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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Väsyttääkö? Oletko ärtynyt, tekeekö jatkuvasti mie-

li syödä makeaa, nouseeko paino? Kuulut ehkä sii-

hen joukkoon suomalaisia, jotka kokevat pimeänä 

vuodenaikana kaamosrasitusta.

Noin prosentti meistä kärsii vielä voimakkaammista 

oireista. Kaamosmasennuksen oireita ovat muun muassa 

surullisuus, ahdistuneisuus, alentunut mieliala, alentunut 

kyky tuntea mielihyvää ja mielenkiintoa sekä toivottomuu-

den tunne. Lisäksi unentarve lisääntyy, fyysisen aktiivisuus 

vähenee ja voi ilmetä itsetuhoisia ajatuksia.

Terveydenhoidon ammattilaisilla on viisi vinkkiä kaa-

moksesta kärsiville. Nauti valosta, vähennä kahvinjuontia, 

vältä makean napostelua, harrasta liikuntaa ja ehkä tär-

keimpänä kaikista: älä eristäydy. Kaamosoireileva ei jak-

sa satsata ihmissuhteisiin, harrastuksiin ei tule lähdetyksi 

samalla tapa kuin muulloin. 

Kevääseen on vielä matkaa. Itse asiassa nyt on vasta syk-

sy, ei vielä edes talvi.

Vuodenaikoja voi ajatella joko termisinä tai astronomi-

sina eli tähtitieteellisinä vuodenaikoina. 

Tähtitieteelliset vuodenajat johtuvat siitä, että maapal-

lo kiertoradallaan vastaanottaa eri kuukausina eri tavalla 

auringon valoa, kun maapallon kiertoakseli on kallellaan. 

Syyspäivän tasauksesta päivät alkavat lyhentyä, kunnes 

lyheneminen saavuttaa huippunsa talvipäivän seisaukse-

na. Silloin syksy loppuu ja alkaa astronominen talvi, joka 

päättyy kevätpäivän tasaukseen noin 90 vuorokautta myö-

hemmin.

Termiset vuodenajat sen sijaan määritellään vuorokau-

den keskilämpötilojen perusteella. Terminen talvi alkaa, 

kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi nollan 

asteen alapuolelle.

Talvipäivän seisaukseen on reilut viisi viikkoa. Sitten päi-

vät alkavat pidetä, aluksi noin viisi minuuttia viikossa. Taas 

on kestetty yksi pimeä jakso.

Alkaisit jo, kunnon talvi! 

USein lUoVA ihMinen on se työyhteisön 
veneenkeikuttaja ja jopa ärsyttävä. Totta 
kuitenkin on, että jos me kaikki olisimme 
aina yksimielisiä kaikesta, urautuisimme 
emmekä loisi uutta. Esimerkiksi hyvin 
menestyvissä yrityksissä on huomattu, et-
tä kaikkein luovimmat työryhmät koos-
tuvat yleensä erilaisista ihmisistä.

Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala 
Vantaan Lauri -lehdessä 7. marraskuuta 2013

MUttA eRjA on se, jonka kanssa asun 
viikon samassa huoneessa. Rippileiri! 
Omien tyttöjeni kanssa en ole nukkunut 
samassa huoneessa miesmuistiin, mutta 
Erjalle sanon nyt huomenta ja hyvää yö-
tä. Tämän viikon jälkeen emme voi sietää 
toisiamme tai meistä tulee ystävät.

Meistä tulee ystävät! Erjakin on pappi, 
rippikouluralllin kokenut kehäkettu.

Toisin kuin minä. Matkalla leirikeskuk-
seen oksennan paperipussiin. Matkapa-
hoinvointia. Here we go!

Oulunsalon vs. seurakuntapastori Satu Kreivi-Palo-
saari Kotimaa-lehdessä 7. marraskuuta 2013

AASiAlAinen jA AfRiKKAlAinen ihmi-
nen ajattelee käytännöllisesti, ei opillises-
ti. Käytäntö on tärkeämpää kuin teoria ja 
usko on enemmänkin tie kuin oppi. Sen 
tähden jopa vastakkaisilta näyttävät asiat 
saattavat sopia ongelmitta yhteen. Hen-
kimaailma on todellisesti läsnä ja meidän 
akateemiset kysymyksemme valovuosien 
päässä heidän ajattelustaan. He eivät ole 
tyhmempiä kuin me, mutta he katsovat 
maailmaa eri näkökulmasta.

Arkeologi ja pappi Eero Junkkaala Seurakuntalai-
nen.fi-sivuston blogissaan 8. marraskuuta 2013

joKAinen, joKA on päässyt verolistal-
le hyvillä tuloilla, on siitä onnellinen. Sii-
nä ei huoleta juuri muu kuin että luki-
han sen varmasti se tyttö, joka antoi ylä-
asteella pakit. Nyt tyttöä kaduttaa, kun 
näkee, millaisen sonnin olisi voinut saa-
da. Itseänikin potutti, että omien tuloje-
ni kohdalla näkyivät vain ansiotulot eikä 
firmani tulos. Toivottavasti naapurit Ou-
lussa huomasivat.

Toimittaja Tuomas Enbuske kolumnissaan 
Helsingin Sanomissa 8. marraskuuta 2013

 
Aatoksia

Muutoksen juna 
liikkuu jo

Kirkolliskokouksen loppupu-
heenvuorossa arkkipiispa Ka-
ri Mäkinen totesi, että syksyn 
istuntokausi ei jää historiaan 

suurten päätösten eikä rikkirepivien 
äänestysten  tapahtumana. 

Paljon työtä tehtiin kirkkomme tu-
levaisuuden hyväksi. Päivät saattoivat 
venyä 12 tunnin mittaisiksi. 

Erityisesti hallinto-, talous- tai laki-
valiokuntiin tai valitsijamiehiin kuu-
luvilla suunnitellut tauot supistuivat 
muutamaan minuuttiin.

Mielenkiintoista oli havaita, että 
muutoksen juna lähti liikkeelle. 

Kirkon keskusrahaston talousar-
vio ja toimintasuunnitelma hyväksyt-
tiin puheiden jälkeen niin, että aino-
aksi muutokseksi jäi määrärahan lisäys 
seurakuntakodin hankinnalle Espan-
jan Fuengirolaan, jossa talvikautena 
elelee noin 30.000 suomalaista. 

Mahtaako ikävä kotiin ja kotikirk-
koon vaivata, sillä lomarannoilla kir-
kon tapahtumissa riittää väkeä.

Eniten puhetta riitti toimintasuun-
nitelman käsittelyn aikaan seurakun-
tien ja hiippakuntien rahatilanteesta, 
jakomekanismin oikeellisuudesta, vaa-
lijärjestelmästä ja siitä, mikä on maal-
lista hallintoasiaa eikä vaadi kolmen 
neljäsosan määräenemmistöä tullak-
seen hyväksytyksi kirkolliskokouksen 
päätöksenä.

Muutoksen juna liikkuu ja valo vilk-
kuu tunnelin päässä: ensi keväänä tulee 
hyväksyttäväksi väljän puitesopimuk-
sen mukainen perusmalli – yhtymä-
malli, jossa kaikki seurakunnat kuulu-
vat johonkin itsensä kannattavaan yh-
tymään. 

Mallin mukainen toimintatapa 
edellyttää seurakunnilta muutosval-
miutta ja sopeutumista yhteistyöhön. 

Seurakuntavaalit ovat ensi syksynä 
ja uudet luottamushenkilöt ovat heti 
tiukan paikan edessä, sopeuttamas-
sa entistä yhtymää uuteen toiminta-
malliin tai ovat mukana perustamas-
sa uutta yhtymää. 

Uskon, että uudet päättäjät eivät 
tyydy pelkkiin nuijan kopautuksiin. 

Tämä koskee erityisesti nuoria, jot-
ka kasvatuksensa mukaisesti osaavat 
ja uskaltavat ottaa vastuuta ja päätös-
valtaa.

Viisaasti toimii kirkkoherra, jo-
ka sopeutuu nykyaikaan ja uskaltaa 
luottaa seurakuntalaisten valitsemien 
luottamushenkilöiden osaamiseen ja 
asiantuntemukseen. 

Tulevaisuudessa vapaaehtoisissa on 
mahtava voimavara, kun on tultava 
toimeen vähemmällä. 

Vielä päivän miete meille kaikille: 
Et haaveillen voi työskennellä / et har-
mitella kyynelin, / Vaan iloisella sydä-
mellä / voit uutta luoda sinäkin (Theo-
door Fontaage). 

ANtero AAkko
kirkolliskokousedustaja, Oulu
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Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko valitsee uudet 
luottamushenkilöt neli-
vuotiskaudelle vuoden ku-

luttua marraskuussa. 
Seurakuntavaalien vaalipäivä 

on isänpäivä eli 9.11.2014.
Vuoden 2014 vaalien teemak-

si on valittu ”Usko hyvän teke-
miseen”. 

Vaalikampanja nostaa esil-
le kirkon toimintaa ja osallistuu 
keskusteluun elämästä, arvoista 
sekä kirkosta. 

Tutkimuksen mukaan kir-
kon ja seurakuntien monipuo-
linen hyvän tekeminen on yksi 

tärkeimmistä syistä kuulua kirk-
koon.

Tulevan nelivuotiskauden iso 
kysymys on kirkon rakenneuu-
distus. Seurakuntien talous tiuk-
kenee, ja jäsenmäärät ovat pie-
nentyneet. Tulevaisuudessa seu-
rakuntien päättäjät joutuvat yhä 
useammin tekemään valintoja 
monien hyvien asioiden väliltä. 

Seurakuntatyötä joudutaan 
organisoimaan uudella tavalla. 
Valitut luottamushenkilöt ovat 
avainasemassa tekemässä päätök-
siä paikallistasolla.

Seurakuntavaalit ovat toistai-
seksi ainoa valtakunnallinen vaa-

li, jossa jo 16-vuotiailla on ääni-
oikeus.

Kirkolliskokous hyväksyi 8.11. 
istunnossaan kirkkohallituksen 
esityksen yksipäiväisistä seura-
kuntavaaleista.

Aiemmin seurakunnat ovat 
saaneet päättää, pidetäänkö vaali 
yksi- vai kaksipäiväisenä. Kirkol-
liskokous katsoi, että ennakko-
äänestysmahdollisuus varmistaa 
osaltaan äänioikeuden käyttämi-
sen ja piti hyvänä ratkaisuna, et-
tä vaali on jatkossa yksipäiväinen.

Koska säännösmuutos koskee 
kirkkolakia, asia vaatii vielä edus-
kunnan hyväksynnän. 

Seurakuntien uudet päättäjät 
valitaan vuoden kuluttua

Jos asia etenee eduskunnassa 
toivotusti, yksipäiväinen vaali on 
mahdollinen jo seuraavissa, vuo-
den 2014 seurakuntavaaleissa.

Kirkolliskokous päätti, että 
vaaleissa ei oteta käyttöön inter-
netäänestystä. 

Kirkko seuraa, miten internet-
äänestyksen kehittäminen yleisis-
sä vaaleissa etenee ja harkitsee ko-
kemusten pohjalta sen käyttöön-
ottamista myös kirkollisissa vaa-
leissa.

Kirkolliset toimitukset 
ovat maksuttomia
Kirkkolain mukaan 
kirkollisista toimituksista, 
kuten vihkimisestä tai 
hautaan siunaamisesta, 
ei saa pyytää maksua. 
Myös kirkkotilan, papin 
ja kanttorin saa maksutta 
käyttöönsä toimitusta 
varten. Sen sijaan muista 
toimitukseen liittyvistä 
asioista voi joutua 
maksamaan.

Kasteen tai häiden järjestä-
miseen ei ole pakko käyt-
tää suuria summia rahaa. 

Karjasillan seurakun-
nan pastori Heikki Karppinen 
kertoo, että kirkolliset toimituk-
set ovat ilmaisia kirkkolain no-
jalla.

– Itse vihkimisestä, kastami-
sesta tai hautaan siunaamises-
ta ei tarvitse maksaa mitään. Ti-
laisuuden voi järjestää ilmaisek-
si kirkossa tai papin ja kanttorin 
voi pyytää vaikka omaan kotiinsa 
toimitusta varten.

– Kirkollisiin toimituksiin 
rinnastetaan myös esimerkiksi 
syntymäpäivillä käynnit tai ko-
din siunaamiset. Oman seura-
kunnan papin voi aina pyytää 
paikalle. Meidän työtämme on 
palvella seurakuntalaisia.

Toisinaan pappia pyydetään 
toimitukseen oman seurakunnan 
rajojen ulkopuolelle. Esimerkiksi 
häät voidaan haluta järjestää lap-
suudenkirkossa tai lapsi kastaa 
mummolassa.

– Jos minut pyydetään esimer-
kiksi kastamaan johonkin kau-
kaisemmalle paikkakunnalle, 
saatan pyytää korvausta bensois-
ta. Itse toimitus ei siltikään mak-
sa mitään, kyse on vain matka-
kulujen korvaamisesta, Karppi-
nen selvittää.

Usein seurakunta maksaa pa-
pin matkakulut lähialueelle. Se, 
miltä etäisyydeltä juhlien järjes-
täjät joutuvat maksamaan matka-
korvauksen, vaihtelee seurakun-
nittain. 

Oulussa on määritelty tietyt 
kunnat, joiden alueella seurakun-
ta huolehtii matkakuluista. Kem-
peleessä puolestaan on sovittu 50 

kilometrin rajasta.

Juhlatiloja 
vuokrataan
Vaikka kirkon käyttäminen kir-
kollisiin toimituksiin kuten vih-
kimiseen on ilmaista, hääjuhlan 
järjestäminen toimituksen jäl-
keen seurakunnan tiloissa voi ol-
la maksullista. 

Eri seurakunnat vuokraavat ti-
lojaan erilaisin ehdoin.

Oulun seurakuntayhtymän 
jäsenet saavat seurakuntien tiloja 
käyttöönsä lähes ilmaiseksi kas-
tejuhlaa, hääjuhlaa ja muistotilai-
suutta varten. 

Näiden tilaisuuksien järjes-
tämisestä pyydetään ainoastaan 
liinojenkäyttömaksu, joka on 25 
euroa.

Muihin tilaisuuksiin tai heille, 
jotka eivät ole Oulun seurakun-
tien jäseniä, tiloja vuokrataan 
hinnaston mukaisesti. 

Vuokrahinta riippuu järjestet-
tävästä tilaisuudesta ja käytettä-
västä tilasta. Hinnat vaihtelevat 
reilusta kahdestakymmenestä eu-
rosta hieman yli sataan euroon.

Oulun seurakunnilla ei ole 
omaa emäntäpalvelua, vaan tar-
joilujen järjestämisestä tai pito-
palvelun hankkimisesta vastaa-
vat tilaisuuden järjestäjät.

– Meillä on lista pitopalvelu-
yrittäjistä, joilla on lupa toimia 
seurakuntien tiloissa, Karppinen 
kertoo.

Kempeleen seurakunnan toi-
mistosihteeri Anni Rantasuome-
la kertoo, että Kempeleessä tilois-
ta peritään aina vuokraa. 

Lisäksi joissakin tiloissa ei saa 
käyttää itse keittiötä, vaan tar-
joilut tulee tilata seurakunnan 
emäntäpalveluilta tai pitopalve-
lulta.

Samanlainen käytäntö on Sii-
kalatvalla.

– Tilojen vuokrat vaihtelevat, 
mutta ne ovat korkeintaan 150 
euroa päivältä, Siikalatvan seu-
rakuntasihteeri Hillevi Nuolioja 
kertoo.

kAISA ANttILA

Kirkollisiin 
toimituksiin 
rinnastetaan 
myös esimerkiksi 
syntymäpäivillä 
käynnit tai kodin 
siunaamiset. oman 
seurakunnan papin 
voi aina pyytää 
paikalle. Meidän 
työtämme on palvella 
seurakuntalaisia.

Heikki Karppinen

K i r ko n ku va p ank k i  /  S ami  Tam mis a l o

Kastetoimitus on ilmainen yhtä lailla kirkossa, kotona ja mummolassa.
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Kysy!

Mitä kuuluu sinkkutoiminnalle?

Reilu vuosi sitten Rauhan Tervehdyksessä julkaistiin jut-
tu, jossa etsittiin vapaaehtoisia vetämään Oulun seura-
kuntien sinkkutoimintaa yhdessä Karjasillan seurakun-
tapastori Juha Vähäkankaan kanssa. 

Mitä sinkkutoiminnalle kuuluu nyt?
– Ei yhtään mitään. Tarvitsisin siihen kaverikseni jonkun 

vapaaehtoisen, joka haluaa ja pystyy sitoutumaan toimintaan. 
Sellaista ei ole löytynyt, Vähäkangas sanoo.

