
keampi löytää paikkaansa yh-
teiskunnassa.

– Maahanmuuttajalapset voi-
vat joutua heikompaan asemaan, 
jos lasten oikeutta varhaiskasva-
tukseen heikennetään. Näin ta-
pahtuu, jos kotona olevien van-
hempien lapset eivät saa osallis-
tua niin paljon varhaiskasvatuk-
seen kuin työssä olevien lapset.

Tällöin maahanmuuttaja-
taustaiset lapset eivät opi riit-

tävästi suomea tai ruotsia ennen 
koulun alkamista. Silloin oppi-
minen hankaloituu, Kurttila huo-
mauttaa.

Yhteiskunnassa onkin Kurtti-
lan mukaan rakenteellisia ongel-
mia, jotka heikentävät yhdenver-
taisuutta. Maahanmuuttajalasten 
tapauksessa se tarkoittaa varhais-
kasvatuksen leikkauksia. Kurt-
tilan mukaan maahanmuuttaja-
lasten kokemukset kouluarjesta ja 
hyvinvoinnista ovat selvästi hei-
kommat kuin kantaväestön lasten. 
Maahanmuuttajaperheiden lasten 
oppiminen on myös selvästi hei-
kompaa kuin kantaväestön lasten.

Yhteinen hyvä
täytyy löytää
Kurttila nostaa esiin myös saame-
laislapset. Heidän oikeuttaan äi-
dinkieleen ei ole riittävästi kun-
nioitettu.

– Se on ollut henkistä saamat-
tomuutta ja laiskuutta, mikä nä-
kyy eriarvoisuutena. Suomella on 

P i xa b ay

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA Keskustan Seurakuntatalolla (Isokatu 17) 
maanantaina 21.11. klo 18.00. Puhuu evankelista Hartti Lindgren ja 
Juha Tervaskanto. Musiikissa Ylistysryhmä ja media. Esirukouspalvelua. 
Tervetuloa! Ilmaisia kirjoja evankeliointiin. Jeesus pelastaa ja parantaa!

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 20.11. klo 16 Huoltoasemalla  
”Turvapaikka”
Juonto: Eeva Pouke
Todistuspuhe: Mervi Kokkonen
Opetuspuhe: Leena Levin
Musiikki: Mervi ja Leena
Ma 21.11. klo 14 Raamattupiiri
klo 19 Hetki yhdessä

Oulun seudun Uusheräys ry

Herättäjän päiviä: su 20.11. klo 10.00 messu ja seurat Karjasillan kirkossa, 
Nokelantie 39, Oulu, su 20.11. klo 10.00 messu Vihannin kirkossa ja 
seurat seurakuntatalolla 
Siionin virsiseurat: to 24.11. klo 18.00 Pattijoen pappilassa, Koulutie 8, 
su 27.11. klo 15.00 Raija ja Veikko Halosella, Kalikkatie 21, Kuivasjärvi, 
Oulu, su 27.11. klo 18.30 Maarit ja Ekku Leskelällä, Fasaanikuja 3, 
Oulunsalo
Miesten adventtitapaaminen: “Nyt ihmettelen tässä” la 10.12. Kainuun 
Opistolla Tahvintie 4, Paltamon Mieslahti. Tied. ja ilm. Kainuun Opistolle 
044 299 0826 kurssisihteeri@kainuunopisto.fi
Yhteiskuljetus lähtee Oulusta la 10.12. Kuljetukseen ilm. Pertti Taimistolle  
045 841 4700, pertti.taimisto@mail.suomi.net   Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

La 19.11. Syysseurat Pyhän Andreaan 
kirkossa.
Su 20.11. Syysseurat Toukomettisessä.
Katso erillinen ilmoitus.

Lauantai 19.11. Pyhän Andrean kirkko
klo 12 Seurat, Matti Rahja, Paavo Talonen
klo 14.30 Seurat, Jaakko Rahja, Pekka Kyösti
klo 17 Pyhäkoulu
klo 17.30 Seurat, Paavo Talonen
klo 18.30 Lauluilta
klo 20 Nuortenilta Toukomettisessä 
(Koulukatu 10), Jaakko Rahja

Sunnuntai 20.11. Toukomettinen Kouluk. 10
klo 13.00 Seurat, Jari Lehto, Paavo Talonen
klo 16.00 Päätösseurat, Jaakko Rahja,  
Jari Lehto, Vesa Pöyhtäri

Seurat kuultavissa netin kautta http://lyrs.fi/seuraradio/

Oulun Rauhan Sanan syysseurat
19.–20.11.2016

Lääkäri kotikulmillasi
TUIRA/ Valtatie 37
PUOLIVÄLINKANGAS/ 
Mielikintie 8
OULUNSALO/ 
Kauppiaantie 1

Varaa aika lääkärille:
044 762 0001 
www.caritaslaiset.fi

Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. KansanlähEtys ry 
Lähetyskoti, Torikatu 9 A 32, 90100 OULU, p. 044 4477847, 
p-pohjanmaa@sekl.fi,  http://sekl.fi/pohjois-pohjanmaa/. 

rukoushuoneella, Koulukatu 41: to 24.11. klo 18 Kohtaamispaikkailta Ari 
Savuoja ”Jeesus pahan vallan voittaja”. Pe–la 18.–19.11. Kansanlähetys- 
opistokussi, sielunhoitajan eväät, Ossi Kantola ja Tuula Kärki.
lumijoki: ma klo 10.30 rukouspiiri, Helli Eeronkedolla, Jukolantie 2 A 5.

ollut edellytyksiä esimerkiksi saa-
melaislasten etäopetukseen, mutta 
mahdollisuuksiin ei ole tartuttu.

Kurttilan mukaan lasten yh-
denvertaisuutta voi kohentaa ar-
vioimalla esimerkiksi lakihank-
keiden vaikutuksia lasten ase-
maan. Lapsilta pitää tiedustella, 
mitä he asioista ajattelevat.

Kurttila pahoittelee sitä, et-
tä suomalaiset eivät välttämättä 
osaa asettua toisen ihmisen ase-
maan. Omat tavoitteet ovat ensi-
sijaisia, jolloin yhteistä hyvää ei 
haeta.

Suomen tulisi palata juurilleen 
kirkastamalla mieliin, miksi Suo-
mi on ollut niin menestynyt kan-
sakunta.

– Siksi, että on osattu puhal-
taa yhteen hiileen, Kurttila pai-
nottaa. 

PEKKA HELIN

Lapsen oikeuksien päivää 
vietetään 20.11. 
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Matt. 25: 1-13
Jeesus sanoi opetuslapsille:
”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan 
kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu 
kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat 
kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset 
toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat 
vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja 
vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas 
sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa 
tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä 
valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten 
maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja 
te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te 
annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja 
te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te 
vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte 
minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te 
tulitte minun luokseni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, 
milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme 
sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme 
sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut 
kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai 
alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme 
sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun 
luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: 
kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet 
minulle.’
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan 
oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, 
ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja 
hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta 
te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli 
jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 
Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet 
minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te 
ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas 
ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua 
katsomassa.’
Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin 
me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, 
kodittomana tai alasti, tai sairaana tai 
vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin 
hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä 
te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä 
vähäisimmistä, sen te olette jättäneet 
tekemättä minulle.’
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen 
rangaistukseen, mutta vanhurskaat 
iankaikkiseen elämään.”

Suurin niistä on rakkaus
Kirkkovuoden viimeisellä sunnuntailla, ensi sunnuntailla, on hämmentävä kaiku. Tuo-
miosunnuntain teksti haastaa käsityksemme armollisesta Jumalasta. 

Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa vähempien auttamisesta pakottavat 
kysymään, onko Jumalan rakkaus sittenkin ehdollinen. Saammeko Jumalalta tulevan 
hyvän sitten, kun olemme vastanneet avun tarpeeseen? 

Tarve ja pyrkimys tehdä hyvää ovat todellisia puoliamme, mutta asetamme myös 
usein auttamiselle ehtoja. Autamme, jos apu menee perille lyhentämättömänä, saamme 
siitä vastalahjaksi kiitollisuutta tai näemme auttamisen konkreettisia tuloksia.

Herkimmin myötätuntomme herättävät elämän epäoikeudenmukaisuuden vuoksi 
kärsivät. Entäpä omasta syystään köyhtyneet tai sairastuneet, itsekkyyden tai välinpi-
tämättömyyden vuoksi vaikeuksiin joutuneet – riittääkö halumme auttaa myös heitä 
kohtaan? 

Kuka muistaa niitä maan hiljaisia, jotka eivät edes tiedosta saavansa apua. Olem-
meko silloinkin valmiita auttamaan?

Uskon maaperää muokataan siellä, missä on kaipausta ja kokemusta inhimillisestä 
rakkaudesta. 

Laiminlyönnit ja välinpitämättömyys ovat meille tuttuja. Emme useinkaan kykene 
riittävästi välittämään vähimmistä lähimmäisistämme. 

Silti meidän tulisi ponnistella sen hyväksi. Olemmehan lopulta itsekin niitä vähim-
piä, jotka saavat osakseen Jumalan rakkautta, vaikka emme ole sitä ansainneet. 

Jeesuksen rinnastus vähimpien auttamisesta ja itsensä kohtaamisesta on kosket-
tava kannanotto yhteisvastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi maa-
ilmassa. Se on myös vahva osoitus siitä, että inhimillinen rakkaus toimii väylänä myös 
Jumalan armon vastaanottamiseen. Rakkautta kokenut saa ottaa vastaan rakkautta, 
joka antaa anteeksi ja pelastaa. 

VUOKKO LAURILA
Perheasiain neuvottelukeskus, perheneuvoja

Toimitus kysyi hartauskirjoittajalta, mitä tarkoittaa Matteuksen evankeliumin kohta: "Totisesti: kaiken, minkä 

te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle." Keitä 

ovat vähäiset, joihin Jeesus viittaa?

Sanan aika
Sunnuntai 20.11.2016
Psalmi: Ps. 143:1-10
1. lukukappale: Dan. 7:9-10, 13-14
2. lukukappale: 2. Tess. 1:3-10
Evankeliumi: Matt. 25:31-46
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Menot Oulun seurakunnissa  17.–24.11.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
Ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Iida Alina 
Torvinen.
Haukipudas: Minja Lilia Oli-
via Rekilä, Amelia Luna Isa-
bella Heiskari, Jasmin Paulii-
na Tarvainen, 
Luka Eemil Antero Mikkola, 
Urho Lauri Juhani Saloranta.
Karjasilta: Alex Eemil Koivis-
to, Veela Amelia Lehto, Lin-
nea Lumi Sätene Lundgren, 
Amanda Ellen Aurora Mäke-
lä, Anni Tuulikki Ojala, Athos 
Erik Viljami Pyhtilä, Essi Ka-
roliina Sainsalo, Jesper Toivo 
Aslak Stenbäck.
Kiiminki: Mikael Artturi 
Parkkinen, Isla Tilda Orvok-
ki Sieppi.

Leikkaa talteen!

Oulujoki: Emilia Anni Evelii-
na Antikainen, Rasmus Alek-
santeri Kaveri, Ilmari Aaron 
Korkala, Eveliina Orvokki 
Kynkäänniemi, Valma Lyydia 
Lohi, Elsa Adele Malila, Nel-
li Sofia Niemi, Leona Armiida 
Niskanen, Edvin Lauri Kristi-
an Vesala.
Oulunsalo: Eemeli Veikko 
Lennart Keränen, Jasper Leo 
Evert Niemelä.
Tuira: Jooa Viljami Huovi-
nen, Tatu Frans Oswald Lyy-
tikäinen, Emil Markku Matias 
Manninen, Sylvia Greta Ma-
ria Mettovaara, Viivi Saaga 
Sofia Pulkkinen, Saimi Anna 
Elviira Päivärinta, Viljo Olavi 
Vatjus-Anttila.

Oulun seurakunnis-
sa on perjantaisin 
lukuisia nuorte-
niltoja ja nuorille 

suunnattuja yökahviloita. 
Iltoja järjestetään myös yh-
teistyössä Oulun kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa.

Nuorisotyönohjaaja Ans-
si Putilan mukaan Tuiran 
seurakunnassa on pyrit-
ty siihen, että nuorille olisi 
tarjolla tekemistä joka per-
jantai-ilta. Tuiran kirkossa 
pidetään kaksi kertaa kuu-
kaudessa nuorteniltoja per-
jantaisin kello 18–20. 

Lisäksi useimpina viik-
koina aikaa voi viettää yö-
kahvilassa kello 20–23 Tui-
ran kirkossa tai joko Ri-
taharjun tai Kaijonhar-
jun nuorisotilassa, joissa il-
lat järjestetään yhteistyössä 

Nuortenillat ja yökahvilat tarjoavat 
tekemistä perjantai-iltoihin

ni Heikinheimo kertoo, et-
tä myös Oulujoen seura-
kunnassa on ollut ajatuk-
sena, että joka perjantail-
le löytyisi jotain toimintaa 
nuorille. 

