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Vastarannan Kiiski 

Kohtaamiset ovat ryhmäjakoja tärkeämpiä

Pääkirjoitus

Ihme 
sinnittelijä
Kolumnisti Lahja Pyykösen mukaan kris-
tinusko on ihme sinnittelijä. 
”On itse asiassa suuri ihme, ettei kirkko 
jo aikaa sitten ole hävinnyt olemattomiin.

Luulisi, että vainot, harhaopit, sisäiset 
riidat, oppikeskustelut ja hajoamisen uhka 
olisivat vieneet vähemmälläkin kiduttami-
sella kuolonuneen. Mutta vielä 2000 vuot-
ta apostolien jälkeen kirkko on olemassa ja 
tunnustaa apostolista uskoa.

Risto A. Ahonen sanoo, että kirkon elä-
mään on sisäänrakennettu salattu, suun-
taa ohjaava korjausliike. Se antaa kirkon 
elämälle suunnan ja uudistaa sen.

Suunnanmuutos näkyy siinä, että län-
simaiset kirkot ovat murroksessa, mutta 
kirkot kasvavat vauhdilla toisella puolella 
maapalloa, Afrikassa ja Aasiassa.

Kirkko & Koti 14. marraskuuta 2012.

Muut lehdetAatoksia

söt, uskonnolliset yhteisöt mukaan lu-
kien, tarttuvat hyvin hanakasti poik-
keavuuden merkkeihin.

Kyllä meitä suvaitaan niin kau-
an kuin kaikki menee hyvin. Valitet-
tavasti on vaan niin, että aina välillä 
saattaa elämässä ja kuntoutumisessa 
tulla hankalampi vaihe eteen. Silloin 
punnitaan papit, leeviläiset ja sama-
rialaiset.

Evankeliumitekstissä sanotaan 
tuosta samarialaisesta, että ”hän ar-
mahti häntä”. Kertomus on vastaus 
kysymykseen: ”Kuka sitten on minun 
lähimmäiseni?”

Joskus tosiaan tuntuu siltä, että tä-
mä sielunliike, armahtaminen, on tui-
ki vierasta luterilaisuudelle, joka kyl-
läkin puhuu ihmisarvosta ja armos-
ta mutta on lakihenkistä, ja joka aset-
taa tottelevaisuuden rakkauden edelle.

Allegorisesti voidaan laupias sama-
rialainen tulkita Jeesukseksi Kristuk-
seksi, joka armahtaa syntistä ja pelas-
taa tämän sielun. Sitähän armahtami-
nen on. Ei se katso henkilöön eikä an-
sioon. Siksi juuri se on niin vaikeaa.

MARKUS HERVA
Kirjoittaja on oululainen vapaa toimittaja 

ja mielenterveyskuntoutuja.

Jerikon tie

Mielenterveyskuntoutuja on 
sana, jota käyttävät mielen-
terveysyhdistykset ja omais-
järjestöt halutessaan puhua 

nätisti sellaisista ihmisistä, joilla on tai 
on ollut mielenterveysongelmia. Eri-
laisista kampanjoista ja muista hyvistä 
yrityksistä huolimatta sanalla on edel-
leen negatiivinen kaiku. Heitä ei esi-
merkiksi haluta naapureiksi lasten hy-
vinvointiin vedoten.

Koska mielenterveyskuntoutujat eri 
puolilla maailmaa ovat itse aktivoitu-
neet, voidaan sanalle antaa positiivis-
ta sisältöä. Silloin kuntoutuminen näh-
dään omana polkuna, johon voi liittyä 
ylä- ja alamäkiä. Tärkeitä kuntoutumi-
sessa ovat toivo, arjessa selviytymistai-
dot, merkityksellisyyden tunne, itse-
tunto ja voimaantuminen.

Kuntoutuminen edellyttää uskoa 
yksilöön, toisten tukea sekä tilaisuuk-
sia osallistua yhteisöihin ja yhteiskun-
taan. Se ei tarkoita kaikkien vaikeuksi-
en katoamista ja on eri asia kuin kliini-
nen paraneminen. On myös erotettava 
kuntoutuminen kuntoutuksesta, joka 
viittaa yhteiskunnan tarjoamiin mie-
lenterveyspalveluihin.

Monet tuntevat Luukkaan evanke-
liumin kertomuksen laupiaasta sama-
rialaisesta. Siinä piestyn, puolikuolleen 
miehen ohi kulkevat niin pappi kuin 
leeviläinen. Vasta halveksittu vähem-
mistön edustaja samarialainen tuli, nä-
ki ja armahti. Sitoi haavat, hoiti ja kul-
jetti juhtansa selässä majataloon para-
nemaan.

Mielenterveyskuntoutuja kantaa 
mukanaan stigmaa, leimaa. Hän on 
kyseenalainen henkilönä ja ihmisenä 
erilainen. Kokemus ekskluusiosta, so-
siaalisesta eristämisestä voi olla osit-
tain sisäsyntyistä, mutta ihmisyhtei-

Perheistä puhuttaessa valtaosalla tulee varmasti en-

simmäisenä mieleen perinteinen ydinperhe: äiti, isä 

ja lapset. Suomessa tämä ei kuitenkaan ole yleisin 

perhemalli. Tilastokeskuksen mukaan jälkikasvua sisältä-

viä ydin- tai yksinhuoltajaperheitä enemmän maassa on 

ilman lapsia eläviä pariskuntia. Lapsettomia pariskuntia 

on 1,4 miljoonaa, lapsia löytyy 1,3 miljoonasta kodista.

Toki osa lapsettomista pariskunnista on nuoria, jotka 

eivät ole vielä päässeet perheen perustamisen vauhtiin, ja 

osa on niin sanotusti jo toisella tai jopa kolmannella kier-

roksella olevia, joilla on ehkä aikuisia lapsia. Mutta nämä-

kään seikat eivät poista sitä tosiasiaa, että seurakunnissa 

lapsettomat pariskunnat ryhmänä eivät näy ollenkaan. 

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketola ja 

Kirkkohallituksen aikuistoiminnasta vastaava työalasih-

teeri Marja Pesonen tunnistavat ongelman. Sivun kolme 

jutussamme Pesonen kiteyttää ajatuksen lauseeseen: Nyt 

kaikkea markkinoidaan kaikille, mutta kaikki toiminta ei 

sovi kaikille.

Millaisia olisivat lapsettomien pariskuntien omat tilai-

suudet? Osa heistä varmaan haluaisi jotain niin sanotusti 

korvamerkittyä toimintaa, mutta moni varmasti osallis-

tuu ihan mielellään kaikille tarkoitettuihin seurakunnan 

tapahtumiin: jumalanpalveluksiin, erilaisiin harrastuspii-

reihin, konsertteihin ja esimerkiksi miesten ja naisten päi-

viin kaipaamatta mitään ”omaa juttua”. 

Toki toimintaa pitää aina kehittää, ja kuunnella, millai-

sia toiveita seurakuntalaisilla on. Siksi onkin elintärkeää, 

että ihmisillä säilyisi jonkinlainen tuntuma seurakuntaan. 

Kun seurakunnissa on matala kynnys ja luontevia tilai-

suuksia kohdata – myös keskellä arkea – on helpompi ker-

toa, mikä elämässä mietityttää ja millaisia kirkon palvelu-

ja toivoo itselleen. 

Rohkeus 
nähdä paha
Päätoimittaja Ulpu Sarlin kehottaa pitä-
mään hyvästä kiinni.

”Usein hyvä tulee näkyviin vasta, kun 
rinnalla on jotakin vähemmän hyvää: epä-
oikeudenmukaisuutta, kärsimystä ja riis-
toa. Pekka Haavisto sanoo takasivun haas-
tattelussa, että olemme Syyrian ja Darfurin 
silminnäkijöitä. Median välityksellä todis-
tamme näitä tapahtumia. Miten edistäm-
me hyvää, kun globaalissa maailmassa ta-
pahtuu oikeudentuntoamme ja hyväksyt-
tyjä sopimuksia rikkovia asioita?

Vähimmillään hyvästä kiinni pitäminen 
merkitsee sitä, että suostuu näkemään maail-
massa olevan pahan ja kärsimyksen. ”

Esse 15. marraskuuta 2012.

RiittA HiRVoNEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
ElSi SAloVAARA

elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Toimintaa pitäisi 
kohdentaa. 
Nyt kaikkea 
markkinoidaan 
kaikille, mutta 
kaikki toiminta 
ei sovi kaikille.

Marja Pesonen

Ydinperhemalli 
rajaa kirkon toimintaa
Kirkon toiminta keskittyy 
paljolti lapsiperheisiin. 
Jäävätkö yksinelävät ja 
lapsettomat parit samalla 
vaille huomiota? Kirkolla 
on asiassa parantamisen 
varaa, mutta rohkeita 
avauksia ei ole vielä tehty.

Kirkko tavoittaa heikosti 
ihmiset, jotka eivät vastaa 
perinteistä kahden van-
hemman ja lasten muo-

dostamaa ydinperhettä, sanoo 
Kirkon tutkimuskeskuksen tut-
kija Kimmo Ketola. Hän kirjoit-
taa aiheesta kirkon tuoreessa ne-
livuotiskertomuksessa.

Kirkko tarjoaa Ketolan mu-
kaan paljon toimintaa lapsiper-
heille. Suomessa lapsettomia 
avo- ja aviopareja on jo kuiten-
kin enemmän kuin niitä, joilla on 
lapsia. Myös yksineläviä naisia ja 
miehiä on enemmän kuin sellai-
sia avio- tai avoliitossa eläviä, joil-
la on lapsia.

– Ryhmä, jolla ei ole perhettä 
tai lapsia, jää katveeseen, Ketola 
myöntää.

Lapset hankitaan myöhemmin 
kuin aikaisemmin. Tämä on 
yleinen kehitys länsimaissa.

Ongelma on ehkä tie-
dostettu kirkossa, mut-
ta mikään tarpeeseen 
vastaava toiminta-
muoto ei ole lyö-
nyt itseään läpi. 
Seurakunnis-
sa ei ole Keto-
lan mukaan juu-
ri seurattu aluei-
den väestörakenne-
kehitystä eikä niissä ole 
myöskään tietoisesti suunni-
teltu, miten tavoittaa katveryh-
mät, kuten lapsettomat parit.

– Varmasti parantamisen va-
raa on, Ketola huomauttaa.

– Rohkeita avauksia ei ole il-
maantunut. Seuraavaksi pitäisi 
siirtyä konkretiaan, hän lisää.

Kontaktin puute johtaa 
eroon kirkosta
Katveryhmään kuuluvat monet 
nuoret aikuiset. Muun muassa 
heidän tavoittamisensa on kirkol-
le elintärkeää. Nuoret ovat hyvin 
kirkon matkassa vielä rippikou-
luun asti, mutta sen jälkeen yhte-
ys hiipuu. Kun he menevät naimi-
siin kolmikymppisinä, yhteys on 
ollut poikki liian kauan.  

Tutkimukset osoittavat, että 
mitä pitempään kontakti kirk-
koon puuttuu, sitä suurempaa 
eroamisherkkyys kirkosta on.

Ketolan mukaan seurakuntien 
lääke katveryhmien tuomaan on-
gelmaan on ollut vapaaehtoisten 
roolin korostaminen. Hän itse 

tarjoaa lääkkeeksi apologiaa eli 
kristinuskon puolustamista ja kä-
sittelyä älyllisesti. Siihen on hänen 
mukaansa selvä tilaus varsinkin, 
jos osallistuja voisi vapaasti tuoda 
julki oman mielipiteensä. 

Uskon ja epäuskon teemat as-
karruttavat nykyään varsinkin 
nuoria aikuisia. Näihin teemoi-
hin kuuluu tarkoituksen ja mer-
kityksellisyyden etsiminen.

Toinen keino tavoittaa ihmisiä 
voisi Ketolan mukaan olla medi-
taation ja hiljaisuuden harjoitus. 
Nykysuomalaiset ovat kiinnostu-
neet meditaatiosta, joten voisi ol-
la viisasta tuoda esille, meditaa-
tion kuulumista kristilliseen pe-
rinteeseen. 

Elämäntilanteita 
ei tunneta
Kirkkohallituksen aikuistoimin-
nasta vastaava työalasihteeri Mar-
ja Pesonen myöntää, että kirkossa 
ei riittävästi huomioida erilaisis-
sa elämänvaiheissa olevia ihmisiä.

– Toimintaa pitäisi kohdentaa. 
Nyt kaikkea markkinoidaan kai-
kille, mutta kaikki toiminta ei so-
vi kaikille. Tämä on kirkolle haas-
te. Pitäisi nähdä aikuiset eri elä-
mäntilanteissa.

Pesonen ottaa esimerkiksi sin-
kut.

– Yksineläjät ovat eri-ikäisiä. 
Jos sinkut ovat samassa ryhmäs-
sä, se ei tavoita eikä kosketa kaik-
kia sinkkuja. Yksin eläminen ei 
ole välttämättä määräävin teki-
jä, jonka perusteella etsii yhteyt-
tä seurakuntaan.

Pesosen mukaan seurakunnis-
sa on usein kiinnostavaa toimin-
taa, mutta etsijä ei löydä sitä. Seu-
rakuntalaisen on vaikea hahmot-
taa verkkosivujen joskus ylimal-
kaisten otsakkeiden kautta min-
kälaista toimintaa on. 

Naispuolinen seurakuntalai-
nen saattaa esimerkiksi etsiä ti-
laisuuksia, jossa voisi pohtia elä-
määnsä. Seurakunta mainostaa 
verkkosivuillaan naisten sauna-
iltaa, mutta se ei houkuta saapu-

maan tilaisuuteen, vaikka sauna-
illassa voisikin päästä puhumaan 
ajatuksistaan.

Yksinkertaista ratkaisua suun-
nata riittävästi toimintaa eri koh-
deryhmille ei Pesosen mukaan 
ole. Pulmat on ratkaistava pai-
kallisesti keskustellen seurakun-
talaisten kanssa. 

– On luotava tilanteita, joissa 
kysymyksiä ja vastauksia etsitään 
ja löydetään.

Pesosen mukaan seurakunnis-
sa kyllä saatetaan seurata tilasto-
tietoja väestökehityksestä.

– Mutta miten käyttää niitä 
pohdinnassa seurakuntalaisten 
kanssa? Se on haastavaa.

PEKKA HEliN

A
rkisto: R

iikka V
u

o
rijärvi
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Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus teko 
voi olla suuri ja maailmaa kerralla 
muuttava, mutta myös pienet 
jokapäiväiset teot läheisten hyväksi 
ovat tärkeitä. Pelasta maailma on 
juttusarja, joka esittelee suurten 
ja pienten tekojen tekijöitä. Tällä 
kertaa tarinansa kertoo löytökoirien 
auttaja.

”Mielestäni on tärke-
ää auttaa kaikkea 
elollista, olivat ne 
sitten lähellä tai 

kaukana. Jokaiselle löytyy aut-
tamisen kohde ja minun kohtee-
ni ovat kodittomat koirat eli res-
cue-koirat. 

Suomessa ei ole muutamaa yk-
sittäistapausta lukuun ottamat-
ta varsinaista kulkukoirailmiötä, 
mutta esimerkiksi Espanjassa on-
gelma on valtava.

Reilu vuosi sitten otin itselle-
ni kodittoman koiran Espanjas-
ta. En nähnyt rotukoiraa vaihto-
ehtona, sillä koiria on vailla kotia 
maailma väärällään: miksi en an-
taisi kotia yhdelle niistä?

Espanjassa koirien huono ase-
ma on mahdollistunut kulttuuri-
sella vääristymällä, joka ei anna 
eläimille juurikaan arvoa. Koira 
saatetaan ostaa pentuna ja kun se 
kasvaa liian isoksi, se potkaistaan 
pellolle vaikka liikkuvasta autosta.

Ongelma koskee niin perhe-
koiria kuin metsästyskoiriakin. 
Espanjassa on sanonta galgo-ro-
tuisista koirista: ”Mitä parempi 
metsästyskoira on ollut, sitä kivu-
liaammin sen on kuoltava.” Niitä 
hukutetaan, poltetaan elävältä, jä-
tetään kitumaan tai hirtetään, ja 
tämä on käytäntö, ei marginaali-
toimintaa. 

Tällä hetkellä minulla on kaksi 
koiraa Espanjasta ja niiden kautta 
olen löytänyt upeita ihmisiä, jot-
ka jakavat yhteisen innostuksen 
koirien auttamista kohtaan. 

Kun pohdin keskustelupalstal-
la vaatetusta palelevalle Lola-koi-
ralleni, täysin tuntematon ihmi-
nen lähetti Lolalle pienen villa-
paidan postissa!

Suuri ponnistus on ollut val-
takunnallinen rescue-koirata-
pahtuma. Sen nimi on Löytö-
eläinlauantai ja tänä vuonna sitä 
vietettiin 1. syyskuuta Helsingis-
sä ja Oulun Lammassaaressa. Jat-
koa seuraa ensi vuonna. Suunnit-

teilla on myös esimerkiksi taide-
huutokauppa kodittomien koirien 
hyväksi. Valitettavasti myös ne-
gatiivista palautetta tulee. Koiria 
on haluttu auttaa väärin keinoin 
ja niitä on tuotu Suomeen laitto-
masti. Mädät omenat edesautta-
vat ennakkoluulojen syntymistä. 

Mikäli haluaa tarjota kodin 
kodittomalle ulkomaalaiselle 
koiralle, paras keino on tehdä se 
rekisteröidyn yhdistyksen kaut-
ta. Tällöin toiminta on valvot-
tua ja saapuminen Suomeen su-
juu määräysten mukaisesti. Yh-
distys myös seuraa adoptoidun 
koiran sopeutumista uuteen per-
heeseensä.

Aina on niitä, jotka kritisoivat 
toisten toimia, mutta eivät kui-
tenkaan itse tee mitään minkään 
asian hyväksi. Kun ihminen vii-
mein tajuaa, että kipua ja pelkoa 
tuntevat ihmisten lisäksi myös 
muut, ollaan menossa kohti pa-
rempaa. Sitä päivää odotellessa 
toimi, sillä sinua tarvitaan!”

MARiA-MEliNA VäyRyNEN

Pallo kiertää ja seuraavaksi se 
osuu Tuure Soiniseen. Keneen 
pallo sen jälkeen osuu? Ehdota 
maailmanpelastajaa esittelyyn: 
maria.vayrynen@dnainternet.net.

Kuka: Sira Moksi, 41.

Rebekka Naatuksen kolumni 
Kirkkoministerin vedätys (RT 
15.11.) kuohutti.
• En ollut uskoa, että seurakun-
talaisten lehdellä annetaan näin 
paljon palstatilaa mauttomalle 
kirjoitukselle, jossa ei keskityt-
ty varsinaiseen asiaan vaan mi-
nisterin mustamaalaamiseen. 
(Kirjepalaute 19.11.)
• Aika eriskummallinen kan-
nanotto. Viimeksi kun tarkistin, 
niin feministi ei voi koskaan olla 
uskovainen. Feminismi on myr-
kyllinen ideologia, jonka ainoa 
tarkoitus on hävittää kristilliset 
perhe-arvot. Tiedän feministejä, 
jotka uskoon tullessaan ovat hy-
länneet vihan aatteen. Olikohan 
koko juttu vaan tahallinen pro-
vo? (Nettipalaute 15.11.)

Rebekka Naatus vastaa: Kii-
tos palautteista! Hienoa, et-
tä asia herätti kiinnostuksen-
ne. Poliitikkojen sanomisten ja 
tekemisten kritisoiminen kuu-
luu normaaliin yhteiskunnal-

liseen keskusteluun. Minulla 
ei ole mitään Päivi Räsästä vas-
taan, vaan pidän häntä kiinnos-
tavana ja värikkäänä poliitikko-
na. Mitä taas tulee feminismiin, 
niin siinä on kyse ennen kaik-
kea lähimmäisenrakkaudesta, 
mikä on kristinuskon tärkeim-
piä opetuksia.

Elsi Salovaaran pääkirjoitus 
Toisille monoa, toisille mania 
(RT 15.11.) oli tulkittu kadeh-
timiseksi. 
• Kirjoituksessanne sain kuvan 
kadehtimisesta. Se vanha vih-
tahousu iskee niin herkästi, et-
tä nähdään vain toisten huonot 
puolet emmekä tuo avoimesti 
esille omia puutteita. Seurakun-
nan työntekijöillä oletetaan ole-
van enempi yhteisvastuullisuut-
ta kuin muilla, toteuttaa rakkau-
den käskyä – niin kuin toivot ih-
misten tekevän teille, tehkää te 
samoin heille. 

ERKKi

Elsi Salovaara vastaa: Halusin 
tuoda esiin se epäreiluuden, että 
meitä toisen töissä olevia on kah-
ta lajia: lähdön myötä pelkkää 
monoa tai paljon mania saavia. 
Mielestäno on tärkeää, että nämä 
työelämässä vallitsevat epäreiluu-
det eivät näkyisi millään tavoin 
kirkon toiminnassa. 

Pastori Päivi Jussilan Kysy!-
palstan vastaus (RT 8.11.) kysy-
mykseen, onko Jumala mies vai 
nainen, on tullut myös paljon 
palautetta, josta valtaosa on Ei-
ja-Liisan linjoilla.
• Minulle ei ole koskaan ollut on-
gelma se, onko Jumala mies vai 
nainen ja missä Jumala on. Jeesus 
on antanut meille ohjeen, miten 
rukoilemme eli ”Isä meidän, joka 
olet taivaissa!” (Matt. 6:9). Siinä 
on yksinkertaisesti esitetty vastaus 
kysymykseen. Mielestäni ei ole mi-
tään syytä epäillä Jeesuksen anta-
man opetuksen oikeellisuutta.

EiJA-liiSA

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

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Anja Kemppainen
Palvelevan puhelimen toi-
minnanohjaaja / palvelusih-
teeri Seurakuntatyön erityis-
palveluissa

Tärkeintä elämässäni on 
Jeesus ja hänen sovitustyön-
sä, oma upea poika ja lä-
heiset ihmiset. Ystävät, jot-
ka ovat mukana ilossa ja su-
russa. 

Rakkain raamatunkohta-
ni on Jes. 54:10: ”Sillä vuo-
ret väistykööt ja kukkulat 
horjukoon, mutta minun armoni ei sinusta väisty eikä minun 
rauhanliittoni sinusta horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi”. 
Se kertoo Jumalan kaikkivaltiudesta, suuruudesta ja uskollisuu-
desta. Kaikki muu voi horjua ja pettää, mutta Jumala ei. 

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska tässä työssä voin 
käyttää kaikkia lahjojani ja taitojani, tämä tarjoaa tarpeek-
si haasteita ja on mielenkiintoinen. Ihanaa on, että voin tässä 
työssä vapaasti olla kristitty ja oma arvomaailmani on sinut tai-
vaallisen työnantajan kanssa. 