Hän kertoo, että vaatimuksia sinkkutoiminnan jatkamisesta 
tulee, mutta kukaan ei ole halukas lähtemään toiminnan vetäjäksi. 

Eniten sinkkutoiminnan perään kyselevät iäkkäämmät ihmiset.
– Yksin en ryhdy sitä tekemään, joten tällä hetkellä sinkuille 

suunnattua toimintaa ei Oulun seurakunnissa ole.
Vaikka mitään juuri sinkuille tarkoitettua ei olekaan, he voi-

vat osallistua kaikkeen muuhun seurakunnan toimintaan ja 
ryhmiin oman kiinnostuksensa mukaan.

– Ja onhan Oulussa muiden kuin seurakuntien järjestämää 
sinkkutoimintaa, Vähäkangas toteaa.

kAtJA kIISkINeN

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

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella toimitus@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Terveh-
dys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi lähet-
tää numeroon 044 5626 450. 

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute

• Kiitoksia kaikille muistaneil-
le eläkkeelle jäädessäni!

MAISA LAukkA

• Viime lehden palautteessa 
väitettiin RT:n jutun musta-
maalaavan lestadiolaisia. Ei pi-
dä ollenkaan paikkaansa. Näis-
tä tapauksista pitäisi kirjoittaa 
enemmäkin, sillä tuskin kaikki 
on vielä tullut edes esille.

• Parin viikon takaisessa ju-
tussa vanhoillislestadiolaisten 
pääsihteeri Tuomas Hänninen 
väitti pahuuden selittävän sek-
suaalisen väkivallan liikkees-
sään. Pahuusko tosiaan? Vai 
löytyisikö syy sittenkin liik-
keen sisältä, sen omista raken-
teista? 

Jostakin syystä tällaiset on-
gelmat näyttävät olevan nimen-
omaan kristillisten yhteisöjen 
tunnusmerkki. Ajatellaanpa 
vaikka katolista kirkkoa. 

Asiaa voisi käsitellä enem-
mänkin, eikä lopettaa tuollai-
siin uskomattoman ympäri-
pyöreisiin latteuksiin, kuten ju-
tun kommenttiosuudessa teh-
dään. 

toimitus@rauhantervehdys.fi, Pl 102, 90101 ouluPostia

Rauhan Tervehdys kirjoit-
ti 31.10.2013, että van-
hoilislestadiolaisen yh-
teisön opilliset ja kult-

tuuriset erityispiirteet ovat il-
meisesti yhteydessä väkivallan-
tekoihin. 

Kuinka sitaatti pitäisi lukea: 
ettäkö liikkeen piirissä on eri-
tyistä väkivaltaa vai niinkö, et-
tä liikkeeseen kuuluva kohtaa 
muilta erityistä vakivaltaa?

Olen 40 vuotta täyttänyt 
mies. Kotini oli vanhoillislesta-
diolainen. 

Nuoruudessani oli aikajak-
so, jolloin media uutisoi erityi-
sen paljon kyseisestä herätys-
liikkeestä. 

Nuoruuden 1980-luvulla 
elin median pelossa. Koskaan 
ei koulussa tiennyt, mitä sano-
taan, kun media julkaisi uutisia, 
joiden mukaan me vanhoillis-
lestadiolaiset emme saa esimer-
kiksi käyttää sivusta ladattavia 
pesukoneita, pitää mattoja lat-
tialla, verhoja ikkunoissa. 

Tällaiset jutut olivat tietysti 
täysin perättömiä, mutta mo-
net koululaiset ottivat ne täyte-
nä totena. 

Ihan muuten asiallisessa me-
diassa niitä kerrottiin totena, ei 
urbaanitarinoina, ei kansan-
perinteenä tai poplorena. Niitä 
uutisoitiin tosina kuten juttu-
ja afrikkalaisista, jotka tekivät 

Milloin media pyytää anteeksi?
Tietooni ei tullut silloin ei-

kä jälkeenpäin, että kiusaajien 
vanhemmat olisivat puuttuneet 
asiaan. Opettajiltakaan ei saa-
nut juuri tukea. 

Ja jos joskus aikuisten läsnä 
ollessa selviteltiin, sävy oli sel-
lainen että ei-vl:t odottivat juu-
ri kiusattujen antavan anteeksi. 

Juuri muut kuin uskovaiset 
odottivat meiltä kaikkien osa-
puolten pitävän jälkeenpäin 
suunsa kiinni.

Myönteistä nykypäivän uu-
tisoinneissa on huoli lastensuo-
jelusta. 

Sitä vain ihmettelee, miten 
aitoa median huoli on. Minkä 
painoarvon se antaa kiusaami-
selle, joka kohdistuu vaikkapa 
uskonnollisen vakaumuksen 
omaaviin? 

Enpä ole lukenut kohutulta 
Johanna Hurtigiltakaan yhtään 
tähän liittyvää lausahdusta. 

Miksi media tuntuu kantavan 
huolta vain vl-kotien lapsista? 

Eivätkö kaikki huostaanote-
tut, sijoitetut, syrjäytyneet, sai-
raat, masentuneet, pahoinvoi-
vat tarvitse (erityis)suojelua? Ja 
myös ne ihan tavalliset naperot.

Media vaatii kollektiivisia 
anteeksipyyntöjä muilta. Mil-
loin media pyytää anteeksi?

MIeS tASA-ArvoN 
puoLeStA

nuotioita kerrostalon parketil-
le uudessa kotimaassaan. 

Isossa maaseutukoulussa-
ni yläastevuosina mediajutuis-
ta johtuva kiusaaminen oli to-
dellista ja aivan arkista. Meitä 
härnättiin, kiusattiin, nimitel-
tiin ja enemmänkin. 

Mitä tapahtui sitten minul-
le, meille? 

Meistä tuli koulukiusattuja, 
enemmän tai vähemmän. Mo-
net selvisivät, joku saattoi uh-
riutua. 

Itse heräsin kerran yläastei-
käisenä jääkentän toisella lai-
dalla. Nahistelu oli alkanut yk-
si vastaa iso ryhmä. Lauma oli 
potkinut tajutonta kuin peru-
nasäkkiä kentän laidalta toi-
selle. Lisää esimerkkejä voisin 
kertoa.

Myönteistä nykypäivän 
uutisoinneissa on huoli 
lastensuojelusta. Sitä 
vain ihmettelee, miten 
aitoa median huoli on. 
Minkä painoarvon se 
antaa kiusaamiselle, 
joka kohdistuu 
vaikkapa uskonnollisen 
vakaumuksen 
omaaviin? 

• Onko papeille min-
käänlaisia pukeutu-
missääntöjä muihin 
kuin jumalanpalve-
luksiin?
Minua suoraan sa-
nottuna hävettää, 
kun jotkut/joku 
pappi pukeutuu to-
si säälittävästi.

Vaikka nyt ei 
tarvitse koreilla-
kaan, niin esiinty-
jällä pitää mieles-
täni olla siisti asu. 

Se on myös 
kuulijoiden kun-
nioitusta. Ei "kaatopaikka ar-
kut” ole siisti asu eikä joku ku-
lunut kauhtana yläosassa.

• On hienoa, ett kirkko jalkau-
tuu ihmisten pariin ja on läs-
nä arjessa. 

Minua kuitenkin ihmetyt-
tää, että Jeesuksesta ei puhuta 
mitään niissä tilaisuuksissa.

On teologisesti arveluttavaa 
ja kansansivistystasoa huijaa-
vaa, keksi erinäisiä selityksi sil-
le miksi Jeesuksesta ei kerrota 
ihmisille. Sillä vaikka Ruumis 
ravitaankin on Ruumis ilman 
Henkeä kuollut. Näin kirjoite-

taan 
Jaakobinkirjeessä. 

Laupeuden työhön kuuluu 
aina evankeliumi. Pelkkä ai-
neellinen ei riitä, jos ihmiset ei-
vät saa kuulla todellisesta elä-
män leivästä. Eli Jeesuksesta. 

Muuten on hyvä, ett kirkko 
alkaa pohtimaan uudenlaisia 
tapoja toimia. Täytyy kuiten-
kin muistaa ett todellinen kut-
suja on aina Jumala, ihminen 
ei voi uskoa synnyttää. Siksi 
sanan julistus on tärkeää. Siu-
nausta kaikille Kaakkurin Cit-
tarin edessä olleille työnteki-
jille.

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi -> Oulu 

ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Pe k ka H e l i n
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Piispa
häkkinen
kehuu
katsomusopetusta
Mikkelin piispan Seppo Häk-
kisen mukaan suomalainen 
katsomusopetuksen malli on 
hyvä ja arvostettu ja siitä olisi 
vientituotteeksi muun suoma-
laisen koulutusviennin tapaan.

Häkkinen puhui uskon-
nonopetuksen merkityksestä 
Keskisuomalaisen kasvatus- ja 
opetusalan osaamisen Fooru-
missa KEOS 2013 Jyväskylässä.

– Koulun uskonnonopetus 
on yhteiskunnan tarpeista läh-
tevää opetusta. Se eroaa selke-
ästi kirkon uskontokasvatuk-
sesta niin tavoitteeltaan kuin 
sisällöiltään. Uskonto ei koos-
tu vain yliluonnollista koske-
vista uskomuksista, vaan vai-
kuttaa voimakkaasti ympäröi-
vään yhteiskuntaan ja kulttuu-
riin. Uskonnonopetuksen kes-
keinen tavoite on auttaa oppi-
lasta näkemään näitä vaiku-
tuksia ja antaa näin avaimia 
erilaisten kulttuurien ja yhteis-
kuntien ymmärtämiseen sekä 
ihmisenä kasvamiseen, Häkki-
nen sanoi.

Ulkomaanavulta 
100 000 euroa 
taifuunin 
uhreille
Kirkon Ulkomaanapu on 
myöntänyt katastrofirahastos-
taan 100 000 euroa taifuuni 
Haiyanista kärsineiden ihmis-
ten auttamiseen Filippiineille. 
Tuhannet ovat kuolleet ja vä-
litöntä hätäapua tarvitsee noin 
2,5 miljoonaa ihmistä Filippii-
nien keskiosassa.

Avustusvarat käytetään Ul-
komaan avun mukaan hätä-
apuun kuten ruokaan, puhtaa-
seen veteen, hygieniapakka-
uksiin, huopiin ja suojamuo-
veihin. Apu toimitetaan peril-
le Kirkon Ulkomaanavun pai-
kan päällä toimivien yhteistyö-
kumppaneiden kautta.

Taifuunin arvioidaan vai-
kuttaneen kaiken kaikkiaan 13 
miljoonan ihmisen elämään. 
Tuhojen laajuutta on vielä vai-
keaa arvioida tuhoalueiden va-
kavan tilanteen takia. Tietolii-
kenneyhteydet ovat poikki ja 
alueilla liikkuminen on riski-
altista.

Kirkon Ulkomaanapu myös 
kerää varoja hätäapua varten.

Maata kiertelemässä

Paavi Franciscus nimittää 
helmikuussa uusia kardi-
naaleja. Spekulaatioiden 
mukaan Franciscus nimit-

täisi ainakin kaksi naista kardi-
naaleiksi.

 Vatikaani torjuu kuitenkin 
spekulaatiot: nimitykset  eivät ole 
realistinen mahdollisuus. 

Irlannin media kertoi jokin 
aika sitten, että Franciscus saat-
taa nimittää tehtävään irlantilai-
set Linda Hoganin ja Mary McA-
leesen. 

Edellinen on dublinilaisen yli-
opiston Trinity Collagen ekume-
niikan professori ja jälkimmäi-
nen Irlannin entinen presidentti. 

Myös McAleese toiminut on  Tri-
nity Collagen professorina.

Italian lehdistö on nostanut 
esiin myös kolmannen nimen: 
kongolaissyntyisen Cecile Ky-
engen,  joka toimiin Italian in-
tegraatioministerinä. Kyenge on 
harras katolinen ja on valmistu-
nut milanolaisesta katolisesta Py-
hän Sydämen yliopistosta.

Paavi Franciscus on tehnyt 
monia yllättäviä siirtoja tultu-
aan valituksi tehtäväänsä maa-
liskuussa. 

Hän  on esittäytynyt naisten 
puolestapuhujaksi katolisessa 
kirkossa. Paavi kertoi kaksi kuu-
kautta sitten julkisesti, ettei kirk-

Vatikaani: ei naiskardinaaleja

ko ole itsensä ilman naisia.
– Neitsyt Maria on tärkeämpi 

kuin piispat, paavi totesi.
Naisen nimittäminen kardi-

naaliksi olisi kuitenkin ennen-
kuulumatonta. Kirkko ei sal-
li naisten toimivan diakoneina, 

pappeina tai piispoina.
Vatikaanin pääpuhemies, pas-

tori Federico Lombardo teki  vii-
me viikolla parhaansa tyynnyt-
tääkseen spekulaatiot. Ne ovat 
hänen mukaansa täyttä roskaa.

Lombardo kuitenkin myönsi, 
että nimitykset olisivat teologi-
sesti ja teoreettisesti mahdollisia. 

Kardinaalin ei tarvitse olla vi-
hitty papiksi. Naisen nimittämi-
nen kardinaaliksi ei kuitenkaan 
ole edes kaukaisesti mahdollista.

pekkA HeLIN

Lähde: Religious News Service

Limingan seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Marika 
Kamps etsii jatkuvasti uu-
sia vapaaehtoisia seurakun-

nan toimintaan. Yksi osa Kamp-
sin työtä on toimia vapaaehtois-
työn koordinaattorina.

– Eri työalat ilmoittavat mi-
nulle, minkälaisia vapaaehtoisia 
milloinkin tarvitaan. Pyyntöjä 
voi tulla myös seurakunnan ulko-
puolelta. Tänä syksynä päiväko-
deista on kyselty, löytyisikö mei-
dän kauttamme päiväkodeissa 
vierailevia mummoja ja vaareja.

Vapaaehtoisten tarve erilaisiin 
tehtäviin vaihtelee jatkuvasti. Joi-
denkin töiden kohdalla tekijöiden 
tarve on jatkuvaa.

– Esimerkiksi ystävätoimin-
taan kaivataan koko ajan lisää ih-
misiä, Kamps kertoo.

Vapaaehtoiseksi haluava voi 
ottaa yhteyttä suoraan Kampsiin 
tai seurata ilmoittelua.

– Olen huomannut, että ihmi-
set tulevat helpommin mukaan, 
kun pyydämme vapaaehtoisia jo-
honkin tiettyyn tehtävään.

Tietoa siitä, mihin tehtäviin 
erityisesti kaivataan tekijöitä, voi 
löytää Rauhan Tervehdyksestä Li-
mingan seurakunnan ilmoituk-
sista. Ajankohtaisen tiedon saa 
myös suoraan Marika Kampsilta 
puhelimen tai sähköpostin väli-
tyksellä.

tehtävän voi 
keksiä myös itse
Suurin osa vapaaehtoistehtävistä 
käy kenelle vain. Kamps kuiten-
kin keskustelee useimpien vapaa-
ehtoiseksi ilmoittautuvien kanssa 

liminka etsii vapaaehtoisia
vaikka päiväkotimummoiksi

ja tarvittaessa perehdyttää henki-
lön tehtäväänsä.

– Toisinaan lähden vapaaeh-
toisen tueksi kentälle. Olen esi-
merkiksi käynyt vapaaehtoisen 
päiväkotimummon kanssa päi-
väkodissa.

Joihinkin tehtäviin, kuten lap-

pel Gym ovat seurakuntalaisten 
aloitteesta perustettuja toiminta-
muotoja.

vapaaehtoistyö 
vähentää yksinäisyyttä
Jokainen vapaaehtoinen voi itse 
arvioida, kuinka suuren työpa-
noksen haluaa lahjoittaa. 

Joissakin tapahtumissa on 
avustajia, jotka toimivat vapaa-
ehtoisina vain sen yhden kerran 
vuodessa kun tapahtuma järjeste-
tään. Toisaalta ystävätoimintaan 
voi osallistua kerran kuukaudessa 
ja joihinkin tehtäviin voi panos-
taa vaikka monta kertaa viikossa.

– Jotkut haluavat ottaa usei-
takin tehtäviä hoitaakseen, toiset 
kokevat hyväksi tarjota työpanos-
taan silloin tällöin. Meille kyllä 
käy kaikki, Kamps vakuuttaa.

Eri ihmisillä on erilaiset syyt 
innostua vapaaehtoistoiminnas-
ta. Monet haluavat olla avuksi, 
toisille hengellinen tai moraali-
nen näkökulma on tärkeää. Va-
paaehtoistoimintaan osallistu-
minen tuo mukanaan myös mah-
dollisuuden uusien tuttavuuksien 
luomiseen.

– Seurakunta järjestää vapaa-
ehtoisille toimintaa kiitokseksi 
heidän työpanoksestaan, Kamps 
kertoo.