Hintan seurakuntata-
lossa on mahdollisuus viet-
tää aikaa yökahvilassa per-
jantaisin yhdestä kahteen 
kertaa kuussa kello 19–23. 
Hintassa pidetään muuta-
man kerran kaudessa Cine-
mamiittejä, teemallisia elo-
kuvailtoja nuorille. Lisäksi 

seurakuntatalon nuorten 
kellari on avoinna perjan-
taisin kello 18–21.

Yhteistyössä Oulun 
kaupungin nuorisotoimen 
kanssa järjestetään yökah-
viloita noin kerran kuus-
sa myös Myllyojan ja Tal-
vikankaan nuorisotaloissa 
sekä Ylikiimingin Boxis-
sa. Illoissa on aina paikal-
la joku seurakunnan työn-
tekijä. Hintan yökahvilassa 
on lisäksi mukana toimin-
taa ohjaamaan koulutettu-
ja täysi-ikäisiä nuoria.

Myös kaikissa muissa 
Oulun seurakunnissa on 
nuorille suunnattuja ilto-
ja. Niistä löytyy tietoa os-
oitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi.

Oulun kaupungin kanssa.
Tuiran seurakunnan 

nuortenillat ovat rippilei-
rien iltaohjelmien tyylisiä. 
Yökahvilat puolestaan tar-
joavat mahdollisuuden va-
paaseen oleskeluun ja ju-
tusteluun. 

– Joskus yökahvilassa-
kin voi olla jokin teema, 
saatamme pitää vaikka pe-
li-illan, Putila kertoo.

Putila kannustaa nuo-
ria tulemaan mukaan toi-
mintaan: 

– Nuortenilloissa voi ta-
vata kavereita ja pientä syö-
tävääkin löytyy. Ne ovat 
turvallisia paikkoja, jois-
sa voi olla aidosti sitä mitä 
on. Illoissa on myös aikui-
nen paikalla, jos haluaa ju-
tella jostain.

Nuorisotyönohjaaja Jou-

Vihityt
Kiiminki: Ari Juhani Siekki-
nen ja Mari Tuulia Kontio.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eevi Annik-
ki Kesti 95, Jenni Margareta 
Manninen 78, Mauno Nerg 
81, Hilkka Anneli Sivonen 78.
Karjasilta: Eino Antero Ha-
lonen 78, Aila Inger Jauhiai-
nen 91, Ritva Annikki Kälvi-
äinen 74, Heikki Tapani Kös-
sö 53, Helmi Elina Lammi 94, 
Jorma Kalevi Möttönen 70, 
Reijo Antero Palatsi 71, Ahti 
Juhani Johannes Rajatie 78.

Kiiminki: Ahti Armas Jurva-
kainen 76, Lauri Johannes 
Juoperi 83, Veli Markku Kois-
tinaho 70.
Oulujoki: Pentti Juhani Ai-
raksinen 68, Eero Veikko Kar-
hunen 50, Panu Mikko Ante-
ro Korhonen 47.
Oulunsalo: Paavo Olavi Har-
japää 70.
Tuira: Eila Kaarina Kantanen 
77, Tuovi Onni Iisakki Kesti 
79, Eeva Elisabet Kylmänen 
94, Marja Leena Pitkänen 76, 
Jaakko Olavi Rousti 87, Veik-
ko Ilmari Vimpari 85, Matti 
Antero Virpiranta 70.

HOOSIANNA-juhla
lauantaina 26.11. klo 18 Oulun tuomiokirkon portailla

Lyhtykulkue lähtee Rotuaarin pallolta klo 17.30.
Ohjelmassa yhteislaulua ja puhallinmusiikkia, 

mukana satoja kuorolaisia. 
Tervehdykset esittävät kaupunginjohtaja 
Matti Pennanen ja piispa Samuel Salmi.

Kansainvälisen seiminäyttelyn avajaiset klo 17 
kaupunginteatterissa. Piispa Samuel Salmi avaa näyttelyn.     

Henkisen 
hyvinvoinnin 
kirkkopyhä 
alkaa messulla Tuiran kirkossa su 20.11. klo 10. 

Messun jälkeen Pateniemen diakoniapiiri tarjoaa kirk-
kokahvit seurakuntasalissa. Kahvin aikana mahdolli-
suus osallistua herkkukorin arvontaan diakoniatyön 
hyväksi. Kahvituksen jälkeen kaikille avoin pieni ti-
laisuus, jossa puhumassa mm. Oulun kriisikeskuksen 
johtaja Erja Saarela.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Nuortenillat 
ovat turvallisia 
paikkoja, joissa 
voi olla aidosti sitä 
mitä on. 

Anssi Putila
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Heinätorin perhekahvila ti 
22.11. klo 10–11.30, Heinäto-
rin srk-talo. Seurakunta tar-
joaa mehut ja kahvit pikku-
purtavan kera. Lapset tule-
vat perhekahvilaan huolta-
jan mukana ja he voivat leik-
kiä toisten kanssa, väritellä 
värityskuvia ja piirtää. Kah-
vila aukeaa lyhyellä yhteisel-
lä hartaustuokiolla. Perhe-
kahvilassa voit halutessasi 
vain piipahtaa tai viettää ko-
ko yhteisen ajan. Paikalla on 
lastenohjaaja Tea Lakkala.  

lauantaina 19.11. klo 18 
Kastellin kirkossa (Töllintie 38) 

Kristus - 
Kaikkeuden 
Herra
Saarna: Markku Palosaari
Liturgi: Heikki Karppinen
Musiikissa: Sarastus, 
Oulujoki Band, 
Markus ja Janne

Tuomiosunnuntain aaton lohdullinen messu, 
jossa kirkkokahvit laittaa Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistys. Avustajina myös 
seurakuntayhtymän vapaaehtoiset arkunkantajat. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho to 17.11. ja 24.11. 
klo 10–11.30, Keskustan srk-
talo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. Kerho 
alkaa yhteisellä hartaushet-
kellä, jonka jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Perhekerho on osallis-
tujille maksuton. 

Kirppis
la 19.11. klo 10–15 

Keskustan srk-talon 
ala-aulassa, Isokatu 17. 

Arpajaiset ja 
kahvimyyntiä.

Varaa pöytäpaikka 
(á 10 €) p. 045 8859 477. 

Järjestäjät: 
Diak pohjoisen tutorit, 

Oulun tuomiokirkkosrk.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 27.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jouni Riipinen ja avustaa Jyr-
ki Vaaramo. Tuomiokirkon 
kanttorit Henna-Mari Sivula, 
Lauri-Kalle Kallunki ja Péter 
Marosvári. Tuiran Kamarikuo-
ro, johtaa Risto Laitinen. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän vastaanotto to 17.11.  
ja 24.11. klo 11–12, Keskus-
tan srk-talo. Päihdetyön dia-
koniatyöntekijä Riku-Matti 
Järven päivystysvastaanotto.
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 soittamalla, 
p. 044 3161 419 tai käymäl-
lä paikan päällä, Isokatu 17. 
Diakonian aamu ti 22.11. klo 
9–11 Keskustan srk-talo, Mo-

Messu 
sunnuntaina 20.11. klo 10 
Oulun tuomiokirkko. 

Tuomiorovasti 
Matti Pikkaraisen 
lähtömessu. 
Toimittaa Matti 
Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
kanttorit Henna-Mari 
Sivula, Lauri-Kalle 
Kallunki ja Péter Marosvári. 
Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala.  Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro, johtaa Hannu Niemelä. 
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro, johtaa Lauri-Kalle 
Kallunki. Lähetys radio Dei ja www.virtuaalikirkko.fi. 
Kirkkokahvit Oulun seurakuntatalossa.

Tuomiorovasti Matti Pikkaraisen 
lähtöjuhla -konsertti 
sunnuntaina 20.11. klo 15–16.15 Tuomiokirkossa.
Esiintyjinä Lauri-Kalle Kallunki baritoni ja urut, 
Miikka Lehtoaho urut ja piano, Raimo Paaso baritoni, 
Henna-Mari Sivula sopraano ja Maija Tynkkynen 
cembalo. Vapaa pääsy. www.virtuaalikirkko.fi

Työttömien   jouluateria
keskiviikkona 14.12. klo 11 
Keskustan seurakuntatalossa.

Ilmainen jouluateria kaikille diakoniatyöntekijöiltä 
ruokailukortin etukäteen hakeneille. Ruokailukortin 
voi hakea Tuomikirkkoseurakunnan diakoniatoimis-
tosta maanantaisin klo 9–11. Ateria tarjotaan ruo-
kala Kanelissa, Keskustan seurakuntatalon 2. krs.
Ateria järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin ja 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Omaisena 
muutostilanteessa
– kohtaamisia ja luottamuksen rakentamista
tiistaina 22.11. klo 12–16 Keskustan seurakuntatalossa.

Tilaisuus on tarkoitettu omaisille ja läheisille, joiden 
perheenjäsen on siirtynyt tai siirtymässä kodin ulko-
puoliseen hoivaan, sekä hoitohenkilökunnalle ja kaikil-
le asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen:
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, 
p. 08 882 1690 tai 
Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, p. 044 0332 992

Tilaisuuden järjestävät Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Pohjois-
Pohjanmaan asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi,
Omaisena edelleen ry ja Oulun ev.-lut. seurakunnat.

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, ja Oulun Seudun Muistiyhdistys; Pohjois-Pohjanmaan 
asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä sekä 
Omaisena edelleen ry järjestävät yhteistyössä tilaisuuden 

 

Omaisena muutostilanteessa 
- kohtaamisia ja luottamuksen rakentamista - 

 
Aika: Tiistaina 22.11.2016 klo 12.00 – 15.00 
Paikka:  Keskustan seurakuntatalo, Iso juhlasali, Isokatu 17, Oulu 
 
Kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen on iso taitekohta perheen elämässä. Se on prosessina 
kuormittava kotoa muuttavalle ja omaisille. Hoitohenkilökunta puolestaan joutuu kohtaamaan 
molemmat osapuolet keskellä tunteita herättävää muutosprosessia. Muutos haastaa kohtaamaan 
luopumiseen liittyviä tunteita, pelkoja ja pohtimaan tulevaisuutta uudesta näkökulmasta. Iltapäivän 
aikana pohditaan kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtymisen haasteita sekä omaisten ja 
hoitohenkilökunnan luottamuksellisen suhteen syntymisen edellytyksiä.  
 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille omaisille ja läheisille, joiden perheenjäsen on siirtynyt tai 
siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoivaan, hoitohenkilökunnalle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.  
 
OHJELMA: 
 
12.00 Tervetuloa!  

Taina Pitkänen-Koli, puheenjohtaja, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 
 

12.10 Omaisena muutostilanteessa – kohtaamisia ja luottamuksen rakentamista 
 Omaisyhteistyön päällikkö Tuija Kotiranta, Omaisena edelleen ry 
 
13.10 Päiväkahvit 
 

13.40 Millaista tukea omainen tarvitsee muutostilanteessa?   
Oulun Seudun Mäntykoti ry:n puheenvuoro 
 

14.00 Kommenttipuheenvuorot;  
Kati riipinen, diakoniatyöntekijä, Oulujoen seurakunta 

 Muistisairaan henkilön omaisen puheenvuoro, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry 
 Omaisen puheenvuoro, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 
 
14.50 Päätössanat 

Marja-Leena Kemppainen, puheenjohtaja, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry 
 
Ilmoittautuminen 15.11.mennessä  
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry; yhdistys@osol.fi tai 08 882 1690 tai 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry; yhdistys@osmy.fi tai 044 0332 992 

 
 

TILAISUUS ON MAKSUTON! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!  
 

  

nitoimisali. Työttömien ja vä-
hävaraisten maksuton aamu-
pala ja kaikenikäisten juttu-
tupa. Aamupala on tarjolla 
kello 10.30 asti.  
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 23.11. klo 11–
12, Keskustan srk-talo, 2 krs. 
ruokasali Kaneli. Työttömien 
ja eläkeläisten ruokailu, hin-
ta 2 €. 

Harrastukset ja kerhot 
Elossa kahavila pe 18.11. klo 
19–23.30, Keskustan srk-ta-
lo. Nuorten aikuisten kaikil-
le avoin kahavila. Kahavilas-
sa tarjolla pientä evästä, illan 
vieras / ohjelma klo 21 ja har-
taus klo 22.
TTG-kahvila la 19.11. klo 18–
22, Keskustan srk-talo. Uu-
sien ja vanhojen oululaisten 
kahvila, jonne voi tulla ilta-

teelle, pelaamaan pelejä tai 
vaikka kutomaan sukkaa.
Papinpuolisot ke 23.11. klo 
18 Piispantalossa, Hallitus-
katu 3. Anja Korpela kertoo 
vanhusten  palveluasumises-
ta ja palvelusetelien käytös-
tä eri kohteissa.
 