Esikuvani on oma äitini, itse asiassa molemmat edesmenneet 
vanhempani. He arvostivat ja palvelivat kaikkia ihmisiä tasaver-
taisina. He antoivat meille lapsille mallin ihmisarvon kunnioit-
tamisesta, joka on luovuttamaton. Äiti kertoi myös aina, miten 
taivaallinen ja maallinen kulkee käsi kädessä. Tarvitsevan pyy-
täessä apua, sitä annettiin rukousten kera. Koen tässä asiassa 
keskeneräisyyttä. 

Harrastan mielelläni liikuntaa, erityisesti luonnonhelmassa. 
Luonnossa kaikki on harmoniassa, myös värit. Pidän laulami-
sesta. Monet virret ovat kuin rukouksia ja kiitoslaulut nostavat 
mielen kohti parempia aikoja. 

Terveiset lukijoilleni ovat, että kannattaa tutustua Jeesuk-
seen ja Raamattuun. Seurakunta tarjoaa monenlaista ihanaa toi-
mintaa, jossa saa kokea yhteisöllisyyttä, lämpöä ja välittämis-
tä. Toivon kirkon penkkien täyttyvän kaikenikäisistä ihmisistä.
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Seurakunnat 
ovat mainettaan
parempia 
työpaikkoja
Seurakunnat ovat paljolti sa-
manlaisia työpaikkoja kuten 
muutkin työpaikat, vakuute-
taan Kirkko ja kaupungin ar-
tikkelissa. Työyhteisökoulut-
taja Riitta Asikaniuksen mie-
lestä seurakuntien työpaik-
kahaastatteluissa pitäisi myös 
enemmän hyödyntää luotta-
mushenkilöiden näkemyksiä 
ja osaamista.

– Nykyiset 20–30-vuoti-
aat ovat usein kovin erilaisia 
kuin heitä rekrytoivat. Nyky-
hakijoita on lapsesta asti arvi-
oitu osaamisen ja suoritusten 
perusteella. He ovat oppineet 
vaatimaan paljon itseltään ja 
sen he tekevät myös muille. 

– On erityisen tärkeää mää-
rittää tarkkaan, millaista hen-
kilöä tehtävään haetaan. Sil-
loin he voivat heti arvioida, on-
ko työ heille sopiva vai ei, Asi-
kanius sanoo.

Piispa  
Jolkkonen  
vierailee 
Talvivaarassa
Kuopion hiippakunnan piispa 
Jari Jolkkonen vierailee Talvi-
vaaran kaivosalueella perjan-
taina 23. marraskuuta. Piispa 
tapaa kaivoksen johtoa ja työn-
tekijöitä. 

Vierailun tarkoituksena on 
tutustua tilanteeseen paikan 
päällä ympäristön ja erityisesti 
kaivoksen työntekijöiden hen-
kisen jaksamisen kannalta. Ti-
laisuus on suljettu.

– Talvivaaran vuoto-onnet-
tomuus on sekä ympäristökrii-
si että inhimillinen kriisi. Kai-
nuun kaunis luonto on saanut 
haavan, mutta myös tehtaan 
johto, työntekijät ja heidän per-
heensä ovat joutuneet lujille. 

– Siksi on tärkeää kaikkien 
kannalta miettiä, miten kirk-
ko voi auttaa heitä jaksamaan 
ja ponnistelemaan tilanteen 
korjaamiseksi, piispa Jari Jolk-
konen sanoo.

Maata kiertelemässä

Niin kutsutun mayojen 
tuomiopäivän lähesty-
essä Guatemalan ma-
yat vastustavat hallitus- 

ja bisnesvetoista yritystä hyötyä 
heidän kulttuuriperintönsä vää-
rinymmärryksestä.

– Vastustamme huijausta, val-
heita ja totuuden vääristelemistä. 
He eivät kerro totuutta ajanjak-
soista, sanoo Felipe Gomez, jo-
ka johtaa Oxlaljuj Ajpop -nimis-
tä mayaliittoutumaa.

Maya-kalenterin käänne-
kohtaan, joulukuun 21. päivään 
vuonna 2012, liittyvät tuomiopäi-
vän- ja katastrofiennustukset ei-
vät ole uusi juttu. Ne ovat tunkeu-
tuneet pop-kulttuuriin elokuvien, 
laulujen ja kirjojen kautta. Uuden 
vuoden lähestyessä innostus on 
kuitenkin kärjistynyt. Reutersin 
toukokuussa tekemästä selvityk-
sestä käy ilmi, että yksi kymme-

Mayojen ”maailmanloppu” tulee

nestä uskoo mayakalenterin tar-
koittavan, että maailmanlop-
pu tulee vuonna 2012. Viisitoista 
prosenttia uskoo maailmanlopun 
tulevan omana elinaikanaan.

Gomez sanoo, että ”tuomion-
päivä” on itse asiassa mayakalen-
terin uuden aikakauden alku, ja 
tarkoittaa, että ”henkilökohtai-
sella, perheen sekä yhteiskunnal-

lisella tasolla tulee olemaan suuria 
muutoksia, jotta ihmiskunnan ja 
luonnon keskinäinen harmonia ja 
tasapaino säilyvät”.

Gomez toivoo, että tuomiopäi-
vän tapahtumien sijaan hallitus 
tukisi ennemmin Gomezin oman 
ryhmän järjestämiä tapahtumia, 
jotka kunnioittavat mayakalente-
rin uuden ajan alkua.

– Mayat eivät koskaan puhu-
neet mitään maailmanlopusta tai 
suuresta muutoksesta universu-
missa, vahvistaa David Stuart, jo-
ka on mesoamerikkalaisen taiteen 
ja kirjoituksen professori Texasin 
yliopistossa Austinissa.

– Kalenteri ei pelkästään jatku 
tuon päivämäärän jälkeen, vaan 
se ulottuu 70 oktiljoonaa vuotta 
tulevaisuuteen, Stuart toteaa.

KAtJA KiiSKiNEN 
Lähde: Huffington Post
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Kristityt opiskelijat järjestä-
vät jälleen joulutapahtu-
man Oulun yliopistolla 28. 
marraskuuta kello 11.30–

13.30.
Tapahtumaan voi tulla oman 

aikataulunsa mukaan nauttimaan 
tarjoiluista sekä ohjelmasta, johon 
sisältyy muun muassa Markus 
Pätsin ja Leena Kurjen esittämiä 
joululauluja sekä kristillisen tans-
siryhmä Elliotsin piiristä tulevia 
tanssiesityksiä. Teologian maisteri 
Jonne Pirkola pitää kaksi kymme-
nen minuutin opetustuokiota. Jo-
kainen järjestävä taho pitää myös 
pienen puheenvuoron.

– Tarkkaa aikataulua ei ohjel-
malle ole, sillä haluamme, että jo-
kainen voi tulla ja mennä oman 

aikataulunsa mukaan, sanoo Ant-
ti Leinonen ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksestä.

Hyvä tilaisuus
kertoa joulun sanomaa
Mukana järjestelyissä ovat Kan-
sanlähetyksen opiskelijat ja nuo-
ret aikuiset, Evankeliset opiske-
lijat, ev.lut. Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetys (OPKO), jotka ovat 
ev.lut. kirkon piirissä toimivia 
opiskelijajärjestöjä, sekä Hellun-
taiseurakunnan nuoret aikuiset 
ja Oulun Vapaaseurakunta.

– Myös yliopistopastori Ari  Sa-
vuoja on ollut useimpina vuosi-
na mukana tapahtumassa. Nytkin 
hän on ollut mukana viimeisim-
mässä palaverissamme, Leinonen 

Seuraa Staraa Oulun yliopistolla
A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

Haluatko sähköpostiisi tie-
toa seurakunnan tapah-
tumista?  Näin kysytään 
Kempeleen seurakunnan 

kirkollisissa ilmoituksissa tämän 
lehden sivulla 20.

Kirkon lokakuussa julkaistun 
nelivuotiskertomuksen mukaan 
noin 30 prosenttia ihmistä halu-
aisi vastaanottaa seurakunnasta 
sähköpostia – uutisia ja tapahtu-
mainfoa – mikäli itse antavat säh-
köpostiosoitteensa seurakuntaan.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
seurakuntaan, kehotetaan myös 
Kempeleessä.

Seurakunnan tiedotussihteeri 
Sari Karvonen kertoo, että säh-
köpostilla tapahtuvaan tiedonja-
koon haluttiin ryhtyä viestinnän 
vahvistamiseksi.

– Emme voi luottaa siihen, et-
tä tieto toiminnastamme välit-
tyy kaikille vain yhden tiedotus-
kanavan, esimerkiksi lehden kaut-
ta. Tarvitsemme useita välineitä 
viestin välittämiseen, Karvonen 
toteaa. 

Kohdennettua 
postia lapsiperheille
Myös Oulussa on harkittu sähkö-

postitse lähetettäviä uutiskirjeitä 
seurakuntalaisille. Jo pitkään on 
ollut mahdollista saada niin sa-
nottu verkkosyöte tapahtumista. 
Verkkosyötteen voi saada käyt-
töönsä esimerkiksi kaikista Ou-
lun seurakuntayhtymän jouluna-
jan tilaisuuksista.

Tampereen seurakuntayhty-
män viestinnästä lähetetään uu-
tiskirje sähköpostina niille, jotka 
netissä rekisteröityvät sen tilaa-
jaksi. Tamperelainen Postia pien-
ten perheille on nettikirje, jossa 
on hartaus, askartelu- tai puuha-
vinkki. Kirjeessä vinkataan myös 

tulevista lapsiperheille ja lapsille 
suunnatuista seurakunnan tapah-
tumista.

Lain mukaan sähköpostiosoit-
teiden keräämisessä ja rekisterin 
ylläpitämisessä on velvoitteena 
noudattaa hyvää rekisteritapaa. Se 
tarkoittaa muun muassa sitä, että 
rekisterinpitäjän on huolehdittava 
rekisterin ja sen tietojen asianmu-
kaisesta suojaamisesta.

RiittA HiRVoNEN

Sähköpostiin tuleva info kiinnostaisi osaa seurakuntalaisista

Viestintää lisätään Kempeleessä

kertoo.
Joulutapahtuma järjestetään 

nyt kahdeksatta kertaa. Leinosen 
mukaan ensimmäisenä vuonna 
tapahtumalla ei varsinaisesti ol-

lut nimeä, mutta vuodesta 2006 se 
on kantanut nimeä Seuraa Staraa.

– Joulu antaa mahtavan mah-
dollisuuden pitää esillä sanomaa 
ihmiseksi tulleesta Vapahtajasta, 
Jeesuksesta, Leinonen kertoo ta-
pahtuman taustoista.

– Haluamme myös tuottaa hy-
vää mieltä yliopistolla jakamalla 
ilmaista glögiä, kahvia ja joulu-
torttuja sekä tarjoamalla hetken 
hengähdystauon joululaulujen ja 
muun jouluisen ohjelman äärel-
lä, Leinonen toteaa.

KAtJA KiiSKiNEN

Seuraa Staraa -joulutapahtuma 
keskiviikkona 28.11. klo 11.30–13.30 
Oulun yliopistolla, luentosalissa L3.
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Perheiden askartelupäivä  
la 24.11. klo 10.30-15.
Seurat su 25.11. klo 14. Mervi 
Kokkonen, Jenni Siljander.
Raamattupiiri ma 26.11. klo 14.  
1. Moos 37.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

• 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

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

Herättäjän maakunnallinen kirkkopyhä: su 25.11. klo 10.00 messu ja 
seurat Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu 
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 25.11. klo 15.00 Wirkkulan kerhotilassa, 
Kirkkotie 10 D, Haukipudas 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 29.11. klo 19.00 Johanna Rissasella, 
Paalikatu 13 B 34, Toppila, Oulu
Valtakunnallinen miesten adventtitapahtuma: la 15.12. Mieslahdessa, 
Kainuun Opistolla. Ilm. ja tied. Sauli Typpö 040 744 1518, Oulu
Tervetuloa!




    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa iltamessuun  
Su 25.11. klo 17 

Pateniemen kirkossa  
Saarnaa past. Tapio Pokka (Kylväjä)  
Lapsille omaa ohjelmaa; kirkkokahveilla 

kuvia ja tunnelmia Israelista. 
Järj.  Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk. 

Su 25.11. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
Ke 28.11. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 23.11. klo 18.30 Lift-evankeliumin ilta 
Lyseon juhlasalissa, Kajaaninkatu 3. Mikko 
Saukkonen, Niina Männistö, Hiomaton Timantti.
La 24.11. klo 13-17 Lastentapahtuma Terva-
toppilan koululla, Meritullin yksikössä. Su 25.11. 
klo 10-16 Musiikki ja kirjallisuuspäivä & lähe- 

tysmyyjäiset. Lounas klo 10.30-13.30 6 €. Lähetysmyyjäiset klo 10-14. Lähetys-
kirpputori klo 10-14. Su 25.11. klo 11 Jumalanpalvelus, Leevi Launonen, 
Hannu Orava, Wonderful Land. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 25.11. klo 14 
Konsertti, Wonderful Land. Su 25.11. klo 17 Church@78, International Service, 
Luke Barnes, Nicki Berry. Ke 28 11. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Hannu 
Orava, Pasi Markkanen. To 29.11. klo 13 Päiväpiiri.  Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 22.11. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Ari Savuoja.
Su 25.11. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

La 24.11. Teehetki klo 15.00-17.30,  
(jonka tuotto tulee osaston äänentoisto laitteiden hyväksi.)

Su 25.11. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00 ja  
klo 13.00 KANNATUSRYHMÄ!
Ma 26.11. Kotiliitto klo 13.00.

KAIKKI OVAT SYDÄMELLISESTI TERVETULLEITA!

TO 29.11. klo 18 NMKY:n tila

TV7:stä tuttu Johanna Tunturipuro:
Elä herätyksessä!

Raatintie 7, 2. krs  www.ilmestysmaja.fi

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Opiskelijat ja NA-ilta to 29.11. klo 19. 
Ana ja Eliel Vergas: Pelastusrmeija. 
Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

To 22.11. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu 
Neuvonen. Pe 23.11. klo 18 Varkki-ilta, 
10-14-vuotiaille. La 24.11. klo 14 alk. Armosta 

arvokas. Su 25.11. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`Club koululai-
sille, lounas, Pentti Laamanen, Pertti Räty. Ma 26.11. klo 18 Seurakunnan 
syyskokous jäsenille. Ti 27.11. klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Mikä on oikea seura-
kunta? Ke 28.11. klo 18 Nuortenilta.  www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Jäsenrekisterin ylläpitoa kehitetään kirkossa

Uusi muutos muhimassa

Kirkossa on pohdinnassa, 
miten se hoitaa jatkossa 
viranomaistehtäviään eli 
pitää yllä jäsenrekisteriä. 
Käytännössä kyse on 
siitä, kuka huolehtii 
väestötietojärjestelmään 
esimerkiksi tiedot 
kastetuista ja vihityistä.

Muutoksia muutoksien 
perään. Näin huokaa 
varmaan moni myös 
kirkon töissä tällä het-

kellä. 
Kirjanpidon ja palkanlasken-

nan asiantuntijapalveluja tarjo-
avan Kirkon palvelukeskus Ki-
pan startista ei ole kulunut kuin 
muutama kuukausi. Ja sitten 
kirkkoherranvirastojen ja seura-
kuntien taloushallinnon työnte-
kijöille tarkoitetuilla Kirjuri-päi-
vällä vilahtaa uusi, yllättävä uu-
tinen: myös kirkonkirjojen pi-
to voitaisiin ehkä jo lähivuosi-
na keskittää Kipan kaltaiseen 
valtakunnalliseen yksikköön tai 
hieman pienempiin, esimerkik-
si hiippakunnallisiin keskuksiin. 

Muutoksen mahdollistaa kir-
kon valtakunnallinen jäsentieto-
järjestelmä, Kirjuri, jonka seu-
rakunnat ottavat porrastetusti 
käyttöön tämän vuoden aikana. 
Kirjuriin merkitään muun mu-
assa seurakuntalaisten kasteet, 
rippikoulut, esteiden tutkinnat ja 
vihkimiset. Tiedot menevät väes-
törekisteriin. 

Kirjuri korvaa tulevaisuudes-
sa seurakuntien paikalliset jäsen-
tietojärjestelmät.

Päätöksiä 
ei ole olemassa
Kirkkohallituksen rekisteripääl-
likön Inkeri Kranttilan mukaan 
kirkon jäsenrekisterin ylläpidon 
muutoksista ei ole olemassa vie-
lä päätöksiä. 

– Kaikki vaihtoehdot ovat 
avoimesti auki, hän vakuuttaa.

Vaihtoehtoja selvittelee Kirk-
kohallituksen Kirkonkirjojen-
pidon organisoinnin työryhmä, 
joka on julkaissut asiasta välira-
portin toukokuussa. Siinä pää-
dyttiin esittämään hiippakun-
nallista aluerekisterimallia.  

Muutamilla erikokoisilla seu-
rakunnilla, kaikilla keskusrekis-
tereillä ja hiippakuntien tuomio-

kapituleilla on ollut mahdolli-
suus kommentoida väliraporttia, 
kirkkohallituksesta kerrotaan.

Kranttilan mukaan työryh-
män ehdotusta ei olla tällä haa-
vaa viemässä sellaisenaan eteen-
päin. 

Kirkossa huoli 
osaajien riittämisestä
Työryhmän työskentelyä on lait-
tanut osiltaan uusiksi se, että kir-
kossa odotetaan kirkolliskoko-
uksen ratkaisua seurakuntara-
kenteiden kehittämiseksi. Odo-
tusaika venyy kevääseen.

Kranttilan mukaan on tärkeää 
myös kuulla seurakuntien koke-
muksia Kirjuri-ohjelmasta.

Viimeisimmät seurakunnat 
ottavat Kirjurin käyttöön mar-
raskuun aikana. 

Kranttila selvittää, miksi väes-
tökirjanpitoa on kehitettävä kir-
kossa. 

– Kirkossa on yksinkertaisesti 
huoli siitä, saammeko riittäväs-
ti tulevaisuudessa seurakuntien 
kirkkoherranvirastoihin osaavia 
ihmisiä jäsenrekisterin ylläpitä-
miseen. Kirkkoherranvirastois-
ta ja keskusrekistereistä on jää-
mässä kymmenen vuoden aika-

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

Seurakunnat opettelevat parhaillaan uutta Kirjuri-ohjelmaa.
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  Sinappia

En ole reissuihminen. Matkalle lähteminen 
ei ole yksinkertaista, ainakaan minun mie-
lestäni. Se vaatii aina järjestelemistä: täytyy 
muistaa pakata kaikki olennainen, huoleh-

tia, että lemmikeillä on hoitaja, hankkia matkali-
put, suunnitella aikataulut… Lista tuntuu loput-
tomalta.

Vaikka itse matkustaminen ei niin kovin vie-
hätäkään, on silloin tällöin kuitenkin ihan mu-
kavaa käydä esimerkiksi kotipuolessa. Viettämäl-
lä aikaa jossain muualla saa uutta perspektiiviä 
asioihin.

Viikonloppuna osallistuin seurakunnan järjes-
tämälle leirille Rokualla. Leiri oli tavallaan yhdis-
telmä kolmesta eri leiristä, sillä mukana oli nuoria 
aikuisia sekä uusia ja vanhoja isosia.

Vanhat isoset olivat seurakunnan työnteki-
jöiden apuna kouluttamassa uusia isosia, mutta 
vanhoille isosille oli myös omaa ohjelmaa. Meille 
nuorille aikuisille oli oma aikataulumme.

Ruokailuissa, aamu- ja iltahartauksissa sekä 
sunnuntain jumalanpalveluksessa kokoonnuim-
me kaikki yhteen. Isoset, niin uudet kuin vanhat, 
olivat vuorollaan järjestäneet ohjelmaa. Saimme 
nähdä monta hauskaa sketsiä ja osallistua moneen 
kivaan leirileikkiin.

Me aikuisetkin saimme pitää kaikille yhteisen 
aamuhartauden.

Oli mukavaa, kun eri-ikäiset ihmiset kokoon-
tuivat viettämään aikaa yhdessä, vaikka jokaisel-
le ryhmälle oli omaakin ohjelmaa.

Erityisen hienoa oli se, että leiriläiset tuntui-
vat olevan hyvin läsnä yhteisissä hetkissä. Kaik-
ki kunnioittivat toistensa tekemää työtä hiljenty-
mällä kuuntelemaan ja keskittymällä esityksiin. 
Siitä tuli hyvä fiilis.

Nautin leirillä suunnattomasti myös siitä, että 
saimme askarrella. Itse asiassa askartelimme niin 
paljon, että saimme siitä jo monet naurutkin. Oli 
hyvin terapeuttista keskittyä vain näpertämään 
käsillään jouluisia koristeita. Kotona harvemmin 
tulee askarreltua oikein mitään.

Luonnon keskellä mieli lepäsi, eikä tarvinnut 
huolehtia edes ruoanlaitosta.

Kun tuli kotiinlähdön aika, tuntui haikealta. 
Olin kuitenkin saanut ladattua akkuja mukavi-
en ihmisten keskellä, ja koti-ikäväkin alkoi hii-
piä mieleen.

Leirillä oli hienoa, mutta vielä hienompaa oli 
palata kotiin. Nuuskamuikkusta vapaasti laina-
ten: on lähdettävä, jotta voi tulla takaisin. Se mi-
nun mielestäni on matkoissa parasta.

KAtJA KiiSKiNEN

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Täytyy lähteä,
jotta voi palata

  MÄNTYKODIN KOTIHOITO 

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä 
kotihoitopalveluita. 

          Arjen elämä arvossa 

Tarjoamme korkealaatuista  
 

 Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa 

 Kotisairaanhoitoa 

 Siivouspalveluita 

Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti 

Ota yhteyttä, niin 
sovitaan maksut-
tomasta palvelu-
tarpeen kartoituk-
sesta.  

Lisätietoja saat: 

044-5504 804 (ark.7-15)   

044-5504 831 (ark.7-14)  

044-5504 805 
  www.mantykoti.fi 

Jäsenrekisterin ylläpitoa kehitetään kirkossa

Uusi muutos muhimassa
na suuri määrä ihmisiä eläkkeelle.

– Talouden tiukkenemisen 
myötä seurakunnissa on säästö-
paineita ja tarvetta vähentää hen-
kilöstöä, Kranttila mainitsee syitä 
muutostarpeelle.

Palvelun oltava 
samanlaista kaikkialla
Inkeri Kranttila toteaa, että jo täl-
lä hetkellä monissa pienissä seu-
rakunnissa virasto on auki vain 
muutamina päivinä viikossa. Pal-
velun pitäisi kuitenkin olla kai-
kille ihmisille tasavertaista seu-
rakunnasta riippumatta. Viras-
toasiat seurakunnan toimistoissa 
tulee pystyä hoitamaan normaa-
lina virka-aikoina maanantaista 
perjantaihin.

Ainakin pienissä seurakunnis-
sa tiedetään nykykokemuksella, 
että virastojen sijaisjärjestelyt esi-
merkiksi kesälomilla aiheuttavat 
päänvaivaa.