– Tänä vuonna järjestämme 
aikuisille vapaaehtoisille kiitos-
juhlan, jossa vapaaehtoiset saa-
vat puolestaan olla passattavina. 
Tarjoamme ruokaa ja seurakun-
nan henkilökunta huolehtii juh-
lan ohjelmasta.

kAISA ANttILA

sityön kerhoihin, ei voida välttä-
mättä ottaa ketä tahansa vetäjäk-
si. Töitä löytyy kuitenkin varmas-
ti kaikille. Tehtäviä on monenlai-
sia.

– Esimerkiksi lähetyksen ruo-
ka- ja leivontatoiminta on kaikil-
le sopivaa työtä, jota voi tehdä ku-
ka vain.

– Ystävätoiminta puolestaan 
vaatii perehdytyksen. Ystäväksi 
ryhtyvä on seurana vanhukselle, 
yksinäiselle ihmiselle tai liikun-
tarajoitteiselle.

Jos valmiista tarjonnasta ei 
löydy mieluisaa tehtävää, seura-
kunnalle voi myös ehdottaa uu-
sia työmuotoja.

– Joihinkin tehtäviin aloite on 
tullut vapaaehtoisilta itseltään. 
Olemme tänä syksynä aloittaneet 
käsitöistä innostuneiden äitien 
aloitteesta neulekahvilan.

– Myös Cross-ilta ja Gos-

jotkut haluavat 
ottaa useitakin 
tehtäviä 
hoitaakseen, 
toiset kokevat 
hyväksi tarjota 
työpanostaan silloin 
tällöin. Meille kyllä 
käy kaikki.

Marika Kamps

K i r ko n ku va p ank k i  /  Ma r ia  Man e l i u s
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OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

Yhdistykset

Sylvian joululaulu itkettää metalliversionakin

tä esitettäessä, niin kyllä siinä on 
selvästi puhdistavaa ja hyvää tun-
nelatausta.

Mikä sitten on Marcon omas-
ta mielestä se kaunein joululaulu?

– Oi, oi, tuo on paha! Sylvian 
joululaulu on tietysti hyvä, olen 
laulanut sitä keikoilla. Kyllä mä 
tykkään siitä kovasti. 

– Varpunen jouluaamuna on 
hyvä omassa arkaaisessa suoma-
laisessa katsantokannassaan. Se-
kin on sellainen synkeä, mutta 
mä olen tällainen mollivoittoi-
nen hevimies. 

– Keikoilla olen tykännyt Pie-
nestä rumpalista ja Me käym-
me joulunviettohon -laulusta; ne 

ovat hyviä duuripohjaisia versioi-
ta keikoille.

Maailmassa ei 
asioita jaeta tasan
Marco Hietala sanoo itse viettä-
vänsä hyvin traditionaalia perhe-
joulua.

– Tärkeää ovat omat lapset ja 

niiden ilo. Jos jouluna tulee kän-
nykkään viestejä, en vastaa nii-
hin. Pysyttelen pitkälti perheen 
parissa, kuten aikoinaan lapse-
na omien vanhempien kanssa, ja 
keskityn vain rauhaisaan olemi-
seen. 

Tänä jouluna Raskasta joulua 
-kiertueella näkyy Suomen Lähe-

Raskasta Joulua -metallimuusikot. Takarivissä vasemmalta Pasi Rantanen, Mirka Rantanen, Antony Parviainen, Antti Railio, Jarkko Ahola, Tommi Salmela, Tony 
Kakko, Erkki Silvennoinen, Vili Ollila, Marco Hietala ja Ari Koivunen. Eturivissä Ville Tuomi, Tuomas Wäinölä, Ilja Jalkanen, JP Leppäluoto, Erkka Korhonen ja Kimmo 
Blom. Raskasta Joulua -yhtyeen muodostavat Erkka Korhonen (kitara), Tuomas Wäinölä (kitara), Vili Ollila (koskettimet), Erkki Silvennoinen (basso) ja Mirka Rantanen 
(rummut). Oulussa lavalla laulavat Marco, Pasi, Tony ja JP.

Joululauluissa meillä kaikil-
la on mieletön nostalgiapai-
ne sieltä lapsuuden jouluis-
ta – toisilla huonompi, toisil-

la parempi – mutta niiden muka-
naan tuoma tunnelataus on joka 
tapauksessa omanlaisensa, tietää 
Marco Hietala.

Nightwishistä ja monesta 
muustakin kokoonpanosta tuttu 
basisti-laulaja on mukana yhdek-
sättä kertaa järjestettävällä Ras-
kasta joulua -kiertueella. 

Tällä kertaa kiertueella on mu-
kana myös Suomen Lähetysseu-
ran Kauneimmat joululaulut.

Tuottaja Erkka Korhosen pe-
rustama Raskasta joulua -projek-
ti esittää ”sinfonista rockmusiik-
kia”, perinteisiä ja tunnettuja jou-
lulauluja metalliversioina. 

Mahtipontista ja
mollivoittoista
Kiertueen yli 20 konserttia  on la-
vastettu ja tuotettu nimenomaan 
konserttisaleja silmällä pitäen. 
Marco Hietalan lisäksi mukana 
on monta muutakin suomalaisen 
metallimusiikin kärkinimeä.

– Metallimusiikki on mahti-
pontista, suomalainen joululau-
luperinne taas hyvin mollivoit-
toista. Tuloksena on mahtipon-
tinen ja iso hyvän mielen show, 
Hietala kuvailee.

Hietalan mukaan palaute on 
ollut suurimmaksi osaksi hyvää. 

– On tietysti niitä, joiden mie-
lestä meidän laulut on rikkirevit-
ty ja väärin kokoon pantu, mutta 
kyllä ne ovat myös tuoneet mo-
nelle hyvää mieltä. Esimerkiksi 
Sylvian joululaulu maanpakoi-
sessa kaihossaan – kun keikoilla 
näkee ihmisten kyynelehtivän si-

J e nny Ro s t a in  /  N o r t h  En t e r t a inm e n t

 MIKSI KRISTITYN PITÄÄ VALVOA
USKOSSA JA TOIVOSSA ELÄMÄÄNSÄ?

Ilkka Keränen ja Juhani Seppänen 
Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SUNNUNTAIN 
OPETUSSEURAT
17.11. klo 15
Vanha pappila,
Asemakatu 6, juhlahuoneisto

Herättäjän päiviä: su 17.11. klo 10.00 messu Kempeleen kirkossa ja 
seurat, su 17.11. klo 10.00 messu Vihannin kirkossa, ruokailu ja seurat 
seurakuntakodissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 14.11. klo 18.00 Saloisten seurakunta-
kodilla, Raahe, pe 15.11. klo 18.00 Liisa ja Aarne Putulalla Korpisella, 
Pudasjärvi, su 17.11. klo 15.00 Maija-Liisa ja Heikki Huttulalla, Vesalan-
tie 93, Kiiminki, su 17.11. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu,  
ti 19.11. klo 18.00 Raili ja Markku Rahkolla, Leppiojantie 12, Tyrnävä,  
ti 19.11. klo 19.00 Hilkka Konnulla, Ahotie 6, Muhos, to 21.11. klo 19.00 
Väinölässä, Piippola
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 21.11. klo 19.00 seurat Annaleena 
Peltoniemellä, Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu
Oulun körttiopiskelijoiden kuoro harjoittelee Karjasillan kirkolla, Noke-
lantie 39, torstaisin klo 17.30. Johtajana Sanna Pitkänen, 044-344 2972
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Pe 15.11. klo 18:30 Varhais-
nuortenilta.
La-Su 16-17.11. Syysseurat 
Pyhän Tuomaan kirkossa,  
kts erillinen ilmoitus.
To 21.11. klo 19 Opiskelijailta.
Tervetuloa!

Oulun Rauhan Sanan Syysseurat
Pyhän Tuomaan kirkossa  
16. - 17. 11. 2013
Lauantai 16.11 klo 12 Aloitusseurat 
Esko Leinonen, Sören Ylipää
klo 14.30 Seurat
Mikko Himanka, Jukka Malinen
klo 17.30 Seurat ja matkalauluilta
Sören Ylipää
klo 20.30 Nuortenilta Toukomettisessä 
(Koulukatu 10) Mikko Himanka
Sunnuntai 17.11.  
klo 10.30 Aamuseurat  
Sören Ylipää
klo 12.00 Messu
liturgia Petteri Tuulos,  
saarna Jukka Malinen
klo 13.30 Pyhäkoulu
klo 14.30 Seurat  
Mikko Himanka, Jukka Malinen,  
Heino Kouva
Puheet tulkataan ruotsiksi.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Tänään OP/NAilta klo 19.  
Niina Oravalla. Niko Seppä.
La 16.11. klo 10 Naisten lauantai 
lataus, Jenni Siljander.
Su 17.11. klo 14. Seurat,  
Lauri Kujala, Johannes Hyytinen.
Ma 18.11. klo 18.30. 3K, Nuutinen.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

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

ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Miksei 
kukaan käy?

Vierailin pitkästä aikaa erään vanhan suku-
laiseni luona. Asumme eri paikkakunnilla, 
joten näen häntä melko harvoin. Liian har-
voin itse asiassa.

Menimme kylään isäni kanssa. Hän totesi pirt-
tiin astuessamme, että toi mukanaan harvinaisen 
vieraan. Sukulaisemme katsoi minua pitkään ja hy-
myili, muttei tuntenut minua. En ollut yllättynyt.

Isäni kertoi minun olevan hänen tyttärensä, jol-
loin vanhan nainen naurahteli hämmästyneenä ja 
ihmetteli, kuinka olin kasvanut jo isoksi.

Kahvipöydässä istuessamme nainen katsoi mi-
nua keskustelun lomassa hyvin tarkkaavaisesti. Jon-
kin ajan kuluttua hän totesi hämillään, ettei hän 
kyllä tunne minua. Kun isäni kertoi uudestaan, et-
tä hänen tyttärensähän se siinä istuu, niin jälleen 
ihmeteltiin aikuiseksi varttumistani.

En edelleenkään yllättynyt, sillä tiesin, ettei tämä 
vanha nainen enää välttämättä tunnista ihmisiä tai 
muista edes mitä vuotta eletään.

Jonkin aikaa rupateltuamme yllätyin kuitenkin 
positiivisesti.

Aivan yhtäkkiä vanhan naisen ilme kirkastui. 
Hän kysyi isältäni: ”Onko tämä Katja?”

Kumpikaan meistä ei ollut vierailun aikana mai-
ninnut nimeäni hänelle. Nainen onnistui kaiva-
maan nimeni jostain muistinsa sopukoista.

Kun vahvistimme, että aivan oikein hän muistaa, 
näin hänen silmissään riemua. En tiedä, iloitsiko 
hän siitä, että muisti, vai jälleennäkemisestä. Oike-
astaan sillä ei ole mitään väliä. Hän tuli silminnäh-
den iloiseksi, ja se on tärkeintä.

Kun oli aika lähteä, vanhan naisen silmiin syt-
tyi suru. Hän totesi harmissaan, ettei kukaan enää 
käy hänen luonaan.

En tiedä, onko todella niin, vai eikö hän vain 
muista vierailuja.

Myös minä tulin surulliseksi. Tajusin, etten itse-
kään ole vieraillut riittävän usein.

Sukulaisemme ei ole ainoa vanhus, joka odottaa 
yksin kotona, että joku tulisi käymään.

Onko meillä todella, ihan oikeasti aina niin kii-
re, ettemme ehdi tavata vanhuksiamme nyt, kun he 
vielä ovat täällä?

Sillä, etteivät he välttämättä tunnista meitä, ei 
ole mitään väliä. He ilahtuvat vierailusta, ja se on 
pääasia.

”Ollaanko enkeleitä toisillemme” lauletaan 
eräässä laulussa. Minusta tuntuu, että riittäisi, jos 
olisimme toisillemme edes ihmisiä.

kAtJA kIISkINeN

P.S. Lue juttu Haukiputaan 
ulkoiluystävistä sivulta 24.

Sinappia

Muut seurakunnat

Sylvian joululaulu itkettää metalliversionakin

On vaikuttavaa tavata ih-
misiä, jotka kertovat 
kuinka Raskasta joulua 
-konsertti on heidän tär-

kein jouluperinteensä ja kuinka 
se on tuonut joulun takaisin hei-
dän elämäänsä.

Näin sanoo tuottaja Erkka 
Korhonen, joka sai idea ”raskais-
ta joululauluista” jouluna 2003, 
saatuaan lahjaksi raskasta rokkia 
ja joululauluja yhdistävän levyn.

Korhoselle tuli mieleen, että 
suomalaisessa joululauluperin-
teessä on upeita kappaleita, jotka 
voisivat toimia samantyyppisellä 
käsittelyllä. 

– Tämä projekti osoittaa, 
kuinka hienoja ja monipuoli-
sia sävellyksiä monet joululaulut 
ovat. Ne taipuvat erittäin luonte-
vasti raskaaksi rokiksi menettä-
mättä syvintä olemustaan.

Raskasta joulua -projekti esit-

tää ”sinfonista rockmusiikkia” 
eli perinteisiä ja tunnettuja jou-
lulauluja metalliversioina. 

Raskasta joulua -kiertue start-
taa marraskuun puolivälissä jo 
yhdeksännen kerran. 

Marraskuun alussa ilmestyi 
myös jo kolmas Raskasta joulua 
-albumi.

Raskasta joulua on kuvannut 
myös musiikkivideon, jolla on 
mukana yhteensä 16 artistia. Vi-
deoitu kappale on Pekka Simojo-
en Tulkoon joulu. Videon voi käy-
dä katsomassa Raskaan joulun 
verkkosivuilla.

Kauneimmat joululaulut on 
Suomen Lähetysseuran 40 vuot-
ta sitten yhdessä ev.lut. seurakun-
tien kanssa aloittama yhteislau-
lutapahtuma, jossa suomalaiset 
täyttävät kirkot ensimmäiseen  
adventin ja loppiaisen välillä ja 
laulavat rakkaimpia joululaulu-

ja. Lähetysseura painattaa tilai-
suuksia varten Kauneimmat Jou-
lulaulut -lauluvihkon. 

Tilaisuuksissa kerätään kolehti 
Suomen Lähetysseuran ulkomai-
seen työhön.

Raskasta joulua -kiertueel-
la kulkee mukana Kauneimpi-
en joululaulujen keräyslipas, jon-
ka avulla tummemmista tulkin-
noista nauttiva musiikkivieras 
voi tehdä hyvää. 

Kiertue pysähtyy 30.11. Ma-
detojan salissa Oulussa. Tulkin-
tojaan Oulussa esittävät Night-
wishin Marco Hietala, Sonata 
Arctican Tony Kakko, Charonin 
JP Leppäluoto ja Thunderstonen 
Pasi Rantanen.

kIrSI eLo

tysseuran Kauneimmat joululau-
lut -kampanja, joka kerää varoja 
kehitysmaiden vammaisten las-
ten hyväksi. 

Marcosta se on oikein hyvä 
lahjoituskohde. 

– Maailmaa paljon kiertä-
neenä olen myös nähnyt paljon. 
Maailma on sellainen paikka, 
että täällä ei jaeta asioita tasan. 
Jos tämä yhteistyö houkuttelee 

enemmän omaavia ihmisiä anta-
maan edes vähän, niin kyllä se on 
aina hyväksi, Marco tuumii.

Kirkoissa kauneimpia joulu-
lauluja laulaville Hietalalla on 
terveiset: 

– Laulakaa edelleen, ne on hy-
viä biisejä.

kIrSI eLo

Kauneimmat Joululaulut 
ja Raskasta joulua yhteistyöhön

on tietysti niitä, 
joiden mielestä 
meidän laulut on 
rikkirevitty ja väärin 
kokoon pantu, mutta 
kyllä ne ovat myös 
tuoneet monelle 
hyvää mieltä.

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 15.11. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 17.11. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, Mika 
Keisu, Seurakuntakuoro ja Vakka. Seimi, pyhäkoulu 
ja lastenkokous. Su 17.11. klo 17 International 
Service at Uusikatu 78, Anatoly Korelov, Kyle and 
Tiia-Lotta Ueckermann. Ma 18.11. klo 18 Sykarin 

kaivolla – ilta naisille. Ke 20.11. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Katja Castillo, 
Tarja Liljamo, Tiia ja Jari Virtanen. To 21.11. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja 
to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 14.11. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God’s Bell, 
tarjoilu, aihe: Jumalan kohtaaminen. Pe 15.11. Varkki-ilta. La 16.11. klo 10-18 
Perhepartioretki Tyrnävälle, ilmoittaudu Outille. La 16.11. klo 18 K-20 -ilta, yli 
20 -vuotiaille. Su 17.11. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Pentti 
Laamanen, Juha Jäälinoja. Ke 20.11. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 
Tervetuloa!

Su 17.11. Rukouskokous klo 10.30.  
Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. Sotilaskokous klo 12.30.