 KOHTAAMISIA-Raamis 

to 24.11. klo 18–19.30 
Keskustan srk-talossa. 
Ihmisten kohtaamisen 
iloa ja vaikeutta Raama-
tun tekstien pohjalta. 
Omien näkökulmien ja-
kamista ja yhdessä pohti-
mista. Raamis on tarkoi-
tettu ensisijaisesti nuoril-
le ja nuorille aikuisille. Il-
lan teemana on surevan 
kohtaaminen.

Joulumyyjäiset
La 26.11. klo 11–13 

Tuiran kirkossa 

Joululeivonnaisia. 
Hernekeittoa (omat astiat) ja riisipuuroa. 

Porkkana- ja lanttulaatikkoa.  
Arvontaa.

Tuotto Ilembulan sairaalan lastenosaston ja  
orpokodin toiminnan tukemiseen Tansaniassa.

Ilembulan Ystävät ry

Uudenveroisten 
laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18.
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 

• facebook.com/domsecondhand
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Menot Oulun seurakunnissa  17.–24.11.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
ke 23.11. klo 9–14.
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 20.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marika Huttu, 
avustaa Jii-Pee Nyyssönen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, Ruskakööri, johtaa 
Risto Ainali.
Raamattupiiri to 24.11. klo 
10 Montin-salissa.
Lähetyspiiri to 17.11. klo 13 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 
24.11. klo 18 Risto ja Sanna-
Maija Ainalilla, Metsärin-
teenkuja 38.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pieni-
tuloisten ruokai-
lu ma 21.11. klo 
11–12, Jäälin 
kappelissa. 
Aterian hin-
ta 3 €.
Työttömien 
ja pienitulois-
ten aamupuu-
ro ma 21.11. klo 
9.30–10.30, Kiimingin 
Vanhustentaloyhdistyksen 
kerhohuoneella Kivitie 1 (si-
säänkäynti Kiertotien puolel-
ta), maksuton.
Työttömien ja vähävarais-
ten jouluruokailu ma 12.12. 
klo 10.30–12 Jäälin kappelis-
sa. Aterialle tarvitset ruoka-
lipun, joita jaetaan 1.12. asti. 
Lippu: Seija Lomma tai Jaana 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 20.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, avustaa Jari Flink. Mes-
sudiakonina Johanna Kero-
la. Kanttorina Niina Ylikulju. 
Messun jälkeen pystykahvit 
kirkkosalissa.
Perhekirkko su 20.11. klo 
16 Kellon srk-koti. Toimit-
taa Leena Brockman. Avus-
taa varhaiskasvatuksen väki. 
Kanttorina Hannu Niemelä. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
ju-kokoustilassa.
Rukouspiiri torstaisin klo 
14.30 srk-keskuksen Poiju-
kokoustilassa. 
Kotiseurat la 19.11. klo 17 
Antti ja Kirsti Holmalla, Verk-
komäentie 8, Haukipudas. 

Musiikki
Urkuvartti to 24.11. klo 11.15 
srk-keskuksessa, Christian 
Ahlskog. Vapaa pääsy.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodil-
la, perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Kellon perheker-
hoa ei ole 24.11. Lisätietoja: 
Outi Palokangas, p. 040 5741 
472, outi.palokangas@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 17.11. klo 13 srk-kes-
kuksen Frosterus-salissa ja to 

17.11. klo 13 Kellon srk-kodil-
la.  Kerhossa hartaus, kahvit 
ja vaihtelevaa ohjelmaa, jos-
kus vierailija. 
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
24.11. klo 13 srk-keskuksessa. 
Yhteislaulua ja musiikin kuun-
telua. Vetäjänä kanttori Han-
nu Niemelä. Kahvitarjoilu. 
Nuorten Gospel-bändin 
harjoitukset keskiviikkoisin 
klo 18–20 Wirkkulassa. 
Pikkumissio-kerho 1.–4.-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa.

Varkkamissio-kerho 5.–6.-lk 
torstaisin klo 17 Wirkkulassa.
Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Perjan-
tain nuorten illoissa on mm. 
leppoisaa yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja tarjoilua. Rip-
pikoululaiset saavat illasta 
merkinnän. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 

Kontio, tied. 040 579 3 248. 
Lippuja varattu 100 kpl.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat klo 9.30–11 
Kirkkopirtillä perjantaisin ja 
Jäälin kappelilla maanantaisin.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 20.11. klo 12 

Kirkkopirtillä.
Kamraatti-toi-

minnan ajan-
varaus ma klo 
9–11, p. 040 
7008 151.
Lasten ilta-
parkki Kirkko-

pirtillä 3–7-vuo-
tiaille lapsille ke 

23.11. klo 17.30–
19.30. Iltaparkki antaa 

aikuiselle omaa aikaa jolloin 
voi käydä ostoksilla, siivota 
kotona tai vaikka vain leväh-
tää hetkisen. Pienet eväät 
kannattaa laittaa lapselle 
mukaan, parkissa syödään 
kun nälkä yllättää. Parkista 
vastaavat seurakunnan las-
tenohjaajat. Lasten iltapark-
ki on maksuton. Ilmoittau-

tumiset lasten iltaparkin ko-
koontumisviikoilla ma–ti klo 
8–15, p. 040 7431 902.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 21.11. klo 
10–13 Jäälin kappeli. Kaikille 
avoin tapaamispaikka. 
Naisten kasvuryhmä ti 
22.11. klo 13–14.30 Jäälin 
kappelilla. Kokkaillaan, ota-
han essu mukaan! 
Diakoniapiirin talkoot to 
24.11. ja pe 25.11. klo 8 Jäälin 
kappelin keittiö. Valmistamme 
Jäälin joulutorille 26.11. joului-
set laatikot ja leivonnaisia.
Varttikirkko ja nuorten Yö-
kahvila pe 18.11. klo 18.30–

diakoniatoimistossa srk-kes-
kuksessa. Ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemiseksi, p. 
044 7310 232. Diakoniatoimis-
toon voi tulla myös käymään. 
Vähävaraisten joulupuuro 
ti 20.12. klo 12–14 srk-keskuk-
sessa.Tapahtumaan kutsu-
taan Haukiputaan ja Kellon 
suuralueilla asuvia. Tapah-
tumaan voi tulla oman ai-
kataulun mukaisesti klo 12–
14 välillä. Ilmoittautumiset 
14.11.–5.12. Linkki-kirppik-
sen kassalle, Kauppakuja 2. 
Ilmoittautuneet saavat mu-
kaansa ruokakassin. Tapah-
tuman järjestäjinä Haukipu-
taan seurakunta ja Haukipu-
taan Työnhakijat ry.

Muut menot
Lähetyspiiri pe 18.11. klo 
12.30 srk-keskuksen Poiju-
neuvottelutilassa. 
Aamupuuro-Akatemia ma 
21.11. srk-keskuksessa. Kai-
kille avoin kohtaamispaik-
ka. Klo 9.50 aamuhartaus 
kappelissa, klo 10 aamupuu-

ro, voileivät ja kahvi ja klo 
10.30–11.30 Aamiaisen jäl-
keen Niilo Rauhala lukee ru-
nojaan elämän varrelta.
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 21.11. klo 14.30 Kel-
lon srk-kodilla. Neulotaan ja 
kahvitellaan diakonian ja lä-
hetystyön hyväksi. Piirissä on 
hartaus. 
Ilon iltakirkko to 24.11. klo 
18 srk-keskuksessa. Olet ter-
vetullut iloinesi ja huoline-
si viikkomessuun, jonka jäl-
keen tarjoillaan iltapalaa. 
Viikkomessun toimittaa Ja-
ri Flink ja musiikista vastaa 
seurakunnan työntekijöiden 
lauluryhmä. 
Lukupiiri ma 28.11. klo 18 
srk-keskuksessa. Kirjana Shin 
Kyung-sook; Pidä huolta äi-
distä.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 20.11. klo 
16 ry:llä. Kello: ompeluseu-
rat pe 18.11. klo 18.30 ry:llä, 
yhteispyhäkoulu ja seurat su 
20.11. klo 13 ry:llä. Jokikylä: 
seurat su 20.11. klo 17 ry:llä.

1. adventin 
perhemessu 

su 27.11. klo 10 
kirkossa. Otetaan 
käyttöön Lasten 

messupassit 
ja uudet 

virsikirjat.

22 Jäälissä.
Nuorten jouluinen toimin-
tailta Suvelassa pe 9.12. klo 
18–22.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 19.11. klo 
18 aviopuolisoilta, Kiimingin 
srk-keskus, Olli-Pekka Kinnu-
nen, Mistä voimaa uskomi-
seen su 20.11. klo 17 seurat 
ry:llä, Tuomo Hilliaho, Petri 
Kulmala.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 20.11. klo 14 Mon-
tin-salissa.

Jouluinen perheiden ilta 
torstaina 1.12. klo 18–20 Jäälin kappelilla. 

Jouluista askartelua, piparien 
leivontaa, hiljentymistä, pientä iltapalaa. 

Tulkaa mukaan koko perheellä!

Kellon Adventtimyyjäiset 
lauantaina 26.11. klo 10–12 Kellon srk-kodilla. 
Adventtimyyjäisistä voit ostaa jouluksi itsetehdyt laa-
tikot, kynttilät ja villasukat. Arpajaiset, voittona mm. 
herkkukori. Paikan päällä voit nauttia herkullisesta rii-
sipuurosta ja pullakahveista diakonian ja lähetyksen hy-
väksi. Tapahtuma on avoin kaikille. Tuotto seurakunnan 
diakonia- ja lähetystyön hyväksi. 

Alakoululaisten kerhokausi päättyy. 

Kutsumme sinut 
kerholainen, vanhempasi ja alakouluikäiset sisaruksesi 

kerhokauden päätökseen 
lauantaina 3.12. klo 18–20 seurakuntakeskukseen. 

Ohjelmassa yhdessäolon lisäksi tarjoilua, askartelua, 
leikkejä ja joululauluja. 

Ilmoittaudu sähköpostilla tai tekstiviestillä 
Pekalle: pekka.rintamaki@evl.fi, p. 040 5436 960 tai 

Elisalle: elisa.manninen@evl.fi, p. 050 5133 225. 
Kerro perheestäsi tulevien määrä ja mahdolliset 

ruoka-aineallergiat 25.11. mennessä.

K
irko

n ku
vap

an
kki / M

arkku P
ih

laja

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

la–su 10.–11.12. Suvelassa.

Leiri alkaa lauantaina lou-
naalla klo 12 ja päättyy su 
klo 14. Mukavaa, rentoa 
ja jopa jouluista ohjelmaa 
luvassa.
Ilmoittautuminen 
21.–30.11. www.oulunseu-
rakunnat.fi tapahtuma-
kalenterin kautta.

Lisäinfo:  Nuorisotyön-
ohjaaja Elisa Happonen

K-18 leiri 

Poikien iloinen joulu
Poikakuoro Pohjantähtien joulu-Cd:n julkaisukon-
sertti adventin aattona 26.11. klo 19 on Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Uuden äänitteen nimi kuvastaa le-
vyn lauluja, joissa on pirteyttä ja leikkisyyttäkin. Ohjel-
mistossa on vastapainoksi myös muutamia syvämiet-
teisiä teoksia.
Konsertissa ja äänitteellä kuullaan useita uusia sovituk-
sia, joissa myös soittimilla on tärkeä rooli. Kuoroa joh-
taa Olli Heikkilä.
Joulukonserttien sarja jatkuu 3.12. klo 19 jolloin Sa-
takielet-tyttökuoro ja Kiimingin uusi nuorisokuoro 
esiintyvät. Jouluisia sävelmiä kuullaan myös instrumen-
tein tulkittuna; trumpettia soittaa Martti Pentikäinen, 
oboeta Eemeli Nevalainen ja jouluista urkumusiikkia 
Eerik Ohtamaa.
Kolmas joulukonsertti on to 8.12. klo 19 jolloin jou-
lutunnelmaa tuovat Hohde-kuoro Leo Rahkon, Kiimin-
gin seurakunnan kamarikuoro Jarkko Metsänheimon ja 
Laulujoutsenet tyttökuoro Ulla Metsänheimon johdolla.
Tilaisuuksissa myös yleisö pääsee laulamaan.

Joulupuusta 
iloa vähävaraisille 
kiiminkiläisille
Keräysaika 14.11.–15.12. 
Lahjoita sopivaksi katso-
masi summa lippaaseen 
Kiimingin S-Marketissa, 
Jäälin K-Supermarketis-
sa, K-Supermarket Ateri-
assa tai tilille, jonka nu-
mero on FI56 5741 5320 
0971 75. Keräyksen viral-
liset avajaiset pe 18.11. 
klo 10–16 K-Supermar-
ket Aterian aulassa. Glö-
gi- ja piparitarjoilu.
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Toivon Satama
perjantaina 18.11. klo 19 
Pyhän Andreaan kirkossa.
 