– Osaavan sijaisen löytäminen 
ei ole yksinkertaista, Kranttila sel-
vittää.

Vaikka kaikki vaihtoehdot kir-
konkirjojen pidossa ovat – Krant-
tilaa lainaten – avoimesti auki, 
faktaa on se, että kirkossa etsitään 
nykymaailman tavoin säästöjä. 

– Siksi edessä on paljon selvi-
tyksiä ja laskemia siitä, mikä vaih-
toehto jäsentietojärjestelmän hoi-
tamisessa lopulta valitaan. 

RiittA HiRVoNEN

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

sunnuntaina 2.12. kello 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa (Yliopistokatu 7, Oulu).

Toimituksen väki sekä Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen 
jäsenet avustavat messussa ja tarjoavat kirkkokahvit 

sen päätteeksi. 

Kirkkokahveilla on jaossa myös lehden 
100-vuotishistoriakirjoja. 

Lämpimästi tervetuloa messuun ja kirkkokahveille!

Juhlistamme 
105-vuotista lehteä

Keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula Oulun seurakuntayhtymästä selaa vanhoja 
kirkonkirjoja seurakunnan arkistossa.
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Miesten kesken 
Paltamossa

Valtakunnalli-
nen, perintei-
nen miesten ad-
venttitapaami-

nen on Paltamon Mies-
lahdessa Kainuun opis-
tolla lauantaina 15. jou-
lukuuta. Tällä kertaa ta-
pahtumassa on muka-
na mestaribaritoni Jor-
ma Hynninen ja Kuopi-
on uusi piispa Jari Jolk-
konen.

Miesten kohtaamisen aihe tu-
lee Nuoren seurakunnan vanhas-
ta veisuusta, virsikirjaan pääty-
neestä adventtivirren ensimmäi-
sestä säkeestä ”Tiellä ken vaeltaa”.   

Avauspuheenvuorossa suo-
mussalmelainen kirjailijarovasti 
Risto Kormilainen puhuu teks-
tejään aiheesta ”Tie kutsuu kul-
kijaa”. Hänen jälkeensä Jorma 
Hynninen puhelee aiheesta ”Elä-
män jäljet pientareelle piirtyvät”. 
Hän laulaa kanttori Juha Mikko-
sen säestämänä itselleen rakkaik-
si tulleita joululauluja.

Piispa Jari Jolkkonen tutkailee 
matkamiehen jumaluusoppia päi-
vän aiheen mukaisesti. 

Perinteiseen tapaan jouluiset 
virret ja seurat antavat kaikille 
mahdollisuuden sanan käyttöön.

Uudet mukaan, 
miesporukat koolle
– Päivä sopii mainios-
ti kauempaakin tule-
ville, kaikenikäisille ja 
kokoisille miehille ja 
miesporukoille. Kyn-
nys on edelleen mata-
la, mutta ohjelma on 
korkeatasoinen, toteaa 
tapahtuman järjestäji-
en puolesta Herättäjä-

Yhdistyksen aluesihteeri Tuomo 
Ruuttunen.  

Hän yllyttää mukaan myös en-
sikertalaisia.

– Vaikkapa joulujuhlaksi, hän 
vinkkaa. 

Päivä aloitetaan tulokahveilla 
ja puurolla kello 10 ja päätetään 
yhteiseen joulupäivälliseen kello 
17. Sen jälkeen siirrytään opiston 
lähimetsikköön jätkänkynttilä-
kirkkoon.

Tauoilla on mahdollisuus aja-
tusten vaihtoon. Päivän ohjelma 
tarjoiluineen on 45 euroa. 

Ilmoittautuminen viimeistään 
11. joulukuuta mennessä Kai-
nuun Opiston toimistoon, p. 020 
785 6830.

RAUHAN tERVEHDyS

Muhoksen seurakunnassa on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluu suntion tehtävät jumalanpal-
veluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, kiinteistöjen pienimuotoiset 
korjaus- ja huoltotyöt sekä hautausmaan hoito.

Viran hoitaminen edellyttää suntion ammattitutkintoa tai soveltuvaa 
ammatillista perustutkintoa tai ammatillista käytännön kokemusta. 
Tehtävän vaatimusryhmä on 402.  Virka tulee ottaa vastaan 
1.2.2013 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaan-
ottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 14.12.2012 klo 13 mennessä.

Lähempiä tietoja antavat kirkkoherra Jouni Heikkinen 040 552 
5810 tai talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert 08 533 1174 tai 
040 573 3315.

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Muhoksen seurakunta, 
Kirkkoherranvirasto, Muhostie 7 B, 91500 Muhos.  
Kuoreen merkintä ”seurakuntamestari”. Hakemuksia ei palauteta.

Kirkkoneuvosto

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Paikkoja avoinna

Rukous rauhan ja sovinnon puolesta 
on ikiaikainen tarve. Alamaisten 
rukoiltiin elävän rauhassa keskenään 
ja kuuliaisina esimiehilleen. Rukoukset 
kellonsoittojen aikaan liittyivät messun 
kulkuun.

Rukouksella on myös pidempi nimi: ”Kläp-
pämisen Rukouxet Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen tygö, kaikkein Säätyin ja tarwetten 
edestä, kolmen kolkauxen alla.” 

Rukouksessa kaikkinensa on kaikuja katoli-
sen ajan kirkonmenoista. Jokainen jumalanpal-
veluksen yksityiskohta sai näin oman, vakiintu-
neen merkityksensä. Moni saattaisi jopa kokea, 
että mielikuvitukselle ja omaehtoiselle hiljenty-
miselle jätettiin vähemmän tilaa kuin nykyisin.

Kolmen kellonsoiton 
rukoukset

Rukous ensimmäisen soiton aikana, Isän luokse, hengellisen säädyn puolesta:
Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isä, varjele Sinun seurakuntaasi. Levitä sanasi kaikkeen 
maailmaan, anna meidän sitä mielellämme vastaanottaa ja sen mukaisesti elämämme järjestää. 
Vahvista myös sananpalvelijoitasi totuuteen ja paina sanasi sortajat voimallisesti alas, Aamen.
Rukous toisen soiton aikana, Pojan luokse, maallisen säädyn puolesta:
Kaikkivaltias Jumala, Herra Jeesus Kristus, Rauhan Kuningas, anna meille ja koko kristikunnalle 
rauha ja sovinto. Estä riidat ja sodat, siunaa hyvin esivaltamme. Anna alamaisten olla 
esimiehillensä kuuliaiset ja elää keskenään rauhassa ja sovinnossa, Aamen.
Rukous kolmannen soiton aikana, Pyhän Hengen luokse, talonpoikien säädyn puolesta:
Kaikkivaltias Jumala, Pyhä Henki, lahjojen antaja! Anna meille ruumiin terveys, ravinto ja 
vaatetus. Varjele kotimme ja tavaramme, karkota paha talostamme, auta perheemme Jumalan 
pelkoon ja kunniallisiin tapoihin. Estä kaikki vahingot ja käännä tilanteet meidän parhaaksemme, 
Aamen.
Oi Pyhä Kolminaisuus, yksi totinen Jumala – armahda meitä! Kaikkivaltias, ikuinen ja 
käsittämätön Jumala, jolla ei ole alkua eikä loppua. 

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut Pekka Tuomikoski 
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701

Rukous kellon lyödessä

Kiitos, hy vät äänestäjämme!

jatKamme työtä yhteiseKsi hy väKsi.
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	 www.kiviliikeheikkinen.fi

	 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

	 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Hautauspalveluja

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä.

Minna Zilliacus 
p. 020 754 2361, 
040 774 7777
minna.zilliacus@
kotimaa.fi 

Ilmoittaja, Ilmoittaja, 

Jakelu-
häiriöt

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Jari Jolkkonen
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                      Eetterissä

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Radio Dei 106,9 MHz,  
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 25.11. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lapsi- ja perhetyön sih-
teeri Mari Jääskeläinen Karja-
sillan seurakunnasta kertoo mi-
ten Jeesus opetti meitä suhtautu-
maan lähimmäisiimme.
Aluelähetys su 25.11. klo 9–12.
Klo 9.15 Armonpulla. MS.
Klo 9.30 Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmassa on vieraana Oulun 
ja Kainuun OPKOjen opiskelija-
työntekijä Antti Leinonen. MP
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa on haasta-
teltavana Sebastian Tynkkynen. 
MB.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa Juha Valppu, 

ja häntä avustaa Petteri Tuulos. 
Kanttorina on Heikki Jämsä.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Surupo-
lusta, jonka Oulun ev.lut. seura-
kuntien sairaatyöntekijät järjes-
tävät kätilöopiskelijoille. Suru-
polku auttaa tulevia kätilöitä tu-
kemaan perheitä, jotka menet-
tävät vauvansa. Haastattelussa 
on sairaalapastori Hannele Lu-
sikka. MP.

Toivon päivä
Juttuarkisto www.oulunseura-
kunnat.fi/radio.
To 22.11. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa on Oulun 
ja Kainuun OPKOjen opiskelija-
työntekijä Antti Leinonen. MP.
Pe 23.11. klo 14.40 Päivän va-

linnassa kerrotaan Surupolusta, 
jonka Oulun ev.lut. seurakun-
tien sairaatyöntekijät järjestä-
vät kätilöopiskelijoille. Surupol-
ku auttaa tulevia kätilöitä tuke-
maan perheitä, jotka menettävät
vauvansa. Haastattelussa on sai-
raalapastori Hannele Lusikka. 
MP.
Pe 23.11. klo 16.03–17.00 Toivon 
tuomiokapituli. MS.
Ma 26.11.–ke 28.11. klo 16.20 
Armonpulla MS
Ke 28.11. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus-ohjelmassa on 
haastateltavana Jukka Mänty-
mäki. MB.
To 29.11. klo 9.30 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa Mar-
ko Pihlajamaa kertoo Media-
lähetysjärjestö Sanansaattajien 
työstä. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHzr-
Su 25.11. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa lapsi- ja perhetyön sih-
teeri Mari Jääskeläinen Karja-
sillan seurakunnasta kertoo mi-
ten Jeesus opetti meitä suhtautu-
maan lähimmäisiimme.
Klo 10 radiojumalanpalvelus Sa-
loisten kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi
Su 25.11. klo 9.35 Urkuprelu-
di Oulun tuomiokirkosta. Ou-
lun ammattikorkeakoulun kirk-
komusiikinopiskelija Ilmari Oi-
karainen musisoi. Ohjelmassa 
mm. Lauri Nurkkalan Koraali-
fantasia.
Su 25.11. klo 10 sanajumalan-
palvelus, jonka toimittaa Ma-
ri Flink, ja häntä avustaa Anna-

Mari Heikkinen. Musiikista vas-
taavat kanttori Péter Marosvári 
ja urkuri Lauri-Kalle Kallunki 
sekä Lauri Nurkkalan johtama 
Gaudiate-kuoro.
Su 25.11. klo 11 Musiikkimati-
nea. Gaudiate-kuoro laulaa Lau-
ri Nurkkalan johdolla.

Radio ylE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
To 22.11. klo 18.50 iltahartau-
den pitää virkavapaalla ole-
va Kiimingin kirkkoherra Pau-
li Niemelä.
Su 25.11. klo 10 Haapajärven 
seurakunnan jumalanpalvelus 
Kristuksen kirkastumisen kir-
kosta. Virret: 160, 126, 162, 516, 
jumalanpalveluslaulu 743, 495, 
484.

Kouluttajat Susanne Kujala (tekstinlukija) ja Tomi Satomaa (urkuri) esittivät Teuvo 
Pakkalan koulun viidesluokkalaisille urkutarinan Kun valas hotkasi Joonan... Tekstin 
on kirjoittanut Raamatun pohjalta Kaija Pispa ja sävellys on Veli Kujalan.

Oulun seudun sotaorpojen 
yhdistys täytti 10 vuotta

Juhlaan osallistui 217 sotaorpoa, kannattajajäsentä ja kutsuvierasta.

Oulun seudun sotaorvot 
ry:n kymmenvuotisjuh-
la pidettiin lauantaina 
10. marraskuuta Pyhän 

Tuomaan kirkossa. Juhlaan osal-
listui 217 jäsentä, kannattajajä-
sentä ja kutsuvierasta. 

Oulun seudun Sotaorvot on 
saanut oman standaarin, jonka 
myöntämisestä päättää yhdistyk-
sen hallitus. Standaari n:o 1 luo-
vutettiin juhlassa yhdistyksen 
kunniajäsenelle, emeritusmaa-
herra Eino Siuruaiselle, joka on 
myös itse sotaorpo.

Lisäksi standaarit luovutettiin 
seuraaville yhdistyksen hyväk-
si toimineille: Esko Huttu, Pent-
ti Kaustinen, Anna Liisa Kyllö-
nen, Aila Kontio, Kyllikki Leh-
tonen, Hannele Maikkula, Mar-
jatta Räisänen, Raili Sillankorva 
ja Ritva Turula.

Kaatuneitten omaisten liiton 
hallituksen myöntämät hopeiset 
ansiomerkit jaettiin juhlassa Pie-
ta Roiniselle, Tapio Tuomiselle, 
Seppo Turuselle ja Eero Ukko-
lalle.

RAUHAN tERVEHDyS

Urut aukenivat lapsille

Oulun musiikkikeskuksen 
Tulindberg-salissa pidet-
tiin 13.–14. marraskuuta 
kurssi lasten ja nuorten 

urkujensoitosta. 
Kurssi liittyi Suomen mu-

siikkioppilaitosten liiton ja 
Kirkon kanttorikoulutustoi-
mikunnan yhteinen Urku auki! 
-hankkeeseen, joka pyrkii akti-
voimaan ja kehittämään lasten 
ja nuorten urkujensoittoa Suo-
messa. 

Paikalla oli toistakymmentä 
kanttoria ja urkuria. Koulutta-
jina toimivat Susanne Kujala ja 
Tomi Satomaa.

Hankkeen vetäjät toivovat, 
että kurssin innostunut ilma-
piiri leviäisi osallistujien mu-
kana kunkin omalle paikka-
kunnalle. 

Silloin hyvässä nosteessa ole-
va lasten urkujensoitto saisi en-
tisestään tuulta alleen. 

Seuraavan kerran kaksipäi-
väinen kurssi pidetään maalis-
kuussa Kuopiossa.

Lisätietoja hankkeesta löytyy 

osoitteesta www.musicedu.fi/fi/
urku_auki.

RAUHAN tERVEHDySVenla Kimpimäki pääsi urkupenkille testaamaan urkujen sointia. Opettajana hänellä 
oli Tomi Satomaa, etualalla myös Eerik Ohtamaa.

Mika Ko t ka ran t a

A n ja  H y y r y lä in e n
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Ensi sunnuntai on 
tuomiosunnuntai ja 
kirkkovuosi päättyy. 
Adventista alkaa uusi 
kirkkovuosi.  
Selkokieliset tekstit 
selvittävät pyhien sisältöä.

Adventti
Adventtiin kuuluu neljä sunnun-
taita. Ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina lauletaan kirkossa hoo-
sianna-laulua. Silloin muistetaan 
sitä, kun Jeesus ratsasti aasilla Je-
rusalemiin pääsiäisjuhlille. 

Paljon kansaa oli odottamas-
sa häntä. Ihmiset levittivät tiel-
le vaatteita ja palmunoksia. He 
huusivat: ”Hoosianna, hoosian-
na! Auta meitä, Jeesus, Jumalan 
poika.”

Joulu
Joulu on Jeesuksen syntymäjuh-
la. Jeesus on Jumalan lahja kaikil-
le ihmisille. Kirkoissa ja kodeissa 
kaikkialla maailmassa lauletaan 
joululauluja.
Ihmiset antavat lahjoja ja iloitse-
vat Jeesuksen syntymästä.  

Uusivuosi 
Kirkossa kiitetään menneestä ja 
rukoillaan siunausta alkavalle 
vuodelle. Opettelemme muista-
maan, että mennyt ja tuleva aika 
on Jumalan lahjaa.

loppiainen
Loppiaiseen kerrotaan idän tie-
täjistä, jotka tulivat Jeesus-lapsen 
luo. Tähti johdatti heitä. He toivat 
Jeesus-lapselle lahjoja. 
Loppiaisena puhutaan myös lä-
hetystyöstä. Se tarkoittaa Jeesuk-
sesta kertomista kaikkialla maa-
ilmassa. 

Kynttilänpäivä
Palava kynttilä kertoo siitä rak-
kauden valosta, jonka Jeesus toi 
maailmaan. Vanhoina aikoina 
kynttilänpäivänä siunattiin kir-
kossa kaikki kynttilät, jota sen 
vuoden aikana tarvittiin. 

Raamatusta luettiin, miten 
Maria ja Joosef toivat Jeesus-lap-
sen temppeliin, kiitivät hänestä ja 
rukoilivat hänen puolestaan.

Kirkon vuosi päättymässä, 
uusi alkaa adventtina

laskiainen ja paaston aika
Laskiaisen nimi tulee siitä, että 
kohta alkaa paastonaika eli nyt 
”laskeudutaan” paastoon. Eletään 
ikään kuin ilon ja surun risteys-
kohdassa. Suomessa paastonaika 
ei yleensä tarkoita sitä, että silloin 
todella paastotaan, ollaan syö-
mättä. Paastonaika on hiljentymi-
sen aikaa: ihminen katuu synte-
jään ja kääntyy Jumalan puoleen. 

Marian ilmestyspäivä
Yhdeksän kuukautta ennen jou-
lua vietetään Marian ilmestys-
päivää. Maria oli tavallinen köy-
hä tyttö. Enkeli Gabriel ilmoit-
ti hänelle, että hänestä tulee Va-
pahtajan äiti. Maria suostui Ju-
malan tahtoon. Hän antoi esiku-
van luottamuksesta ja uskosta Ju-
malaan kaikille ihmisille. 

Palmusunnuntai 
ja hiljainen viikko
Pääsiäistä edeltää hiljainen viik-
ko. Se alkaa Palmusunnuntaina. 
Jeesus tulee viimeistä kertaa Je-
rusalemiin pääsiäisjuhlille. Hä-
net otetaan vastaan kuin kunin-
gas. Kuninkaan tie muuttuu kui-
tenkin kärsimysten tieksi. Hiljai-
sen viikon aikana seurataan Jee-
suksen kulkua kohti kärsimystä ja 
ristin kuolemaa. 

Kiirastorstai
Kiirastorstai on ehtoolliselle val-
mistautumisen päivä. Jeesus söi 
viimeisen aterian opetuslasten 
kanssa.

Pitkäperjantai
Pitkäperjantai on Jeesuksen kuo-
leman päivä. Hän kuoli naulattu-
na ristinpuuhun. Jeesuksen kärsi-
misessä ja kuolemassa on kätket-
tynä Jumalan rakkaus. Se on suu-
ri salaisuus, jota ei ole helppo ym-
märtää. 

Pitkäperjantai on kirkossa hil-
jainen surun päivä. Aina ei edes 
kynttilöitä sytytetä eikä urkuja 
soiteta.

Pääsiäinen
Pääsiäinen on ”juhlien juhla”. 
Silloin muistetaan, miten Jeesus 
nousi haudastaan ja voitti kuole-
man. Hän toi ihmisille iankaikki-
sen elämän toivon. Hän vapaut-
ti ihmiskunnan synnin ja pahan 
vallasta. 

Kiitoslaulut täyttävät kirkon. 
Pääsiäisyönä kirkossa ihme-

tellään, miten Jeesuksen hauta 
oli tyhjä. Pääsiäisaamuna iloitaan 
Jeesuksen ylösnousemuksesta. 

Helatorstai
Helatorstai on 40 päivää pääsiäi-
sen jälkeen. Se on Jeesuksen Tai-
vaaseenastumisen päivä. Me em-

me voi nyt nähdä Jeesusta. Hän on 
taivaassa Jumalan luona. Siksi hä-
nestä käytetään myös nimeä Kris-
tus. Se tarkoittaa taivaallista ku-
ningasta.

Raamatun sanasta tiedämme, 
että vaikka emme voi nähdä Jee-
susta, hän rakastaa meitä.

Helluntai
Helluntaina taivaaseen noussut 
Jeesus lähetti Pyhän Hengen. Hän 
oli luvannut sen opetuslapsilleen. 
Helluntaina syntyi myös kristil-
linen seurakunta, kirkko. Emme 
voi nähdä Jeesusta, mutta hän toi-
mii seurakunnan keskellä Juma-
lan sanan kautta.

Pyhän Kolminaisuuden päivä
Raamatussa kerrotaan, että Juma-
la vaikuttaa maailmassa kolmella 
tavalla: Hän on Taivaallinen Isä, 
kaiken Luoja. Hän on Jeesus, Ju-
malan Poika ja Vapahtaja. Hän on 
myös Pyhä Henki, joka vaikuttaa 
seurakunnassa. 

Tämä on kristillinen usko, joka 
lausutaan uskontunnustuksessa 
jokaisessa jumalanpalveluksessa.

Johannes Kastajan päivä
eli juhannuspäivä
Johannes Kastaja oli profeetta. Hän 
sanoi, että Jeesus on tuo Messias. 
Johannes myös kastoi Jeesuksen.

Kirkastussunnuntai
Päivän raamatunteksti kertoo, 
kuinka Jeesus lähti kolmen ope-
tuslapsen kanssa vuorelle yksinäi-
syyteen. Siellä hänen ulkomuo-
tonsa muuttui. Matteuksen evan-
keliumin mukaan Jeesuksen kas-
vot loistivat kuin aurinko ja hä-
nen vaatteensa tulivat valkoisik-
si kuin valo. 

Apostolit kuulivat myös Juma-
lan äänen: ”Tämä on minun rakas 
Poikani, kuulkaa häntä.”

Mikkelinpäivä
Päivää vietetään enkelien päivä-
nä. Enkelit kuvataan Raamatus-
sa Jumalan sanansaattajina, jot-
ka suojelevat ja opastavat ihmis-
tä. Mikkelinpäivän keskushahmo, 
Raamatussa mainittu arkkienke-
li Mikael, tuo kirkon juhlakalen-
teriin muistutuksen siitä, että Ju-
mala on luonut myös näkymättö-
män maailman.

Pyhäinpäivä
Pyhäinpäivää vietetään syksyn pi-
meimpään aikaan. Silloin muis-
tetaan kuolleita. Monet vievät sil-
loin läheistensä haudalle kyntti-
län, kukkia tai havuseppeleen. 
Pyhäinpäivänä muistetaan erityi-
sesti niitä ihmisiä, joiden elämäs-
tä voimme oppia mitä on rakkaus 
ja usko Jumalaan.

tuomiosunnuntai
Kirkkovuoden päättyessä muiste-
taan, että kaikki päättyy kerran. 
Jeesus nousi taivaaseen, taivaalli-
sen Isänsä rinnalle. Jeesus osoit-
ti meille, mikä on Jumalan tahto, 
hyvää ja oikein. Hän opetti meitä 
rakastamaan toisiamme ja kaik-
kea, minkä Jumala on luonut. Hä-
nelle me olemme myös vastuussa 
siitä mitä teemme.