Ma 18.11. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

La 16.11. klo 11-13 YSTÄVÄLOUNAS
Ruokapussien jako
Su 17.11. klo 11.00  

LÄHETYSJUMALANPALVELUS
Ma 18.11. klo 12.00 RUKOUSHETKI

Ke 20.11. klo 19.00  
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 16.11. klo 18-22  
Nuortenilta Monarilla
Su 17.11. klo 18  
Sanan ja Rukouksen ilta.
La 23.11. klo 18-22  
Nuortenilta Monarilla
Su 24.11. klo 18  
Sanan ja Rukouksen ilta. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Ilmoitusmyynti: Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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• 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

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

OULUN ILMESTYSMAJA - TÄTÄ AIKAA VARTEN
Johanna ja Ida-Maria Tunturipuro ja Tiimi

Pe 22.11. klo 18.30, la 23.11. klo 12 ja 17,
su 24.11. klo 12 ja 15, pe 13.12. klo 18
Kirkkokatu 1 Myllytullin koulun juhlasali 2. kerros

To 14.11. klo 18 Tuulimyllynkatu 18. 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

Jer. 29:7 ”Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, 
ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”

JUMALAN   7 ILMOITUSTA  IHMISKUNNALLE 
--TILAISUUS TUOMIOKIRKON   KRYPTASSA 

17.11.2013 KLO 17.00
”Jumalanpoika tuli ihmiseksi, 
jotta ihmisellä olisi koti Isän luona.” 

Vietämme hetken Raamatun ilmoituksen äärellä. 
Luemme Raamatun pyhiä profetioita ja 
kirjoituksia sekä Hildegardin tekstejä.

GLORIA KUOROA JOHTAA AHTI SEPP
Järjestäjät Oulun tuomiokirkko srk ja 
Pyhän Hildegardin seura ry, Oulu

KAIKKI OVAT TERVETULLEITA! VAPAA PÄÄSY

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Palveluja tarjotaan

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi -> Oulu 

ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Verkkotyötä on tehty 
koordinoidusti kirkossa 
muutaman vuoden ajan. 
Pohjimmiltaan siinä on 
kyse kirkon perustyöstä, 
ihmisten kohtaamisesta.

Kirkon työntekijöitä voi 
kohdata paitsi kasvotus-
ten, myös netin kautta. 
Kirkkohallituksen verk-

kotyöryhmässä toimiva viestin-
täsuunnittelija Meri-Anna Hint-
sala tuntee kirkon verkkotyön pe-
rin pohjin.

– Alusta lähtien verkkotyössä 
on ollut ajatuksena, että kirkon 
työntekijät menevät sinne, mis-
sä ihmiset jo ovat. Laskeudutaan 
alas saarnastuolista ja kuunnel-
laan ihmisiä, Hintsala kuvailee.

Valtakunnallisesti koordinoitu 
työ sai alkunsa vuonna 2009, kun 
kirkkohallituksessa käynnistet-
tiin Hengellinen elämä verkossa 
-hanke. Sen jälkeen seurakuntien 
työntekijöitä ympäri Suomen on 
koulutettu työskentelemään sosi-
aalisessa mediassa, ja kirkko on 
tehnyt yhteistyösopimuksia usei-
den erilaisten yhteisöpalveluiden 
kanssa.

– Hankkeen alussa tiesimme, 
että kirkosta ja uskosta puhu-
taan jo paljon netin keskustelu-
kanavissa. Kirkko kiinnostaa ja 
puhuttaa ihmisiä, mutta kirkon 
työntekijät eivät aikaisemmin 
ole juurikaan olleet mukana sii-
nä keskustelussa, Hintsala kertoo.

Nykyään kirkon työntekijöitä 
voi kohdata muun muassa Suo-
mi24-keskustelupalstalla, erilai-
sissa Facebookin ryhmissä ja blo-
gien kautta. Kirkko ei ole halun-
nut pyrkiä luomaan omia sosiaa-
lisen median palveluitaan, vaan 
työntekijät on lähetetty palstoil-
le, joissa keskustelu on jo vilkasta.

– Kun avasimme Suomi24-si-
vustolle Kirkko kuulolla -osion, 
keskustelu suorastaan räjähti kä-
siin. Tarve kirkon työntekijöiden 
läsnäololle oli ja on suuri, Hintsa-
la muistelee.

ei vain 
nuorisotyötä
Netin keskustelupalstoilta us-
kottiin löytyvän erityisesti nuo-
ria. Vuosien varrella on kuiten-
kin huomattu, että verkon kaut-
ta tavoitetaan ihmisiä kaikista 
ikäryhmistä. Esimerkiksi Kirkko 
kuulolla -palstalla keskustelevat 
lähinnä keski-ikäiset ja sitä van-
hemmat ihmiset.

– Keskustelupalstoilla, joissa 
voi kirjoittaa nimettömänä, on 
paljon nimenomaan vanhempia 
ihmisiä, Hintsala selittää.

– Heidän on vaikeampaa pu-
hua omalla nimellään sosiaalises-
sa mediassa. Nuorille sosiaalinen 
media ja sen pelisäännöt ovat tu-
tumpia ja he käyttävät sitä luon-
tevammin.

Verkossa kohdataan kaiken ikäisiä

Blogien kautta tavoitetaan eri-
tyisesti nuoria naisia. Faceboo-
kin Kirkko Suomessa -sivu ja siel-
tä löytyvä chat-palvelu houkutte-
levat erityisesti 30–55-vuotiaita. 
Nuoret löytyvät niistä palveluis-
ta, joihin vanhempiensa ikäpolvi 
ei ole vielä ehtinyt mukaan.

– Nuoret käyttävät paljon eten-
kin erilaisia pikaviestinpalveluita. 
He toimivat sosiaalisessa medias-
sa niiden samojen ihmisten kans-
sa, joiden kanssa muutenkin viet-
tävät aikaa. Verkon kautta tavoi-
tetaan koulukaverit tai samoista 
asioista kiinnostuneet harrasta-
jat, Hintsala kuvailee.

kohtaaminen on 
kirkon ydinosaamista
Verkkopalveluissa on suuri kir-
jo erilaisia ihmisiä, joilla on mo-
nenlaisia tarpeita ja kysymyksiä. 
Niinpä mukaan tarvitaan myös 
työntekijöitä monista eri tehtä-
vistä ja ympäri Suomea.

– Facebook-sivun sielunhoito-
mahdollisuutta tarjoavassa cha-
tissa työskentelee paljon pappeja, 
mutta myös muun muassa nuo-
risotyöntekijöitä ja kanttoreita. 
Suomi24-palstalla on esimerkik-
si taloushallinnon ihmisiä, Hint-
sala kertoo.

Kirkon ja seurakuntien työn-
tekijöille on järjestetty koulutuk-
sia verkossa työskentelyä varten. 
Hintsalan mukaan koulutukses-
sa on pureuduttu muun muas-
sa kirjalliseen viestintään ja sii-
hen, miten chatissa kuuluu toi-
mia. Perustyö on kuitenkin sa-
maa verkossa kuin kirkon tehtä-
vissä yleensä.

– Kyse on ihmisten kohtaa-
misesta. Verkossa on niitä samo-
ja ihmisiä, joita tapaamme joka 
päivä kasvotusten. Edelleen tar-
vitaan sitä samaa kohtaamisen 
taitoa kuin ennenkin.

Verkon kautta tavoitetaan pal-
jon sellaisia ihmisiä, joita nor-
maalissa seurakuntatyössä ei juu-
ri tavoiteta.

– Valtaosa seurakuntien työn-
tekijöiden ajasta menee aktiivi-

Valtaosa 
seurakuntien 
työntekijöiden 
ajasta menee 
aktiivisimpien 
seurakuntalaisten 
kanssa toimimiseen. 
Aktiiveja on 
noin seitsemän 
prosenttia kaikista 
seurakuntalaisista.
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Verkkotyö on arkipäi-
vää monelle Oulun seu-
rakuntien työntekijäl-
le. Sen tietää myös usei-

den vuosien ajan verkkokeskus-
telijana toiminut Maire ”Mono” 
Kuoppala. Kuoppala on nuori-
sotyöntekijä Oulun tuomiokirk-
koseurakunnassa, kirkon viralli-
nen verkkokeskustelija, sekä yh-
teistyökoordinaattori kirkkohal-
lituksen verkkotiimissä.

– Monet työntekijät etenkin 
nuorisotyön puolella käyttävät 
esimerkiksi Facebookia paljon. 
Palvelua käytetään sekä yksittäis-
ten ihmisten kanssa kontaktin pi-
tämiseen että ryhmissä toimimi-
seen. 

Oululaiset ovat mukana sekä 
valtakunnallisessa verkkotyössä 
että paikallisissa palveluissa. Ou-
lulaisia löytyy muun muassa val-
takunnallisen Kirkko Suomessa 
-Facebook-sivun päivittäjistä se-
kä kirkon valtakunnallisen chatin 
keskustelijoista.

Kokonaan paikallisin voimin 
ylläpidetään esimerkiksi Kalevan 
verkkosivuilta löytyvää Sielun sil-
min -blogia. Oulussa kehitetyssä 
Virtuaalikirkko-palvelussa käy-
tävää keskustelua valvotaan Ou-
lusta käsin paikallisten lähetys-
ten osalta.

– Esimerkiksi vaalipaneeleja ja 
agnostikkoiltoja saattoi seurata 
myös Virtuaalikirkon kautta. Sen 
kaltaisten tilaisuuksien yhteydes-
sä on erityisen suuri tarve keskus-
telulle, Kuoppala pohtii.

Verkkotyötä pyritään kehittä-
mään jatkuvasti.

– Tällä hetkellä suunnittelem-
me nuorista koostuvaa sosiaali-
sen median ryhmää, jossa nuoret 

Verkossa kohdataan kaiken ikäisiä

Oulu sopii verkkotyön 
edelläkävijäksi

simpien seurakuntalaisten kans-
sa toimimiseen. Aktiiveja on noin 
seitsemän prosenttia kaikista seu-
rakuntalaisista.

– Verkosta löytyvät ne ihmi-
set, joita muuten kohdataan ehkä 
vain muutaman kerran elämässä 
suurten perhejuhlien yhteydes-
sä. Nämä ovat myös niitä ihmi-
siä, joilta esimerkiksi tulee suuri 
osa kirkon verotuloista.

ei korvaa 
kosketusta
Ihmiset kaipaavat kirkon verkko-
palveluilta etenkin lohdutusta ja 
virkistystä. Monet toivovat kir-
kolta kuulevaa korvaa.

– Kun ihminen kokee, että 
hän on tullut kuulluksi, hän ko-
kee myös tulleensa hyväksytyksi, 
Hintsala pohtii.

Yksi yleinen huoli verkossa 
tehtävän työn lisääntyessä on, et-
tä verkkokeskustelut korvaisivat 
kasvotusten tapahtuvat kohtaa-
miset tai ainakin vähentäisi nii-
tä. Hintsala ei usko tämän uhka-
kuvan toteutumiseen.

– Ihmisillä on edelleen kaipuu 
fyysiseen läheisyyteen. Kosketus-
ta ei voi korvata sosiaalisella me-
dialla.

Mahdollisuus keskustella seu-
rakunnan työntekijän kanssa ni-
mettömänä on tärkeä asia mo-
nelle verkossa kohdattavalle ih-
miselle.

itse tuottaisivat sisältöä sosiaali-
sen median palveluihin, Kuoppa-
la kertoo.

tulevaisuuden 
työtä
Kuoppala on itse ollut mukana 
verkkotyössä jo ennen valtakun-
nallista Hengellinen elämä ver-
kossa -hanketta, joka käynnis-
ti kirkon verkkotyön laajemmin. 
Hän toivoo, että Oulussa verkko-
työ tulee lisääntymään.

– Tämä on hyvin taloudellinen 
tapa tavoittaa ihmisiä. Kiristyvän 
talouden aikana ei olisi järkeä jät-
tää verkkotyötä vähemmälle.

Hän arvelee Oulun sopivan 
erityisen hyvin verkkotyön edel-
läkävijäksi.

– Oulu on tunnettu teknolo-
giakaupunkina ja seurakunnat 
ovat osa kaupunkia. Täällä on hy-
vä pohjavire.

Kuoppala toivoo myös työnte-
kijöiden ennakkoluulojen karsiu-
tuvan.

– Usein kuulee laitettavan vas-
takkain verkossa tapaamisen ja 
kasvokkain kohtaamisen. Nämä 
kohtaamisen muodot eivät kuu-
lu vastakkain, vaan ne voivat täy-
dentää toisiaan.

– Kasvokkain kohtaaminen 
voi jatkua verkossa, ja verkossa 
kohtaaminen voi johtaa kasvok-
kain kohtaamiseen.

verkkotyö on raskasta 
mutta hyödyllistä
Kuoppala on omien sanojensa 
mukaan oppinut valtavan paljon 
verkkokeskustelijan työssään.

– Tässä työssä muutos on jat-
kuvaa. Pitää olla koko ajan kyt-
kimellä, oppia aina uusia asioita.

Hän myöntää, ettei työ sosiaa-
lisessa mediassa välttämättä sovi 
kaikille, eivätkä kaikki sitä halu-
akaan tehdä.

– Joskus kommentit voivat ol-
la hyvinkin raakoja ja raadolli-
sia. Etenkin palstoilla, joissa ih-
miset kirjoittavat nimettöminä, 
voidaan sanoa todella pahasti. 
Osa kirjoittajista haluaa mollata 
kristittyjä ja kristinuskoa, mutta 
myös kristityt osaavat olla todel-
la raakoja toisilleen.

Kuoppala uskoo, että keskus-
teluun osallistuminen on arvo-
kasta ikävistä kirjoituksista huo-
limatta.

– On olemassa laajasti tunnet-
tu nyrkkisääntö, jonka mukaan 
keskustelujen seuraajista noin 10 
% kirjoittaa ja loput 90 % vain lu-
kee keskusteluja. Pyrin kirjoitta-
maan niille 90 prosentille ja an-
tamaan äänen toisenlaiselle nä-
kökulmalle.

kAISA ANttILA

Usein kuulee 
laitettavan 
vastakkain 
kasvokkain 
kohtaamisen ja 
verkossa tapaamisen. 
nämä kohtaamisen 
muodot eivät kuulu 
vastakkain, vaan ne 
voivat täydentää 
toisiaan. 

Maire "Mono" Kuoppala

– On paljon niitä, jotka ei-
vät eri syistä pysty keskuste-
luun kasvokkain. Heidät voi-
daan löytää verkosta.

– Esimerkiksi pienten paik-
kakuntien nuoret pelkäävät 
leimautuvansa, jos he kertovat 
aroista asioista tutulle työnte-
kijälle. Heille on helpotus, että 
he saavat kertoa tarinansa ni-
mettömänä jollekulle, joka on 
toisella puolella Suomea, Hint-
sala selittää.

Tulevaisuudessa verkkotyön 
uskotaan olevan luonnollinen 
osa kaikkea työskentelyä.

– Sosiaalinen media on ny-
kypäivää. Ihmiset ovat sosiaa-
lisessa mediassa, ja kirkon tu-
lee aina olla siellä, missä ihmi-
set ovat.

kAISA ANttILA
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on paljon niitä, 
jotka eivät eri 
syistä pysty 
keskusteluun 
kasvokkain. heidät 
voidaan löytää 
verkosta.
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Ps. 90: 1-6, 12-15
Herra, sinä olet meidän turvamme
polvesta polveen.
      Jo ennen kuin vuoret syntyivät,
      ennen kuin maa ja maanpiiri saivat 
alkunsa, sinä olit.
      Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja 
sanot:
”Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.”
      Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä,
      kuin eilinen päivä, mailleen mennyt,
      kuin öinen vartiohetki.
Me katoamme kuin uni aamun tullen,
kuin ruoho, joka hetken kukoistaa,
      joka vielä aamulla viheriöi
      mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme,
että saisimme viisaan sydämen.
      Herra, käänny jo puoleemme.
      Kuinka kauan vielä viivyt?
      Armahda meitä, palvelijoitasi!
Ravitse meitä armollasi joka aamu,
niin voimme iloita elämämme päivistä.
      Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo
      yhtä monena vuotena kuin vaivamme 
kesti.

Matt. 25: 1-13
Jeesus puhui tämän vertauksen:
    ”Silloin taivasten valtakunta on oleva 
tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, 
jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta 
vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi 
viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa mutta 
eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä 
vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa 
öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä 
kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. 
Mutta keskellä yötä kuului huuto: ’Ylkä 
tulee! Menkää häntä vastaan!’ Silloin 
kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat 
lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat 
viisaille: ’Antakaa meille vähän öljyä, 
meidän lamppumme sammuvat.’ Mutta 
viisaat vastasivat: ’Emme me voi, ei se 
riitä meille kaikille. Menkää ostamaan 
kauppiailta.’ Mutta kun he olivat ostamassa 
öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, 
menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi 
suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin 
saapuivat sinne ja huusivat: ’Herra, Herra, 
avaa meille!’ Mutta hän vastasi: ’Totisesti, 
minä en tunne teitä.’
    Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää 
ettekä hetkeä.”