ToivonSatama on jälleen auki! Kerran kuukaudessa 
valo kutsuu kaikkia  rippikoulun käyneitä nuoria 
levähtämään, kahvittelemaan, pelailemaan 
ja oleilemaan yhdessä muiden etsijöiden 
ja seikkailijoiden seuraan!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset 
Tuomasmessu la 19.11. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Messu su 20.11. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustavat Erja 
Oikarinen, Maija Hyvönen ja 
Sirpa Kemppainen, kanttori 
Juha Soranta, Oulun seudun 
Virsikuoro. Herättäjän kirk-
kopyhä. Kolehti kansainvä-
liseen työhön Herättäjä-Yh-
distyksen kautta.  Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen.  Kirkkokahvit 
ja herännäisseurat messun 
jälkeen. Puhujina seurois-
sa ovat Kaisa Tuomisalo, Er-
ja Oikarinen, Jouni Riipinen 
ja Heikki Karppinen. Seurois-
sa laulaa Oulun seudun Vir-
sikuoro. 
Messu su 20.11. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, saarna Ei-
ne Rautiainen, kanttori Ilk-
ka Järviö. MessuPyhis. Kirk-
kokahvit. 
Kastemessu su 20.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyyssö-
nen, avustaa Soili Kallio-Pulk-
kinen, kanttori Juha Soranta. 
Messu su 20.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Sirpa Kemppainen, kant-
tori Ilkka Järviö. Kirkkokah-
vit. Kolehti Maria ja Mikko 
Vuorman työhön Papua-Uu-
si-Guineassa Kansanlähetyk-
sen kautta.

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 17.11. klo 
13, Kastellin kirkko, pappi-
lan puolella.
Maikkulan raamattupiiri to 
17.11. klo 18 Maikkulan kap-
peli, to 24.11. klo 18.
Hartaus pe 18.11. klo 13,  
Caritas-Koti, Kapellimesta-
rinkatu 2, toimittaa Terttu 
Laaksonen. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.11. klo 19, Kas-
tellin kirkko, Pekka Kainua, 
Heimo Kuha.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 18.11. klo 19 
Maikkulan kappeli,  to 24.11. 
klo 18 Kaukovainion kappeli.
Oulun Rauhan Sanan syys-
seurat,  Pyhän Andreaan 
kirkko. La 19.11. klo 12 seurat: 
Vesa Pöyhtäri ja Paavo Talo-
nen, klo 14.30 seurat: Jaak-
ko Rahja ja Pekka Kyösti, klo 
17 pyhäkoulu, klo 17.30 seu-
rat: Paavo Talonen, klo 18.30 
lauluilta, klo 20 Nuortenil-
ta Toukomettisessä: Jaakko 
Rahja. Su 20.11. klo 13, Kou-
lukatu 10, seurat kuultavis-
sa netin kautta http://lyrs.fi/
seuraradio. 
Arabiankielinen hartaus su 
20.11. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen.  
Raamattupiiri ke 23.11. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 
24.11. klo 18, Kastellin kirkko.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin  klo 
9–10 Karjasillan kirkossa ja 
perjantaisin klo 9–10 Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Vaik´näe en, silti tiedän sen 
VALOKUVANÄYTTELY 

Luonto kätkee sisäänsä sanomattomia viestejä, jotka 
nähdäkseen on pysähdyttävä ja avattava silmänsä.  
Lea Tuovisen valokuvia esillä Karjasillan kirkon aulassa 
marraskuun ajan.

Tervetuloa koko perheen
Lyhtytapahtumaan

Pyhän Andreaan kirkkoon Kaakkuriin 
1. adventtisunnuntaina 27.11.

Perhemessu klo 12
Riisipuurolounas ja torttukahvit

(Vapaaehtoinen maksu) alkaen klo 13

Jouluaskartelua
Pikkuaasin laulut ja leikit

Arpajaiset
Onginta

Tapahtuman tuotto käytetään Kaakkurin
alueen vähävaraisten tukemiseen.

Järjestää: Karjasillan seurakunta, Martat, MLL,
Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä

Diakonian 
jouluateria
Karjasillan kirkolla (Nokelantie 39)

perjantaina 9.12. klo 12

Ohjelmassa perinteinen jouluateria sekä yhteislaulua.
Ateria on tarkoitettu Karjasillan seurakunnan alueella 
asuville työttömille ja pienituloisille ja se järjestetään 

yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. 
Ilmoittautuminen ruokavalioineen tiistaihin 29.11. men-
nessä Nina Niemelälle, 040 575 2711, nina.niemela@evl.fi. 

Ilmoittauduthan hyvissä ajoin, 
sillä paikkoja aterialle on rajoitetusti. 
Tervetuloa yksin tai läheistesi kanssa!

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhetupa ma 21.11. klo  
9–11, Karjasillan kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 

klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, klo 13 Kaukovainion kap-
peli, klo 13 Kastellin kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 22.11.klo  
13.30, Maikkulan kappeli.  
Lähetyspiiri ti 22.11. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.  

Muskari 5–6-vuotiaille 
Messupyhis 

sunnuntaina 20.11. klo 10, Kastellin kirkossa. 
Pyhäkoulu on lasten oma toiminnallinen 

pyhäkouluhetki. Pyhäkoulun päätteeksi lapset 
voivat osallistua vanhemman tai muun oman 

aikuisen kanssa yhteiselle ehtoolliselle.

Luontopyhis 
sunnuntaina 20.11. klo 15 Lämsänjärven 

leirikeskuksessa. Hiljennymme hartaushetkeen, 
tutkimme luontoa monin eri tavoin sekä 

touhuamme yhdessä sisällä ja ulkona. Ota mukaan omat 
eväät ja makkarat, sillä joka kerta on 

makkaranpaistomahdollisuus.

Majakkailta
perjantaina 9.12. klo 18.30
Pyhän Andreaan kirkossa

Vieraana Turun Mikaelin seurakunnan
musiikkievankelista, Jippu. 
Illan aiheena ”Rakkaus”. 
Tervetuloa kuuntelemaan 
Jipun vahvaa tulkintaa ja läsnäoloa.
Vapaa pääsy. Illan järjestävät
Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi.

Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 20.11. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Sa-
tu Saarinen, kanttorina San-
na Leppäniemi, urkurina Leo 
Rahko, Oulujoen kirkkokuo-
ro ja lapsi- ja nuorisokuoro 
aCorde, Erkki Hirsimäki, pa-
suuna. Kappalainen Pentti 
Kortesluoman lähtömessu. 
Yle1. Yhteiskuljetus Yli-Iistä 
ja Ylikiimingistä.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 21.11. klo 17, Myllyojan 
srk-talo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 21.11. klo 18.30, Hintan 
srk-talo. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
24.11. klo 9, Myllyojan srk-
talo. 
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
Suljettu ti 18.10. 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Hintan sakastissa

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Menot Oulun seurakunnissa  17.–24.11.2016

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula p. 044 
7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Entisajan messu su 20.11. 
klo 10 Oulunsalon kirkossa. 
Ks. ilmoitus. 
Hartaus  ke 23.11. klo 13.30 
Salonkartano, Riitta Mar-
kus-Wikstedt, Pirjo Mänty-
vaara.
Seurakuntakerho, arkilou-
nas to 24.11. klo 11 seurakun-
nan Toimitalolla, Maija Sivu-
la, Riitta Markus-Wikstedt, 
Pirjo Mäntyvaara.

Lapsille ja
lapsiperheille

Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 18.11. 
klo 9.30 Varjakan kylätalolla. 
Vattukujan perhekerho  ma 
21.11. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 24.11. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 24.11. 
klo 9.30. 
Niemenrannan ja Salon-
pään perhekerho pe 25.11.  
klo 9.30 Varjakan kylätalolla.
 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 21.11. klo 11 
Pysäkillä, Kauppiaantie 5. 
Paikalla on myös SPR:n Ter-
veyspointti. 
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 22.11. klo 13 Py-
säkillä. 

Lähetys
Kiinalainen juttu ke 23.11. 
klo 18 Pysäkillä. Oulunsa-
lon seurakunnan nimikko-

Harrastukset ja kerhot 
Porinapiiri ma 21.11. klo 12, 
Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 21.11. 
klo 13, Hintan srk-talo.
Pikku Putiikki ti 22.11. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho ti 22.11. 
klo 10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 22.11. klo 17, 
Myllyojan srk-talo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
23.11. klo 17, Hintan srk-talo. 
Torstaikerho to 24.11. klo 11, 

Yli-Iin srk-talo. 
Piispankamari pe 25.11. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690. 
Vastaanotto muissa asiois-
sa sopimuksen mukaan ot-
tamalla yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

lähetit Laura ja Jukka Kää-
riäinen työskentelevät Tai-
wanissa. Kiinalainen sivi-
lisaatio on yksi maailman 
voimistuvista kulttuuripii-
reistä. Millainen se on ja 
miten kristillinen usko siel-
lä vaikuttaa? Makumaistiai-
sissa kiinalaisia vaikutteita. 
Mukana kanttori Anna-Kai-
sa Pitkänen. 

Musiikkitilaisuudet
Betlehemin yö -konsertti la 
19.11. klo 16 Oulunsalon kir-
kossa. Ks. ilmoitus. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
22.11. klo 9–10 Pysäkillä, 
Diakonian aamupuuro on 
tarkoitettu vähävaraisille ja 
yksinäisille oulunsalolaisille.

Diakonian aamu ma 21.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Paikalla seurakunnan 

Hiljaisuuden päivä 
torstaina          1.12. klo 12 Oulujoen pappilassa. 

Hiljaisuuden päivä alkaa Oulujoen pappilassa 1.12. klo 12 
ja päättyy klo 17 messuun Oulujoen kirkossa, messu on 
avoin kaikille. Hiljaisuuden päivään otetaan 8 osallistu-
jaa ja se on osallistujille maksuton. Päivää ohjaavat ret-
riitinohjaaja, pappi Soili Pitkänen ja nuorisotyönohjaaja 
Sari Meriläinen. Hiljaisuuden päivän ohjelmaan kuuluu 
rukoushetkiä, kahvivälipala, lepoa ja ulkoilua. Osallistu-
jat sitoutuvat olemaan puhumatta, ollaan hiljaa yhdessä. 
Rauhallinen ympäristö antaa mahdollisuuden kuunnella 
itseään ja Jumalaa – tule kokemaan hiljaisuuden siunaus! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 16.–27.11. Soili Pitkäsel-
le, p. 040 5064 244, soili.pitkanen@evl.fi.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Entisajan Joulumarkkinat 
la–su 19.–20.11. Oulunsalossa                                   
Oulunsalon Kotiseutumuseon idyllisessä pihapiiris-
sä järjestetään nyt viidettä kertaa Entisajan Joulu-
markkinat.
Näillä aitoa vanhan ajan tunnelmaa henkivillä 
markkinoilla voi ostaa itsetehtyjä käsitöitä, lei-
vonnaisia sekä joulun herkkuja tai tulla vain naut-
timaan lukuisista musiikkiesityksistä ja entisajan 
markkinahumusta. Myyjiä paikalla on noin sata; 
kojuissa ja teltoissa sekä sisätiloissa. Kävijöitä odo-
tellaan useita tuhansia, aiempien vuosien mukaan.
Markkinoilla voi nautiskella joulunajan ensimmäi-
set joulutortut, paistaa tikkupullaa ja herkutella 
riisipuurolla ja luumusopalla. Lapset voivat ratsas-
taa poneilla, rapsutella lampaita ja kertoa joulu-
pukille joulutoiveensa. Aitassa satutäti lukee van-
hanajan satuja ja lapset voivat osallistua ongin-
taan. Koko kaksipäiväisten markkinoiden ajan on 
tarjolla elävää musiikkia lukuisten kuorojen esittä-
mänä sekä tiernapoika-esitys.
Kirkossa järjestetään lauantaina joulukonsertti klo 
16 ja sunnuntaina entisajan messu klo 10.
Markkinat ovat osa Lumo -valofestivaalia ja sun-
nuntaina paikalla esiintyy Tulikukka show klo 15.
Markkinoiden pääjärjestäjänä on Oulunsalon ko-
tiseutuseura ry ja Luuppi, Valve, Oulunsalon seu-
rakunta sekä lukuisat muut yhteistyökumppanit

lauantaina 19.11. klo 16 kirkossa
Esiintymässä Tuiran seurakunnan D'amen-kuoro, 
jota johtaa kanttori Tommi Hekkala. 
Kuoroa avustaa kanttori Pirjo Mäntyvaara.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.

sunnuntaina 20.11. 
klo 10 kirkossa
Liturgina toimii Petri Sa-
tomaa, avustaa Riitta 
Markus-Wikstedt ja kirk-
koväärtinä on Tytti Hyvä-
rinen. Musiikista vastaa 
kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra sekä Uusi Ääni -kuoro. 
Messussa käytetään van-
haa messukaavaa, van-
hoja messusävelmiä, jot-
ka ovat vuodelta 1923 se-
kä vuoden 1938 virsikirjan 
virsiä. Kyseinen pyhä on 
Tuomio sunnuntai eli Kris-
tuksen kuninkuuden sun-
nuntai, kirkkovuoden vii-
meinen sunnuntai. 