RiittA HiRVoNEN

Lähteenä on käytetty kirkon 
kotisivuilla (www.evl.fi) olevia 
selityksiä kirkkopyhistä. Valtaosa 
teksteistä on selkokielisiä käännöksiä 
kirkkovuoden pyhien sisällöstä.
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Dan. 12: 1-3
Lopun hetkellä astuu esiin Mikael,
suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana.
Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole 
ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina 
tuohon aikaan saakka.
Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, 
jonka nimi on kirjoitettu kirjaan.
Monet maan tomussa nukkuvista heräävät,
toiset ikuiseen elämään,
toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun.
Oikeat opettajat loistavat
niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, 
jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen,
loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti. 

Matt. 25: 31-46
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.»

Sain olla pappina kastejuhlassa, jossa pieni Saana-tyttönen otettiin Jumalan suureen 
perheväkeen. Kasteen jälkeen otin pieneksi hetkeksi tytön syliini ja muistutin mieliin 
Jeesuksen sanat. Jeesus otti lapsen syliinsä ja sanoi: ”Joka minun nimessäni ottaa luok-
seen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.” Mark 9:37

Kirkkovuoden viimeinen sunnuntai alkaa olla käsillä. On hyvä hetki miettiä, mil-
laisia jälkiä olemme vuoden aikana jättäneet sanoillamme ja teoillamme.

Laitan hetkeksi silmät kiinni ja mietin vuoden tapahtumia.
On tapahtunut niin paljon.
Muistan asioita ja sanoja, jotka ovat satuttaneet. 
Muistan myös sellaisia sanoja, jotka tuntuivat hyvältä.
Jättivät hyvän jäljen. 
Entä minä itse, mitä olet tehnyt ja sanonut,
millaisen jäljen olen jättänyt lähimmäisiini?
Olenko muistanut kaikkein vähäisimpiä,
vai olenko vain kävellyt ohitse?
Peiliin ei ole helppo katsoa, sillä tiedän epäonnistuneeni monet kerrat.
Niin hyvä kuin onkin katsoa taaksepäin,
vielä tärkeämpää on katsoa eteenpäin.
Kirkkovuosi vaihtuu viikon päästä,
se on uusi alku ja uuden polun pää.
Lähdemme tekemään uusia jälkiä.
Hyvät jäljet lisääntyvät, kun opettelemme antamaan anteeksi.
Ne lisääntyvät, kun hymyilemme vastaantulijalle.
Ne lisääntyvät, kun ojennamme käden langenneelle.
Ne lisääntyvät, kun otamme Jeesuksen itsensä matkallemme oppaaksi.
Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi.
Meillä on mahdollisuus olla tulkkeina,
kääntämässä Jumalan rakkautta oman aikamme ihmisille.
Sen minkä teemme yhdelle vähäisistämme,
sen teemme Jeesukselle. 
Rakkaus on Jumalan läsnäolon merkki täällä maailmassa.

Herra, armahda meitä.

ViRPi SillANPää-PoSio
Oulun seurakuntien oppilaitospastori

Sanan aika
Sunnuntai 25.11.2012
Psalmi: Ps. 143: 1-10
1. lukukappale: Dan. 12:1-3
2. lukukappale: Ilm. 20:11-21:1
Evankeliumi: Matt. 25:31-46

Taakse 
jääneet jäljet
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lun Karjasillan kirkossa vieraili 
vuonna 2005 entinen huippu-ur-
heilija Arto Härkönen kertomas-
sa uskostaan yhdessä ”Kemin Jok-
ke” -nimellä tarinaansa kertoneen 
miehen kanssa. 

Urheiluhulluksi tunnustautu-
va mies otti rohkean askeleen ja 
meni kuuntelemaan. 

– Kyllä minä sitä vieläkin ih-
mettelen, että tuli lähdettyä, Las-
se nauraa. 

– Minä pelkuri uskalsin tun-
nustaa Jeesuksen Kristuksen Her-
rakseni. Ihailin kovasti Arto Här-
köstä, kun tämä nappasi keihään-
heitossa Los Angelesissa kultami-
talin. Ja Kemin Jokesta kuulin, et-
tä hän oli viettänyt 30 vuotta elä-
mästään Tukholman Slussenin 
siltojen alla, aivan lähellä silloista 
työpaikkaani. 

Kun Lasse kyseisenä iltana löy-
si uskon, lapset olivat ensin hiu-
kan skeptisiä isän mielenmuutok-
selle. Vaimo kuitenkin tuumasi, 
että jotain tällaista hän oli odot-
tanutkin. 

Lasselle uskosta ei tullut pak-
kopullaa eikä tekopyhää teesken-
telyä. Hän koki aidosti kohdan-
neensa ihmeellisen, persoonalli-
sen Jumalan, joka pitää kiinni kä-
destä, tuli mitä tuli. 

Todellinen uskon tulikaste 
odottikin miestä kesällä 2009.

Syöpä 
sisuksissa
Tukholman Karoliinisen sairaa-
lan lääkärit tiesivät heti, että ky-
seessä oli pitkälle edennyt syöpä. 
Kliiniset kokeet osoittivat kai-
naloon pesineen ärhäkän imus-
olmukesyövän levinneen myös 
maksaan, vatsaan, kylkeen, kai-
naloihin ja kaulaan. 

Koska mies oli huonossa kun-
nossa, sytostaatti- ja sädehoitoja 
ei päästy heti aloittamaan mak-
simitasolla. Kun hoidot lopul-
ta käynnistyivät, todettiin, että 
Lassen olisi parasta siirtää kirjat 
Suomeen ja jatkaa hoitoja Oulus-
sa, jossa vaimo ja perhe asuivat. 

Mies vietti sairaalassa kaiken 
kaikkiaan neljä kuukautta. Olo oli 
tuskainen ja vointi heikko, paino 
romahti, ja tukka lähti. 

– Jokaisen hoitokerran jälkeen 
tipahdat montun pohjalle, jos-
sa et pysty syömään, suu menee 
rakoille, et jaksa yksinkertaisesti 
mitään, Lasse kertoo. 

Lopulta tauti todettiin seläte-
tyksi. Mies kotiutui ja tunsi itse-
kin luissaan ja nahoissaan olevan-
sa jälleen terveiden kirjoissa.

Syöpä
ei lannistanut Lassea

Juhannus 2009 ei unohdu jää-
liläisen Lasse Majalahden 
muistista milloinkaan. 

Lenkkeilyä harrastava 
yrittäjämies oli jo vuoden ajan 
huomannut väsyvänsä helposti 
päivittäisellä kuntoilureissullaan, 
joka entisellä kouluhiihtokisojen 
ykkösellä suuntautui suolle. 

– Kunto romahti, ja huomasin 
että pumppu rupesi läpättämään 
oikein kunnolla. Luulin ensin, 
että se olisi vain painonpudotuk-
seen liittyvää väsymystä ja heik-
koutta, Lasse muistelee. 

Kesänkorvalla mies kuiten-
kin löysi kainalostaan patin. Lo-
pulta Lasse meni niin huonoon 
kuntoon, että oli lähdettävä sai-
raalaan. Kotilasaretti sijaitsi niin-
kin kaukana kuin Ruotsin Tuk-
holmassa, jossa miehellä oli vielä 
kirjat asuttuaan maassa kymme-
nisen vuotta. Lasse otettiin saman 
tien sisään sairaalaan. 

– Tiesivät siellä heti, mistä oli 
kyse. Olin niin surkeassa kunnos-
sa, että ajattelin eläväni enää kaksi 
tai kolme päivää. 

Ulkona kesä oli kukkeimmil-
laan, kun suomalaismies taisteli 
hengestään. 

Diili Jumalan 
kanssa
Rakennusalan yrittäjä oli saanut 
jo reilu vuosikymmen aikaisem-
min maistaa, mitä vekseli- ja vel-
kakierre on. 

– Vuonna 1995 menin kon-
kurssiin, ja sen seurauksia olen 
saanut kantaa aina tähän päivään 
asti. Ulosoton, poliisin ja oikeus-
laitoksen toimet jatkuvat. 

Jo sitä ennen ankarat talou-
delliset vuodet 1980-luvulla oli-
vat saaneet Lassen polvet taipu-
maan. Aikaisemmin hän ei ollut 
juurikaan kiinnostunut uskon-
kysymyksistä, mutta kun pää oli 
pölkyllä, hän kävi omanlaiseen-
sa anekauppaan Jumalan kanssa. 

– Rukoilin, että järjestele Ju-
mala tämä nyt, niin jaetaan sitten 
pottia. Parin viikon päästä asiat 
olivatkin, kuin ihmeenkaupalla, 
kunnossa. 

Mies muistelee, että päästiin 
kuitenkin vuoteen 1995, ennen 
kuin hän täytti oman lupauksen-
sa sopimuksesta. 

– Lopulta kiemurtelin ja vai-
kersin ahdistuksissani. Ongelma 
oli nimittäin se, että olin ihan oi-
keasti tehnyt lupauksen Jumalal-
le. Kuulin sydämessäni, kuinka 
Jumala kysyi, että mitäs Lasse lu-
pasit. Siinä nyt kiemurtelet. 

Lasse Majalahti oli tutustunut 
jo 1980-luvulla laupeudentyöl-
le elämänsä omistaneeseen Veik-
ko Hurstiin, ja hänen kanssaan 
sovittiin lopulta asiat. Lasse teki  
50 000 markan lahjoituksen. 

Kun kipukynnys oli ylitetty ja 
rahat siirretty, Jumala piti oman 
lupauksensa, eikä Lasselta ja per-
heeltä puuttunut mitään. 

– Veikko Hurstista tuli minulle 
hyvä ystävä vuosiksi. Hän oli hyvä 
esimerkki työssä ja rohkeudessa.  

tuhlaajapojan 
paluu
Lasse kasvoi helluntaikodissa, 
mutta umpirehellisenä miehe-
nä hän myöntää eläneensä vuosia 
”hyvin syntistä” elämää. 

– Olin typerys ja loukkasin lä-
heisiäni. Olin jossain vaiheessa jo 
valmistautunut vaimon lähtöön ja 
avioeroon.

Lasse muistelee lapsuuskoti-
aan, jonka hengellisyys oli iloista 
ja suvaitsevaa. 

Kuoleman 
porteilla
Pian tuli rankka takaisku. Las-
se kutsuttiin takaisin sairaalaan 
kontrollikokeisiin. 

– Olin jo kuntoutunut, ja olo 
tuntui hyvältä. Sitten soitettiin, 
että otetaan vielä solunäyte. Ih-
mettelin, miksi minut nukute-
taan, jos otetaan vaan neulanäyte. 

genvaaralliseen tilaan johtanut 
tutkimus todettiin tarpeettomak-
si, ja hoitava lääkäri pahoitteli ta-
pahtunutta. Katkeruutta ei Las-
sesta kuitenkaan löydy. 

– Minä olin elänyt niin synti-
sen elämän, että olin ansainnut 
tämänkin opetuksen, hän sanoo. 

Lääkärin suosittelemat potilas-
vahinkokorvauksetkin jäivät ha-
kematta.

Mitä 
jäi käteen?
Elämä alkoi palautua. Kunto ko-
heni ja olo parani. Jääliläismiestä 
ihmetyttää, kuinka juuri hän sel-
visi tästä taudista. 

– Samaan ärhäkkään imusol-
mukesyöpään on kuollut nuoria-
kin ihmisiä. 

Lassen muutaman vuoden ai-
kana kulkema henkinen matka on 
ollut pitkä. Kun mies sairauden 
kourissa oikein tosissaan riisut-
tiin, tietyt tutut kaavat ja väärän-
laiset elämisenmallit jäivät pois. 

– Olin henkisesti jäänyt mo-
neen loukkuun, ja ne kahleet ir-
rotettiin. Se on hyvä asia. 

Kuolemanpelkoa Lasse ei tun-
nista kuitenkaan missään vai-
heessa kokeneensa. 

– Jokin tässä uskossa on vaan 
niin erinomaista, ettei mitään 
pelkoa ollut. Ilman uskoa oli-
si taatusti iskenyt paniikki, hän 
myöntää. 

– Onnekseni olin löytänyt Ju-
malan jo vuosia aiemmin. Tämä 
ei siis ollut mitään ”tee-minut-
terveeksi-uskoa”, tai ”pelasta-po-
liisilta-uskoa” eikä ”muuta-kaik-
ki-paremmaksi-uskoa”, vaan ihan 
oikeaa uskoa, Lasse nauraa. 

Mies kavahtaa nykyään kai-
kenlaista tekouskovaisuutta niin 
oman kuin muidenkin puseron 
sisällä. 

– Uskallan tarvittaessa läi-
mäyttää itseäni ja sanoa, että syyl-
linen olet itse.

– Liike-elämässä näen monen-
laista farisealaisuutta. Joskus tu-
lee paukautettua, että älä viitsi 
vinkua, itse olet virheitä tehnyt, 
Lasse kertoo. 

Jumalan armo on kuitenkin 
kattanut kaiken ja auttanut jak-
samaan ja taistelemaan, sekä us-
komaan tulevaisuuteen. 

– Vaikeina vuosina vaimokaan 
ei ottanut ja lähtenyt. Naimisissa 
ollaan oltu ja pysytty jo 45 vuot-
ta, Lasse Majalahti toteaa ja vir-
nistää päälle.

MARJA BloMStER

– Sellaisessa ilmapiirissä ei voi 
mitenkään välttyä uskon roko-
tukselta, hän nauraa ja lisää, että 
vanhemmat eivät kuitenkaan kos-
kaan tyrkyttäneet uskoaan, vaan 
hän sai vapaasti päättää itse elä-
mänsä suunnan.

 Jälkeenpäin asioita punnites-
saan Lasse on huomannut arvo-
jensa rakentuneen kuitenkin pit-
kälti lapsuuskodin perinnölle. 
Hän kiittääkin tervettä kasvu-
alustaa. 

– Suuri osa ihmisen tunneälys-
tä rakentuu jo parin ensimmäisen 
ikävuoden aikana. Minä sain ko-
toa hyvät eväät, hän toteaa. 

Lassen hulivilivuodet päättyi-
vät, kun tuhlaajapoika teki täys-
käännöksen ja tuli uskoon. Ou-

Lasse sai kontrollitutkimuk-
sessa vaarallisen sairaalabaktee-
rin ja verenmyrkytyksen. Kuume 
nousi 42 asteeseen, ja mies joutui 
hengenvaaralliseen tilaan. 

– Tärisin kauheassa kuume-
horkassa. Kahden päivän päästä 
lääkärit soittivat vaimon ja lap-
set hyvästelemään minut. He sa-
noivat, että lääketieteen keinot on 
käytetty loppuun, mitään ei ole 
enää tehtävissä. 

Lasse vaipui syvään koomaan, 
ja vaimo ja 24-vuotias tytär tuli-
vat jättämään hyvästejä. 

– He itkivät vuoteeni vieressä, 
ja ainoa asia, minkä kooman lä-
pi muistan, on kun vaimo ja ty-
tär huusivat, että sinä et saa ukko 
nyt kuolla!

Reilun viikon kestäneessä ta-
juttomuuden tilassa Lasse ker-
too tipahtaneensa syvälle kuole-
man porteille. Hän kuvailee nä-
kyä tuolta ajalta. 

– Oli ikään kuin vankilan sel-
lit olisivat olleet minua molem-
min puolin, ja putket olivat ihan 
tulenpunaiset. Ne olivat taipu-
neet mutkalle, ja sellien ovet lem-
pottivat auki. Silloin Jumalan Py-
hä Henki sanoi, että näin mones-
sa sellissä sinä Lasse olit, nyt ovat 
ovet auki. 

Kun Lasse heräsi koomasta, 
hän totesi lääkäreille, että teidän 
konstinne taisivat loppua, mutta 
siitä avautuikin Kristuksen maa-
ilma. Myöhemmin kyseinen hen-

Olin niin 
surkeassa 
kunnossa, että 
ajattelin eläväni 
enää kaksi tai 
kolme päivää. 

Jokin tässä 
uskossa on vaan 
niin erinomaista, 
ettei mitään 
pelkoa ollut. 
Ilman uskoa olisi 
taatusti iskenyt 
paniikki.
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Kiiminki
Messu su 25.11. klo 10 kir-
kossa.  Toimittaa Raimo Sa-
lonen, avustaja Ulla Nyys-
sönen,  kanttori Sari Wallin, 
lauluryhmä Vanamot.
Jäälin messu su 25.11. klo 
13 Jäälin kappelissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kantto-
ri Jarkko Metsänheimo. Kirk-
kokahvit.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 10  kirkossa. Toi-
mittaa Marja-Liisa Hautamä-
ki, kanttorina Hanna Korri.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Marja-Liisa Hautamäki ja 
Juha Pöykkö. 

Muhos
Messu su 25.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, saarnaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Timo Ustju-
gov. Vietetään tuottajien 
kirkkopyhää ja 90-vuotisjuh-
laa. Messun jälkeen ruokai-
lu ja juhla seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu kirkossa 25.11. klo 10 
toimittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Adventtiperhemessu su 
2.12. klo 10. Mukana musiik-
kikerho ja Uusi Ääni kuoro.

Rukous
Kristus,

maailmankaikkeuden Herra.

Sinulle on meidän kaikkien tehtävä tili

siitä, mitä olemme tehneetja jättäneet tekemättä.

Sinun tuomiosi yllättää meidät,

sillä sinä näet elämämme toisin

kuin me itse.

Varjele meitä sokeudelta,

niin ettemme torjuisi sinua

lähimmäisissämme.

Vastaa kaipaukseemme

ja anna meidän olla luonasi kirkkaudessa

iankaikkisesti.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 22.–29.11.2012

kokahvit.
Messu su 25.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Asta 
Leinonen, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto.
Messu su 25.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Henriikka Väänänen.
Messu su 25.11. klo 14 Cari-
tas-kodissa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Katri 
Sippola.
Aikuisrippikoulun konfir-
maatiomessu to 29.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Maija Konttinen, kantto-
rina Riitta Piippo.

Tuiran seurakunta
Messu su 25.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä. 
Radiointi Radio Dei. 
Messu su 25.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Anu Arvola-Greus. Laulam-
me afroamerikkalaisia spiri-
tuaaleja. 
Messu su 25.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Jaakko Syynimaa, kantto-
rina Anu Arvola-Greus, Eero 
Blomberg, huilu. Tekstinlu-
ku: Rauni Lahtela ja Johanna 
Kesti. Kirkkokahvit. Perheen 
sunnuntai. Messun yhteydes-

sä lapsen kaste. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 25.11. klo 17 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Tapio Pokka, avustaa Mi-
ka Pouke, musiikista vastaa 
Säde Pokka. Kirkkokahveilla 
kuullaan terveisiä Israelista.
Iltamessu su 25.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustavat Jaak-
ko Syynimaa ja Sanna Tervo, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Messussa Nuoren seurakun-
nan veisuja. 
Viikkomessu ke 28.11. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 25.11. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Olavi 
Isokoski, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Tane-
li Setälä. Eläkeliiton kuoro, 
johtaa Ahti Sepp.
Messu su 25.11. klo 12 San-
ginsuun seurakuntakodissa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Taneli Setälä. 
Kirkkokahvit. 
Gospelmessu su 25.11. klo 
16 Hintan seurakuntatalossa. 
Me uskomme Pyhään Hen-
keen – Nikean uskontunnus-
tus tutuksi. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, Esa Rättyä ja hou-
sebändi.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Sanna Jukkola, 
kanttorina Leo Rahko.

YLIKIIMINKI
Messu su 25.11. klo 12 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 10. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 25.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jari Flink, kant-
torina Kaisa Säkkinen.  

Kempele
Messu su 25.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Teemu Riihimäki, 
diakoni Jenni Siuvatti, kant-
tori Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Gospeljumalanpalvelus to 
22.11. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi. 

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.

RanTSiLa
Messu su 25.11. klo 13 Rant-
silan kirkossa. Lähetyspyhä. 
Liturgia Erkki Piri, saarnaa 
Matti Laurila. Kanttorina Ar-
ja Leinonen.  Messussa käy-
tössä Rantsilan kirkon kon-
servoitu messukasukka. Lä-
hetystilaisuus seurakuntata-
lossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Heikki Lumiaho.
Messu su 25.11. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Urkupreludi klo 
9.30. Sanajumalanpalveluk-
sen toimittaa Mari Flink ja 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen. Kanttorina Péter Ma-
rosvári ja urkurina Lauri-Kal-
le Kallunki. Gaudiate-kuoro, 
johtaa Lauri Nurkkala. Mu-
siikkimatinea klo 11. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 25.11. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Mari Flink ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.

Karjasillan seurakunta
Messu su 25.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, saarna emeri-
tuskirkkoherra Pertti Heikin-
heimo, avustaa Juhani Lavan-
ko ja Asta Leinonen, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Herättä-
jän päivä. Oulun seudun virsi-
kuoro avustaa. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 25.11. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Hen-
riikka Väänänen.
Messu su 25.11. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Satu Kreivi-Palosaa-
ri, avustaa Erja Järvi, kantto-
rina Juha Soranta. Mieskuo-
ro Weljet. Mukana Lakeuden 
maanpuolustusnaiset. Kirk-

Elsi Salo
vaara
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 Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
22.11. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 22.11. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Niilo Rauhala.
Aamupiiri la 24.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 24.11. klo 18, Vanha pap-
pila. Jeremian kirjan 6. luku.
Opettajien raamattupiiri ma 
26.11. klo 16, Vanha pappila. 
Raamattupiiri ti 27.11. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Laitoshartaus ti 27.11. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Ari-Pekka Metso.
Raamattupiiri ke 28.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 28.11. 
klo 18, Vanha pappila. Esko 
Visuri.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
28.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
29.11. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 29.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 22.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 22.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 23.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 23.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 23.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 25.11. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
28.11. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 29.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 29.11. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 29.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 22.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen joulu-
juhla to 22.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 23.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miesten piiri ti 27.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jari Flink alus-
taa aiheesta Johanneksen 
evankeliumi.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
28.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
28.11. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. 
Raamattupiiri to 29.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko.

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
12.12. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. Vuoden viimeinen 
raamattupiiri.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 27.11. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Jorma Kiviranta, 
Heimo Kuha.

Musiikki ja kulttuuri
Exit-yhtyeen konsertti pe 
23.11. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Suomalaisen kristillisen 
rockin pioneeriyhtye Exit juh-
lii 25-vuotista taivaltaan. Li-
sätietoja www.ohjelmakris-
talli.com, www.exityhtye.com.
Tuokio musiikille ja runoil-
le su 25.11. klo 15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Tule viet-
tämään yhteinen hetki musii-
kin ja ruonojen parissa. Säes-
täjänä urkuri Peter Marosva-
ri, ruonoja lausuu Sisko Kuik-
ka. Tilaisuuden lopussa kii-
reetön kahvihetki. Järjestäji-
nä Oulun seudun omaiset ja 
läheiset ry sekä Oulun ev.lut.
seurakuntayhtymän dia-
koniatyö.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Urkupreludi su 25.11. klo 
9.35, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus s. 17.
Musiikkimatinea su 25.11. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus s. 17.
J.S. Bachin Jouluoratorio 
BWV 248 la 15.12. sekä pe 
21.12. klo 20,  Oulun tuomio-
kirkko. Ks. ilmoitus s. 17.