Saako oven jättää raolleen?
10 neitsyttä: 5 viisasta, 5 tyhmää.

Nämä kolme lukua ovat herättäneet kenties toivoakin, mutta luultavasti järjettömän 
paljon enemmän ahdistusta. 

Ihmisen luontainen oikeustaju sotii tekstin kuvaamaa tilannetta vastaan. Tunnemme 
kaikki ihmisiä, jotka lähtevät ostamaan joululahjapaperia jouluaattona ja munkkiras-
vaa äitienpäivänä. Okei, oli tyttäriltä typerää jättää se öljy ostamatta, mutta rangaistus 
tuntuu silti kohtuuttomalta.

Minulla liittyy tekstiin merkillinen muisto. Kuulun ihmisryhmään, joka ei zumbaa, 
siis kykene liikuttamaan neljää, tuskin kahtakaan, raajaa yhtä aikaa.

Siitä huolimatta päädyin draamaopintojeni ansiosta esittämään juuri tähän raama-
tuntekstiin liittyvää tanssiteosta Kuopion musiikkitalon näyttämölle toistakymmentä 
vuotta sitten. Olin se tyhmä.

Ohjaajamme oli ahdistunut tekstistä. Hän sanoi, että ei ovea vaan voida sulkea tois-
ten nenän edestä. Ohjaaja neuvottelikin erään teologin kanssa teokselle häpiendin, jossa 
ovi jätettiin raolleen. En pitänyt ratkaisusta. Ei raamatuntekstiä voi niin vain muuttaa!

Tänä päivänä olen samaa mieltä.
Jos teos esitetään perinteisen kuvaston keinoin ja loppuratkaisu on toinen kuin evan-

keliumitekstissä, ei se voi olla oikein.
Ymmärrän kuitenkin tekstin sanoman uudella tavalla. Kuvaako evankeliumi ennen 

kaikkea sitä, että ihminen ei jaksa vain omassa varassaan. Omat voimat ovat parhaim-
millaankin niin vähäiset. Väärät ratkaisut tai sitten vain uupumus, masennus, huono 
onni ja raskaat koettelemukset johtavat helposti ilottomuuteen, valottomuuteen, yksi-
näisyyteen.

"Ei mitään hätää, jos ei omat voimat riittäneet", laulaa Samuli Edelmann. Mies on niin 
oikeassa.

Evankeliumissa öljy ei koskaan loppunut. Ongelma syntyi siitä, että sitä ei haettu.
Pelkoa ja ahdistusta on levitetty tarpeeksi. Armoa riittää yhä.
Lamput täytetään siellä, missä ihminen tunnustaa olevansa vain ihminen ja tarvitse-

vansa elämäänsä voimaa häneltä, joka itse on Valo.
Valvokaa! sanotaan meille vakavasti. On kysyttävä yhä uudelleen: Olemmeko me kir-

kossa ymmärtäneet asian oikein?
Me emme saa sulkea ovea keneltäkään. Emme saa jättää ovea edes raolleen. Sen on 

oltava apposen auki.

SAtu kreIvI-pALoSAArI
seurakuntapastori, Oulunsalon seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 17.11.2013
Psalmi: Ps. 90: 1-6, 12-15
1. lukukappale: Aam. 4:12-13
2. lukukappale: 2. Piet. 3:8-14, 18
Evankeliumi: Matt. 25:1-13

Satu K
reivi-P

alo
saari
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 17.11. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa on aiheena Valvominen, pu-
hujana on lastenohjaaja Eveliina 
Korkea-aho Karjasillan seura-
kunnasta.
Klo 10 Karjasillan kirkon 50-vuo-
tisjuhlamessu. Messun toimittaa 
Juhani Lavanko, häntä avustavat 
Liisa Karkulehto, Kimmo Kieksi 
ja Esa Nevala. Musiikit vastaavat 
kanttorit Juha Soranta, Eeva Ho-
lappa ja Karjasillan kirkkokuoro 
ja lapsikuoro.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmas-
sa kasvatuskysymysten äärellä on 
Oulun seurakunnissa partiotyötä 
tekevä Veikko Pehkonen. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa tutustutaan 50-vuo-
tiaan Karjasillan kirkon histori-
aan ja nykypäivään. MP.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
Pe 15.11. klo 14.40 Päivän valin-
nassa puhutaan Kirkon Ulko-
maanavun hallinnoimasta Nais-
ten Pankista. Ks. juttu. MP.
Ke 20.11. klo 16.40 Herätys ei-

www.oulunseurakunnat.fi/radio | Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

len ja tänään. Vanhoillislestadi-
olaisuus on yli satavuotisen his-
toriansa ajan hakenut tasapainoa 
kirkon kanssa. Ristiriitojen ta-
kaa löytyy lestadiolainen seura-
kuntaoppi. Se perustuu Lutherin 
määrittelyyn, jossa kirkko ei or-
ganisaationa muodosta Jumalan 
valtakuntaa, vaan sen sisällä toi-
mii sydämen uskovien joukko, 
joka muodostaa kirkon ytimen. 
Lars Levi Lestadiuksen ja Juhani 
Raattamaan puheissa tämä jouk-
ko koostuu nimenomaan lestadi-
olaisista. Vanhoillislestadiolaises-
ta seurakuntaopista kertoo SRK:n 
kustannuspäällikkö ja tutkija, FT 
Ari-Pekka Palola. Uusinta. MP.
Ma 18.11. klo 18–19.15 Rukous-
radiossa puhutaan rukouksesta 
mystiikan näkökulmasta. Mu-
kana on pastori Jari Flink Hau-
kiputaan seurakunnasta. Alueel-
linen lähetys. Ohjelmaan voi lä-
hettää esirukouspyynnön osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/
rukousradio.
Klo 21.35 Elämänkoulu. "Esikoi-
sen hukkumiskuolema pysäyt-
ti kaiken." Entinen yrittäjä, ny-
kyinen Tuiran kirkon pappi Juk-
ka Kolmonen kertoo surustaan ja 
sen avaamasta uudesta tiestä. MB

radio pooki 88,0 MHz, 

kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 17.11. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa on aiheena Valvominen, pu-
hujana on lastenohjaaja Eveliina 
Korkea-aho Karjasillan seura-
kunnasta.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Messun toimittaa Anna-
Mari Heikkinen, ja häntä avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo. Mu-
siikista vastaavat kanttori Henna-
Mari Sivula, urkuri Péter Maros-
vári ja Vanamot-kuoro, Sari Wal-
linin johdolla.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 17.11. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, ja häntä 
avustaa Hanna-Maija Ollanke-
to. Musiikista vastaavat kanttori 
Henna-Mari Sivula, urkuri Péter 
Marosvári ja Vanamot-kuoro Sa-
ri Wallinin johdolla.

radio YLe 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 17.11. klo 10 jumalanpalvelus 
Haapaveden kirkosta. Virret: 148,
547:1-2, 150:2-3 (kuoro laulaa 1. 
säk.), 508, 160:4-5. Vastausmu-

siikki (kvartetti): Psalmi 90 sekä 
Taizé-laulu "Valvomaan ja rukoi-
lemaan" (sov. A. Kärkölä).
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, lau-
antaisin klo 18.

palautteet ohjelmista

radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 316 1563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä,
Radiostudio, PL 122, 
90101 OULU

Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: www.oulunseurakunnat.fi/radio.

iloa lautasella 
maailman naisten hyväksi

Perjantaina 15.11. kello 14.40. 
Radio Deissä puhutaan Kir-
kon Ulkomaanavun hallin-
noimasta Naisten Pankista, 

joka on koonnut jo yli kuusi mil-
joonaa euroa kehitysmaiden nais-
ten yrittäjyyden ja toimeentulon 
kehittämiseksi.

Haastattelussa ovat oululainen 
Naisten Pankin johtoryhmän jä-
sen Päivi Korkee ja Naisten Pank-
kia tukevan Iloa lautasella -kir-
jan toimittaja Helsingin Sanomien 
entinen päätoimittaja Reetta Me-
riläinen.

Reetta Meriläinen vieraili viime viikolla Oulun seudulla ker-
tomassa Naisten Pankin työstä. Hän on vieraillut Naisten Pankin 
kohteissa Liberiassa, Perussa ja Kambodzhassa. Matkoilla hän on 
saanut omin silmin nähdä, miten koko perhe voi nousta köyhyy-
destä, kun äidille annetaan lainaksi 30 euroa oman yrityksen pe-
rustamista varten. MP.

Nimi

Katuosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Fida International ry
Tunnus: 5002687

00003 VASTAUSLÄHETYS

Täytä tietosi ja postita kuponki. Postimaksu on jo maksettu.

Kummilapsityön asiaKaspalvelu:
Fida International ry, PL 50 (Kantelettarenkuja 3), 00421 Helsinki
Puhelin: 09-5660 0447 Sähköposti: kummi@fida.info
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Tule kummiksi!
muuta yhden lapsen KoKo maailma

Ryhdyn KummiKsi  dhaKan 
slummilapselle, Bangladeshissa   
      35€/KK

voit ilmoittautua myös netissä! www.tuleKummiKsi.fi
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Kirkkohallitus suosittaa, 
että seurakunnat osal-
listuvat Lapsen oikeuk-
sien päivän viettoon ja 

mahdollisiin päivän järjeste-
lyihin yhteistyössä kuntien ja 
järjestöjen kanssa. 

Näin voidaan yhdessä edis-
tää lapsen oikeuksien tunte-
mista ja vahvistaa lapsiystäväl-
listä toimintaa omalla paikka-
kunnalla.

Päivää vietetään 20. mar-
raskuuta muistutuksena kaik-
kien lasten ihmisarvosta ja 
tärkeydestä. Tämänvuotisena 
teemana ovat vammaisten las-
ten ja nuorten oikeudet: ”Jo-

kainen on erilainen ja silti yh-
denvertainen”.

Sisäasiainministeriö on an-
tanut lapsiasianeuvottelukun-
nan aloitteesta valtion viras-
toille ja laitoksille liputusmää-
räyksen lapsen oikeuksien päi-
väksi. Kirkkohallitus suositte-
lee myös seurakunnille lipu-
tusta.

Lapsen oikeuksien päi-
vä pohjautuu YK:n lapsen oi-
keuksien sopimukseen. Se vel-
voittaa valtiovaltaa, kuntia ja 
kirkkoa huolehtimaan lapsen 
oikeuksista. 

Seurakuntia toivotaan mukaan 
lasten oikeuksien päivän viettoon

Oulunsalon Entisajan jou-
lumarkkinat -tapahtu-
massa voi  lahjoittaa pie-
niä neuletöitä diakonia-

työlle. 
Seurakunnan diakoniatyön 

keräyskori löytyy Eläkeliiton kä-
sityökojun vierestä. 

Sinne voi jättää esimerkiksi 
neulottuja sukkia ja lapasia. 

Lämpimät neuletyöt jaetaan 
diakoniatyön kautta vähävarai-
sille ja yksinäisille.

Diakonissa Riitta Markus-
Wikstedtin mukaan keskeisintä 
keräyksessä on mahdollisuus hy-
vän tekemiseen.

– Neulomista harrastava ih-
minen voi ilahtua, kun voi antaa 

neulomansa sukat eteenpäin tar-
vitseville. Samalla tuotetaan hy-
vää mieltä myös lahjan saajalle.

Neuletyöt sopivat joulumark-
kinoiden henkeen. Ne on myös 
helppo jakaa eteenpäin.

– Sukkien ja lapasten kohdalla 
ei ole niin tarkkaa se, onko tuote 
juuri oikean kokoinen, Markus-
Wikstedt pohtii.

Keräyksen tuotto jaetaan 
eteenpäin muun työn ohessa, kun 
diakoniatyöntekijät kohtaavat ih-
misiä.

– Annamme lahjoituksia 
eteenpäin kun tarvetta esiintyy.

Entisajan joulumarkkinat jär-
jestetään Oulunsalon museoalu-
eella ja sen ympäristössä 16.–17. 

marraskuuta.
Tapahtumassa myydään kä-

sityönä tehtyjä tuotteita. Lisäksi 
tarjolla on monenlaista ohjelmaa.

Tapahtuman pääjärjestäjä on 
Kotiseutuseura Oulunsalo ry. 
Myös seurakunta on mukana jär-
jestämässä markkinoita. 

Ohjelmaa löytyy esimerkik-
si kirkon ympäristöstä ja seura-
kunnan päiväkerhotilasta.

Tapahtuma on osa Uuden Ou-
lun juhlavuoden VALO-tapahtu-
mien sarjaa. Markkina-alueelle 
on vapaa pääsy.

kAISA ANttILA

oulunsalo kerää neuleita vähävaraisille

lapset tutustuivat kirkon 
aarteisiin Karjasillalla
Mäntylä-Snellmanin 

päiväkodin lapset, 
Naavaset ja Kaarna-
set, ovat tutustumassa 

Karjasillan kirkkoon.
Iloinen hälinä kaikuu kirkko-

salissa, mutta taukoaa, kun lap-
sia pyydetään istumaan kirkon-
penkkiin.

– Istut nyt kotikirkossasi, ko-
tikirkkosi penkissä, aloittaa Kar-
jasillan kirkon lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassi.

Hän kertoo lapsille, että kirk-
koon on piilotettu aarteita, jotka 
etsittään yhdessä. Tarkkasilmäi-
set lapset huomaavatkin heti nel-
jä valkoista liinaa, joiden alla aar-
teet ovat.

Karjasillan seurakuntapasto-
ri Maija Konttinen paljastaa alt-
tarilla olevan valkoisen liinan al-
ta ensimmäisen aarteen, ja kysyy 
lapsilta, mikä se mahtaa olla.

– Näyttää pokaalilta, joku 
huudahtaa.

Konttinen kertoo, että kysees-
sä on ehtoollismalja ja -lautanen.

– Näistä tarjoillaan juhla-ate-
ria, ehtoollinen, jota ei nautita-
kaan ihan joka päivä. Ehtoolli-
nen nautitaan uskon vahvistuk-
seksi, yleensä sunnuntaisin.

– Kun vietämme ehtoollista, 
Jeesus on läsnä. Tässä lautasel-
la on leipää ja maljassa Jeesuksen 
veri, joka ei oikeasti ole verta vaan 
viiniä, Konttinen kertoo.

Lapset saavat haistaa, miltä 
maljan sisältö tuoksuu.

– Haisee pahalta, joku kom-
mentoi.

– Haisee Jeesukselta, toinen 
lapsi toteaa.

valla lapset otetaan seurakunnan 
jäseniksi.

Kolmannen liinan alta paljas-
tuu paksu kirja.

– Tiedättekös te, mikä tämä 
kirja on?, kysyy Marjaana Lassi.

– Rukouskirja, joku huudah-
taa.

– Jeesuksen kirja, joku toinen 
ehdottaa.

– Raamattu, yksi lapsista tietää.
– Aivan oikein, tämä on Raa-

mattu. Itse asiassa tämä on ai-
kuisten Raamattu, mutta teille 
taitaa olla tutumpi tämä lasten 
Raamattu, Lassi totesaa, ja lapset 
nyökkäilevät.

Lassi kertoo, että molemmissa 
on kerrottu samoja, tärkeitä asioi-
ta, mutta lasten versiossa on myös 
kuvia.

kirkon salainen
huone kiinnosti
Neljännen aarteen paljastamis-
ta varten Marjaana Lassi pyytää 
avukseen kahta vapaaehtoista las-
ta salaiseen tehtävään.

Muut lapset odottavat malt-
tamattomina, kun Lassi vie kak-
si vapaaehtoista pois näkyvistä ja 
peittää heidät liinalla.

– Nyt saatte tulla katsomaan, 

mikä on neljäs aarre, Lassi huik-
kaa, ja lapset rynnistävät innois-
saan katsomaan, mitä liinan al-
ta löytyy.

– Sieltä löytyi ihmisiä, Lassi 
hymyilee.

– Ihmiset ovat kirkon neljäs 
aarre. Ilman ihmisiä ei olisi kirk-
koakaan. Te kaikki, niin kuin me 
aikuisetkin, olemme tärkeitä aar-
teita, seurakuntalaisia.

Kun kaikki aarteet on löydetty, 
lapset saavat kurkistaa myös sa-
laiseen huoneeseen, sakastiin.

– Täällä me valmistaudumme 
ennen jumalanpalvelusta. Puem-
me työvaatteet ja luemme lyhyen 
rukouksen, kertoo Konttinen.

Sakastin jälkeen kiivetään vie-
lä urkuparvelle.

– Tämä omakotitalon tai pienen 
mökin kokoinen soitin on nimel-
tään urut, Karjasillan seurakunnan 
kanttori Ilkka Järviö kertoo.