Pentti "Pennu" 
Kortesluoman lähtömessu 
sunnuntaina 20.11. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Mukana myös Ou-
lujoen kirkkokuoro ja lapsi- ja nuoriso-
kuoro aCorde sekä lukuisia muita Pent-
ti Kortesluoman ystäviä ja työtoverei-
ta. Jumalanpalvelus radioidaan Ylen 
ykköskanavalla. Yhteiskuljetus Yli-Iis-
tä ja Ylikiimingistä. Messun jälkeen 
Pentti  Kortesluoman lähtöjuhla Myl-
lyojan seurakuntatalolla. Monipuolista 
ohjelmaa muun muassa Gaudiate-kuo-
ro. Keittolounas. Tervetuloa!

Lähetyksen 
joulupuuro 
ke 23.11. klo 18–19.30 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

Hartaus, joululauluja ja 
arvontaa. Vapaaehtoi-
nen maksu lähetystyön 
hyväksi.   

Sotaveteraanikuoron konsertti 
sunnuntaina 27.11. klo 16 Oulujoen kirkossa. 
Kuoroa johtaa Mihkel Koldits, urut Rauno Rännäli, 
ONMY:n Vaskiveikot, johtajana Mauri Kinnunen. Seu-
rakunnan tervehdys kirkkoherra Satu Saarinen. Käsioh-
jelma 10 euroa.  

Alfatiimin kokoaminen  
Oletko käynyt alfakurssin? Järjestämme 
alfakurssin Oulujoen seurakunnassa tam-
mikuussa 2017 Hintan seurakuntatalolla. 
Tule mukaan tekemään alfaa kanssamme.  
Tarvitsemme alfatiimiimme alfakurssin käyneitä ihmisiä. 
Ota yhteyttä pastori Terttu Laaksoseen, p. 044 3161 565 
tai kappalainen Ilkka Mäkiseen, p. 050 433 4095. 

Hyvän Mielen tapahtuma 
keskiviikkona 23.11. klo 13 Hintan srk-talossa. 
Mielenterveysviikon Hyvän Mielen tapahtuma. 
Liikutaan, lauletaan ja viihdytään yhdessä. 
Klo 13 Sanat ja sävelet johdattavat laulamaan yhdessä ja 
viemään ilot ja surut Taivaan Isälle. 
Klo 14 pullantuoksuiset päiväkahvit. 
Klo  14.30 Liikkuva Laulureppu liikuttaa ja laulattaa tuo-
den hyvää mieltä. 
Klo 15.15 valoa kotimatkalle. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa.

työntekijä ja vapaaehtoisia. 

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 24.11. 10, Yli-
kiimingin srk-talo. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 20.11. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, kanttori Tommi Hek-
kala. Hyvän mielen kirkko-
pyhä. 
Messu su 20.11. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Minna Salmi, avus-
taa Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää, kanttori Raakel Pöyhtä-
ri.  Pyhäkoulu saarnan aika-
na. Messussa lauletaan afro-
amerikkalaisia spirituaaleja. 
Messu su 20.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Juha Valppu, ehtoollisavus-
tajana Saija Timlin, kanttori 
Tommi Hekkala. Messun jäl-
keen vanhojen hengellisten 
laulujen yhteislaulutilaisuus. 
Laulattamassa Anne Kemp-
painen ja Eila Niskala. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.11. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Anu Ojala, 
kanttori Raakel Pöyhtäri.  
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi). su 
20.11. klo 16,  Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja, kanttori Santeri 
Vuopohja, kaksikielinen py-
häkoulu lapsille messun aika-
na, kirkkokahvit.
Iltamessu su 20.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Soili 
Pitkänen, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttori Anna 
Kälkäjä. 
Viikkomessu ke 23.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jon-
na Piirainen, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 18.11. klo 14, Caritas Mat-
riiti, Valtatie 37. Hartauden 
pitää Oulujoen seurakunnan 
pappi. Tervetuloa! 
Oulun rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat ja raamattuluok-
ka pe 18.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Kirkon tulevaisuus? la 19.11. 
klo 9.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Miesten aamupäi-
vä. Ks ilmoitus.
Seurat su 27.11. klo 15, Palo-
kan srk-koti. Seurapuhujat 
Ilkka Keränen ja Juhani Sep-
pänen. Kahvitarjoilu.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 412.
Diakonian ateria to 17.11. 
klo 12,  Rajakylän srk-koti. 
Diakonian ateria to 17.11. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Juttutupa ma 21.11. klo 10,  
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hartaus, aamupala ja yhdes-
säoloa omalla alueella. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092. 
Juttutupa ma 21.11. klo 11, 
Koskelan srk-koti. Tule ta-
paamaan muita aamuhar-
tauden ja kahvin kera sekä 
keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista. Juttutupaan 
ovat tervetulleita kaikki. Kes-
kustelemme ajankohtaisista 
aiheista ja vietämme aikaa 
hyvässä seurassa. 
Diakonian aamupala ke 
23.11. klo 10, Tuiran kirkko. 
Diakonian ateria to 24.11. 

Seniorien 
laulupiiri 

to 24.11. klo 14 
Rajakylän srk-kodissa. 

Yhteislauluna 
vanhoja koululauluja, 

hengellisiä lauluja
 ja virsiä.

klo 12, Rajakylän srk-koti. 
Sanaa ja rukousta to 24.11. 
klo 13, Palokan srk-koti. Sa-
naa ja rukousta kerhossa kes-
kustellaan hengellisistä asi-
oista, luetaan Raamattua ja 
rukoillaan. Lisätietoja: diako-
ni Heli Mattila, p. 040 5747 
145 tai heli.m.mattila@evl.fi. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri to 17.11. ja 
24.11. klo 12.30 Tuiran kirk-

ko, Sumppu. 
Seniorien laulupiiri to 17.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulupiirissä lauletaan 
yhteislauluina vanhoja kou-
lulauluja, hengellisiä laulu-
ja ja virsiä kanttorin johta-
mana. Mukana kanttori Anu 
Arvola-Greus sekä diakonia-
työntekijä Päivi Moilanen. 
Kahvitarjoilu! 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
ja 24.11. klo 13, Pyhän Tuo-

maan kirkko. Tervetuloa ker-
hoon! Eläkeläisten kerhossa 
on mukavaa yhdessä oloa. 
Kokoonnumme kahvikuppo-
sen äärelle keskustelemaan 
päivän aiheeseen liittyvis-
tä teemoista. Laulamme ja 
hiljennymme hartauden ää-
relle. Kerho on tarkoitettu 
eri-ikäisille eläkeläisille. Tie-
toa kerhosta voit kysyä dia-
koni Päivi Moilaselta, p. 040 
5747 064. 
Raamattupiiri to 17.11. ja 
24.11. klo 17, Rajakylän srk-
koti. Vetäjänä Jarmo 
Luoto. 
Käsityökerho 
pe 18.11. klo 
9.30–11.30 Py-
hän Tuomaan 
kirkko. Olet 
Tervetullut 
mukaan! Käsi-
työkerho on va-
paaehtoisten seu-
rakuntalaisten ylläpi-
tämä kerho. Kerhossa jokai-
nen voi tehdä käsitöitä oman 
kiinnostuksen mukaan. Ryh-
mässä on tehty käsitöitä 
myös diakonityön myyjäisiin 
sekä kastesukkia. Kerhoon 
ovat kaikki käsityön harras-
tajat tervetulleita! 
Tuiran seurakunnan Yökah-
vila pe 18.11. klo 20–23, Tui-
ran kirkko. Yökahvilat on 
tarkoitettu yläkouluikäisil-
le nuorille. Illat ovat pelai-
lua, juttelua ja pientä na-
postelua varten. Illoissa on 
mukana koulutettuja ohjaa-
jia ja seurakunnan työnteki-
jä. Yökahvilat ovat päihteet-
tömiä ja energiajuomavapai-

ta. Lisätietoja Anssi Putilalta 
p. 050 3408 982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi.
Käsityökerho ma 21.11. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
22.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 22.11. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Miestenpiiri ti 22.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustajana Ta-
pio Pokka: Suomi nousuun! - 
Kristillisen koulun rooli kan-

san tulevaisuudessa. 
Pateniemen ja 

Herukan dia-
koniapiiri ke 
23.11. klo 
13, Koske-
lan srk-koti. 
Lisätietoja: 
diakoni Heli 

Mattila, p. 040 
5747 145. 

Raamattu- ja lä-
hetyspiiri ke 23.11. 

klo 17, Pyhän Tuomaan kirk-
ko, Ystävänkammari. 
Tuiran kirkon olohuone ke 
23.11. klo 17, Tuiran kirk-
ko. Avoimet ovet yhdessä-
oloon ja keskusteluun. Tilai-
suuden jälkeen voi jäädä il-
takirkkoon. Tarjolla teetä ja 
keksejä.
Seniorien laulupiiri to 24.11. 
klo 14, Rajakylän srk-koti. 
Laulupiirissä lauletaan yh-
teislauluina vanhoja koulu-
lauluja, hengellisiä lauluja 
ja virsiä kanttorin johdolla. 
Mukana kanttori Anna Käl-
käjä sekä diakoniatyönteki-
jä. Kahvitarjoilu!

Varaa myyntipöytä joulumyyjäisistä
Ilmoittautumiset 30.11. mennessä 

tekstiviestillä p. 040 5747 172.
Pöytävuokra 10 €  lähetystyön hyväksi.

Myyjäiset 
lauantaina 17.12. klo 10 Tuiran kirkossa. 

Tule myymään itse tehtyjä ja uusia käsitöitä
tai elintarvikkeita.
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Myyjäiset
lauantaina 19.11. klo 11–13
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Myytävänä: 
lihakeittoa, hernekeittoa, 
ohraryynipuuroa, 
marjakeittoa, leivonnaisia, 
pientä suolaista sekä käsitöitä. 
Arvontaa ja tavarakirppispöytä. 
Tuotto alueen diakoniatyön hyväksi. 
Olet lämpöisesti tervetullut!

Järjestää:
Välivainion ja Puolivälinkankaan diakoniapiiri

Sururyhmä
Tuiran seurakunnassa alkaa uusi sururyhmä 15. joulu-
kuuta. Ryhmässä voi rauhassa keskittyä muistelemaan 
poismennyttä läheistään, jakaa omia ajatuksiaan, tun-
teitaan ja kysymyksiään toisten surevien kanssa. 
Ryhmä kokoontuu Tuiran kirkolla kuusi kertaa. Ilmoit-
tautuminen edellyttää sitoutumista jokaiseen ryhmä-
kertaan. Mukaan mahtuu seitsemän osallistujaa. 
Omaisen kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään noin 
kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta. 
Ryhmää ohjaavat pappi, traumapsykoterapeutti 
Minna Salmi ja diakoniatyöntekijä 
Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.12. mennessä 
Minnalle, p. 044 7453 846. 

Työttömien ja vähävaraisten 

jouluateria
torstaina 1.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Aloitamme messulla, jonka jälkeen on ruokailu. 
Tervetuloa.

Henkisen 
hyvinvoinnin 
kirkkopyhä 
alkaa messulla Tuiran kirkossa su 20.11. klo 10. 

Messun jälkeen Pateniemen diakoniapiiri tarjoaa kirk-
kokahvit seurakuntasalissa. Kahvin aikana mahdolli-
suus osallistua herkkukorin arvontaan diakoniatyön 
hyväksi. Kahvituksen jälkeen kaikille avoin pieni ti-
laisuus, jossa puhumassa mm. Oulun kriisikeskuksen 
johtaja Erja Saarela.
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Kirkon tulevaisuus? 
lauantaina 19.11. klo 9.30–12 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Miesten aamupäivä, jossa pohdimme kirkon 
tulevaisuutta rovasti Pekka Rehumäen 
Kirkkohallituksesta johdolla. Paikalla myös 
kirkkoherra Niilo Pesonen. Tilaisuus alkaa 
aamukahvilla klo 9.30 ja päättyy klo 12. 

A
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Avoinna ma, ti, to ja pe sekä la 26.11. 
klo 10–14, os. Nokelantie 48 B 

(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), p. 044 3161 720

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

 Kierrätystavaroiden loppuunmyynti 
marraskuussa. Alennukset jopa -50 %.

Tarinoita maailmalta pe 18.11. klo 12–13, Siipi.  
Lasten oikeudet, Marika Huttu.
Tarinoita maailmalta pe 25.11. klo 12–13, Siipi.  
Nuoren turvapaikanhakijan tie, Àrpàd Kovàcs.