Karjasillan seurakunta
Hengitä Joulua! -jouluruno-
tapahtuma la 15.12. klo 18–
19.30, Kastellin kirkko. Mu-
kana tuttua ja uutta joululy-
riikkaa!

Oulujoen seurakunta
YLI-II
Aikuisten laulukerho to 29.11. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

YLIKIIMINKI
"Tahtoisin laulaa" – Iltamu-
siikki su 25.11. klo 18, Ylikii-
mingin kirkko. Lauluryhmä 
Sela, Liisa Ylipahkala-Vihe-
lä, piano, Marjo Kangasluo-
ma, viulu.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu tiistaisin klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Työttömien ateria keskiviik-
koisin klo 11–12.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Vapaaeh-
toisten valmistamaa kotiruo-
kaa, aterian hinta 2 €. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Alueen asukkaille torstaisin 
ilmainen, vapaaehtoisten val-
mistama aamupala, joka si-
sältää puuroa ja leipää lisuk-
keineen sekä kahvia ja teetä. 
Olet lämpimästi tervetullut!
Diakoniapiiri ma 26.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli.
Ystävänkamari ti 27.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
27.11. klo 14, Maikkulan kap-
peli, takkahuone. 
Jouluateria to 13.12. klo 11–12, 
Kaukovainion kappeli. Ateri-
alle ilmoittautuminen alueen 
diakoniatyöntekijälle vastaan-
otoilla, aamupuurolla tai pu-
helimitse 30.11. mennessä.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kaijoharjun 
alueen diakonian vapaaeh-
toisten valmistama ateria 2 
€. Voit ostaa ruokaa myös ko-
tiin omassa astiassa. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen, p. 040 5747 092.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 22.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Ensi Pietilä opettaa 
neulomaan pitsikaulaliinaa. 
Omat pitkät puikot ja hui-
vilanka mukaan! Lisätietoja 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145.
Juttutupa ma 26.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 26.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti.
Diakoniapiiri ma 26.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 29.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana Tuiran seu-
rakunnan lähetyssihteeri Tar-
ja Oja-Viirret ja diakoni He-
li Mattila.
Diakoniapiiri ke 12.12. klo 13, 
Pateniemen kirkko.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, Myllyo-
jan seurakuntatalo tai p. (08) 
5313 519.
Diakonian aamu maanan-
taisin klo 10.30–12 Myllyojan 
seurakuntatalossa. Tarjolla 
maksuton aamupala kaiken-
ikäisille, mukana seurakun-
nan työntekijä ja vapaaeh-
toisia.
Madekosken diakonipiiri to 
29.11. klo 12–13.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Työttömien jouluateria ke 
12.12. klo 12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus s. 15.

YLIKIIMINKI
Puuropäivä ma 26.11. klo 11–
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Puuropäivä perhekerho-
laisille ja muille halukkaille.
 

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari ma 26.11. klo 17.30–
19, Heinätorin seurakuntata-
lo. musiikki- ja leikkipainot-
teinen vertaistuki-ilta pien-
ten erityislasten perheille
Nuorten aikuisten olkkari-
ilta ke 28.11. klo 17–19. Ke-
hitysvammaisille nuorille ai-
kuisille. Menemme elokuviin 
ja tapaamme elokuvateatte-
rin aulassa, kuten ryhmässä 
on sovittu. Kerholaiset voivat 
ilmoittautua Annelle.

KUULOVAMMAISET 
Lähetyspiiri ma 26.11. klo 14, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 27.11. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Ystäväilta to 29.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola.

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 22.11. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, 
Caritas-sali. Tule tutkimaan 
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Seurakunnat tarjoavat 
jouluaterian vähävaraisille

Oulun ev.lut. seurakunnat tar-
joavat joulukuussa jouluate-
rioita työttömille sekä vähä-
varaisille. Maksuttomille ate-

rioille tulee ilmoittautua etukäteen.
Tuiran seurakunnan alueella 

asuville tarjotaan kaksi jouluateri-
aa torstaina 13.12. kello 12. Aterioil-
le voi osallistua joko Pateniemen tai 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Ilmoit-
tautuminen tapahtuu tiistaina 27.11. 
kello 12–13 Pyhän Tuomaan, Pate-
niemen, Tuiran ja Pyhän Luukkaan 
kirkoilla sekä Rajakylän ja Koske-
lan seurakuntakodeilla. Jouluateri-
aa varten on järjestetty kuljetus, jon-
ka aikataulu selviää ilmoittautumi-
sen yhteydessä.

Karjasillan seurakunnan alueel-
la asuvat voivat osallistua Kaukovai-
nion kappelilla järjestettävään joulu-
ateriaan torstaina 13.12. kello 11. Mu-
kaan voi ilmoittautua Kaukovainion 
kappelin aamupuurohetkinä torstai-
sin kello 9–10 sekä soittamalla suo-
raan diakoniatyöntekijöille.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
perjantaina 30.11.

Oulujoen seurakunnan jouluate-
riat järjestetään Myllyojan seurakun-
tatalolla keskiviikkona 12.12. kello 12 
sekä Yli-Iin seurakuntatalolla maa-
nantaina 17.12. kello 11. Ilmoittautu-
minen tapahtuu Myllyojan seurakun-
tatalolla maanantaisin 26.11., 3.12. se-
kä 10.12. kello 9–11. Ylikiiminkiläiset 
ja yli-iiläiset voivat ilmoittautua omal-
le diakoniatyöntekijälleen Kati Riipi-
selle puhelinnumeroon 040 528 1813.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
keskiviikkona 12.12.

– Tilaisuuksien järjestämisen tar-
koituksena on antaa heikommassa 
asemassa oleville mahdollisuus yhtei-
sen ja yhteisöllisen jouluaterian koke-
miseen, kertoo diakoniatyöntekijä Ka-
ti Riipinen.

Tuomiokirkkoseurakuntalaisille 
jouluateria tarjoillaan Ravintola Rau-
halassa perjantaina 28.12. kello 14. 
Ruokalippuja saa diakoniatoimistol-
ta maanantaisin kello 9–11.

Jouluateriat ovat tulleet tarpeeseen. 
Esimerkiksi viime vuonna eri joulu-
aterioille osallistui kerralla noin 60–
170 henkeä.

A r k i s to  /  S anna Tu r u n e n

Diakonian
aamu

maanantaisin
klo 10.30–12 Myllyojan

seurakuntatalossa.

Tarjolla maksuton aa-
mupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaeh-
toisia.

Työttömien
jouluateria

keskiviikkona
12.12. klo 12

Myllyojan
seurakuntatalossa.

Aterialle pääset kut-
sua vastaan. Kutsun 
saa esittämällä työt-
tömyyskortin dia-
koniatyöntekijälle 
Myllyojan seurakun-
tatalon diakoniatoi-
mistossa 26.11., 3.12. 
ja 10.12. klo 9–11.
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raamattua ja luotsaamaan 
elämää pintaa syvemmäl-
tä. Kahvitarjoilu. Opasystävä 
vastassa pihalla pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-
kövammaisille ti 27.11. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Ca-
ritas-sali. Jouluaskartelua. 
Opasystävä vastassa klo 12.30 
alkaen Caritas-kodin pihalla 
pääoven läheisyydessä.
Lapsiperheiden joulujuhla 
su 9.12. klo 15, Helmen pirtti. 
Ilmoittautuminen ruokailun 
vuoksi 23.11. mennessä Pau-
lalle, p. 050 4305 178 tai pau-
la.mustonen@evl.fi. Ilmoi-
tathan ruokavalioden lisäksi 
myös lastesi iät. Juhla järjes-
tetään yhdessä Näkövammai-
set lapset ry:n kanssa.
Näkövammaisten joulujuh-
la la 15.12. klo 13–15, Kastel-
lin kirkko. Monipuolista oh-
jelmaa, joululauluja ja yhdes-
säoloa. Tarjolla riisipuuroa ja 
torttukahvit.

PäIHDETYö
Usko ja elämä to 22.11. ja 
29.11. klo 14, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Tilaisuus, jossa 
yhdessä pohdimme arkielä-
mässämme kohdattavia ta-
vallisia asioita kristillisestä 
näkökulmasta.
Aamukahvihetki pe 23.11. 
klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän 
sanan ja mukavan seuran li-
säksi kahvia ja teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua, 
hedelmiä. Lisätietoja dia-
konissa Tellervo Kianto, p. 
040 7564 022.  
Naistenryhmän ja Tavoite-
ryhmän Vasamonretki pe 
23.11. klo 9–16, Vasamon lei-
rikeskus. Etukäteisilmoittau-
tuminen ryhmissä.
Tavoiteryhmä ma 26.11. klo 
14.30, Diakoniset erityispal-
velut.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 
uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Osoite Nokelantie 
48 B, p. 044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isonkadun puolelta. 
Tuotto vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Nepa-
lissa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Käytössä maksupääte. 
Lauluhetki pe 23.11. klo 12, 
Siipi. Sanna Leppäniemi.
Joulukorttien askartelu la 
24.11. klo 10–14, Siipi. Tule 

Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Joulupaja to 29.11. klo 17, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Tule yksin tai kaksin tai tul-
kaa koko perhekunta. Askar-
rellaan lapsellisesti, askarrel-
laan aikuismaisesti, makus-
tellaan piparia ja juodaan 
glögit päälle.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Karjasillan seurakunta
JouluVerstas ma 3.12. ja 
10.12. klo 17.30–19, Maikku-
lan kappeli. Kaikenikäisille 
tarkoitettu jouluinen askar-
teluverstas. Ohjelmassa as-
kartelua, pieni tarjoilu ja har-
taus. 3.12. JoulukorttiVerstas 
– askartele itsellesi joulukor-
tit. 10.12. JoulukoristeVerstas 
– askartele kotiisi joulukoris-
te. JouluVerstas on ilmainen, 
sinulla ei tarvitse olla mitään 
tarvikkeita mukanasi. Olette 
lämpimästi tervetulleita ko-
ko perheen voimin! Lisätieto-
ja voit kysellä nuorisotyönoh-
jaajat Anna-Leena Ylänteel-
tä, p. 040 831 5932 ja Juha Ki-
virasilta, p. 040 5752 713.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorisotyön päivystys ke 
28.11. klo 15–17, Elohuone. 
Ks. ilmoitus s. 18.
Nuorten avoimet ovet ke 
28.11. klo 18–21, Elohuone. 
Ks. ilmoitus s. 18.

Karjasillan seurakunta
Nuorten Yökahvila Ikuus pe 
23.11. klo 18–22, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ks. ilm. s. 18.
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 28.11. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Suunnattu 
jo rippikoulun käyneille nuo-
rille. ToivonSatamaan voi tul-
la pysähtymään, lepäämään, 
oleilemaan, pelailemaan ja 
tapaamaan tuttuja ja tunte-
mattomia kanssamatkusta-
jia. Nuortenillat päättyvät 
yhteiseen iltahartauteen klo 
20.15. 
Toisen vuoden isoskoulutus 
to 29.11. klo 17.30–19, Karja-
sillan kirkko. Tarkoitettu jat-
kokoulutukseksi ensimmäi-
sen vuoden koulutuksen jo 
suorittaneille. Ilmoittaudu 
mukaan laittamalla nimesi, 
osoitteesi, s-postiosoitteesi 
ja puhelinnumerosi viestinä 
suoraan Jennille, p. 044 3161 
452 tai jenni.koskenkorva@
evl.fi. Koulutukset joka toi-
nen viikko.

Tuiran seurakunta
Vanhojen isosten ilta to 
22.11. klo 17, Tuiran kirkko. 
Lisätietoja nuorisotyönoh-
jaaja Terhi-Liisa Sutiselta, p. 
040 7245 446 tai terhi-liisa.
sutinen@evl.fi.
Nuorten yökahvila pe 23.11. 
klo 20–23, Toppilan nuoriso-
tila. Tarkoitettu yläkouluikäi-
sille nuorille. Tarjolla yleen-
sä pientä purtavaa ja hy-
vää seuraa. Kahvilaillat ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita. Lisätietoja: Anssi 
Putilalta, p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Isoskoulutus ke 28.11. klo 
17–18.30, Tuiran kirkko. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja 
Terhi-Liisa Sutiselta, p. 040-
724 5446 tai terhi-liisa.suti-
nen@evl.fi.
Nuortenilta to 29.11. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuoriso-
tila. Nuortenillat ovat kaikil-
le nuorille tarkoitettuja tee-
mallisia iltoja, joissa muka-
na hiljentymistä varttikirkos-
sa, teemallista ohjelmaa nuo-
risotilassa ja pientä purta-
vaa. Lisätietoa nuortenillois-
ta nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putilalta, anssi.putila@evl.fi.
Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Vasamon leirikeskus. Yläkou-
luikäinen nuori, lähde mu-
kaan tuntemaan joulun tai-
ka ja tunnelma hyvässä seu-
rassa Vasamon kauniin jou-
luisen luonnon keskellä. Lei-
rin päätteeksi nuorten joulu-
juhlaan Tuiran kirkolla. Leirin 
hinta on 25 €. Lisätietoja Ans-
silta, p. 050 3408 982.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ai-
kaisempaa kokemusta et tar-
vitse. Mukaan tarvitaan myös 
puvustuksesta ja lavastukses-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä. Tarkoitettu täysi-ikäisille, 
yläikärajaa ei ole! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.
Lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikille, jotka halua-
vat aloittaa liikkumisen hy-
vässä seurassa. Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.

OPISKELIJAJäRJESTöT
OPKOn opiskelijailta la 
24.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Nouskaa ja ylistäkää Her-
raa, Olavi Rimpiläinen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 26.11. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoiden 
teemailta ke 28.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Mi-
tä tapahtui ristillä? Johan 
Helkkula.
Körttiopiskelijoiden ja nuor-
ten aikuisten seurat to 29.11. 
klo 19, Johanna Rissasella, 
Paalikatu 13 B 34 , Toppila. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.

tekemään yksilöllisiä kortte-
ja läheisillesi. Pieni materiaa-
limaksu lähetystyön hyväksi.
Puutyökerho ma 26.11. klo 9, 
Siipi, alakerta. Tule tekemään 
puutöitä omiin tarpeisiin tai 
lähetystyön myyjäisiin. Ker-
ho kokoontuu maanantaisin 
ja keskiviikkoisin.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 22.11. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 
Heikkinen.
Lähetys- ja raamattupiiri to 
29.11. klo 14, Vanha pappila. 
Juha Kyllönen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
27.11. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli.

Tuiran seurakunta
Namaste Nepalista! su 25.11. 
klo 15, Tuiran kirkko. Katso il-
moitus s. 18.
Lähetyspiiri ma 26.11. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus.
Käsityökahvila ti 27.11. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään käsitöitä lähe-
tystyön myyjäisiin tai omiin 
tarpeisiin. Opetellaan yhdes-
sä uusia taitoja tai kerrataan 
vanhoja.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
22.11. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
26.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLI-II
Lähetyksen joulumyyjäiset 
ke 28.11. klo 18, Yli-Iin seu-
rakuntatalo. Kahvitus, arvon-
taa, myynnissä käsitöitä, lei-
vonnaisia jne. Lahjoituksia 
myytävistä tuotteista ote-
taan vastaan. Tuotto lähe-
tystyön hyväksi.

YLIKIIMINKI
Piispankamari, lähetyksen 
kirpputorikahvila perjan-
taisin klo 11–14, Ylikiimingin 
asukastupa.
Lähetys- ja diakoniailta ti 
27.11. klo 18, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Missioklubin 
nuoret kertovat matkastaan 
Tansaniaan sanoin ja kuvin.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.

Maikkulan kappelissa järjestetään lauan-
taina 1.12. kello 11–16 naistenpäivä Ou-
lun seudun naisille.

Päivän aikana kuullaan neljä lyhyttä 
puheenvuoroa eri aiheista. Erityisesti perheenäitejä 
saattaa kiinnnostaa kello 14.20 alkava puheenvuo-
roon, jossa perheneuvoja Saara Kinnunen puhuu 
kristillisestä kasvatuksesta. Muita puhujia ovat op-
pilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio, lähetystyön-
tekijä Eeva-Liisa Rantasuomela sekä nuorisotyön-
ohjaaja Jenni Koskenkorva.

Tilaisuus on vapaamuotoinen, joten puheenvuo-
rojen yhteydessä voi keskustella sekä esittää kysy-
myksiä.

Läsnäolopakkoa ei ole, vaan jokainen on terve-
tullut osallistumaan naistenpäivään haluamakseen 
ajaksi. Pyhäkoulun opettajien järjestämä lastenhoi-
to on kuitenkin järjestetty koko päiväksi.

Puheiden välissä kuullaan musiikkia kanttori 
Riitta Piipolta ja musiikkiryhmältä. 

Lounas maksaa aikuiselta 8 euroa, alle 12-vuo-
tiaat saavat aterian ilmaiseksi. Ruokalippu ja sa-
massa tilaisuudessa järjestettävät myyjäiset mak-
setaan käteisellä.

Päivän tavoitteena on saada naiset viihtymään, 
rohkaistumaan sekä jakamaan ajatuksia keske-
nään. Tilaisuuden järjestää Karjasillan seurakunta.

Ohjelma:
klo 11.00  Aamurukous ja avaussanat.   

Pastori Erja Järvi.
klo 11.15  Ristinmerkin suojassa.
  Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posio.
klo 11.45  Musiikkia.
klo 11.50  Naisen mahdollisuudet Angolassa. 

Sairaanhoitaja, lähetystyöntekijä 
  Eeva-Liisa Rantasuomela.
klo 12.30  Lounas.
klo 13.30  Esitys: leirisketsejä. Karjasillan 
  seurakunnan isoset.
klo 13.45  Sisarina toinen toisillemme. Nuoriso-

työnohjaaja Jenni Koskenkorva
klo 14.15  Musiikkia.
klo 14.15  Lasten pyhäkoulu.
klo 14.20  Mitä lapsen reppuun? Perheneuvoja, 

perheterapeutti Saara Kinnunen.
klo 15.20  Musiikkia.
klo 15.30  Viikkomessu. Toimittaa pastori  

Maija Konttinen.

Services every Sunday at 16:00
St Luke’s Chapel, Yliopistokatu 7

Sunday school and coffee fellowship
www.oief.fi / www.oulunseurakunnat.fi

Lähetys- ja
raamattupiiri

keskiviikkona
28.11. klo 17

Pyhän Tuomaan
kirkossa.

Lyhtytapahtuma
sunnuntaina 2.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Tervetuloa koko perheen lyhtytapahtumaan en-
simmäisenä adventtisunnuntaina. Ohjelmassa klo 
12 perhemessu, klo 13 riisipuurolounas ja torttu-
kahvit. 5 euroa/ aikuiset, 2,5 euroa/ lapset, alle 2-v. 
ilmaiseksi. Lisäksi arpajaiset (1 euroa/ arpa), ongin-
taa, askartelua, nukketeatteri. Tapahtuman järjes-
tää Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä, MLL ja 
Karjasillan seurakunta.

Päivä naisille 
Maikkulassa
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Tarinatupa ke 28.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 26.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana diakoniatyön-
tekijä Päivi Moilanen, p.040 
5747 064.
Seniorien laulupiiri to 22.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina hen-
gellisiä lauluja ja virsiä. Mu-
kana Paula Kyllönen ja kant-
tori Anu Arvola-Greus. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu seniorien 
laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 29.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Lauletaan adventinajan 
lauluja. Kahvitarjoilu. Mu-
kana Päivi Moilanen ja Pau-
la Kyllönen.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 22.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Huonesuon seurakuntakerho 
to 22.11. klo 13. Osallistum-
me Myllyojan eläkeläisker-
hoon klo 13.
Porinapiiri ma 26.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 26.11. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Eläkeläisten kerho ma 26.11. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
28.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 29.11. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 29.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

yLi-ii
Torstaikerho to 22.11. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

yLiKiiMinKi
Laulukerho to 22.11. ja 29.11. 
klo 10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Yhteislaulua, soittoa 
chimes-soittimilla ja muuta 
musiikkiin liittyvää. 
Porinakerho ma 26.11. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 
Eläkeläistenkerho ti 27.11. 

klo 10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
Perheretki Santa Parkiin la 
1.12. klo 8.30–20. Retken hin-
ta: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat 
40 €, 4–12-vuotiaat lapset 30 
€ ja 0–3-vuotiaat 15 € omalla 
istumapaikalla. Hintaan sisäl-
tyy linja-automatkat, ruokai-
lu, sisäänpääsy Santa Parkiin 
ja Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille tapaturmavakuutus. 
Huom! Alle 11-vuotiaat vain 
aikuisen mukana. Retkelle 
otetaan 60 henkilöä ilmoi-
tautumisjärjestyksessä, Kar-
jasillan seurakunnan jäsenet 
etusijalla. Ilmoittautuneil-
le lähetetään retkikirje noin 
viikkoa ennen retkeä. Lisätie-
toja Anna-Leena Ylänteeltä, 
p. 040 8315 932.

Tuiran seurakunta
Perheiden joululeiri Juu-
massa 14.–16.12., Juuman 
leirikeskus. Talvisessa Kuusa-
mon Juumassa leikimme, as-
kartelemme ja ulkoilemme 
perheleirillä joulua odotel-
lessa. Leirin hinta 44 € aikui-
selta ja 30 € 4–18-vuotiaalta 
lapselta, sisältää matkat ja 
täysihoidon sekä vakuutuk-
sen Oulun seurakuntiin kuu-
luville. Leirillä mukana pasto-
rit Anu Ojala ja Stiven Naa-
tus sekä lapsityönohjaaja Kir-
si Merenheimo-Mäenpää. Li-
sätiedot: Stiven Naatus, p. 
050 3104 990.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot  

Kuvia Kastellin kirkos-
ta kaivataan! Kastellin kir-
kon 50-vuotisjuhlaa viete-
tään su 16.12. Kirkolle ra-
kennetaan myös seurakun-
taelämästä kertova valoku-
vanäyttely. Löytyisikö sinul-
ta valokuva, joka kertoo Kas-
tellin kirkon toiminnasta tai 
historiasta? Valokuvat voi lä-
hettää Karjasillan kirkkoher-
ranvirastoon tai Kastellin kir-
kon postilaatikkoon Juha Vä-
häkankaalle tai Anna-Leena 
Ylänteelle. Lisää kuvan yhte-
yteen kuvan omistajan nimi, 
kuvaajan nimi, tieto kuvaus-
ajankohdasta ja -tilanteesta 
sekä kuvassa esiintyvien hen-
kilöiden nimet. Lisää yhteys-
tietosi, jos haluat kuvat taka-
siin. Valokuvan voi toimittaa 
myös sähköisenä osoitteisiin 
juha.vahakangas@evl.fi tai 
anna-leena.ylanne@evl.fi.
Vihkihetki pe 23.11. klo 17, 
Oulun tuomiokirkko. Meil-
lä on ilo kutsua teidät omiin 
häihinne Oulun tuomiokirk-
koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muusta 
huolehtii Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. Todistajiakaan 
ette tarvitse, mutta halutes-
sanne voitte kutsua juhlaan 
omat läheisenne. Vihkimi-
sen jälkeen tarjolla on hää-
kakkua ja kahvit tuomiokir-
kon kryptassa. Tilaisuuteen 
ei tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon. 