Hän esittelee, kuinka suurim-
mista urkupilleistä lähtee kaik-
kein matalimmat äänet ja pie-
nimmistä korkeat.

Järviön säestyksellä lauletaan 
ja leikittään vielä Jumalan käm-
menellä.

kAtJA kIISkINeN

haisee 
jeesukselta.

”Jeesuksen kirja”
aikuisille ja lapsille
Toisen liinan alta löytyy lasinen 
malja, jossa on vettä. Lapset saa-
vat kokeilla vettä kädellään.

– Ihan kylmää!
Konttinen kertoo, että kirkon 

toinen aarre on kaste. Nukke saa 
esittää kastettavaa lasta.

– Kuvitellaan, että vanhemmat 
haluavat antaa tämän vauvan ni-
meksi Iida Sofia. Kasteessa lapsen 
päähän valellaan vettä kolme ker-
taa ja sanotaan, että ”minä kas-
tan, sinut Iida Sofia, Isän, Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen”.

Konttinen kertoo, että sillä ta- Seurakuntapastori Maija Konttinen siunaa lapsia yhdessä Marjaana Lassin kanssa.

Maija-pappi kertoo lapsille kasteen merkityksestä. Marjaana Lassi esittelee lapsille aikuisten Raamattua. Myös ihmiset ovat seurakunnan aarteita.
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Kotona asuvien lasten van-
hemmille järjestetään Elä-
mältä se maistuu -ilta per-
jantaina 15.11. kello 19 Py-

hän Luukkaan kappelin seura-
kuntasalissa.

Puhujana tilaisuudessa on 
Helsingissä työskentelevä pasto-
ri ja perheenäiti Elina Koivisto.

– Illan tavoitteena on, että van-
hemmat pohtisivat omaa tapaan-
sa olla vanhempi. Parhaimmil-
laan vanhemmat voivat saada ti-
laisuudesta uusia rohkaisevia nä-
kökulmia, jotka auttavat säilyt-
tämään toivon vanhemmuuden 
haasteissa, Koivisto sanoo.

Koivisto on julkaissut syys-
kuussa tietokirjailija, kasvatus-
tieteiden maisteri Aila Walli-
nin kanssa teoksen ”Elämältä se 

Pyhän luukkaan kappelissa puhutaan 
perjantaina vanhemmuudesta

maistuu – keskustelukirjeitä äiti-
ydestä ja vanhemmuudesta”, jo-
hon myös illan alustus- ja kes-
kusteluaiheet perustuvat.

Maksuttomassa tapahtumas-
sa on tarjoilua ja lastenhoito. 
Musiikista vastaa Mikko Salmi.

Oulun NNKY:n kirjalli-
suuspiiri maksimoi kur-
juuden tiistaina 19.11. 
klo 18. Silloin vietetään 

Vanhassa pappilassa (Asemakatu 
6) runoiltaa teemalla Synkkiä ru-
noja ja mustaa teetä. 

Tarkoituksena on, että kau-
niissa pappilan ympäristössä jo-
kainen voi lukea ääneen oman 
marraskuusävyisen, tumman 
runon; tekstin, joka kuvaa omas-
ta mielestä parhaiten sitä tunnet-
ta, jonka pimeä vuodenaika he-
rättää. Kuten Miljoonasade lau-

loi aikoinaan sattuvasti: Voi yksi-
näisen miehen viedä marraskuu.

Runouden välissä juodaan 
mustaa teetä ja uskaltaudutaan 
hetkittäin myös hymyilemään 
elämän pimeälle puolelle. Yhdes-
sä se on helpompaa kuin yksin.

Runoiltaan voi tulla myös il-
man omaa runoa, mikäli halu-
aa vain kuunnella ja keskustella 
syysrunoista. Ja ken rakastaa syk-
syä, voi kernaasti tuoda mukaan 
iloisen runon.

Tilaisuuden järjestää Oulun 
NNKY. 

Hiippakuntadekaani Niilo 
Pesonen on valittu Kir-
kon ulkoasiain neuvos-
ton jäseneksi toimikau-

delle 2014–2017. Pesonen oli ero-
vuorossa, hänet valittiin uudelle 
kaudelle.

Pesosen varajäseneksi valittiin 
saamelaistyön sihteeri Erva Niit-
tyvuopio Oulusta.

Kirkon ulkoasiain neuvos-
to hoitaa kirkon suhteita mui-
hin kirkkoihin, uskontokuntiin 
ja kirkkojen välisiin järjestöi-
hin ja päättää yhdessä arkkipiis-

pan kanssa kirkon edustamises-
ta näissä asioissa. Lisäksi neuvos-
to johtaa ulkoasiain osaston toi-
mintaa sekä valitsee Kirkon Ul-
komaanavun säätiön hallituksen 
puheenjohtajan ja jäsenet.

Kirkon työmarkkinalaitoksen 
valtuuskunnan jäseneksi on va-
littu sairaalaneuvos Matti Kak-
ko Yli-Iistä. Kakon varajäsen on 
osastohoitaja Liisa Siikaluoma 
Kuusamosta.

Valtuuskunta on Kirkon työ-
markkinalaitoksen päättävä elin.

Syysrunoja ja mustaa teetä

Pesonen, Kakko ja niittyvuopio 
kirkon luottamustehtäviin

Jumala on Raamatun pyhis-
sä kirjoituksissa antanut ih-
miskunnalle ilmoituksia, 
jotka kirkastavat Hänen tah-

toaan ja olemustaan ja Hänen val-
takuntansa tulemista ihmeellisel-
lä tavalla. Suuri osa Jumalan il-
moituksista on jo toteutunut; osa 
odottaa toteutumistaan. 

Jumala on käyttänyt tahton-
sa ja suunnitelmansa toteutumi-
seen valitsemiaan ihmisiä. Heil-

le Jumala on ilmaissut suunnitel-
maansa.

Tuomiokirkon kryptassa on 
17.11. kello 17 Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan ja Pyhän Hilde-
gardin seura ry:n järjestämä ti-
laisuus, jossa käsitellään aihetta 
Raamatun ja Hildegard Bingeni-
läisen kirjoitusten pohjalta. 

Tilaisuudessa laulaa Gloria-
kuoro Ahti Seppin johdolla.

Limingan seurakunnan dia-
koniatyölle voi lahjoittaa 
rahaa tai lahjakortteja vä-
hävaraisten jouluavustuk-

sia varten. Diakoniatyönteki-
jä Sinikka Ilmonen sanoo, et-
tei seurakunta ole järjestämäs-
sä suurempaa keräystä.

– Tiedämme, että on ole-
massa ihmisiä, jotka haluavat 
lahjoittaa jotakin vähävaraisil-
le joulun alla. Haluamme antaa 
heille siihen mahdollisuuden.

Avustuksia on kerätty myös 
aikaisempina vuosina. 

– Joskus lahjoituksia on tul-
lut todella lähellä joulua. Niiden 
käsittelyssä ja jakamisessa kui-
tenkin menee aikaa. Siksi olem-

me halunneet tiedottaa avustus-
ten keräämisestä ajoissa, Ilmo-
nen selittää.

Diakoniatyöntekijät toivo-
vat, että lahjoitukset toimite-
taan diakoniatoimistoihin 21.11. 
mennessä.

Seurakunnan diakoniatyö 
auttaa ihmisiä taloudellisis-
sa ongelmissa ympäri vuoden. 
Loppuvuodesta määrärahat ovat 
usein jo vähissä.

– Avustukset kohdennetaan 
etupäässä ruokaostoksiin. Jou-
luna se onkin usein kohde, jo-
hon eniten toivotaan avustusta.

Lahjoituksia ei anneta eteen-
päin rahana, ne muunnetaan 
lähinnä ruokakauppojen lahja-

korteiksi. Lahjoitukset pyritään 
kuitenkin antamaan sellaisessa 
muodossa, että käyttäjä voi itse 
päättää, minkälaisia ruokia os-
taa.

Avustuksia voi hakea esimer-
kiksi diakoniatoimistosta saa-
tavalla vapaamuotoisella hake-
muksella. 

– Hakijoissa on mukana pal-
jon lapsiperheitä. Perheissä on 
voinut olla joku merkittävä krii-
si, kuten työttömyys tai sairaus.

– Toisaalta myös yksin elävät 
ovat usein taloudellisesti tiukal-
la, esimerkiksi pienen eläkkeen 
varassa, Ilmonen kertoo.

kAISA ANttILA

tuomiokirkon kryptassa aiheina
jumalan 7 ilmoitusta ihmiskunnalle

liminka ottaa vastaan jouluavustuksia

Seurakuntapastori Maija Konttinen siunaa lapsia yhdessä Marjaana Lassin kanssa.

Myös ihmiset ovat seurakunnan aarteita. Kanttori Ilkka Järviö säestää uruilla, kun lapset laulavat Jumalan kämmenellä -laulun.

Elina Koivisto.
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Kynttiläkulkue itsemurhan 
tehneiden muistolle

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
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) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot 
puhelimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi
Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116
Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 
Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563
Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806
Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Itsemurhan tehneiden 
muistopäivänä sunnun-
taina 17.11. järjestetään 
Oulussa kynttilätapah-

tuma ja -kulkue. 
Tapahtumalla halutaan 

kunnioittaa itsemurhan 
tehneiden muistoa ja tuoda 
lohtua läheisensä menettä-
neille. 

– Itsemurhan kautta lä-
heisensä menettäneiden su-
ru on usein sanatonta ja hil-
jaista. Asiasta voi olla vai-

-kulkueita järjestetään eri 
puolilla Suomea. Tapah-
tumat avaavat valtakun-
nallisen mielenterveysvii-
kon, jonka teemana on tä-
nä vuonna hyvä elämä. 

Kynttilätapahtumia on 
järjestetty vuosittain vuo-
desta 1992 lähtien. Oulus-
sa tapahtuman järjestävät 
yhteistyössä Mielenvireys 
ry ja Oulun ev.lut. seura-
kunnat.

kea puhua. Kynttilätapah-
tumassa läheiset voivat saa-
da lohdutusta ja vertaistu-
kea, kertoo diakoniatyönte-
kijä Anne-Mari Kyllönen.

rotuaarilta 
Intiön hautausmaalle
Kynttiläkulkue lähtee Ro-
tuaarin pallolta sunnun-
taina 17.11. kello 17.30. 

Kulkueeseen osallistu-
vat saavat kynttilät lähtö-
paikalta. Kulkue suuntaa 

kohti Intiön hautausmaata 
(Kajaanintie 1), jossa kynt-
tilät lasketaan yhteiselle 
muistomerkille.

Tapahtuma jatkuu yh-
teisellä kahvitilaisuudella 
Kajaanintie 1:n juhlahuo-
neistossa. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus keskusteluun 
ja hiljentymiseen. Paikalla 
on Oulun ev.lut. seurakun-
tien ja Mielenvireys ry:n 
työntekijöitä.

Kynttilätapahtumia ja 

Virtuoosit vauhdissa 
– urkumaraton Karjasillan kirkossa

S a nna K r o o k

Kansainvälisesti tunne-
tut urkutaiteilijat Gun-
nar Idenstam, Kalevi 
Kiviniemi ja Pètur Sa-

kari mittailevat Karjasillan kir-
kon uusien urkujen ulottuvuuk-
sia perjantaina 22.11. kello 19–21 
Karjasillan kirkossa järjestettä-
vässä Virtuoosit vauhdissa -ma-
ratonkonsertissa.

Konsertin väliajalla on mah-
dollisuus jututtaa urkutaiteilijoi-
ta, ostaa heidän äänitteitään ja 
samalla nauttia Karjasillan kirk-
kokuoron järjestämästä kahvi-
tarjoilusta. 

Tapahtumaan on vapaa pääsy, 
halutessaan vieraat voivat ostaa 
käsiohjelman 10 euron hintaan. 

Kahvitarjoilu sisältyy ohjel-
mamaksuun, ilman ohjelmaa 
kahvitarjoilu maksaa kolme eu-
roa.

Karjasillan kirkossa kuullaan 22.11. kolmen kansainvälisesti tunnetun urkutaiteilijan tulkintoja. 
Kuvassa ruotsalainen urkutaituri Gunnar Idenstam.

H ans K i p f e r
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KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 19.11. klo 13.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten 
kerho. Vieraana Taina-kanttori.
Keskustelukerho ti 19.11. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille. 
Vieraana Taina-kanttori.
Perhepiiri to 21.11. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen lapsi. Kanttori Taina Vou-
tilainen laulattaa.

KUULOVAMMAISET
Viittomakielinen messu su 17.11. klo 12, Tuomiokapi-
tulin tallikirkko. 
Lähetyspiiri ma 18.11. klo 14, Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 19.11. klo 13, Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 20.11. klo 13.30, 
Caritas-koti. Ryhmä kokoontuu 1. kerroksen Caritas-
salissa.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
21.11. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Luemme 
Raamattua yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. 
Opasystävä on vastassa Caritas-kodin pihalla klo 12.30 
alkaen.

Näkövammmaisten 
lasten ja perheiden joulujuhla 

sunnuntaina 8.12. klo 15–18 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Adventtihartaus, joululauluja, lasten omia mu-
siikkiesityksiä ja joulukorttiaskartelua. Juhlan 
alussa tarjolla riisipuuroa, kinkkuvoileipiä, torttu-
ja, pipareita, kahvia ja mehua. Ilmoittautuminen 
21.11. mennessä Paulalle, p. 050 4305 178 tai s-
postiin: paula.mustonen@evl.fi. Ilmoitathan ruo-
kavalioiden lisäksi myös lastesi iät. Juhla järjeste-
tään yhdessä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa.

PÄIHDETYÖ
Aamukahvihetki perjantaisin klo 9–10, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seu-
ran lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuore-
mehua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kian-
to, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 15.11. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 18.11. klo 14.30–16, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kans-
sa kipuileville miehille ja naisille.
Päihdetyön päivystys tiistaisin klo 9–11, Diakoniset eri-
tyispalvelut.

Erityisdiakonia

English Service on Sunday 17th of November at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school during the Eng-
lish Service.
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
17.11. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Sarastus-kuoron harjoitus to 14.11. klo 18–20, Elohuo-
ne. Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729.
Taideryhmä pe 15.11. klo 16.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Tule rohkeasti mukaan! Lisätietoja: mari.tuok-
kola@evl.fi.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteiset seurat 
(vastuutahona evankeliset nuoret aikuiset) pe 15.11. klo 
18, Heinätorin seurakuntatalo.
Cross Cafe pe 15.11. klo 19, Elohuone. Tervetuloa!
Lenkkiryhmä ke 20.11. klo 18, Heinätorin seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan; ulkoilua, 
hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan kruunaa 
hartaus. Lämpimästi tervetuloa!

jÄrjESTÖT
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 14.11. klo 19, Nii-
na Oravalla Tapiontie 9 B 24, Kaijonharju. Niko Seppä.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 15.11. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Luterilainen lähetystyö, 
Jaakko ja Elvi Lounela (yhteiset seurat).
OPKOn opiskelijailta la 16.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Messun aarteet avautuvat Istanbulissa, Ville Typpö.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 18.11. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Herätys! Jukka Nuu-
tinen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 20.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Riippuvuuksien riepo-
teltavana? Tapio Kiviranta.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
21.11. klo 19, Annaleena Peltoniemellä, Kaukovainiol-
la, Vaskitie 1 A 20.

Lähetys
Cafe Krypta avoinna 28.11. saakka torstaisin klo 11–16 
Oulun tuomiokirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistettu-
ja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita kä-
sitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutuk-
seen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia. Pajassa huolletaan pyöriä, tehdään kä-
sitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Ter-
vetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Nokelantie 
48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 044 3161 720.
Raamattua ristiin rastiin pe 15.11. klo 12, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja. Jeesuksen ihmeteot, Riitta Kentala.
Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, 
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lu-
kemaan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.

oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
facebookissa. Käy tykkäämässä.

Seurakunta liikuttaa vauvasta vaariin

Evankeliumia 
koko keholle
Hintan seurakuntatalolla lauantaina 16.11.

Päivän ohjelma
klo 11–11.45 

Minä olen ihme! 
Tanssia ja liikettä vauvoille ja taaperoille

klo 12–13 
Gospel Gym ja liikuttava pyhäkoulu
Gospel Gym nostattaa hikeä pintaan Gospelhittien 
tahdissa, mukaan oma alusta ja juomapullo. 
Samaan aikaan kirkkosalissa kuljetaan nasaretilaisen 
askelissa yli 4-vuotiaille poikien ja tyttöjen kanssa.

klo 13–14 
Pyhä Tanssi
Kehorukousta, rauhallista liikettä, rukousta ilman sanoja.

klo 14–14.30
Kehorukousta istuen
Tutut virret yhdistyvät liikkeisiin.

Päivään ovat tervetulleet kaikki asiasta kiinnostuneet!