Nuorten kaupunkiretki 18.–
19.11. Kuopioon.
Raamattukoulutuspäivä la 
19.11. klo 9 Pyhäjoen srk-ko-
dissa. Mukana Sansan henki-
löstöpäällikkö, pastori Mar-
ko Pihlajamaa.
Kynttiläkulkue ja hartaus su 
20.11. klo 16 Pulkkilassa. Kul-
kue itsemurhan tehneiden 
muistolle. Lähtö Suopursusta 
kirkolle. Hartaus Juha Luok-
kala. Iltakahvit Suopursussa. 
Järj. seurakunta ja mielenter-
veysyhdistys Suopursut.
Lankapiiri ma 21.11. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Seurakuntakerho: Piippo-
la: tiistaisin klo 12 Väinöläs-
sä. Pulkkila: torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 23.11. klo 10 srk-talos-
sa. Rantsila: to 24.11. klo 13 
srk-talossa.
Perhekerho: Kestilä: kes-
kiviikkoisin klo 10 kerho-
kodissa. Parittomilla viikoilla 
työntekijät paikalla. Pulkki-
la: keskiviikkoisin klo 10 ker-
hokodissa. Parillisilla viikoilla 
työntekijät paikalla. Rantsi-
la: maanantaisin klo 10 Nup-
pulassa.
Päiväkerho: Kestilä: tiistai-
sin klo 10 kerhokodissa. Pulk-
kila: perjantaisin klo 10 ker-
hokodissa. Pyhäntä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: torstaisin klo 12 
Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-
kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: keskiviikkoisin 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu   17.–24.11.2016

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa  17.–24.11.2016

Viikoittaiset 
kerhot
Päiväkerho 

3–5-vuotiaille 
keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhohuoneessa.

Kaikille avoin 
”viisasten kerho” 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
(kaikenikäisten 

perhekerho) 
torstaisin klo 10–11.30 

kirkolla.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 

torstaisin 
klo 15–16 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla. 

Messu su 20.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Àr-
pàd Kovàcs, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Elossa-kahavila pe 
18.11. klo 19 Keskus-
tan srk-talo, Isoka-
tu 17.
Tuomasmessu la 
19.11. klo 18 Kastel-
lin kirkossa, Töllintie 38. Ks. ilmoitus s. 11.
Kohtaamisia-raamis to 24.11. klo 18–19.30 Keskustan 
srk-talo.
Seuraavan Luukas-messun ma 5.12. suunnittelu ”Suo-
malaisena messuna” on käynnissä Facebookin ryhmässä 
”Luukas-messu”. Tervetuloa antamaan ideoita ja vinkkejä!

JÄRJESTÖT
Hetki yhdessä -ilta ma 21.11. klo 19 rukoushuoneella, 
Koulukatu 41. Siionin matkalauluja, yhdessäoloa sekä il-
tapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rauhan Sanan 
nuoria aikuisia.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 23.11. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli seurakuntasali, Yliopistokatu 7. 
Teemana: Raamatun kääntäminen. Puhe: Arto Seppä-
nen.
OPKOn opiskelijailta la 19.11. klo 17.30, Tuiran kirkon 
Maininki-salissa, Myllytie 5. Teemana: Mission impos-
sible. Puhe Marjaana Kotilainen.

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Eläkeliitto ti 22.11. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Tupperwa-
re-esittelijä Nina Lehto.
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set ke 23.11. klo 18 kirkolla. 
Yhteinen aamiainen (1 €) pe 
25.11. klo 7.30–9.15 srk-salissa.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 20.11. klo 14.30 kirkossa.

Kansainvälisyys – In English

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). 
Teafellowship after the service.  
Arabiankielinen hartaus Kaukovainion kappelilla sun-
nuntaisin klo 15.30. Hartaus on osin suomeksi. Teehetki 
hartauden jälkeen. Järjestäjänä sudanilaiset kristityt.

English Communion Service, englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) su 20.11. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen ko-
koontuminen. Weekly gathering for international peop-
le. Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. Kak-
sikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirk-
kokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa.

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Varttuneiden porinapiiri ti 22.11. klo 13.15–14.15 Heinä-
torin srk-talo. Kehitysvammaisille eläkeläisille. 
Keskustelukerho ti 22.11 klo 17–18.30, Heinäpään srk-
koti. Kerho eri ikäisille kehitysvammaisille.
Jumalanpalvelus pe 25.11. klo 13, Tahkokankaan palve-
lukeskus, Kiilakiventie 5. Mukana pastori Elina Hyvönen 
ja kanttori Taina Voutilainen.

KUULOVAMMAISTYÖ
Diakoniatyöntekijän vastaanotto. Diakonissa Anne-
Mari Kyllösen avoin vastaanotto ilman ajanvarausta ma 
ja to klo 9–11 Keskustan srk-talolla, 1. krs. 
Kuurojenpapin vastaanotto maanantaisin klo 11–12.30 
Keskustan srk-talossa. Viittomakieltä käyttävät seura-
kuntalaiset: kuurojenpappi Päivi Liitin avoimelle vas-
taanotolle voit tulla keskustelemaan uskon ja elämän 
asioista. Päivi Liiti, p. 044 7555 554.
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 17.11. ja 24.11.
klo 14 Keskustan srk-talossa. 
Viittomakielinen messu su 20.11. klo 12, Intiön srk-koti. 
Selkokielinen viittomakielinen messu.  Messun toimittaa 
kuurojenpappi Päivi Liiti. Kirkkokahvit.
Viittomakielinen messu su 20.11. klo 14.30 Palvelukes-
kus Runola. Toimittavat kuurojenpapit Päivi Liiti ja Lei-
la Ikonen.
Viittovien eläkeläisten päiväpiiri ke 23.11. klo 13, Kes-
kustan srk-talo. 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
24.10. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Tekstitulkatussa ker-
hossa hartaus, kahvit, toimintaa tai vierailijoita.
Ystäväilta to 24.11. klo 15.30 Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Hartaus, kahvit ja toiminta- tai askarte-
lutuokio.
Hyvä tietää -luento pe 25.11. klo 9.30 Keskustan srk-ta-
lo. Aloitamme kahvilla. Tulkattu luentotilaisuus klo 10–
12. Mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lounaalle Ra-
vintola Pokkiseen. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Retki Haaparantaan Ikeaan to 1.12. Lähtö  klo 9.45 lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturista ja paluu n. klo 16.30. 
Retken hinta 10 € sis. matkat ja lounaan. Varaa mukaa-
si tasaraha. Oma opas mukaan, oppaan retkimaksu jää 
itse maksettavaksi.  Ilmoittautumiset ruokavalioineen 
21.11. mennessä  PPN ry:lle p. 08 3115 653. Erillistä ret-
kikirjettä ei lähetetä. Järj. Oulun seurakuntien näkövam-
maistyö ja Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry. 
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 24.11. 
klo 13 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 
2. Aloita Raamatun lukeminen! Keskustelun lomassa 
juomme kahvit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alka-
en Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä. 
Näkövammaisten lasten perheiden joulujuhla sunnun-
taina 11.12. klo 11.30–15 Lämsänjärven leirikeskuksessa. 
Yhdessäoloa hartauden, joulupuuron,  yhteislaulun ja 
askartelun äärellä. Ilmoittautumiset erityisruokavali-
oineen 25.11. mennessä Anne Kankaalle anne.kangas@
eduouka.fi tai p. 040 5172801. Järj. Oulun seurakuntien 
näkövammaistyö ja Näkövammaiset lapset ry. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 18.11. ja 25.11. klo 13–15 Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.
Tavoiteryhmä ma 21.11. klo 10–12, Keskustan srk-talo.  
Vertaistukiryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville 
miehille ja naisille.
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
24.11. klo 17–19 Keskustan srk-talo. Vertaistukea huu-
meiden käyttäjien läheisille. 

Kuka 
kuuntelisi mua?

– myös erityislasten 
sisarukset 

tarvitsevat huomiota

Lämpimästi tervetuloa 
mukaan viettämään 

iltaa kahvin äärelle ja 
keskustelemaan 

erityislasten sisarusten
kokemuksista!

keskiviikkona 23.11. klo 18–20
Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu. 

Keskustelun alustajana toimii Milla Bergman 
Erityinen sisaruus -projektista 

(lisätietoja: www.erityinensisaruus.fi/etusivu).
Tilaisuuden aikana on mahdollisuus lastenhoitoon.

Ilmoittautumiset: christa.moilanen@evl.fi
Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisen 

tarpeen lastenhoitoon sekä erityisruokavaliot.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä
Oulun kaupunki, Oulun kehitysvammaisten Tuki ry, 

Oulun seurakuntayhtymä & Erityinen sisaruus -projekti



17Rauhan Tervehdys  |  Nro 35  | 17.–24.11.2016

 

 

 

 

 
  

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu   17.–24.11.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Virasto aloittaa uudessa ti-
lassa: Ylipääntie 11 ke 16.11 
alkaen. Virasto avoinna ma 
ja ke klo 9–14 ja pe klo 9–12.
Lasten kerhotoiminta aloit-
taa uusissa tiloissa viikolla 
46, osoite Ylipääntie 11, li-
sätietoa Siljalta, p. 044 775 
0601.
Perhekerho muuttotouhu-
jen vuoksi seuraavan kerran 
to 24.11. klo 10 srk-talossa. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 18.11. klo 17.30–19 
srk-talossa, monenlaista toi-
mintaa ja puuhaa sekä Raa-
mattuopetus ja nyyttärit.

Friday night 5.–7.-luokka-
laisille pe 18.11. klo 19.15–21 
srk-talossa, monenlaista toi-
mintaa ja puuhaa sekä Raa-
mattuopetus ja nyyttärit.
Raamattupiiri ti 22.11. klo 
18.30 srk-talossa, 1 Tim.5.
Kuoroharjoitukset ke 23.11. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Pe 18.11. 
klo 19 raamattuluokat H. Si-

Sanajumalanpalvelus sekä 
uuden toimitilan siunaaminen 

sunnuntaina 20.11. klo 10 srk-talossa

Toimittaa Markku Tölli, kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 
työntekijät avustavat. 

Jumalanpalveluksen jälkeen täytekakkukahvit sekä 
uuteen toimitilaan tutustuminen. 

munalla (pienet) ja J. Pernul-
la (isot). Su 20.11. klo 12 py-
häkoulut kk: Jaakko Klaavol-
la, lk: Jari Myllysellä ja yp: Mi-
ka Jokitalolla, klo 15.30 seu-
rat Lumilyhdyssä. Ma 21.11. 
klo 19 miestenilta ry:llä. Ke 
23.11. klo 10 puurokerho J. 
Saukolla. Päiväkerhot ti, ke 
ja to klo 17–18.30 ry:llä.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 20.11. klo 10 
Kestilän kirkossa. Toimittaa Juha Luokkala, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

Messu su 20.11. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.

klo 16.30 srk-kodissa. Pulkki-
la: Askartelu- ja kokkikerho 
maanantaisin klo 14.15 ker-
hokodissa. Pyhäntä: Puuha-
kerho tiistaisin klo 14.30 ker-
hotilassa. Tavastkengän vark-
karit torstaisin klo 16 Tavast-
kengän koululla. Rantsila: 
Poikakerho tiistaisin klo 15 
Nuppulassa. Hovin varkkarit 
torstaisin klo 15 Hovin kou-
lulla. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 20.11. klo 19 ry:llä. 
Raimo Katainen. Pulkkila: 
Seurat su 20.11. klo 13 Koivu-
lehdossa. Tapani Kopsa. Seu-
rat su 20.11. klo 14 ry:llä. Py-
häntä: Hartaus su 20.11. klo 

12.30 Nestorissa. Seurat su 
20.11. klo 16 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 23.11. klo 18.30 Halo-
sella. Rantsila: Ompeluseu-
rat pe 18.11. klo 19 ry:llä. Seu-
rat su 20.11. klo 18.30 ry:llä.
Kuorot: Kestilä: kirkkokuo-
ro keskiviikkoisin klo 17 srk-
kodissa. Pulkkila: Kirkkokuo-
ro torstaisin klo 13.30 ja Stel-
lat klo 15.15 srk-talossa. Py-
häntä: lapsikuoro to 3.11. klo 
17.30 ja mieskuoro klo 19 srk-
talossa. Rantsila: Veteraani-
kuoro keskiviikkoisin klo 11 
ja Stellat klo 15 srk-talossa. 
Kappelikuoro torstaisin klo 
18.30 srk-talossa.

 

Kuollut: 
Veikko Antero Kangas 83 (Pyhäntä), 
Elma Marjatta Moisala 85 (Pyhäntä)

Perinteinen 
jouluaskartelu- 
ja kirppisilta
tiistaina 22.11. 
klo 16–19 
Rantsilan srk-talossa.

Tule tekemään ja hakemaan ideoita joulun 
askarteluihin! Askartelumaksu 2 € / hlö.
Myyntipuolella kirppistavaraa, 
leivonnaisia arvontaa…
Tule tekemään löytöjä ja myymään 
tarpeeton tavara pois!
Pöytävaraukset Eeva-Liisalta, p. 044 5181 171.