Herättäjän päivä su 25.11. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 17.
Arkiretriitti ke 28.11., Tuiran 
kirkko.
Isän ilta ke 28.11. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. Ilta alkaa 
kevyellä iltapalalla, ja illas-
sa on myös lyhyitä todistus-
puheenvuoroja, ylistyslaulu-
ja taivaalliselle Isällemme, ly-
hyt opetus Raamatun pohjal-
ta sekä rukousta.
Kuukkelin päiväkodin ad-
venttikirkko to 29.11. klo 
9.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Luento: Kahden vaiheilla – 
matka sotalapsesta siirto-
laiseksi to 29.11. klo 16.30, 
Oulun Diakonissalaitos, Al-
bertinkatu 16, Kirkkosali. FT, 
dosentti Marianne Junila. Lu-
ento järjestetään yhteistyös-
sä Pohjois-Pohjanmaan kesä-
yliopiston kanssa. Lisätieto-
ja ja ilmoittautumiset: Poh-
jois-Pohjanmaan kesäyliopis-
to/ Eija Raatikainen, p. (08) 
321 4071.
Eroneuvo-ilta to 29.11. klo 
18–20, Nuorten Ystävät -toi-
misto. Eronneille ja eroa har-
kitseville vanhemmille sekä 
heidän läheisilleen tarkoi-
tettu kertaluontoinen mata-
lan kynnyksen tilaisuus, jos-
sa on mahdollisuus keskus-
tella eroon liittyvistä asioista 
ja kuulla eron vaikutuksista 
niin omaan kuin lapsen elä-
mään. Eroneuvolla tuetaan 
eron jälkeistä vanhemmuut-
ta ja vanhempien yhteistoi-
mintaa sekä tuodaan esille 
lapsen näkökulmaa ja tarpei-
ta erotilanteessa. Eroneuvo-
tilaisuuksissa ammattilaisten 
rinnalla vapaaehtoistyönte-
kijöiksi koulutettuja eron ko-
keneita vanhempia. Tilaisuu-
det ovat avoimia ja maksut-
tomia. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Lisätietoja: Essi Nie-
mi, Vanhempien Akatemia-
hanke/ Nuorten Ystävät, p. 
044 7341 435, essi.niemi@
nuortenystavat.fi tai Kari Re-

kilä, Lapsi- ja perhetyön dia-
koniatyöntekijä, p. 050 5211 
065, kari.rekila@evl.fi.
Joulumyyjäiset la 1.12. klo 
10–13, Tuiran kirkko. Myyn-
nissä joululeivonnaisia, ar-
poja ja afrikkalaisia tavaroi-
ta. Tuotto Ilembulan sairaa-
lan hyväksi.
Matkaeväät – Naisten päi-
vä Maikkulan kappelissa la 
1.12. klo 11–16, Maikkulan 
kappeli. Ks. juttu s. 16.
Lyhtytapahtuma su 2.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 16.
Mielenterveyskuntoutujen 
puurojuhla ma 10.12. klo 15, 
Vanha Pappila. Tarjolla puuro 
ja torttukahvit sekä jouluis-
ta ohjelmaa, josta vastaavat 
diakoniatyöntekijät Anna-
Maija Sälkiö ja Eija Röning.
Joulumyyjäiset la 15.12. klo 
10–13, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Myynnissä arpoja, lei-
vonnaisia ja käsitöitä. Torttu-
kahvit. Voit vuokrata oman 
myyntipöydän, 5 €. Varauk-
set 10.12. mennessä lähetys-
sihteerille, p. 044 3161 459.

Kansainvälisyys  

English Service su 25.11. klo 
16, Pyhän Luukkaan kappeli.
Englanninkielinen jumalan-
palvelus joka viikko, kerran 
kuussa messu. Ks. ilmoitus 
s. 16.

Kuukkelin
päiväkodin

adventtikirkko
torstaina 29.11. klo 9.30

Pyhän Andreaan
kirkossa.

Kaakkurin 
koulun (7.–9.-lk) 
adventtikirkko 

perjantaina
30.11. klo 9.40 Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Sanajumalanpalvelus
sunnuntaina 2.12. klo 12 Pateniemen kirkossa.

Toimittaa Lauri Kujala, kanttorina Heikki Jämsä, Pa-
teniemen Eläkeläisten virikekuoro. Pateniemen dia-
koniapiiri tarjoaa joulutorttukahvit. Myyjäiset ja ar-
pajaiset.

Musiikkia
kirkoissa

Exit-yhtyeen konsertti
perjantaina 23.11. klo 19 Karjasillan kirkossa.

Suomalaisen kristillisen rockin pioneeriyhtye 
Exit juhlii 25-vuotista taivaltaan. Marraskuussa 
Exit lähtee kirkkokiertueelle ja julkaisee uuden 
albumin. Molempien nimi on Päiväntasaaja. 
Kiertueella pidetään esillä Suomen 
Lähetysseuran Tasaus-kampanjaa. Lisätietoja: 
www.ohjelmakristalli.com, www.exityhtye.com.

Urkupreludi
sunnuntaina 25.11. klo 9.35  
Oulun tuomiokirkossa.

Oamk:n kirkkomusiikinopiskelija Ilmari 
Oikarainen musisoi tuomiokirkon 
pääuruilla. Ohjelmassa mm. Lauri Nurkkalan 
Koraalifantasia. Vapaa pääsy. Suora lähetys 
osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

Musiikkimatinea
sunnuntaina 25.11. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 

Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala.
Vapaa pääsy. Katso www.virtuaalikirkko.fi.

Isänmaan virret -yhteislauluilta
perjantaina 7.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Isänmaan virsiä Pohjan Sotilassoittokunnan 
säestyksellä. Mukana sekakuoro Tuike ja 
Oulujoen Mieslaulajat, sekä baritoni Juhani 
Alakärppä. Kapellimestarina musiikkikapteeni 
Jaakko Nurila. Uruissa Péter Marosvári ja Juha 
Soranta. Puhe tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

J.S. Bachin Jouluoratorio
BWV 248 (1. esitys)
lauantaina 15.12. klo 20 Oulun tuomiokirkossa.

Teoksesta esitetään kolme ensimmäistä 
kantaattia. Kuorot: Katedraalikuoro, Cantio 
Laudis ja Oamk:n kamarikuoro. Solistit: Henna-
Mari Sivula sopraano, Sirkka Rautakoski altto, 
Péter Marosvári tenori ja Lauri-Kalle Kallunki 
baritoni. Orkesterina Oulunsalo Ensemble, 
Sinikka Ala-Leppilampi. Teoksen johtaa Olli 
Heikkilä. Käsiohjelma 10 euroa. Vapaa pääsy. 
Teoksen toinen esitys 21.12. klo 20.

Lähetyksen joulumyyjäiset
keskiviikkona 28.11. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.

Kahvitus, arvontaa, myynnissä käsitöitä, leivonnaisia 
jne. Lahjoituksia myytävistä tuotteista otetaan vas-
taan. Tuotto lähetystyön hyväksi.

Herättäjän päivä
sunnuntaina 25.11. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Messu klo 10, toimittaa Liisa Karkulehto, saarna eme-
ritus kirkkoherra Pertti Heikinheimo, avustaa Juha-
ni Lavanko ja Asta Leinonen, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Oulun seudun virsikuoro avustaa. Kirkkokah-
vit. Kolehti nimikkolähettien Heli ja Hannu Nokelai-
sen työlle Etu-Aasiassa. Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. Lounas (vapaaehtoinen 
maksu) ja seurat.

Sant' Egidion 
rukoushetki

tiistaina 27.11. klo 18
Piispantalon 

Tallikappelissa,
Hallituskatu 3.

Diakonian ajanvaraukset
Vuoden viimeinen diakonian ajanvaraus talousasiois-
sa maanantaina 17.12. klo 9–11.
Vuoden 2013 ensimmäinen ajanvaraus maanantaina 
7.1. klo 9–11.

Diakoniatyön puhelinnumerot:
- Karjasillan seurakunta (08) 5313 219
- Oulujoen seurakunta (08) 5313 519
- Tuiran seurakunta (08) 5314 616
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta (08) 3161 405

Oulujoen Omaishoitajien 
virkistysilta
tiistaina 11.12. klo 18 Oulujoen kirkossa ja pappilassa.

Oulu-Oulujoki Ladyt ja Oulujoen seurakunta jär-
jestävät virkistysillan seurakunnan alueella asuvil-
le omaishoitajille. Tilaisuus alkaa konsertilla Oulu-
joen kirkossa klo 18 ja jatkuu Oulujoen pappilassa. 
Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Kati Riipiselle, 
p. 040 528 1813 keskiviikkoon 5.12. mennessä. Lip-
puja rajoitetusti.
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enot Oulussa 22.–29.11.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Kirkkokuja 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

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

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

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

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

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Kirkkokuja 4, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma ja to klo 9–13, muina aikoina 
sopimuksen mukaan, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Virkatodistukset

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

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

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

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

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303

avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Aino Taika 
Aurora Thurlin.
Karjasilta: Elmer Vilho Jo-
hannes Haka, Aamu Johan-
na Aurora Heikkinen, Miro 
Olavi Mikael Keskitalo, Iina 
Eveliina Kilpivaara, Pihla Ma-
tilda Kurunlahti, Evena Mari-
el Mattila, Anton Eemil Ilmari 
Mäkäräinen, Kaius Johannes 
Mölläri, Anton Mikael Niva-
la, Eena Taika Marjaana Paa-
so, Aava Karoliina Paasovaa-
ra, Diana Isabella Piiroinen, 
Greetha Eliina Rantala, Leevi 

Kalevi Armas Ronkainen, Lu-
ka Nikolas Saarijärvi.
Tuira: Henna Lumi Sofia Ala-
korpi, Oliver Kalevi Arvola, 
Aapeli Eino Einari Eskola, El-
li Elina Haverinen, Aada Erin 
Aurora Isoniemi, Onni Eemil 
Järvinen, Luka Aleksante-
ri Kinnunen, Eevi Alina Kuk-
ka, Julia Aleksandra Lehtola, 
Lydia Karoliina Mettovaara, 
Nea Greta-Hellin Nieminen, 
Elmo Oskar Pahkala, Eelis Al-
var Julius Peltokorpi, Luukas 
Benjamin Pennanen, Olli Pet-
teri Ratas, Lauri Matias Sävy-
koski, Vilma Ilona Vainio, So-
fia Maarit Ylitalo.
Oulujoki: Peppi Aura Oli-
via Auer, Aleksander Mati-
as Frankort, Pinja Katariina 
Haapalainen, Viena Verna 
Alina Halt, Taavi Elias Paava-
li Honkalampi, Rimma Rauha 
Rebekka Häkkinen, Leo Alek-
santeri Ojanen, Rasmus Vilja-
mi Okkonen, Aapo Samuel 
Siltanen, Ilona Eedit Tiirola.

Namaste
Nepalista!
sunnuntaina 25.11.
klo 15 Tuiran kirkossa.

Tuiran seurakunnan 
Missionuoret kerto-
vat kuvin ja sanoin 
viime kesän matkas-
taan Nepaliin. Terve-
tuloa kuulemaan ko-
hokohdat kahvittelun 
ohessa.

Neulansilmä
torstaina 29.11. 
klo 17–19
Hönttämäen
seurakuntatalossa.

Neulansilmä on kai-
kenikäisten naisten ja 
tyttöjen kansainväli-
nen käsityökerho, jo-
ka on tarkoitettu se-
kä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajil-
le. Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opetta-
maan! Lisätietoja an-
taa Sari Meriläinen, p. 
040 5583 294 ja Kat-
ja Haipus, p. 044 3161 
459.

Joulunodotusilta
maanantaina 26.11. klo 18 

Ylikiimingin seurakuntatalossa. 

Ohjelmassa muun muassa
laulua ja toimintatuokioita.

Tervetuloa koko perheen voimalla.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14. 

avoinna
poikkeuksellisesti
lauantaina 24.11.

klo 10–14. 
Kirpputoritavaraa ja uu-
sia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajas-
sa tehdään käsitöitä ja 

askarrellaan. Tervetuloa 
vapaaehtoistoimintaan 

ja ostoksille!

Vihityt
Karjasilta: Pekka Paavali Tas-
kila ja Venla Anni Katriina 
Kamula.
Tuira: Anssi Tapani Kehus-
maa ja Anna-Maria Soini.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anna Saima 
Hyvönen 86, Aimo Erkki Nie-
melä 73, Impi Eliina Visuri 94.
Karjasilta: Riitta Helena Koi-
vula 59, Marjo Susanna Au-
tioniemi 41, Ilpo Arto Elme-
ri Harju 53, Elvi Elina Antikai-
nen 94.
Tuira: Eljas Olavi Parkkila 79, 
Anitta Aletta Tepsa 19, Bert-
ta Heiskanen 79, Mimmi An-
nikki Kemppainen 76, Mee-
ri Mirjam Rajasmaa 92, Anna 
Liisa Ratia 92, Anna Katariina 
Kukkula 89, Saima Margareta 
Veijola 95.
Oulujoki: Riitta-Maija Vauh-
konen-Tanska 65.

Nuorisotyön päivystys
keskiviikkona 28.11. klo 15–17 Elohuoneella.

Piipahda tai viivähdä rupattelemaan kuulumisia tai 
istahtamaan hetki teekupposelle ja pienelle välipa-
lalle.

Nuorten avoimet ovet
keskiviikkona 28.11. klo 18–21 Elohuoneella.

Paikka, aika ja tila vain olla. Halutessasi voit pela-
ta, porista tai nauttia kupposen kuumaa. Nuoret te-
kevät tästä illasta itsensä näköisen ottamalla toiset 
huomioon.

Nuorten Yökahvila Ikuus
perjantaina 23.11. klo 18–22
Pyhän Andreaan kirkossa.

Karjasillan seurakunnan jo rippikoulun käyneil-
le nuorille suunnattu Yökahvila Ikuus avaa ovensa  
viimeisen kerran tälle syksylle. Lämpimästi tervetu-
loa tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia! Yökahvi-
la päättyy yhteisen iltahartauteen klo 21.30 ja ovet 
sulkeutuvat viimeistään klo 22.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Lasten kerhot normaalisti.
Perhekerho srk-talossa tors-
taisin klo 10.
Toivevirsi-ilta to 22.11. klo 
18.30 srk-talossa. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.11. klo 12 (huomaa aika) 
kirkossa. Toimittaa Marja-Lii-
sa Hautamäki (Limingan uusi 
pappi)  ja Juha Pöykkö.
Pikkuparkki ma 26.11. klo 
9–12. Ilmoittautuminen en-
nakkoon Siljalle, p. 043 2111 
916.
Lasten laulupiiri ma 26.11. 
klo 14 srk-talossa.
Musiikkiopiston konsertti 
ma 26.11. klo 18 srk-talossa. 
Tervetuloa kuuntelemaan lu-
mijokisten esityksiä.
Kuoroharjoitukset ke 28.11. 
klo 18.30 srk-talossa.
Adventin pikkukirkko to 
29.11. klo 10 kirkossa. Sen jäl-
keen tervetuloa pikkukirkko-
mehuille srk-talolle.
Keskusteluilta Raamatun 
äärellä to 29.11. klo 19 srk-
talossa.
Ystävyyden talo pe 30.11. klo 
10 srk-talossa.

Raamattu- ja rukousilta ti 
27.11. klo 18 Kalle ja Salli Jo-
ensuulla, Salmenrannantie 
226. 
Saarenkartanon adventti-
hartaus to 29.11. klo 14.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla. 
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.

Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.
Kuolleet: Kai Ensio Lehto 75, 
Leena Johanna Vännilä 31.

Tulossa: Naisten askarteluil-
ta ma 3.12. klo 18 srk-talos-
sa. Ilmoittaudu pian Marjol-
le, p. 045 6381 973. Tehdään 
virkaten enkelit paperina-
rusta. Hinta n. 4 €. Ota mat-
kaan oma virkkuukoukku ko-
koa 3,5. 
Leiri 4.–7.-luokkalaisille 23.–
25.11. Siikajoen pappilassa. 
Alkaa pe klo 20 ja päättyy 
su klo 13. Mukaan makuu-
pussi, lakanat, saunakamp-
peet, taskulamppu ja Raa-
mattu (jos on). Hinta 20 €, 
sisarale 75 %. Lähtö M-mar-
ketin edestä pe klo 19. Viime 
hetken lisätietoja Pekalta, p.  
040 5357 567.
Rauhanyhdistys: Pe 23.11. 
klo 19 nuortenilta Ry:llä, raa-
mattuluokka 5.–6.-lk S&V 
Hintsala ja 7.–8.-lk E&K Kar-
jula. La 24.11. klo 18 joulu-
myyjäiset ry:llä. Su 25.11. klo 
12 pyhäkoulu I Saukko II Ant-
tila III Pitkänen ja klo 17 seu-
rat ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ma,ke klo 17–18.30 ja ti, to 
klo 17.30–19.
Kastettu: Niilo Iikka Juhani 
Paavola.
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viRippikoulu 

alkaa sunnuntaina 2.12. klo 10 kirkossa 
ensimmäisen adventin messulla. 
Rippikouluinfo kirkkokahvien jälkeen.

Juhlavuoden kotikirkkoviikon 
tapahtuma torstaina 22.11.
Eläydymme erään raamatunkertomuksen tunnelmiin 
näytelmän keinoin. Koululaisille ja päiväkotilaisille ja 
kerholaisille esitykset päivällä. Yleinen esitys illalla klo 
18 srk-salissa. Tervetuloa!

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Karjasillan kirkossa 
hiljennytään adven-
tin aikana joka ar-
kiaamu viidentois-

ta minuutin ajan. Ensim-
mäinen aamuhiljentymi-
nen matkalla jouluun on 3. 
joulukuuta ja viimeinen 21. 
joulukuuta. Tilaisuudet al-
kavat kello 8.30.

Vastaavanlaisia adven-
tin hiljentymisiä – pieni 
pyhiinvaellus – järjestettiin 
Karjasillan kirkossa ensim-
mäisen kerran vuosi sitten. 
Karjasillan kappalainen Sa-
tu Saarinen kertoo koke-
muksen olleen tuolloin mo-
nella tapaa hyvä. Hän iloit-
see muun muassa siitä, et-
tä varttitunnin hiljentymi-
siä oli tuolloin, ja myös tänä 
vuonna, tekemässä työnte-
kijöiden lisäksi joukko seu-
rakuntalaisia.

– Huomasimme, että 
aamullinen hetki kirkos-
sa, valmistautuminen tällä 
tavoin jouluun, teki hyvää 
niin sielulle kuin ruumiille. 

Saarisen mukaan tule-
vana adventtina on luvas-
sa esimerkiksi kuvallisia ja 
liikkeellisiä hiljentymisiä.

– Pienellä pyhiinvael-

Jouluun hiljaisuuden voimalla 

luksella on tilaa eri aisteil-
le, hän toteaa.

Saarinen kertoo, että 
ensimmäisen adventtisun-
nuntain jälkeisestä maa-
nantaista alkaa jouluaat-
toon asti ulottuva advent-
tipaasto. 

tuomiokirkossa pyhää 
tanssia adventtina
Jouluun voi matkata Ou-
lussa ensimmäistä kertaa 

myös pyhän tanssin aske-
lin. Tuomiokirkossa järjes-
tetään kolme tilaisuutta, 
5.12., 11.12. ja 20.12., jois-
sa on tarjolla evankeliumia 
koko keholle, kuten Satu 
Saarinen kuvailee.

– Näissä hartauksissa 
on sanallisena sisältönä ad-
ventin ajan raamatunteks-
tejä, joita lähestytään liik-
keen, meditatiivisen keho-
rukouksen ja pyhän tans-

sin kautta. 
– Tämä ei edellytä osal-

listujilta tanssitaitoa eikä 
edes ehkä uskallusta liikeh-
tiä kirkossa. Hartauksissa 
saa vain olla niin halutes-
saan.

Tilaisuuksien ajankoh-
dista ilmoitetaan tarkem-
min seuraavissa Rauhan 
Tervehdyksissä.

RiittA HiRVoNEN

R i i t t a  H i r ve o n e n

Tunnelma 
löytyy vanhasta

Oulunsalon mu-
seoalueella jär-
jestetään tuleva-
na viikonloppu-

na entisajan joulumark-
kinat. Joulun tunnelmaa 
voi etsiä nuotiolla pais-
tettavasta tikkupullas-
ta, räiskäleistä tai glögi-
kojulta. Myyjiä tapahtu-
maan on tulossa kymme-
niin kojuihin ja telttaka-
toksiin.

Oulunsalon seurakun-
nan diakonia- ja lähetys-
työ osallistuu tapahtu-
maan tarjoamalla pientä 
korvausta vastaan lounas-
ta museon viereisellä seu-
rakuntatalolla. Lounas on 
lauantaina kello 13–15 ja 
sunnuntaina kello 11–15. 

Lauantain lounaalla 
tarjotaan perunaa ja hak-
kulihaa eli jauhelihaa pe-
riaatteella pottu miehen 
tiellä pitää. Sunnuntai-
lounaalla tarjolla on lo-
hisoppaa Oulunsaloon 
kuuluvassa merihengessä. 

Markkinatapahtuman 
lomassa voi pistäytyä hil-

jentymässä kirkossa sun-
nuntaina kello 13 jälkeen. 
Oulun seudun ammatti-
korkeakoulun urkumu-
siikin opiskelijat soittavat 
silloin urkumusiikkia.

Joulumarkkinat ovat 
osa Valopolku Uuteen 
Ouluun tapahtumasar-
jaa. Tapahtuman järjestää 
Kotiseutuseura Oulunsa-
lo ry yhteistyössä Oulun-
salon kulttuuri-instituu-
tin ja oulunsalolaisten jär-
jestöjen kanssa. 

Myös Limingassa vie-
tetään joulua vanho-
jen hyvien aikojen mal-
liin. Wanhan ajan jou-
lu -tapahtuma on 30.11.–
2.12. Lähetystyön joului-
nen puurokahvila on auki 
seurakuntatalolla lauan-
taina kello 10–15. Kahvi-
lan riisipuuroa ja soppaa 
saa syödäkseen kolmella 
eurolla. Tarjolla on myös 
joulutorttu halpaan hin-
taan sekä kahvia, teetä ja 
mehua.  