Vanhusten adventtileiri pe–su 29.11.–1.12., Suvelan lei-
rikeskus. Lähde mukaan virkistäytymään luonnon kes-
kelle ja hiljentymään alkavaan joulunaikaan vanhus-
ten adventtileirille Suvelan leirikeskukseen. Osallistu-
mismaksu 30 € sis. täysihoidon, kuljetuksen ja vakuu-
tuksen seurakunnan jäsenille. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset 15.11. mennessä: Asta Leinonen, p. 040 5747 157 
ja Paula Kyllönen, p. 040 7235 880 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo.
4.–6.-luokkalaisten adventtileiri pe–su 29.11.–1.12., 
Hietasaaren kaupunkileirikeskus. Leirillä askarrellaan 
leikitään, lauletaan, ulkoillaan, hiljennytään adventin 
sanoman äärellä. Leirin hinta on 26 € / leiriläinen (sisa-
ralennus -25 %) sisältäen majoituksen, ohjelman, ruo-
kailut ja vakuutuksen Oulun ev.-lut seurakuntien jä-
senille. Leirimatkat omilla kyydeillä. Leiri on suunnat-
tu ensisijaisesti Tuomiokirkon ja Tuiran seurakuntien 
lapsille. Ilmoittautuminen on auki 15.11. saakka osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leirillä ohjaaji-
na toimivat nuorisotyönohjaajat: Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779 ja Matti Ketola, p. 040 5747 069.

Leirit ja retket

Raamattu-
luentosarja

Pyhän Tuomaan kirkossa
tiistaina 19.11. klo 18

Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli 
Niemelä valottaa, miksi Vanhassa testamen-
tissa on niin paljon sotia. Musisoimassa Outi 
Kiiveri (viulu). 

Uudessa, keskustelevassa luentosarjassa 
pureudutaan harvinaisiin ja mielenkiintoisiin 
raamatunkohtiin. Jatkoa sarjalle tulee 26.11.

Hoosianna-juhla
30.11. klo 18–18.30

Oulun tuomiokirkon portailla

Lyhtykulkue
lähtee kaupunginteatterin edestä

klo 17.30

Ohjelmassa yhteislaulua ja puhallinmusiikkia, 
mukana yli 400 kuorolaista.

Tervehdyksen esittävät kaupunginjohtaja 
Matti Pennanen ja piispa Samuel Salmi.

Juontajana toimii tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Tervetuloa!

Omaishoitajien ja 
heidän läheistensä kirkkopyhä 
sunnuntaina 24.11. klo 12–14 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tilaisuus alkaa messulla klo 12, jonka jälkeen tarjolla 
on lounas ja kahvitarjoilu. Ohjelmassa on yhteislaulu-
ja, musiikkiesityksiä ja runonlausuntaa. 
Ilmoittautumiset ja ruokavaliot perjantaihin 15.11.
mennessä Heini Kemolalle, p. 040 5268 105 tai 
oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 17.11. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Hanna-Maija Ollanketo. 
Kanttorina Henna-Mari Si-
vula ja urkurina Péter Maros-
vári. Vanamot-kuoro, johtaa 
Sari Wallin. Kolehti Oulun 
hiippakunnan toimintaan. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi ja Radio Pooki.
Messu su 17.11. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Péter Marosvári.
Kirkkokahvit, lähetyssihtee-
ri Raija Nissinen kertoo Ne-
palissa olevasta nimikkokoh-
teesta Gandakin koulusta. 

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 14.11. klo 14, 
Vanha pappila. Paavo Moila-
nen.
Elämän Lähteellä – Sanan- 
ja rukouksen ilta su 17.11. 
klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Puhujana Eero Karja-
lainen. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen rukouspalve-
luun ja keskusteluun sielun-
hoitoterapeutin kanssa.
Keskiviikkoseurat ke 20.11. 
klo 18, Vanha pappila. Aino 
Pieskä.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
20.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Oulun NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 21.11. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 
Heikkinen.
Torstain raamattupiiri to 
14.11. ja 21.11. klo 13, Vanha 

pappila, Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen.
Aamupiiri la 16.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 19.11. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Pohjois-Pohjanmaan Kan-
sanlähetys.
Raamattupiiri ke 20.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Raamattupiiri to 21.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkimatinea su 24.11. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
Henna-Mari Sivula, sopraano 
ja Elias Niemelä, urut.
"Joseph Bonnet" -urkukon-
sertti, to 28.11. klo 19, Ou-
lun Tuomiokirkko. Elias Nie-
melä, urut. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 19.11. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 
20.11. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 20.11. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 14.11. ja 
21.11. klo 9–11, Elohuone. 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 17.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Pyhäkouluun ei tarvitse il-
mottautua ja se on osallistu-
jille maksuton.
Intiön perhekerho to 14.11. 
ja 21.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti.
Heinätorin perhekerho ti 
19.11.klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Nuoret
yläkoululaisten pelikahvila 
pe 15.11. klo 18. Ks. ilmoitus. 
Pienoismallikerho su 17.11. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Avoimet ovet ke 20.11. klo 
18, Elohuone. Suoritusva-
paa-alue eli kuppi teetä/kah-
via, ihmisiä, pelejä, mahdol-
lisuus jutella tai olla vain hil-
jaa. Lisätietoja: Käkkärä, p. 
040 5747 183 ja Mono, p. 040 
5747 124.
Kameraproggis ke 20.11. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Valokuvaus on hie-
no harrastus, jota oppii par-
haiten yhdessä toisten kans-
sa. Opettelemme kameran ja 
kuvaamisen perustaitoja se-
kä mahdollisuuksia. Tule mu-
kaan kuvittamaan muun mu-
assa joulua näkyvälle paikal-
le Oulua. Lisätietoja: Käkkä-
rä, p. 040 5747 183 ja Mono, 
p. 040 5747 124.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 14.11. 
ja 21.11. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 14.11. 
ja 21.11. klo 12.30, Intiön seu-

rakuntakoti. 
Tarinatupa ke 20.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Sunnuntain opetusseurat 
su 17.11. klo 15, Vanha pap-
pila. Miksi Jeesus käskee mei-
tä valvomaan opissa ja elä-
mässä?
Kaatuneitten omaiset ma 
18.11. klo 12, Vanha pappila. 
Virsilauluillat ti 19.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Valvomiseen kehottavia vir-

siä, Esko Laukkanen.
Aamusilmukka ke 20.11. 
klo 10, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä. An-
na-Mari Heikkinen.
Matalan kynnyksen raamis 
to 21.11. klo 18, osoitteessa 
Asemakatu 6, Jössensali. Ter-
vetuloa lukemaan ja ihmet-
telemään Raamattua yhdes-
sä! Lisätietoja: Jouko Lanki-
nen, p. 044 3161 577.

jumalanpalvelukset
Messu su 17.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Arja Savuoja, kant-
torina Kaisa Säkkinen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit ja lähetystilaisuus 
srk-keskuksessa.

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden kirpparipäivä la 
16.11. klo 11–3 Martinniemen 
srk-kodilla. Kirpparin lisäksi 
ohjelmassa lelunvaihtopöytä, 
onnenpyörä, askartelua sekä 
kahvi- ja mehutarjoilu. 
Pyhäkoulu su 17.11. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkoulu kai-
kenikäisille lapsille. Pienet 
lapset voivat osallistua saat-
tajan kanssa. Pyhäkoulusta 
saa Messupassiin tarran.

Nuoret
Nuorten ilta pe 15.11. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.

Lähetys
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
19.11. klo 13 Puttaan Tuvassa.

Diakonia
Seurakuntakerho to 14.11. 
klo 13 srk-keskuksessa.
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 18.11. klo 14.30 Kellon 
srk-kodilla. 
Omaishoitajien ja heidän lä-
heistensä kirkkopyhä Pyhän 
Tuomaan kirkossa 24.11. alka-

en klo 12 messulla, jonka jäl-
keen ruokailu ja ohjelmalli-
nen tilaisuus. Ilm. 14.11. men-
nessä diakoniatoimistoon ma 
klo 9–11, p. 044 7310 232 tai 
Helena Seppäselle, p. 040 
5819 316. Kuljetus järjeste-
tään tarpeen mukaan.
Mielekästä vapaaehtoistoi-
mintaa tarjolla: Etsimme ke-
vätkaudelle eläkeläisten seu-
rakuntakerhoihin ohjaajia ja 
avustajia. Kerhot kokoontu-

vat päiväsaikaan joka toinen 
viikko. Kysy lisää ja ilmoit-
taudu mukaan 9.12. mennes-
sä Johanna Kerolalle, p. 045 
1393 993. Koulutuspäivä pi-
detään 8.1.2014.

Muut menot
Haukiputaan seurakunta 
järjestää sururyhmän. En-
simmäinen kokoontuminen 
to 14.11. klo 18 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Lisätie-

Joseph Bonnet -urkukonsertti
torstaina 28.11. klo 19 Oulun Tuomiokirkossa. 

Urkuri Elias Niemelä soittaa virtuoottisista sävellyk-
sistään tunnetun, ranskalaisen urkusäveltäjän Joseph 

Bonnetin teoksia. Konserttiin on vapaa pääsy.

Yläkoululaisten pelikahvila 
perjantaina 15.11. klo 18, Vanha pappila, Seurakuntien 
erityisnuorisotyön tilat. 
Biljardipöytä ja muut pelit odottavat sinua yläkoulu-
ikäinen nuori! Tule viettämään mukavaa perjantai-il-
taa yhdessä muiden nuorten kanssa. Illan vetäjinä ovat 
nuorisotyönohjaajat Käkkärä ja Mari, sekä runsas jouk-
ko muita vapaaehtoisia vetäjiä. Nähdään!

Laulupuu 
Taaperoikäisten musiikkikerho 
torstaina 14.11. klo 15 Heinätorin seurakuntatalossa.
Laulupuu on taaperoikäisten (n. 1–3-vuotiaiden) mak-
suton musiikkikerho, joka kokoontuu joka toinen tor-
stai Heinätorin seurakuntatalolla. Lapsi tulee kerhoon 
aikuisen seurassa. Laulupuu kokoontuu seuraavina 
torstaina klo 15: 14.11., 28.11. ja 12.12. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: lastenohjaaja 
Tea Lakkala, p. 050 520 7757, tea.lakkala@evl.fi 

Toivon sanomaa 
radioaalloilla 40 vuotta

Messu su 17.11. klo 10 kirkossa. Saarna 
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n aluesihteeri, 

teologian maisteri Arja Savuoja. Kirkkokahvit ja 
lähetystilaisuus srk-keskuksessa.

Haukiputaan 
vähävaraisten jouluruokailu 

keskiviikkona 18.12. klo 12–14 seurakuntakeskuksessa. 

Ilmoittautuminen 29.11. mennessä Linkki-kirppiksen 
kassalle, Kauppakuja 2. Järj. Haukiputaan seurakunta, 

Haukiputaan työnhakijat ry ja Oulun kaupunki. dot: Helena Seppänen, p. 040 
5819 316 ja Jari Flink, p. 050 
3215 472.
Kynttiläkulkue itsemurhan 
tehneiden omaisille Oulus-
sa su 17.11. klo 17.30, kyntti-
löiden jako ja lähtö Rotuaarin 
pallolta. Lisätietoja Heli Puu-
perältä, p. 040 5898 362.
Lukupiiri ma 18.11. klo 18 
Puttaan Tuvassa. Keskustelua 
Pauliina Rauhalan kirjasta Tai-
vaslaulu.
Puttaan Tuvan keittopäi-
vä to 21.11. klo 11–14. Savu-
porokeitto 5 €. Puttaan Tu-
van avoimet ovet torstaisin 

ja perjantaisin klo 12–14 Put-
taan Tuvalla. Tule istahta-
maan, nauttimaan jokimai-
semasta, tekemään käsitöitä 
tai lukemaan lehtiä. Kahvios-
ta voi ostaa päiväkahvin, teen 
tai mehua. 
Haukiputaan kirkon 250 -vuo-
tisjuhlakirjoja saatavana kirk-
koherranvirastosta aukiolo-
aikoina 15 € /kpl.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 17.11. klo 17 ry:llä, 
Kello: ompeluseurat pe 15.11. 
klo 18.30 ry:llä, Jokikylä: seu-
rat su 17.11. klo 17 ry:llä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11  
p. 044 3161 579 tai 
paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu, Karjasillan kirkon 
50-vuotisjuhla su 17.11. klo 
10, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus.
Messu su 17.11. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit.
Messu su 17.11. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. Ko-
lehti Oulun hiippakunnan 
toimintaan kasvatus-, diako-
nia- ja lähetystyössä.

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 14.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 14.11. ja 
21.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 14.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 15.11. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 19.11. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
20.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 21.11. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Virsilauluilta pe 15.11. klo 
19, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus
Kaksitoista hetkeä -passio 
su 17.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus.
Konsertti ti 19.11. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 20.11. klo 18–
20, Kastellin kirkon pappila. 
Ks. ilmoitus.

Diakonia
Aamupuuro to 14.11. ja 
21.11. klo 9, Kaukovainion 
kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
18.11. klo 9, Karjasillan kirk-
ko. Diakonian ajanvarausnu-
mero on 044 3161 579. Ajan 
voi varata maanantaisin klo 
9–11 joko puhelimitse tai pai-
kan päältä Karjasillan kirkol-
ta.
Diakoniapiiri ma 18.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Melko Nuoret Naiset ma 
18.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. Ks. ilmoitus.
Diakoniaryhmä ti 19.11. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-
ten jouluateria to 5.12. klo 
12, Karjasillan kirkko. Ilmoit-
tautuminen (nimi, osoite, 
puh.nro ja erityisruokavalio) 
pe 22.11. mennessä Marjuk-
ka Hamarille 040 575 2710 tai 
marjukka.hamari@evl.fi. 

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 

www.oulunseurakunnat.di/
muskari.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
15.11. klo 17.30, Maikkulan 
kappeli. Ks. ilmoitus.
Joulupaja ke 4.12. klo 17 
Lämsänjärvellä.  

Seniorit
Eläkeläiskerho to 14.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 14.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Ystävän kamari ti 19.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Leirit ja retket
Äiti–lapsi-leiri Juumassa 
29.11.–1.12., Juuman leirikes-
kus. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätieto-
ja www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Työttömien ja vähävaraisten 

jouluateria
  torstaina 5.12. klo 12 Karjasillan kirkossa. 

Karjasillan seurakunnan alueella asuville. Tilaisuus 
järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Il-
moittautuminen (nimi, osoite, puh.nro ja erityisruoka-
valio) pe 22.11. mennessä Marjukka Hamarille, p. 040 
5752 710 tai marjukka.hamari@evl.fi. 

Messu 
Karjasillan kirkon 50-vuotisjuhla

sunnuntaina 17.11. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Juhani Lavanko, avustavat Liisa Karkulehto, 
Kimmo Kieksi ja Esa Nevala, kanttoreina Juha Soranta ja 
Eeva Holappa. Karjasillan kirkkokuoro, Pyhän Andreaan 
lapsikuoro. Kirkon vihkimisen muistopäivä. Kolmen iko-
nin; Kristus Kaikkivaltias, Neitsyt Maria ja ylienkeli Mi-
kael,  pyhittäminen seurakuntasalissa messun jälkeen n. 
klo 11.45, toimittaa Isä Eino Hynninen. Emeritus kiinteis-
töpäällikkö Tapio Koivumäen muistelu kirkon rakennus-
vaiheista.  Kirkkokahvit. Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. Kolehti Oulun hiippakun-
nan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä.

Konsertteja Karjasillan kirkossa
Virsilauluilta "Halki vuosisatojen" 

perjantaina 15.11. klo 19. Yhteislaulua, uruissa Olli Linja-
ma, esilaulajana Mieskuoro Weljet. Olli Linjama impro-
visoi alku,- väli-, ja loppusoittoja virsien edustamien ai-
kakausien tyyliin. Yhteislaulujen lisäksi mieskuoro Wel-
jet laulaa muutaman soololaulun. Lauluillan päätteek-
si kahvitarjoilu seurakuntasalissa (3 €, Karjasillan kirk-
kokuoron hyväksi).

Kaksitoista hetkeä -passio 
sunnuntaina 17.11. klo 18. Säveltänyt Seppo Paakkunai-
nen. Kantaesitys. Kuorolle, solisteille ja orkesterille sä-
velletty teos. Soitinkokoonpanoon sisältyvät perinteis-
ten orkesterisoittimien lisäksi Karjasillan kirkon kahdet 
urut (parvella olevat uudet pilliurut sekä kuoriosan säh-
köurut) ja flyygeli. Teoksen toteutuksesta vastaa Karja-
sillan seurakunta sekä Oulun seudun ammattikorkea-
koulu. Ohjelma 10 €.