Lapsen oikeuksien päivä 
sunnuntaina 20.11. klo 14–16

Perhetapahtuma Pyhännän srk-talossa
Ohjelmassa mm. askartelua,

leikkiä, hartaus
kakkukahvit

järj. Siikalatvan seurakunta ja 
MLL:n Pyhännän yhdistys

Tervetuloa!

 

Kyläjoulukalenteriin 2016 
on vielä joitakin luukkupäiviä tarjolla 

– vapaat päivät voi tarkistaa Hailuodon 
seurakunnan nettisivulta. 

Pienikin on kaunista – vaikkapa jouluinen ikkuna, 
jota saa käydä katsomassa. 

Varaa oma "luukkupäiväsi" Kaisamarjalta 
(kaisamarja.stockell@evl.fi tai p. 040 7430 381).

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Kastettu: 
Ellinoora Aino Sofia Aspegren

Joulumyyjäiset
  Pulkkilassa Pyhännällä
  pe 2.12. klo 13–15 la 3.12. klo 10
  seurakuntatalossa seurakuntatalossa
  

Pyhännän pöytävaraukset Eija Niilekselä,
p. 040 5092 390 (5 € / pöytä).

Pulkkilassa ei ole pöytävarauksia.

Lahjoituksia arpajaisvoitoksi otetaan vastaan!
Tuotto lähetystyölle.

M a r k ku Tö l l i

Alli Marjaniemi ja Helvi Lehto olivat reippaina aamiaisemäntinä viime 
viikon aamiaisella.

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Kempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele

Kirkkoherranviraston 
aukioloajat  
ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Raamatun äärellä -ilta to 
17.11. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 18.11. srk-ta-
lolla. Aamupala eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen niin kauan kuin tava-
raa riittää. Kierrätystori klo 
9.30–11.
Esikko-vanhemmat ma 21.11. 
klo 10 srk-talolla. Ensimmäi-
sen lapsen saaneille vanhem-
mille ja pienokaisille. Mukana 
diakoni Ritva Sassali ja Marita 
Harjula, varhaisen tuen per-

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Messu su 20.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg, avus-
tava pappi Maisa Hauta-
mäki. Oulun Seudun Ag-
rologit osallistuvat mes-
suun 80-vuotisjuhlansa 
merkeissä.
Muskarikirkko su 20.11. 
klo 15 Vanamo-salissa.Toi-
mittaa ja saarnaa Maisa 
Hautamäki, avustamassa 
Ari Natunen, Tuija Mouru-
järvi ja Sirkka Puusaari.

Kastettu: Elmo Aarne 
Olavi Anttila, Iisa 
Katariina Lehto, Nanna-
Sofia Adella Näsänen, 
Eevi Inkeri Orava, Eelis 
Olavi Jeremias Toppila
Avioliittoon vihitty: Esa 
Pertti Johannes Näsänen 
ja Tanja Natalja Tulppo

sa liikunnan merkityksestä. 
Perhekerhot Koti-Pietiläs-
sä ja Vanamossa ke 23.11. klo 
9.30–11.
Seurakuntakerho ke 23.11. 
klo 12 srk-talolla. Vaiheita 
diakoniatyössä, kertoilee dia-
konissa Sinikka. 
Kuorot ke 23.11. klo 17 Celes-
te kirkossa ja Tähdet srk-talol-
la, klo 18.30 Minka kirkossa ja 
Kirkkolaulajat srk-talolla.
Kierrätystori pe 25.11. klo 
9.30–11 Lähestysvintillä.
Ystävärengas pe 25.11. klo 
12 seurakuntatalolla. Muka-
na Hanna Korri säestämässä.
Partio: 18.–19.11. (marras-
kuun aikana) Hamina-Kaa-
mos -16 ja Karhunkaato -16 
osastoittain/ryhmittäin. Ke 

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodilla.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 11–17. Tule juttelemaan!
Seurakunnan diakoniatyön 
lentopallovuoro la klo 15–
16.30 Santamäen koululla. 
Tervetuloa pelaamaan!

Messu su 20.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Päivi 
Ollikainen, messudiakoni 
Noora Kutilainen, kantto-
ri Taru Pisto. Musiikkiavus-
tus Aiolos-kuoro, johtaa 
Satu Korpi. Lasten kirkko-
hetki monitoimitilassa.
Kuuntele Pyhän 
Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 17.11. klo 18.30 
LÄNSI Kokkonen, Tuomipol-
ku 4 ja ITÄ Paaso, Linnatie 13. 
Raamattuluokka 4.–5.-lk pe 
18.11. klo 18 Tolonen, Kurik-
katie 11.  Raamattuluokka 6.–
8.-lk pe 18.11. klo 18 Käkelä, 
Niittyrannantie 142. Veli-ilta 
pe 18.11. klo 18.30 ry:llä. Py-

Kastetut: 
Eero Valtteri Mällinen, 
Olli Sebastian Säily
Vihityt: Sami Petteri 
Meriläinen ja Anna-Mari 
Katariina Remes
Kuollut: Salli Kaarina 
Saari s. Ängeslevä 72, 
Yrjö Olavi Kajula 66

Freeim
ag

es

Perhekerhot: ks. kotisivut. 
Varhaisnuorten kuoro to klo 
15.30–16.15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro to klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 18.11. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Versot su 20.11. klo 16 kir-
kossa.
Hanna-rukouspiiri ti 22.11. 
klo 18 Keskustan srk-talon ko-
koushuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 23.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläiset piirit: Päiväpii-
ri to 24.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 24.11. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 24.11. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot ks. 
kempeleenseurakunta.fi. 
Joululeiri 1.–7.-lk 9.–11.12. Lei-
rikeskus Luurinmutkassa. Ilm. 
27.11. menn. kempeleenseu-
rakunta.fi/ilmoittautuminen.

hetyöntekijä.
Lähetysvintti ma 21.11. klo 12.
Omaishoitajaryhmä ma 
21.11. klo 13.30 srk-talolla. 
Omaishoitajalle, jonka hoi-
dettava on Palvelukodissa. 
ohjaajana diakonissa Sinikka 
Ilmonen.
Neulekahvila ma 21.11. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Kaikil-
le avoin ryhmä. Tule käsityön 
kanssa tai ilman iltakahville.
Kierrätystori ma 21.11. klo 
17.30 Lähetysvintin alaker-
rassa.
Perhekerho srk-talolla ti 
22.11. klo 9.30–11.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
22.11. klo 12 Kotikololla. Vie-
raana Tuomas Tervonen Li-
mingan kunnasta kertomas-

23.11. päivystys partiotoimis-
tossa klo 15–17. La 26.11. par-
tiolaiset ovat mukana Wan-
han ajan joulussa. Tarkem-
mat tiedot löydät www.niit-
tykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  To 17.11. 
klo 19 sisarilta ry:llä. Pe 18.11. 
klo 18.30 raamattuluokka 7.–
8. + nuoret ry:llä. Su 20.11 klo 
12 pyhäkoulut ja klo 14 seurat 
Niittypirtin palvelutalolla se-
kä klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä. 

To 24.11. klo 12 varttuneiden 
kerho ry:llä. Pe 25.11. klo 19 
alueellinen nuortenilta Kem-
peleen ry:llä ja klo 18.30 raa-
mattuluokka 7.–8. ry:llä

Kirkko- tai kerhokyyti-
seteleitä vähävaraisil-
le saatavilla diakoniatoi-
mistosta. Seteli voimassa 
vuoden loppuun. 
P. 044 7521 226/ Ilmonen.

"Suurin on rakkaus" – Raamatturetriitti 
2.–4.12. Luurinmutkan leirikeskuksessa.
Raamatturetriitti on mukavaa yhdessäoloa toisten kans-
sa ja Jumalan sanan äärellä. Viikonlopun aikana syvenny-
tään Paavalin kirjoittamaan 1. Korinttilaiskirjeeseen. Kir-
jettä pohditaan niin itsenäisesti lukien kuin yhdessä kes-
kustellen.  Lähde rohkeasti mukaan  riippumatta siitä on-
ko Raamattu sinulle ennestään tuttu vai tuntematon. Vii-
konlopun täysihoitohinta on 1 hh 70 € (huoneita rajoitet-
tu määrä) ja 2 hh 50 €. 
llmoittautuminen Paulus Pikkaraiselle 23.11. mennessä: 
paulus.pikkarainen@evl.fi tai p. 040 7790 259. 

Yhteiskristillinen Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 20.11. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
Illan aiheena: Kristus, kaikkeuden Herra. Puhujina Juha 
Maalismaa, Raimo Lämpsä ja Kai Similä. Musiikki Versot. 
Rukouspalvelu ja iltapala.

Lahjoita jouluiloa! 
Adventin ajan messuissa 
27.11. lähtien on mahdol-
lisuus osallistua tavara-
kolehtiin. Kirkon aulassa 
on kori, johon voit lahjoit-
taa esim. hygieniatuottei-
ta, kahvia, suklaata, pipa-
reita, glögiä, riisiä, kynt-
tilöitä, villasukkia, lapsil-
le piirustusvälineitä jne. 
Kempeleen seurakunnan 
diakoniatyö kokoaa ta-
varakolehtien tuotteista 
joulupaketteja vähävarai-
sille kempeleläisille.

häkoulut su 20.11. klo 12: Haa-
pakoski, Keinäsentie 43, Kok-
koks-Haapamaa, Luukkonen, 
Kiurunkuja 4, Santamäki, Tak-
kunen, Ollakantie 31, Keskus-
ta-Ollila, Virrankari, Taikakuja 
3, Linnak., Pulkkinen Marja ja 
Juha, Paituri. Seurat su 20.11. 
klo 16 ry:llä (väliajalla julkai-

suinfo). Päiväkerho ma 21.11. 
klo 17.30 ry:llä. Tiistaikerho 
22.11. klo 12 ry:llä. Päiväkerho 
ti 22.11. klo 17.30 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Ko-
dinilta pe 18.11. klo 19 pyhä-
koulupiireittäin kodeissa. 
Seurakuntapäivä su 20.11. 
klo 16 ry:llä.

lauantaina 26.11. klo 10–15 
Limingan pappilan pihapiirissä

Puurokahvila seurakuntatalolla. 
Puurokahvila seurakuntatalolla. Puuro ja soppa 3€, 
kahvi/tee 1,50€, mehu 0,50€, joulutorttu 1,50€. Elävää 
musiikkia mm. Celeste-kuoro. Paikalla myös Kirkon 
ulkomaanavun myyntipöytä. 
Jouluseimi pihapiirissä. 
Seimen luona voit käydä katsomassa eläimiä. 
Lähetysvintillä maistiaisina itämäistä teetä 
ja mahdollisuus tutustua Vintin toimintaan 
ja tuotteisiin. Myynnissä mm. villasukkia, 
lapasia, räsymattoja ja leivonnaisia. 
Kierrätystori Lähetysvintin alakerrassa. 
Voit hakea tarvitsemaasi tai tuoda hyväkuntoisia 
vaatteita, leluja, astioita ja kodintekstiilejä.
Nimikkolähettimme Oskari ja Anna-Riitta 
Holmström Tansaniasta tavattavissa Pappilan 
salissa klo 10–14. Tule kuuntelemaan viimeisimmät 
kuulumiset heidän työstään Tansaniassa.
Sudenpennut myyvät partiolaisten 
adventtikalentereita.
”Tulkoon joulu”  Merikosken Laulun konsertti 
klo 18 kirkossa. Vapaa pääsy.

Joululahjojen valmistusta, tonttuilua ja 
tunnelmointia, joulun sanomaa unohtamatta. 

Hinta 30€. Ilmoittaudu 18.11.–7.12. 
www.nuorisonurkka.fi/ajankohtaista/ilmoittaudu

Leikkaa talteen!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

  www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vs. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vt. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kastettu: 
Matteo Eevert Karhumaa

Kuollut: 
Urho Eemil Anselmi 

Ervasti 92, 
Tyyne Airikki Aliina 
Korva s. Pirkola 78

Hartaus ja ehtoollinen to 
17.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus ja ehtoollinen to 
17.11. klo 14 Helmin kodissa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Naisten ilta to 17.11. klo 18 
Koortilassa.
Iltahartaus to 17.11. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen. 
Taize- lauluilta pe 18.11. klo 
18.30 Laitasaaren rukous-
huoneella.
Aikuisten raamattupiiri su 
20.11. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Ompeluseurat ma 21.11. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. Ota omat sak-
set mukaan, leikkelemme 
matonkuteita.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 22.11. klo 12 rukoushuo-
neella, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 22.11. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla, Jouni 
Heikkinen.
Miesten ilta ti 22.11. klo 18 
Koortilassa. 
Hartaus ke 23.11. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 23.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Virsi-ilta ke 23.11. klo 18.30 

seurakuntatalossa. 
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 24.11. klo 11 kappelis-
sa, Ossi Kajava. Tutustutaan 
virsikirjan uuden lisävihkon 
virsiin. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. Huom! Ja-
ettavan tavaramäärän lisään-
nyttyä ota mukaasi varakassi!
Kuorot: Ke 23.11. klo 18.30 
kuorot mukana uusien virsi-
en lauluillassa. 
Lapset/ perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren rauhanyhdistyksen 
tiloissa Päivärinteellä sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. 
Nuoret/ rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta  to 
17.11. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Päivystys nuo-
risotoimistolla pe 18.11. klo 

15–17. Yökahvila Valopilik-
ku la 19.11. klo 19–24 yläkou-
lun tiloissa. Nuortenilta  ke 
23.11. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja to 
24.11. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Taize lauluilta 
pe 18.11. klo 18.30. Ompelu-
seurat ma 21.11. klo 18. Seu-
rakuntapiiri ti 22.11. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 17.11. klo 18.30 raamat-
tupiiri ry:llä. La 19.11. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät klo 
19: 4.–6.-lk V. Pirnes ja 7.–8.-
lk R. Saartoala. Su 20.11. klo 
12 pyhäkoulut: Kk-Anttila 
A. Jokitalo, Korivaara Hyvä-
ri, Pälli A. Pitkänen, Suokylä 
T. Karhumaa. Klo 17 opistoil-
ta ry:llä. Ma 21.11. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 24.11. klo 
18.30 ompeluseurat Leena ja 
Teemu Oikarisella sekä Anni 
ja Lauri Keräsellä.