RiittA HiRVoNEN
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Seurakunnissa tapahtuu  22.–29.11.2012

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
22.11. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Kirjallisuuspiiri to 22.11. klo 
18 Puttaan Tuvalla. Käsitel-
tävä kirja Geraldine Brooksin 
Kirjan kansa.
Liikkuva laulureppu -las-
tenkonsertti la 24.11. klo 11 
Martinniemen srk-kodilla. 
Konsertin jälkeen pientä as-
kartelua sekä kahvi- ja mehu-
tarjoilu.  
Körttiseurat su 25.11. klo 15 
Wirkkulassa (Kirkkotie 10 D), 
Pekka Rintamäki, Väinö Rau-
tio, Ulla Säilä.
Lähetyspiiri ti 27.11. klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Urkuvartti ke 28.11. klo 12.15 
srk-keskuksessa.
Seurakuntakerhot eläke-
läisille ke 28.11. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla ja to 29.11. klo 
13 srk-keskuksessa. Kuljetus-
pyynnöt ma klo 9–11, p. (08) 
5472 636.
Raamattupiiri ke 28.11. klo 

18 Puttaan Tuvalla.
Jokivarren seurakuntaker-
holaisten vierailu Puttaan 
Tuvalle to 29.11. klo 11, tar-
jolla lohikeitto ja kahvit 5€ 
(huom! ei seurakuntakerhoa 
ma 26.11.).
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 29.11. klo 13 Martin-
niemen srk-kodilla. Vieraana 
Pentti Utriainen, DVD-esitys 
sahojen historiasta. Kuljetus-
pyynnöt ma klo 9–11, p. (08) 
5472 636. 
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
14. Yhdessäolo on vapaa-

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

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

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Oulun konservatorion Kem-
peleen sivupisteen oppilas-
konsertti to 22.11. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkolla: ti klo 9.30 
–11. Keskustan srk-talolla: ke 
klo 9.30–11. Vanhassa Pappi-
lassa: ke klo 9.30–11. Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa: ti klo 9.30–11 ja to klo 
9.30–11.30. Lisäksi Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa 
perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten perhekerho pe klo 
9.30–11. 
Kirkkokuoro ke 28.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 28.11. klo 12 Kokkokan-

kaan srk-keskuksessa, 
joulutyöpaja. Seu-

rakuntapiiri to 
29.11. alkaen 
klo 12 kah-
veilla, klo 13 
hartaus.
Päiväpii-
rin ja Oma 
Hetki -ryh-

män retki 
Raaheen ma 

3.12. Tied. ja ilm. 
23.11. mennessä 

Sirkku Määttä, p. 040 

suuden kirkossa (ei ole nuor-
ten iltaa Pappilassa). Yöpap-
pila pe 23.11. klo 20 Vanhas-
sa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 23.11. klo 
18 4.–5.-lk Lampela, Kuoviku-
ja 2. 6.–7.-lk  Kälkäinen, Hors-
matie 19. 8.–9.-lk Tolonen, 
Kurikkatie 11. Joulumyyjäiset 
la 24.11. alkaen ruokailulla klo 
11, myyjäiset klo 12. Nuorte-
nilta la 24.11. klo 18 Oulun 
ry:llä. Pyhäkoulut: su 25.11. 
klo 12 Paituri: Pulkkinen, Pulk-
kisentie 15 Linnakangas: Kar-
sikas, Harjutie 21 Keskusta-Ol-
lila: Karppinen, Ollakankuja 5 
Santamäki: Luukkonen, Kiu-
runkuja 4 Kokkokangas-Haa-
pamaa: Alakärppä, Sadepi-
sara 1. Seurat su 25.11. klo 16 
ry:llä. Tiistaikerhon retki Raa-
hen ry:lle ti 27.11. Kokoon-
nutaan Kempeleen ry:lle klo 
10.15. 
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 23.11. klo 
19, Loilanmutka 2. Seurat su 
25.11. klo 13 ry:llä.
Kastetut: Aida Isabel Tahkola.

7790 368 tai Jenni Siuvatti, p. 
040 7790 365.
Raamattu- ja keskustelu-
piiri työikäisille naisille ke 
28.11. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varttuneet to 29.11. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 29.11. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Pöy-
täkirja nähtävillä 4.12.2012–
3.1.2013 kirkkoherranviras-
tossa klo 9–15.
Naisten piiri to 29.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 29.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Gospeljumalanpalvelus to 
22.11. klo 19 Pyhän Kolminai-

Yhteys-ilta 
Raamatun ja ehtoollisen äärellä

sunnuntaina 25.11. klo 18 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Aiheena Syyllisyys ja häpeä. Syyllisyyden ja häpeän 
välinen yhteys ja ratkaiseva ero, Vesa Äärelä.

Haluatko 
sähköpostiisi 

tietoa seurakunnan 
tapahtumista? 

Liity seurakunnan sähköpos-
tilistalle. Ilmoita sähköposti-
osoitteesi www.kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautu-

minen tai sari.karvo-
nen@evl.fi.

Vähävaraisten 
jouluateria 
keskiviikkona 19.12. klo 12–14 seurakuntakeskuksessa.

Ilmoittautumiset 5.12. mennessä 
(tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia emme 
voi ottaa vastaan) Linkki-kirppiksen kassalle, 
Herralantie 1. 

Järjestää Haukiputaan seurakunta ja työnhakijat ry.

muotoista. Käsitöitä, kortte-
ja, adresseja, mehuja ja hillo-
ja myytävänä Puttaan Tuvan 
aukioloaikoina. Puttaan Tu-
van keittopäivä to 29.11. alk. 
klo 11, lohikeitto 5 €. 
Haukiputaan kehitysvam-
maisten tuki ry:n syyskoko-
us ti 27.11. klo 18 srk-keskuk-
sen neuvotteluhuoneessa.  
K-16 tyttöleiri 15.–16.12. Iso-
niemen leirikeskuksessa. Leiri 
on tarkoitettu yli 16-vuotiail-
le tytöille. Leirin hinta 10 €. Il-
moittautuminen ja lisätiedot
leiristä www.alakkonäämua.
fi, 16.–28.11.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
23.11. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulut su 25.11. klo 12 Nieme-
lällä, Rehulla, Klasilalla ja On-
nelalla, seurat su 25.11. klo 16 
Kultasimpussa, SL-uudistuk-
sen esittely, Lauri-Kalle Kal-
lunki, ja seurat su 25.11. klo 
17 srk-keskuksessa, lauluseu-
rat ke 28.11. klo 18.30 Riitta 
ja Erkki Laurilla, Junttapolku 
3. Kello: pyhäkoulu su 25.11. 
klo 12 Kurtilla ja Vesterber-
gillä, seurat su 25.11. klo 17 
ry:llä, päiväkerho ma 26.11. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: raa-
mattuluokka isot ja pienet 

Ystäväpalveluilta
maanantaina 26.11. klo 18 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

"Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma – 
hyvinvointia ja terveyttä edistämässä",
terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä. 
Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kuljetus tarvittaessa Keskustan srk-talolta klo 17.45. 
Kuljetuspyynnöt maanantaina 26.11. 
kirkkoherranvirastoon, p. 5614 500.

TOIVON VALO  
–joulukonsertti 

 
ke 28.11. klo 18  

Kokkokankaan srk-keskuksessa 
 
 

Maranata-yhtye, johtaa Outi-Mari Karppinen 
Elliotsin tanssiesityksiä 

Terveiset Keniasta ja Tansaniasta 
Myyjäiset ja kahvit 

 
Konsertin ohjelma 5 € ovelta  

(vapaaehtoinen maksu) 
 

Illan tuotto Suomen Lähetysseuran  
Tasaus-keräykseen ja Kristillisen esittävän  

taiteen yhdistys Elliotsin tukemiseen. 
 

Tervetuloa! 

Perinteiset 
Adventtimyyjäiset 

lauantaina 1.12. klo 10–12 Kellon srk-kodilla. 

Käsitöitä, leivonnaisia, porkkana- ja lanttulaatikoita, 
arpajaisia. Kahviossa myytävänä riisipuuroa ja kahvia. 

Järjestää Kellon diakonia-lähetyspiiri ja Haukiputaan 
kehitysvammaisten tuki ry.

Vapaaehtoisten kiitosjuhla 
sunnuntaina 2.12. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Osallistutaan Adventtivesperiin kirkossa klo 18 ja sen jäl-
keen klo 19 alkaen kiitosjuhla seurakuntasalissa. Ilmoit-
tautuminen oman toiminnan vastaavalle työntekijälle
23.11. mennessä.

pe 23.11. klo 17.30 ry:llä, py-
häkoulut su 25.11. Asema e 
Esko Taavitsainen, Asema p 
Pekka Kujala, Keskikylä Jus-
si Rehu, Vänttilänperä Asko 
Viljamaa, Taipaleenkylä Mat-
ti Holappa, seurat su 25.11. 
klo 17 ry:llä, päiväkerhot ti ja 
ke klo 17.30 ry:llä.

Kastetut: Eeli Johannes Ju-
honpoika Krankka, Teemu 
Ilari Kämäräinen, Amanda 
Liisa Maria Niemi, Topias Vil-
jami Tapio.
Kuolleet: Elma Eliina Kiva-
ri 98, Ritva Helena Kauko 68.
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Diakoniatyön 
adventtimyyjäiset 
keskiviikkona 5.12. 

klo 10–13 
Jäälin kappelilla. 

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
Limingan
pappilassa ma, ti, to 
ja pe klo 9–15 ke klo 
9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatoimistot:
Kirkonkylä/
Seurakuntatalo
diakonissa 
Sinikka Ilmonen
p. 044 7521226

Tupos/Vanamo
diakoni 
Heini Karhumaa
p. 044 7521227

Pyhäkoulu su 25.11. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Iltahartaus radiossa YLE 1 
to 22.11. klo 18.50. Pauli Nie-
melä.
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Juttunurkka ma 26.11. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 26.11. klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Aterian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 26.11. klo 
13–14.30 Jäälin kappelin neu-
votteluhuone. 
Diakonia-ystäväpiiri ma 
26.11. klo 13–14.30. Vierai-

lemme Vire-kodilla joululau-
lujen merkeissä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 27.11. klo 13–
14.30 Jäälin kappelin neuvot-
teluhuone. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
28.11. klo 13–14.30, Se-
nioritalo Terveys-
tie 3. 
Naisten Kas-
vuryhmä ke 
28.11. klo 14 
Suvelassa. 
Joulu lähes-
tyy, valmistam-
me kortteja! 
Diakonityön 
myyjäisten talkoot 
ma 3.12. ja ti 4.12. alkaen klo 
8 Jäälin kappelilla.
Diakoniatyön adventtimyy-
jäiset ke 5.12. klo 10–13 Jää-
lin kappelilla. Myynnissä 
lanttu- ja porkkanalaatikoi-

Hartaus to 22.11. ja 29.11. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Lähetysvintti ma 26.11. klo 
12–14.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille 
ti 27.11. klo 12 Lähetysvintillä. 
Vietetään nyyttikestejä. Nyy-
tin tuominen vapaaehtoista. 
Mukana erikoissairaanhoita-
ja Maire Taikina-aho.
Ystävärengas kokoontuu 
27.11. klo 12.30 kirkonkylän 
diakoniatoimistolle, josta jat-
ketaan vuodeosastolle laula-
maan adventtiajan lauluja ja 
virsiä.
Siioninvirsiseurat ti 27.11. 
klo 19 Eeva ja Yrjö Halmes-
mäellä, Meijerintie 2 A 5.
Seurakuntakerho 28.11. klo 
12 seurakuntatalolla. Muka-
na Leena Leppäluoto.
Tukihenkilöilta vapaaeh-
toistyössä mukana oleville 
to 29.11. klo 18 pappilan kah-
vio/ yläkerta.

Kuorot: 28.11. Tähdet klo 17–
18, nuoret klo 18-19, kirkko-
kuoro klo 19–21 srk-talolla.
Tulossa: Adventtivesper 2.12. 
klo 17 Limingan kirkossa. Tyr-
nävän ja Limingan kirkko-
kuorot.
Wanhanajan joulu -tapahtu-
ma la 1.12. klo 10–15 pappi-
lan pihapiirissä.
Nuortenilta to 22.11. klo 18 
Tupoksen Vanamossa ja to 
29.11. NuorisoNurkassa.
Nuorten joululeiri Siikajo-
ella Törmälässä 14.–16.12. 
Huom! Leirille on sähköinen 
ilmoittautuminen 3.12. saak-
ka osoitteessa www.nuoriso-
nurkka.fi. Paikkoja rajoitetus-
ti. Ks. ilmoitus.
Nuorten lähetysvintin tal-
koot ti 27.11. klo 17 Lähetys-
vintillä. Tule askartelemaan 
ja tekemään käsitöitä kum-
mioppilaamme Genesiksen 
koulunkäynnin tukemiseksi.
Isoskoulutusta ke 28.11. 
NuorisoNurkassa klo 16.30 
uudet isot ja klo 18 toisen 

ta, leivonnaisia, käsitöitä, ar-
pajaiset. Tuotto oman seura-
kunnan diakoniatyölle. 
Lastenparkki tiistaisin klo 
9–11, sekä torstaisin klo 
12.30–15. Ilmoittautumiset 
ma–ke klo 15 mennessä las-
tenohjaajille, p. 040 0835 
374.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelilla perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 

kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.

Esikkoryhmä ti 
27.11. klo 10 Jää-
lin nuortentila. 
Ryhmä ensim-
mäisen lapsen 
saaneille kah-
vikupposen ää-

rellä.
Sanan ja rukouk-

sen ilta su 2.12. klo 18 
Jäälin kappeli. Illan juon-

taa Ulla Junttila. Mukana 
Tuomo Nikkola ja Leila Iko-
nen. Tulkkaus viittomakielel-
le. Ylistetään ja kiitetään yh-
dessä Jumalaa!
Raamattupiiri to 29.11. klo 
10 Vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappeli. 22.11. ei 
kirkkokuoroa
Rauhanyhdistys: Aviopuo-
lisoilta la 24.11. klo 18 rau-
hanyhdistyksellä, Antti Les-
kelä. Seurat su 25.11. klo 17 
rauhanyhdistyksellä, Samuli 
Riekki ja Risto Lohi.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Niilo Aslak Ruotsalainen, 
Nooa Eliel Kainua, Iines Tuuli Talvikki Ko-
ponen, Aaro Niilo Juhani Makkonen, El-
len Adele Mertala, Joonatan Onni Arvid 
Kulmala, Wäinö Eemil Oskari Raatesal-
mi, Eemil Aleksi Antero Moisanen.
Kuolleet: Hannu Eemeli Mattila, Ee-
ro Holger Olavi Hietala, Elmi Heleena 
Lindgren.

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Messu sunnuntaina 25.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Raimo Salonen, avustaja Ulla Nyyssönen, 
kanttori Sari Wallin, lauluryhmä Vanamot.
Jäälin messu sunnuntaina 25.11. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Raimo Salonen, kanttori Jarkko Metsänheimo. 
Kirkkokahvit.

    ADVENTTIKONSERTTI
torstaina 29.11. klo 13 Jäälin kappelilla

Konsertissa esiintyy toimintakeskus Majakan 
porukka laulaen ja soittaen

Tervetuloa!

JOULULAHJA
Hyvä yrittäjä, yksityinen 
ja järjestön edustaja.
Oletko suunnitellut jou-
lulahjoituksen antamis-
ta Limingan vähävarai-
sille perheille? Toivom-
me sinun toimivan 30.11. 
mennessä. Lisätieto-
ja diakonissa Sinikka Il-
monen, p. 044 7521 226 
tai diakoni Heini Karhu-
maa, p. 044 7521 227.

Jouluinen kuoroprojekti alkaa!
Joulun lähestyessä tarvitaan vakinaisten kuorojen rinnal-
le myös lyhyemmän projektijakson laulajia!

Tulevana tiistaina 27.11. klo 18.30–19.30 kutsutaan laulu-
taitoisia miehiä ja naisia harjoittelemaan Jäälin kappelil-
le jouluohjelmistoa, joita esitetään 16.12. Kauneimmissa 
joululauluissa sekä 22.12. "Joulu on jo ovella" -joulukon-
sertissa. Harjoitukset ovat tiistaisin Jäälin kappelilla ja har-
joitusten ajaksi järjestetään lastenhoito kappelin kerhoti-
lassa laulusalin vieressä. Joululauluista ja lyhytjaksoisesta 
kuoroharrastuksesta kiinnostuneet, kysykää rohkeasti li-
sää kanttori Jarkko Metsänheimolta, p. 040 0487 187 tai 
jarkko.metsanheimo@evl.fi.

Tulevan joulunajan joulukonsertteja: 
• la 8.12. klo 19 "Laulajien joulu", jossa ovat mukana muun 
muassa Tuomo Nikkola, Sari Wallin, Matti Laurila, Hen-
riikka Väänänen sekä naisten lauluryhmä Duurisiskot Ulla 
Metsänheimon johdolla.
• la 22.12. klo 19 "Joulu on jo ovella" -konsertissa kuul-
laan Satakielet-tyttökuoroa, Projektikamarikuoroa sekä 
solisteja.

vuoden isot.
Perhekerhot:  Koti-Pietiläs-
sä ti 27.11. klo 9.30. Ari mu-
kana kerhossa. Vanamossa 
ke 28.11. klo 9.30. Ari muka-
na kerhossa. 
Partio: Pe 23.11. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15-
17. Huivikankaat ja -merkit 
myynnissä hintaan 6 euroa. 
Pe 23.11. Hallitus Kotikolol-
la klo 18–20. Ke 28.11. Huivi-
kankaat ja -merkit myynnissä 
Partiotoimistossa klo 16–17.
Ke 28.11. Mafecafe Partiotoi-
mistossa assistenteille ja ka-
deteille klo 17–18. To 29.11. 
Lupausharjoitus kirkossa klo 
17.30–18.15, itsenäisyyspäi-
vänä  partiolupauksen anta-
ville sudenpennuille ja seik-
kailijoille.  Huivi mukaan. Pe 
30.11. Päivystys Partiotoimis-
tossa klo 15–17. Huivikankaat 
ja -merkit myynnissä. La 1.12. 
Wanhan ajan joulu seurakun-
tatalon ympäristössä.  Partio-
laisilla nuotio, jolla on myyn-
nissä glögiä, pipareita, ad-

USKO tai äLä -keskusteluryhmä
kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 18.30–20 
alkaen 28.11. Vanamon toimintakeskuksessa Tupoksessa. 

Ohjaajina Marjo Junttola, p. 040 756 1902 ja Ilkka Torn-
berg, p.  044 7521 222. Tarkoituksena on pureutua uskon 
kysymyksiin osallistujien esille nostamissa asioissa. Työs-
kentelyssä käytetään kirkossa käyttöönotettua Matka ai-
kuisen uskoon – Katekumenaattimateriaalia. Etukäteisil-
moittautumiset joko Marjolle tai Ilkalle tai kirkkoherran-
virastoon, p.  044 7521 220, liminka@evl.fi. Tervetuloa 
rohkeasti mukaan, yksin tai yhdessä ystävien kanssa.

Lähetystyön jouluinen 

PUUROKAHVILA 
lauantaina 1.12. klo 10–15 seurakun-
tatalolla Wanhan ajan joulu -tapah-
tuman aikana. Riisipuuro ja soppa 3 €, 
joulutorttu 1 €, kahvi / tee 1,5 €, mehu 
1 €. Tuotto lähetystyön hyväksi. 
LäHETYSVINTTI myös avoinna tapahtuman ajan. 
Tervetuloa tutustumaan seurakuntamme lähetystyöhön 
ja maistamaan mm. itämaista teetä! Myynnissä arpoja, 
käsitöitä ja leivonnaisia lähetystyön hyväksi. 

TERVETULOA!

venttikalentereita ym.  par-
tiotyön hyväksi. Ke 5.12. Ma-
feking 4. Kotikololla klo 18-
20. To 6.12. Itsenäisyyspäivä.  
Partiolaiset kokoontuvat seu-
rakuntatalolle klo 8.45. Kul-
kue seurakuntatalolta kirk-
koon lähtee klo 9.20. Lupa-
uksenanto jumalanpalveluk-
sen yhteydessä klo 10.  Tar-
kemmat ohjeet tulevat ja-

koon Kotikolon eteiseen se-
kä lippukunnan kotisivuille. 
Yhteystiedot: markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044 7521 223.
RY:n toimintaa: Raamattu-
luokka (5.–6.) pe 23.11. klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
25.11. klo 11.30 ja seurat klo 
17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Joonatan Veli-Tuo-
mas Veijola, Mette Beata Jaa-
kola.
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Marja Leena Savolainen.
Ehtoolliskirkko to 29.11. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa. 
Adventtilounas su 2.12. klo 
13–14.30 seurakuntatalossa. 
Otamme vastaan tuotelah-
joituksia arpapöytää varten. 
Voit tuoda lahjasi seurakun-
tatalolle tai kirkkoherranvi-
rastoon. Tiedustelut lähetys-
sihteeri Anja Hämäläinen, p. 
040 5629 131.
Kuorot: ke 28.11. klo 16 lap-
sikuoro Hyrkin koululla ja klo 
18.30 kirkkokuoro seurakun-
tatalossa.
Lapset/ perheet: Perheker-
ho ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen srk-salissa,  ke klo 12–14 
Päivärinteen srk-salissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikko-

Seurakunnissa tapahtuu 22.–29.11.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

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

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Perhekerhot ti 27.11. klo 
9.30–11 Varjakan työnväen-
talolla ja ke 28.11. klo 9.30–
11 Repussa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 28.11. klo 9–10.30 
Vattukujalla.
Virsilaulupiiri ti 27.11. klo 11, 
Kerttu Piiraisella, Puistolan-
tie 2 A 1 Varjakka, mukana 
Tuomo Kangas.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
28.11. klo 12 Taru Pisto.
Hartaus ke 28.11. klo 12.30 
Caritas-talolla Riitta Markus-
Wikstedt. 
Hartaus ke 28.11. klo 13.30 
Salonkartanossa. Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Lähetysilta ke 28.11. klo 18. 
Seurakuntakerhon retki 
29.11. Lähtö srk-talon pihal-
ta klo 9.
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.
Musiikkikerho to klo 15 Re-
pussa. 