Messu su 20.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 18.11. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 19.11. klo 19 
raamattuluokat: pienet Ih-
me, isot Saartoala. Su 20.11. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Törmänen, Laitasaari Hint-
sala, Huovila Vatjus. Klo 17 
seurat ja julkaisuilta ry:llä. 
Ke 23.11. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä.

Sanajumalanpalvelus 
su 20.11. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho. Muualla rip-
pikoulunsa käyvien kirk-
kopyhä.
Messu su 20.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Heikki Lumiaho.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 17.11. klo 17.30 Temmek-
sen srk-talolla.
Hartaus ke 23.11. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Hartaus to 24.11. klo 12 Ko-
tolassa.
Nuttupiiri to 24.11. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
Nuortenilta ti 22.11. klo 18 

Kuollut: 
Reijo Antero 
Kantola 61

Freeim
ag

es

to 24.11. klo 18-
19.30 Tyrnävän srk-
talolla. Aiheena 
käskyt 6-7 ja uu-
det virret. Teemu 
Isokääntä ja Pentti 
Korkiakoski.

Kinkerit

Reformaation juhlavuoden kinkerit 
 

 

 

 

Mihin käskyt kehottavat ja 

vapauttavat tänä päivänä? Miten soivat uuden 

lisävihkon virret? 

 

 Kinkerit syksyllä 2016       

To 3.11. klo 18-19.30 Murron rukoushuoneella; 

aiheena käskyt 1-3 ja uudet virret 

To 10.11. klo 18-19.30 Tyrnävän seurakuntatalon 

kahviossa; käskyt 4-5 ja uudet virret 

To 24.11. klo 18-19.30  Tyrnävän seurakuntatalon 

kahviossa; käskyt 6-7 ja uudet virret 

To 1.12. klo 18-19.30 Temmeksen seurakuntatalolla;           

käskyt 8-10 ja uudet virret 

             

Jos kotoa löytyy katekismus, ota se mukaan! 

Taize lauluilta
perjantaina 18.11. klo 19 Laitasaaren 
rukoushuoneella, Rantatie 190.
Laulamme yhdessä ylikiiminkiläisen SELA-laulu-
ryhmän johdolla, välillä raamatun lukua ja rukouksia.
Lopuksi pientä purtavaa. Vapaaehtoinen maksu.
Lämpimästi tervetuloa!

Murron kerhotilassa ja to 
24.11. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
30.11. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka ja pitsail-
ta pe 18.11. klo 19 ry:llä. Su 
20.11. klo 12 ruokailu ja klo 
13 seurakuntapäivä ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Kodinilta pe 18.11. klo 19 ko-
deissa. Seurakuntapäivä su 
20.11. klo 16 ry:llä.

murrosikäisten nuorten vanhemmille
torstaina 17.11. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 

Luento Riitta Alatalo sekä keskustelua aiheesta: 
Murrosikä – mahdollisuus vai haaste? Kahvit. 

Järj. Vanhempien akatemia ja Tyrnävän seurakunta.

Avoin vanhempainilta 
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Virsi-ilta 
keskiviikkona 23.11. klo 18.30 seurakuntatalossa. 
Tutustumme virsikirjan uuden lisävihkon virsiin 
kanttorin johdolla, yhdessä kuorojen kanssa laulaen. 
Kahvi / teetarjoilu. Tervetuloa!

Miesten ilta 
tiistaina 22.11. klo 18  Koortilan
toimintakeskuksen kodalla.

Jouni kertoo pappilan vanhasta historiasta ja Ossin 
johdolla laulamme uusia virsiä sekä vietämme yhdessä 
rentouttavaa iltaa makkaranpaiston ja saunomisen 
lomassa (mukaan oma pyyhe). Lämpimästi tervetuloa!

Kirkkoherra Jouni ja kanttori Ossi  

Jouluelintarvikekeräys
Seurakunnan diakoniatyö haastaa kaikki tyrnäväläiset ja 
muutkin perinteiseen elintarvikekeräykseen vähävarais-
ten perheiden ja yksineläjien auttamiseksi!
Voit lahjoittaa kuivaelintarvikkeita (kuten kahvia, tee-
tä, jauhoja, hiutaleita, suurimoita, riisiä…) ja säilykkei-
tä toimitettavaksi joulun alla kotitalouksiin, joissa on ta-
loudellista hätää.

Elintarvikkeiden vastaanotto tapahtuu:
ke 7.12. klo 16–18 
Temmeksen srk-talolla, Petäjäsuvannontie 2
to 8.12. klo 12–17 
Tyrnävän srk-talolla, Mankilantie 1
to 8.12. klo 16–18 
Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2

Jos et pääse tulemaan edellä mainittuina ajankohtina, 
soita ja sovitaan sinulle sopiva aika
Salme Kinnunen, p. 044 7372 631
Riitta Pesonen, p. 044 7372 630

Tehdään yhdessä hyvä Joulumieli!

perjantaina 25.11. klo 19 Tyrnävän kirkossa.
Vapaa pääsy.

Järj. Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta, 
Tyrnävän Osuuspankki

www.petrilaaksonen.net
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  Postia & Palautetta

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaan päivään 
mahtui kokoustamista ja varaston siivousta. 

Torstai on toivoa täynnä. Niin ajattelen, kun herään uu-
teen työpäivään. Kahdeksan maissa vastassa on hil-
jainen Toimitalo. Lastenohjaajat olivat tulleet jo puo-
li kahdeksan aikaan. Reipasta, ajattelen. Laitan kahvit 

tippumaan ja avaan tietokoneen. Ruksailen lukematta ros-
kiksiin mainossähköpostit. Luen uudet viestit. Osaan vas-
taan lyhyesti kuittaamalla. Osan siirrän kansioon ”kesken-
eräiset”, palaan niihin myöhemmin. 

Valmistelen yhdeksältä alkavaa palaveria. Asetan kahvi-
kupit, servetit ja pullat ojennukseen. Työntekijä toisensa pe-
rään vilahtaa työhuoneeni ohitse ja huikkaamme hyvät huo-
menet. Työporukan WhatsApp-ringissä kysellään, missä on 
rintanappikone (ollut piilossa jo monta päivää) ja kirjasto-
huoneen matto. 

 Kokouksessa käymme 
seurakunnan yhteistyö-
kumppaneiden kanssa läpi 
tulevan vuoden kalenterin. 
Saamme sovittua muutok-
sen, joka on odottanut rat-
kaisua jo monta vuotta. 
Torstai on toivoa täynnä.

Puhelin soi harvaksel-
taan. Lupaudun toimit-
tamaan kasteen ja sovin 
vihkikeskustelun ajan-
kohdan. Toimistopäi-
vä täyttyy monista yh-
teydenotoista, yhteisis-
tä palavereista ja toi-
minnan suunnittelusta. 
WhatsApp kertoo, että 
matto on löytynyt.

 Seurakuntakerho kokoontuu. Tällä kertaa ei ole minun 
vuoroni pitää hartautta. Saan inspiraation Matti-suntion 
kanssa siivota yhden varaston.

Yksi työntekijä jää viikon sairaslomalle. Jaan tehtäviä, itse-
ni määrään sunnuntain messuun avustajaksi. Jumalanpalve-
lustehtävät ovat hyvin mieluisia. Silloin saa olla kirkon työn 
ytimessä.

Iltapäivällä laulutunnilla opettaja saa minut innostumaan 
korkeista sävelistä. Nyt on ääni avattu valmiiksi illan seura-
kuntaneuvoston kokousta varten. 

Pidän pienen alkuhartauden, jonka jälkeen mennään asi-
aan. Listalla on kolehtisuunnitelma 2017 ja lausunnon anta-
minen kapitulille avoimeksi tulevasta kappalaisen virasta. 
Kokous sujuu sutjakkaasti ja pääasiassa naurussa suin.

Illan päätteeksi WhatsAppiin tulee viesti, että nappiko-
ne on löytynyt. Kannattaa aina toivoa ja toivottaa hyvää työ-
päivää.

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimituspäällikkö Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
VERKKOJULKAISU www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. Huom. ilmoitustila on 
varattava 8 pv ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10 % per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. 
Jos et halua Rauhan Tervehdystä ja muita 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 
           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Tämän vuoden viimei-
nen Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 22.12. Tuossa 
lehdessä julkaisemme 

mielellämme lukijoiden kir-
joittamia jouluaiheisia runoja  
ja heidän ottamiaan valokuvia.

Lähetä meille runo (max            
1 000 merkkiä) tai kuva sähkö-
postiin toimitus@rauhanter-
vehdys.fi ennen 12.12. Muistat-
han laittaa mukaan yhteystietosi.

Toimitus valitsee julkaista-
vat tekstit ja kuvat. Kuvan yh-

teyteen voit laittaa lyhyehkön 
kuvatekstin.

Kiitos, kun teet kanssamme 
joulun lehteä.

RAUHAN TERVEHDYKSEN
TOIMITUS

Etsimme jouluisia runoja ja kuvia

Saviruukku soi kapakassa
– Hyvä homma. Missä näitä lau-
luja lauletaan seuraavalla kerralla?

Kysymys esitettiin viime tors-
taina oululaisessa Tuba-ravinto-
lassa Tuiran kanttorille Anu Ar-
vola-Greusille.

Kauneimpia ja kauheimpia 
hengellisiä lauluja oli laulettu 
lähes puolentoista tunnin ajan, 
mutta yleisö kyseli jo seuraavaa 
mahdollisuutta veisata yhdessä 
tuttuja seurakuntabiisejä, kuten 
Lapsuuden usko ja Saviruukku.

Ravintolailta pohjautui toive-
lauluihin. Niitä oli saanut lähet-
tää etukäteen Arvola-Greusille, 
mutta tilaisuuden aikanakin vielä 
ennätti pyytämään juuri sitä kap-
paletta, joka meni ”iholle” hyväs-
sä tai pahassa.

Lähdettiin ulos
kun kehotettiin
Tuban lauluilta oli osa Oulun 
seurakuntien kirkkomusiikki-
viikkoa, joka päättyi viime per-
jantaina. Illan kanttori näki ra-
vintolassa laulamisen tuulettavan 
sopivasti musiikkiviikkoa, joka 
sisälsi runsaasti klassista musiik-
kia kirkkotiloissa. 

– Seurakunnan työntekijöitä 
hoputetaan lähtemään ulos kir-
koista ihmisten pariin. Siksi tu-
limme laulamaan tänne ravinto-
laan, Arvola-Greus selvitti tapah-
tuman syntyideaa.

Lauluillan bändissä soittivat 
musiikkikasvatuksen opiskelijat 
Mikko Keskinen ja Jukka Lau-
nonen sekä musiikkikasvatuksen 

opettaja Kari Kuivamäki. 

Raja-aidat ovat
mennyttä keskustelua
Kolmikolle hengellisten laulujen 
soittaminen ravintolassa oli mu-
kava kokemus.

– Kaikenlaisen musiikin pi-
tää soida eri paikoissa. Raja-aidat 
ovat vanhaa ajattelua. Sopivatko 
virret kapakkaan tai sopiiko su-
vivirsi kouluun? Nämä kysymyk-
set ovat mielestäni turhia, Kuiva-
mäki totesi.

Bändiläisten mukaan juuri 
hengelliset laulut ovat yhteislau-
lujen ydintä, ja tekstit välittävät 
usein ihmisten syvimpiä tuntoja. 

RIITTA HIRVONEN

Mikko Keskinen, Jukka Launonen ja Kari Kuivamäki eivät arkaile soittaa hengellistä laulua ravintolayleisölle. Tuba-ravintolassa 
laulaminen piti vain lopettaa reilun tunnin jälkeen, koska toiveita olisi riittänyt aina lisää.

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