Hartaus to 22.11. klo 14 Vire-
kodissa, Pekka Kyllönen.
Lähetyslauluilta to 22.11. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 27.11. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Pekka Kyllönen.
Hartaus ti 27.11. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Pekka Kyl-
lönen.
Perheilta ti 27.11. klo 18 
Koortilassa.
Keskipäivänkerho ke 28.11. 
klo 11.30 srk-talossa. Aihee-
na ikonitaide, mukana iko-
nimaalari Elsa-Helena Top-
pi, isä Eino Hynninen ja Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ke 28.11. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Rukouspiiri ke 28.11. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 

jen to klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Ilta meille 
– enkeleille to 22.11. klo 18 
srk-talossa. Tarinoita, laulu-
ja ja leikkejä, tarinankerto-
ja Kiisi Isotalo ja Taika Pette-
ri. Lopuksi iltapala. Perheil-
ta ti 27.11. klo 18 Koortilas-
sa. Esikot-ryhmä ke 28.11. klo 
10–11.30 srk-talon alakerras-
sa perheille, joille on synty-
nyt ensimmäinen lapsi.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Yökahvila Valopilik-
ku la 24.11. klo 19–24 Nuok-
karilla. Nuortenilta to 29.11. 
klo 17–18.30 Päivärinteen srk-
salissa. 
Juha Tapio – Joululauluja 
kirkkokonsertti la 15.12. klo 
19 Muhoksen kirkossa. Lop-
puunmyyty.

Adventtilounas
sunnuntaina 2.12. klo 13–14.30
Muhoksen seurakuntatalolla  

Tarjoamme:
palapaisti, perunat, riisikasvisvuoka, 
Hilkan sienisalaatti, vihersalaatti
ruokajuomat, leivät,
puolukkajäädyke, kahvi/tee

Hinnat: aikuiset 10 €, 
lapset 4–14-v. 5 €
Arvonta!

Tervetuloa ruokailemaan yhdessä!
Muhoksen seurakunta / 
lähetystyön johtokunta

Uusi ääni to klo 18 seurakun-
tatalolla.
Varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantaisin 
klo 14–16. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-
keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja Kir-
siltä, p. 040 5573 576. 
Nuorten avoimet ovet yli 
12-vuotiaille  maanantaisin 
klo 16–19. Mahdollisuus vä-
lipalan syömiseen, pelaami-
seen, soittamiseen kuulok-
keilla ja porisemiseen. Lo-
puksi hartaus. Lisätietoja 
Sannalta, p. 044 7453 851. 
Teemakerho tiistaisin klo 
16–17.30. Kts. lisätietoja ne-
tistä. Ryhmiin pitää ilmoit-
tautua etukäteen. Teemoi-
na mm. kitarakomppaus, ak-
varellipiirustus ja pikkuleipi-
en teko. Reppu-ilta eli nuor-
ten yökahvila yli 12-vuotiaille 
perjantaisin klo 18–23. Mah-
dollisuus iltapalan syöntiin, 

pelaamiseen, soittamiseen ja 
porisemiseen. Paikalta löytyy 
apua tarvitsevalle ja kuunte-
lija. Loppuu hartauteen klo 
22.45–23.
Kirkonkylän ry: Nuortenil-
ta la 24.11. klo 18  Raamat-
tuluokka I  su 25.11. klo 12 ry, 
raamattuluokka II Kylänpuo-

Kynttiläkonsertti 
lauantaina 24.11. klo 17 kirkossa

Stephanie ja Nathan Archer, Taru Pisto.
Musiikkia luostarien ja linnojen pihoilta tunnelmallisessa kynttilän valossa. 

Soittimina mm. nokkahuilut, psalttari, harppu ja dulcimer. 
Hartaus Jukka Joensuu.

Vapaa pääsy.Päiväretki Rokuan 
kuntokeskukseen
torstaina 29.11.

Lähtö seurakuntatalon pihalta klo 9, paluu noin klo 15.
Matkan hinta 15 €, sisältäen linja-autokuljetuksen, lou-
naan ja ohjatun jumppahetken. Retkellä mukana dia-
konissat Päivi ja Riitta.
Ilmoittautumiset 23.11. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5142 700.
Tarkemmat tiedot Päiviltä, p. 044 7453 853.

li, ja Keskikylä ry. Karhuo-
ja; Ismo Autio, seurat klo 16 
Erkki Alasaarela, Mauno Lin-
nanmäki. Pienten raamattu-
luokat pe 30.11. klo 19 Keski-
kylä ja Kylänpuoli Pitkälällä, 
Kirjosieponkuja 6 Karhuoja; 
Niemikorvella, Takkisentie 33 
klo 19 isojen raamattuluok-

ka; Lehtolalla, Rantatie 32.
Salonpään ry: Aikuisten ilta 
la 24.11. klo 18 ry.
Kastetut:  Pekka Eemeli An-
dreas Rämet, Arttu Sakari 
Rahkonen, Nina Pauliina Hut-
tu, Eetu Aleksi Esaias Kankai-
nen. 

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lähetyslauluilta to 
22.11. klo 19, Jouni Heikki-
nen. Perhekerho to 29.11. klo 
10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 22.11. klo 18.30 om-
peluseurat ry:llä. Pe 23.11. 
klo 18.30 veljesilta ry:llä. La 
24.11. klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä 4.–6.-lk Toppinen, 
Törmätie 1 ja 7.–8.-lk Lehto-
la, Piilomutka 1. Su 25.11. klo 
12 pyhäkoulut: kirkonkylä 
Heikkilä, Anttila Lehtola, Ko-
rivaara Jokitalo, Pälli Soro-
nen, Suokylä Rautakoski. Klo 
14 seurat terveyskeskukses-
sa ja klo 17 ry:llä. Ma 26.11. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
29.11. klo 18.30 ompeluseu-
rat ry:llä. 

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 23.11. klo 19 pienten 
raamattuluokka Alanen, Ri-
tolantie 71. La 24.11. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 iso-
jen raamattuluokka Lehto-
la, Piilomutka 1, Muhos. Su 
25.11. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Nissilä, Päivärinteen-
polku 14, Laitasaari Karhu-
maa, Törmäläntie 9, Huovila 
Paaso, Ritolankuja 38. Klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä. 
Kastettu: Aada Elisa Pesola, 
Elias Jere Oskari Tihinen.
Vihitty: Pasi Elias Pesola ja 
Arja Maarit Anneli Koleh-
mainen, Jere Joona Aleksi 
Lehtola ja Pauliina Marjukka 
Juutinen.
Kuollut: Juho Ilmari Kylmä-
nen 98, Jenni Kristiina Palo-
saari s. Veteläinen 94.

Tule aloittamaan uusi vuosi sulattelemalla 
jouluherkkuja hauskasti: tuet nuorisotyötä!

ZUMBA MARATHON 1,5 h
Ohjaaja: Minna Lukkari
Paikka: uimahallin liikuntasali, Muhos
Aika: torstai 3.1.2013 klo 17–18.30
Liput: 10€ / 5€ (alle 18-v. & opiskelijat & työttömät)
Lippuvaraukset: rainer.vaananen@evl.fi p. 040 5851 057 
Ennakkolippujen myynti käteisellä Muhoksen seurakun-
tatalolla 9.11., 16.11. ja 30.11. klo 16–18.
Yhteistyössä: Muhoksen seurakunta & Muhoksen kunta /
vapaa-aikapalvelut. Ikäraja 13-v.!
Tapahtuman tuotto menee lyhentämättömänä Muhoksen 
seurakunnan ”girls in action”-ryhmän kansainvälisyyspro-
jektin hyväksi. Tervetuloa mukaan hikoilemaan hyvän asi-
an puolesta! Let`s Zumba!
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PyHänTä
Hartaus to 22.11. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Englanninkieliset seurat ja 
lähetystyöilta to 22.11. klo 
19 ry:llä, Pekka ja Perttu Kyl-
lönen. Puheet tulkataan suo-
meksi. 
Veteraaniväen lounas pe 
23.11. klo 13 srk-talossa. 
Aikuistenilta la 24.11. klo 19 
Tahkolalla. Aiheena Uskomi-
sen ilo, Timo Poikkimäki.
Seurat su 25.11. klo 16 ry:llä.
Lauluseurat ke 28.11. klo 
18.30 Töllillä.
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 29.11. klo 11 Anna Reeta 
ja Yrjö Rahikkalalla.
Joulunavaus pe 30.11. klo 18 
Iisakintorilla, seurakunnan 
tervehdys Perttu Kyllönen. 
Vanhustentaloyhdistys ry:n 
syyskokous pe 30.11.2012 
klo 14 Takojantie 3 kerho-
huoneella.
Kuorot: veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17 ja 
mieskuoro to 29.11. klo 18.30 
sekä nuorisokuoro ke klo 17 
srk-talossa. 
Kerhot: Puuhailukerho ti klo 
14.30, K12-kerho to klo 14.30, 
päiväkerho pe klo 10 ja per-
hekerho ti 4.12. klo 10 srk-ta-
lon kerhotilassa. Varkkariker-
ho ke klo 15.30 Tavastkengän 
koululla.
Kastettu: Vaatu Mikael Tur-
peinen.

RanTSiLa
Seurakuntakerho to 22.11. 
klo 13 Rauhalassa. 
Nuortenilta to 22.11. klo 17–

Omaishoitajien adventti-
juhla ti 27.11. klo 11 Pulkki-
lan srk-talossa.
Kestilän ja Pulkkilan kirkko-
kuorojen yhteisharjoitukset 
to 29.11. klo 19 Piippolan kir-
kossa. 
Oulun Eteläisen sotaorvot, 
joulujuhla ja -ruokailu ti 
4.12. klo 12 Pyhäjärven srk-
kodilla. Matka omilla autoil-
la. Ilmoittauduttava viimeis-
tään 26.11. Elville, p. 040 
7447 139. 

KeSTiLä
Kirkkokuoro to 22.11. klo 18 
srk-kodissa.
Seurakuntakerho pe 23.11. 
klo 10 srk-kodissa. 
Aikuisten raamattuluokka 
pe 23.11. klo 19 ry:llä.
Seurat su 25.11. klo 19 ry:llä. 
Jouluruokailu ke 28.11. klo 
12 kestisille yli 70-vuo-
tiaille ja perheker-
holaisille srk-ko-
dissa. Ruokailu- 
ja kyytijärjeste-
lyjen vuoksi il-
moittautumiset 
viimeistään pe 
23.11. kirkkoher-
ranvirastoon, p. 020 
7109 860.
Ompeluseurat pe 30.11. klo 
19 ry:llä.
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
puuhailukerho pe klo 13.30 ja 
perhekerho ke klo 10 kerho-
kodissa.

PiiPPOLa
Nuortenilta to 29.11. klo 17–
18.30 srk-kodissa. 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

Vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 040 7414 753

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
Pe 23.11. suljettu.

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Sanajumalanpalvelus 
su 25.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kantto-
ri Heikki Lumiaho.

Messu su 25.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Heikki 
Lumiaho.

Suunnittelupäivä pe 23.11. 
Toimistot suljettu.
Nuttuilijat kokoontuvat taas 
to 22.11. klo 16 suihkimaan 
puikoillaan srk-talon takka-
huoneeseen.
Seurakuntakerho ti 27.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la.
Hartaus ke 28.11. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 29.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.

Rantsilan 
Tiernatytöt

Varaukset kanttori 
Arja Leinoselta, 
p. 044 518 1151.

Adventtivesper su 2.12. klo 
19 Tyrnävän kirkossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 seurakuntata-
lon takkahuoneessa.
Nuortenilta torstaisin klo 
18–19.30 Tyrnävän srk-talol-
la, ma 26.11. klo 18 Murron 
kerhotilassa, ti 27.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 22.11. klo 19 
Koivistolla, Hankomiehen-
kuja 3. Aikuisten jouluateria 
la 24.11. klo 18 Murron ry:llä. 
Seurat su 25.11. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Kastettu: Joel Kristian Haa-
raniemi, Wenla Miida Helmii-
na Naumanen, Ilona Aleksan-
dra Santaniemi.
Avioliittoon vihitty: Jeremi-
as Sakari Maaninka ja Susan-
na Maaria Tölli.
Kuollut: Antti Kantola 87, 
Pekka Juhani Siira 52.

Lähetysmyyjäiset la 1.12. klo 
12–14 srk-kodissa. Myytävänä 
leivonnaisia ja käsitöitä. 
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-talossa. 
Varhaisnuoret ke klo 16.30 
srk-kodissa. 
Kastettu: Miko Olli Ilari Saas-
tamoinen.
Kuollut: Iiri Eliina Lehenkari 
e. Uotinen 96.

PuLKKiLa
Lähetysmyyjäiset ja lätty-
kahvit pe 23.11. klo 12–14 srk-
talossa. Lahjotuksia otetaan 
vastaan myyntiin ja arpajais-
voitoksi.
Joulumyyjäiset pe 23.11. klo 
17–19 ry:llä. Leivonnaisia, laa-
tikoita ja arvontaa.
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 25.11. klo 12 ry:llä.

Ehtoollishartaus su 
25.11. klo 14 vuode-

osastolla.
Seurat su 25.11. 
klo 19 ry:llä, 
Olavi Hyry. 
Käsikellokuo-
ro ke 28.11. klo 

16.30 srk-talos-
sa.

Ehtoollishartaus 
pe 30.11. klo 13 Koivu-

lehdossa.
Seurakuntakerho to klo 12 
srk-talossa. 
Pulkkilan Stellat to klo 15.15 
srk-talossa.
Kerhot: Perhekerho ma 26.11. 
klo 10, varhaisnuoret to klo 
16 ja päiväkerho pe klo 10 
kerhohuoneessa. 

Jouluinen 
nuorten 
kaupunkireissu
30.11.–1.12. Ouluun.
Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä pe 23.11.
Jos haluat mukaan, soita 
Sirkulle, p. 040 7427 669.

Jouluaskartelu ja myy jäisilta
torstaina 29.11. klo 16–20 

Rantsilan seurakuntatalossa.

• Jouluinen buffetti
• Arpoja

• Askartelua, askartelumaksu 2 € / henkilö

Iltaan toivotaan monenlaisia myyjiä 
(kirppis, leivonnaiset ym. jouluiset asiat).

Varaa pöytäsi ajoissa Eeva-Liisa Kekkoselta,
p. 044 518 1171.

Kirpputori seurakuntatalolla
Perhekerholaisten järjestämä Kirppari torstaina 22.11. 
klo 11–14 Tyrnävän seurakuntatalon salissa ja kahvi-

ossa (sisäänkäynti pääovesta).
Perhekerholaiset myyvät kirpparilla esim. lasten ja ai-

kuisten vaatteita, leluja sekä pelejä.
Lisätietoja kirpparista ja pöytävarauksista saa las-

tenohjaajilta Marikalta, p. 044 7372 615 tai Minnalta, 
p. 044 7372 616.

Kirpparilla on myös edullinen kahvio! 
Tervetuloa tekemään löytöjä!

Pohjan Sotilassoittokunnan konsertti 
tiistaina 27.11. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 

Konsertti on samalla Tyrnävän Reserviläiset ry:n 
50-vuotisjuhlakonsertti. 
Pohjan Sotilassoittokuntaa johtaa apulaiskapellimestari, 
kapteeni Kaj Skrabb. 
Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 5 €.

 

18.30 Nuppulassa. 
Veljienilta la 24.11. klo 19 
ry:llä, Aarno Sassi.
Lähetyspyhä su 25.11. Messu 
klo 13 kirkossa. Lähetystilai-
suus srk-talossa, Matti Lauri-
la ja Erkki Piri.
Seurat su 25.11. klo 18.30 
ry:llä, Kyösti Marjanen.
Eläkeliitto ti 27.11. klo 11 srk-
talossa.
Veteraanikuoro ke 28.11. klo 
11 srk-talossa.
Joulumyyjäiset pe 30.11. klo 
19 ry:llä.
Joulutori la 1.12. klo 10–14 

liikuntahallilla. Lähetystyöllä 
ja lapsikuorolla on omat pöy-
dät. Toivotaan lahjoituksia! 
Lapsikuoro esiintyy klo 12 ja 
tiernatytöt klo 12.30. 
Stellat ke klo 17 ja kappeli-
kuoro to klo 19 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Pikku Nuput to 
klo 10 ja klo 13, Isot Nuput ti 
klo 10 Nuppulassa. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, tyttökerho ma klo 15 ja 
poikakerho to klo 15.30 Nup-
pulassa. Varkkarikerho ti klo 
15 Hovin koululla.
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P
yhän Tuomaan kirkolla Ou-
lun Puolivälinkankaalla ko-
koontuu diakoniapiiri, jon-
ka toimintaa ei ohjaa mikä 

tahansa periaate, vaan Jeesus Na-
saretilaisen antama rakkauden 
kaksoiskäsky. Ja näinhän se pel-
kistettynä kuuluu: Rakasta Ju-
malaa yli kaiken ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi

Piirin diakoniatyöntekijä Päivi 
Moilanen Tuiran seurakunnasta 
kiittää ihanista naisista koostu-
vaa ryhmää siitä, että se välittää. 
Piiriin kuuluu seniori-ikäisiä nai-
sia, joista osa on ollut mukana sii-
tä saakka, kun piiri perustettiin 
vuonna 1962. Ainakin siitä vuo-
desta lähtien piiristä on säilynyt 
kirjallisia dokumentteja.

Piiriläiset kokevat diakoni-
an laupeudentyöksi lähimmäi-
sen hyväksi. Työ on nimen-

Rakkauden kaksoiskäsky ohjenuorana
omaan käytännön työtä: yhteisiä 
kokoontumisia, arpojen myymis-
tä, myyjäisiä, vierailuja palveluta-
loissa kuten Metsolan kartanossa 
ja Koskenkodissa.

Palvelutaloissa pidetään harta-
uksia, jutellaan ja lauletaan. Osa 
piiriläisistä käy vierailuilla myös 
henkilökohtaisesti.

– Kun on itse saanut Jumalal-
ta, haluaa antaa itsekin, sanoo yk-
si naisista.

Kuvaa otettaessa kaikki nai-
set eivät halunneet nimeään jul-
ki, sillä diakonia on hiljaista lau-
peudentyötä, jossa ei paukutella 
henkseleitä.

– Piirin myyjäiset ovat Pyhän 
Tuomaan kirkon alueella tunnet-
tuja. Tunnelma on sellainen kuin 
koko kylä olisi mukana. Siinä on 
tekemisen ja kohtaamisen iloa, sa-
noo Päivi Moilanen.

Linnea Ollila on ollut muka-
na vuosikymmenet. Hän oli koti-
rouva, joka halusi toisten seuraan. 
Saako tulla joukkoon, johonkin, 

Puolivälinkankaan diakoniapiirin rouvista osa on ollut mukana ryhmän 
perustamisesta, vuodesta 1962 saakka.

Pe k ka H e l i n

Jooga jo kirkon kynnyksellä
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Kirkossa on käynnissä 
pienoinen joogakohu. 
Kiivas keskustelu ylsi 
myös kirkolliskokoukseen. 
Jeesus-joogan vastustajien 
tähtäin on joogan 
hindulaisissa juurissa.

Helsingissä järjestettiin lo-
kakuussa Taipuuko joo-
ga kirkkoon -seminaa-
ri. Joogan sopivuudesta 

kirkkoon puhuttiin marraskuun 
alussa myös kirkolliskokouksessa. 

Piispainkokouksen pääsihtee-
ri Jyri Komulainen oli puuhaa-
massa Helsingin joogaseminaa-
ria. Komulainen on sanonut ym-
märtävänsä huolen joogan ja kris-
tillisyyden yhdistämisestä, mutta 
uskovansa tiettyjen joogan lajien 
sopivan myös kristityille.

Ekumeeninen Karmeliitta-
luostariyhteisö on järjestänyt jo 
vuosia joogaretriittejä. Tällä het-
kellä kristillisen joogan kursse-
ja järjestetään ainakin Helsingis-
sä. Helsingin seurakuntayhtymä 
tarjoaa joogaretriittejä niin seu-
rakuntalaisille kuin omalle hen-
kilöstölleen. 

Kirkko haluaisi
joogalle kristillistä sisältöä
Komulaisen mukaan kirkolla ei 
yksinkertaisesti ole varaa tuomi-
ta joogaa, sillä moderni jooga on 

trendikäs liikuntamuoto ja kovas-
sa nousussa niin maailmalla kuin 
Suomessa.

– Tuore kirkon nelivuotisker-
tomus osoittaa, että samaan ai-
kaan kun hengellisesti välinpitä-
mättömien määrä on lisääntynyt, 
vaihtoehtoinen uskonnollisuus on 
lisääntynyt.

Silloin kun joogaa tarjotaan 
seurakunnissa, Komulainen nä-
kee, että kirkolla on mahdollisuus 
löytää kristillinen näkökulma sen 
harjoittamiseen.

– Joogan tai jonkun muun me-
ditaatiotekniikan voi valjastaa 
evankeliumin asialle. Esimerkik-
si joogan asennot auttavat keskit-
tymään samalla tavalla kuin kä-
sien ristiminen tai silmien sulke-
minen.

Komulainen sanoo tietävän-
sä, että tarjolla on myös hindulai-
suuden harjoittamiseen tähtäävää 
joogaa.

Joogaa sovitettu 
suomalaisille
Oululaisen jooganohjaajan Min-
na Arvilan mukaan Suomen Joo-
galiiton opettama jooga sopii yh-
tä hyvin sellaiselle, jolla on kristil-
linen elämänkatsomus, kuin niil-
lekin, joilla sitä ei ole. 

Hän kertoo, että Joogaliitos-
sa on tehty 1960-luvulta lähtien 
paljon työtä joogan sovittamises-
sa suomalaisille ja muille euroop-
palaisille.

– Minulla itselläni on kristilli-
nen vakaumus, enkä ole missään 
vaiheessa kokenut ristiriitaa sen 
ja joogan harrastamisen tai opet-
tamisen välillä. En ole myöskään 
kovin usein törmännyt epäileviin 
kysymyksiin joogan sopivuudes-
ta kristityille.

Arvilan mielestä kotona tehtä-
vään omaan joogaharjoitukseen 
voi halutessaan yhdistää rukous-
ta ja kristillistä meditaatiota.

– Jos ajatellaan ohjattua jooga-
tuntia, meditaatiohetken aikana 
voi keskittyä haluamaansa asiaan: 
yksi keskittyy hengitykseen, toi-
nen väreihin, kolmas sanskritin-
kieliseen mantraan ja neljäs ehkä 
juuri rukoukseen, hän sanoo.

KotiMAA24
RiittA HiRVoNEN

jossa käydä oman perheen lisäksi, 
Ollila ajatteli.

– Ilolla täällä otettiin vastaan, 
muistelee Ollila, joka saapuu Py-

hälle Tuomaalle taksilla Tuirasta.
Marjatta Sainio, 88, on autta-

mistyössään erityisen pirteä tapa-
us. Sainiolla on erään piiriläisen 
mukaan arpajaisten armolahja. 
Yhteisvastuukeräykseenkin hän 
on osallistunut reippaasti vuosi-
kymmenten ajan.

Sainio on konkari ja oikea hen-
kilö vastaamaan, mistä sydämen 
sivistys syntyy.

– Suurten vaikeuksien kautta, 
mutta kyllä se on myös syntymä-
lahja.

Diakoniapiiriläiset toivottavat 
kaikki toiminnasta kiinnostuneet 
tervetulleeksi mukaan toimimaan 
lähimmäisen parhaaksi.

PEKKA HEliN
Diakoniapiiri kokoontuu seuraa-
van kerran ma 26.11. klo 13–15 Py-
hän Tuomaan kirkolla. 