Konsertti "Karjasillalta kajahtaa" 
tiistaina 19.11. klo 19. Ilpo Laspas, urut ja Cantio Lau-
dis sekä Oamk:n Kamarikuoro. Isänmaallista ohjelmis-
toa, mm. Jean Sibeliuksen Finlandia sekä Oskar Meri-
kannon koraalifantasia "Oi Herra, siunaa Suomen kan-
sa" urkujen ja kuoron yhteisnumerona, sekä urkuimp-
rovisaatioita. Sibeliuksen Finlandia -toteutuksessa mu-
siikkiin liittyy Matti Häkkisen kuvataideteos. Vapaa pää-
sy, ohjelma 10 €.

Äiti–lapsi-leiri
29.11.–1.12. Juuman leirikeskuksessa.
Tervetuloa aloittelemaan adventinaikaa äiti–lapsi-lei-
rille! Leirillä on mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon 
ja ulkoiluun. Palatessa vietämme Käylän kirkossa yh-
teistä juhlaa, adventin perhemessua. Hinta aikuisilta 
50 €, 4–18-vuotiailta 35 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Sisaralennus 25 %. Leirin hintaan sisältyvät linja-au-
tokuljetus, majoitus, täysihoito ja tapaturmavakuu-
tus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille sekä palates-
sa ruokailu Taivalkosken ABC:llä. Ilmoittaudu 15.11. 
mennessä lapsityönohjaaja Marjaana Lassille, p. 040 
574 7108. Lisätietoja: marjaana.lassi@evl.fi. Etusijalla 
Karjasillan seurakunnan alueella asuvat perheet. Pai-
kat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Leirit ja retket

Donkkis Big Night -toimintailta 
6–13-vuotiaille perjantaina 15.11. klo 17.30 
Maikkulan kappelissa. 
Ohjelmassa raamattuopetus, nukketeatteria, musiik-
kia, toimintapisteitä, kilpailuja ja kisailuja sekä nyyt-
tärit, joihin jokainen voi halutessaan tuoda pientä na-
posteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan palkintoja. Va-
paa pääsy. Tervetuloa!

keskiviikkona 20.11. klo 18–20
Kastellin kirkon pappilassa. 

Marraskuun kirjoina ovat 
Raimo Pesonen: Automies sekä 

Robert M. Pirsig: 
Zen ja moottoripyörän kunnossapito. 

Vapaa pääsy!

Illan teemana "Naisena Suomessa – 
maahanmuuttajanaisten tarinoita". 
Tule mukaan kuulemaan, 
kertomaan omia kokemuksiasi ja 
viihtymään yhdessä! 
Lisätietoja: Anu Kontio, 
p. 040 5747 162.

Melko Nuoret Naiset 
maanantaina 18.11. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.11.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 17.11. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Olavi 
Isokoski, avustaa Katja Hai-
pus, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 17.11. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Lauri Kujala. Pyhäkoulu.
Messu su 17.11. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
17.11. klo 10, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Leo Rahko. 
Lauluryhmä Sela.
Sanajumalanpalvelus su 
17.11. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
18.11. klo 9–11, Myllyojan 
seurakuntatalo. Ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7033 690. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 18.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 19.11. klo 
9–10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 
Diakonian aamu ti 19.11. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 

Omaishoitajaryhmä ke 
20.11. klo 14, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
Diakoniailta ke 20.11. klo 18, 
Pirjo Pahkala.

Lähetys
Piispankamari pe 15.11. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 18.11. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 14.11. klo 10–
11.30, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ohjelmassa yhteislau-
lua, Chimes-soittimilla soit-
toa.
Laulukerho to 21.11. klo 10–
11.30, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ohjelmassa yhteislau-
lua, Chimes-soittimilla soit-
toa.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset_ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot, musiikki-
leikkikoulu.

Seniorit
Seurakuntakerho to 14.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 14.11. 

jumalanpalvelukset
Messu su 17.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Musiikissa 
avustaa Mieskvartetti.
Sanajumalanpalvelus su 
17.11. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Ulla Mitrunen-
Nyyssönen, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattu ja rukousilta ti 
19.11. klo 18 Jäälin kappelil-
la. Syksyn viimeinen kerta!
Sanan ja rukouksen ilta ke 
20.11. klo 18 Jäälin kappelil-
la. Vierailijana evankelista 
Pirkko Vesavaara. Illan aika-
na on mahdollisuus sielun-
hoitoon ja rukoukseen. Kah-
vitarjoilu. Lämpimästi terve-
tuloa mukaan.
Raamattupiiri to 21.11. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 7008 151 tai 
sähköpostilla. 
Juttunurkka ma 18.11. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaikka 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 18.11. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella,  Kivitie 1 E.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 18.11. klo 

11–12  Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Naisten kasvuryhmä to 
14.11. ja to 21.11. klo 14 Su-
velan saunalla.  Kokoontu-
misessa 21.11. vierailija Ou-
lun Martoista.
Omaishoitajien kirkkopy-
hä su 24.11 klo 12–15 Pyhän 
Tuomaan kirkko (Mielikintie 
3, Oulu). Ilm. Jaana Kontio, 
p. 040 5793 248 15.11. men-
nessä.

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30 Jäälin kappelilla.
Ruskakööri pe 22.11. klo 10 
seurakuntakeskuksen sali. 
Johtaa Tuomo Nikkola.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla torstainaisin 
klo 9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 17.11. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Nuoret
Nuorten sählyvuoro Alaky-
län koululla maanantaisin 
klo 18–19.
Nuorten ilta Suvelassa 19.11. 
klo 19–21.
Nuorten musiikkiryhmä 
Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 18–20.
Varttikirkko ja yökahvila 
Jäälin kappelilla 22.11. klo 
18.30.
Rippikoulut: 17.11. klo 12 
Jäälin kappelilla jumalan-
palvelusopetus ja seurakun-
taantutustumiskorttien jako 
niille rippikoululaisille, jotka 
eivät sitä vielä ole saaneet.

Lähetys
Lähetysmyyjäisten talkoot 
to 28.11. klo 9 srk-keskukses-
sa. Ilmoittaudu hyvissä ajoin 
Kirsille, p. 044 5760 019.
Lähetysmyyjäiset pe 29.11.  
S-marketin edessä klo 9–17. 
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 
klo 8–18 väliselle ajalle pöy-
tien kantajiksi, näytteille 
laittajiksi, myyjiksi, pakkaa-
jiksi, siivoajiksi.

klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Porinapiiri ma 18.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 18.11. 
klo 13, Hintan seurakuntata-
lo.
Seurakuntakerho ti 19.11. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 21.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Torstaikerho to 21.11. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Muut menot
Fransupiiri ti 19.11. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata-
lo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
20.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Neulansilmä to 21.11. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kansainvälinen tyttöjen 
ja naisten käsityökerho on 
tarkoitettu kaikenikäisille kä-
sitöistä kiinnostuneille suo-
malaisille ja maahanmuutta-
ja naisille ja tytöille. Tule tu-
tustumaan uusiin ihmisiin ja 
kulttuureihin – voit tulla mu-
kaan oppimaan ja opetta-
maan! Lisätietoja: Katja Hai-
pus, p. 044 316 1459 ja Sari 
Meriläinen, p. 040 558 3294.

Sanan ja rukouksen ilta 
   keskiviikkona 20.11. klo 18 Jäälin kappelilla. 

       Mukana evankelista Pirkko Vesavaara. 
           Illan aikana mahdollisuus sielunhoitoon 
             ja rukoukseen. Kahvitarjoilu! 

Varhaisnuorten kuoro 
2.–6.-luokkalaisille 

keskiviikkona 13.11. klo 15.45–16.45, 
Heikkilänkankaan seurakuntakoti. 

Tervetuloa laulamaan keskiviikkoisin, 
kuoron johtajana toimii Heidi Pesonen. 

Lisätietoja: heidi.pesonen@evl.fi.

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN 
LAPSENPÄIVÄN ILTAA 
keskiviikkona 20.11. klo 18–20
Myllyojan seurakuntatalolle
koko perheellä. 
Ohjelmassa:
• toimintapisteitä lapsille 
• diakonian ja lähetyksen myyjäispöytiä 
• tarjoilua 
• ilta päättyy mukulamessuun klo 19.15.

Surulla 
on siivet 
sunnuntaina 24.11. klo 15 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Ohjelmassa runoja 
ja musiikkia. 

Esiintyjät: 
Teija Anneli, runot ja lausunta, 
Kari J. Hartikainen, laulu, 
Niilo Kiviniemi, säestys, 
Jari Suomalainen, viulu. 

Tervetuloa! 

Urkuilta 
maanantaina 18.11. 
klo 18 seurakunta-
keskuksen salissa. 
Saara Eskola soittaa 
Bachin, Parviaisen 
ja Saint-Saënsin 
musiikkia. 
Vapaa pääsy!

Muut menot
Rauhanyhdistys: La 16.11. 
klo 19 aviopuolisoilta. Alus-
tus Pauli Niemelä. Su 17.11. 
klo 17 seurat ry:llä. Olavi Iso-
koski ja Antti Impiö.

Rauhan Sana: seurat su 17.11. 
klo 15 Montin-salissa.
Herättäjä-yhdistys: Siionin-
virsiseurat su 17.11. klo 15 
Maija-Liisa ja Heikki Huttu-
lalla, Vesalantie 93.

Kiimingin ja Jäälin alueen päiväkodit, Kiimingin seura-
kunnan päiväkerhot sekä perhekerhot ovat tutustuneet 
tämän syksyn aikana luomisen ihmeelliseen kertomuk-
seen, jonka pohjalta lapset ovat tehneet erilaisia tuotok-
sia vapaalla tyylillä. 
Kiimingin ja Jäälin kirjastoissa voi tutustua näihin töi-
hin marraskuun ajan. Tervetuloa katselemaan luomisen 
ihmettä!
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Vanhustyön pastori
Markku Palosaari

Kun vanhus haluaa keskustella, 
rukoilla, viettää ehtoollista, 

ota yhteyttä, p. 044 3161 402,
markku.palosaari@evl.fi.

We x i  S av i j o k i

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Minttu Ma-
ria Helander, Aada Emilia 
Paakkinen, Siiri Amanda So-
fia Saksio.
Haukipudas: Lukas Vihtori 
Mihail Anttonen, Jenni Sofia 
Verronen.
Karjasilta: Noel Pietari Ait-
to-oja, Joel Juhani Alamäki, 
Topias Juhani Hiltunen, Ja-
mi Elias Aleksanteri Kanniai-
nen, Mette Mareike Josefiina 
Kelloniemi, Juliaana Victoria 
Kokko, Iida Emilia Leinonen, 
Alisa Emilia Miranna Orava-
kangas, Elli Ilona Rae, Lucas 
Mico Oliver Rantakangas, Ee-
ro Topias Saarilampi, Huugo 
Aarre Andreas Silvola, Adal-
miina Anni Elina Turpeinen, 
Onni Toivo Aukusti Tyynelä.
Kiiminki: Amelia Lyydia 
Manninen, Neea Lahja Eve-
liina Saviharju, Alina Elisabet 
Väänänen.
Oulujoki: Iida Sofia Haapalai-
nen, Ohto-Pekka Tapani Ki-
velä, Kaisla Mariette Manki-
nen, Arttu Juho Vilhelm Pel-
tola, Aada Olivia Österberg.
Oulunsalo: Mia Hannele 
Karjalainen, Milana Peppii-
na Lahtinen, Elina Aino Kaa-
rina Hiltunen,  Enna Fanni Ju-
lia Haipus.
Tuira: Jami Tapio Juhani Ervas-
ti, Iiris Sari Inkeri Hyöky, Elise El-
la Jocelyn Jokela, Veikka Ver-
neri Kotaniemi, Atte Eemeli 
Lahdenperä, Kamu Armas Ju-
niori Laurila, Atte Eino Soikkeli.

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Messu su 17.11. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Tapio Kortesluoma, kantto-
ri Tuomo Kangas.

Hartauselämä
Hartaus ke 20.11. klo 12.30, 
Caritas-talo. Satu Kreivi-Pa-
losaari.
Hartaus ke 20.11. klo 13.30, 
Salonkartano. Tapio Kortes-
luoma.
Hartaus to 21.11. klo 11.30, 
Teppola. Satu Kreivi-Palo-
saari.

Lapset ja lapsiperheet
Messupyhäkoulu lapsille 
saarnan aikana su 17.11. klo 
10. Kirkon morsiushuonees-
sa on mukava pieni pyhäkou-
luhetki perheen pienimmille 
saarnan aikana.
Repun perhekerho ti 19.11. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
19.11. klo 9.30–11, työväen-
talo/ kylätalo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 21.11. klo 9–10.30, 
Vattukujan kerhopiste. 

Varhaisnuoret
Varkkarien kokki- ja puuha-
kerho 4.–6.-luokkalaisille ty-
töille ja pojille perjantaisin 
klo 15–16.30 Oulunsalon seu-
rakunnan Repussa. Kerho on 
ilmainen, eikä vaadi ennak-
koilmoittautumista. 

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 20.11. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäistenkuoro, johon voi 
tulla myös esikouluikäisiä. 
Tiedustelut: Tuomo Kangas, 
p. 044 7453 857.

Seniorit
Seurakuntakerho to 14.11. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2. Sauli Tuuli.
Seurakuntakerho to 21.11. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2. Jukka Joensuu.

Voi mikä riemu! 
Pekka Simojoen konsertti 

keskiviikkona 20.11. klo 19–20.15 
Oulunsalon kirkossa. 

Pekka Simojoen ja Uuden Äänen konsertti. 
Ohjelmassa Simojoen tuotantoa ja makupaloina 

afrikkalaisia kappaleita. 
Vapaa pääsy, kolehti lähetystyön hyväksi.

Muut Menot:
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Oulun seudun alueelli-
nen nuortenilta pe 15.11. klo 
19 Oulunsalossa, Tuomo Hil-
liaho. Seurat su 17.11. klo 16 
Oiva Savela, Toivo Määttä. 
Varttuneiden kerho ke 20.11. 
klo 12. Seurat su 24.11. klo 16 
Antti Savela, Jari Kupsala.
Salonpään ry: Seurat su 
17.11. klo 16

Työttömien ja vähävaraisten 

jouluateria 
  keskiviikkona 11.12. klo 15 Oulunsalon seurakunnan 
toimitalossa. Diakonian perinteinen jouluateria on tar-
koitettu Oulunsalon työttömille ja vähävaraisille per-
heille ja henkilöille. Ilmoittautuminen ja ruoka-allergi-
at diakonissa Riitta Markus-Wikstedtille viimeistään ma 
2.12. mennessä, p. 044 7453 848. 

Laitakaupungin loisteessa – 
entisajan joulumarkkinat

Lauantaista sunnuntaihin 16.–17.11. Toimitalolla.

Klo 11–16 suunnistusta kirkon ympäristössä: käy autta-
massa Kirkonrotta Kalevia. Suunnistuksen aloituspaikan 
löydät toimitalon edestä. Löydä samalla Toimitalon ala-
aulassa lähetyksen myyntipöytä, sukkia ja lapasia ym. li-
säksi arpoja 1 €/ kpl. 
Diakoniatyölle voi halutessaan lahjoittaa vähävaraisille 
perheille jouluna annettavia neuleita, sukkia ja lapasia, 
aikuisille ja lapsille. Keräyskori on Käsityökerhon edes-
sä pihalla. 
SPR:n Terveyspointinväki tavattavissa Toimitalolla Päivä-
kerhotilan aulassa. Lepomahdollisuus järjestetään. Ter-
veyspointissa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja tavat-
tavissa – ensiapuryhmän tukena. Teemat: Terveellinen 
ravinto, Kalanmaksaöljystä monipuolisiin D-vitamiinival-
misteisiin. Tuote-esittely. Lasten tapaturmat ja niiden eh-
käisy. 
Päiväkerhotilassa luetaan lapsille satuja. 
Messu sunnuntaina 17.11. klo 10.

Laura Närhi 
KappeLivessä
KappeLive-sarja viettää 5-vuotisjuhlaansa laulaja 
Laura Närhen joulukonsertin merkeissä lauantaina 
7.12. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. Luvassa 
on Lauran ja yhtyeen tulkitsemia tunnelmallisia 
joululauluja.

Laura ei juuri esittelyjä kaipaa. Hän on julkaissut 
kaksi suuren suosion saavuttanutta sooloalbumia. 
Hänen tunnetuimpia hittejään ovat Tämä on totta, 
Mä annan sut pois, Hetken tie on kevyt ja Siskoni. 
Laura on yksi huippusuositun Vain elämää -ohjelman 
2. tuotantokauden artisteista.
Konserttiin on vapaa pääsy.

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

to 21.11. klo 18 Caritas-talolla, Pappilantie 5. Tervetuloa.

Kynttilätapahtuma ja -kulkue 
itsemurhan tehneiden muistolle 
sunnuntaina 17.11. klo 17.30. Itsemurhan tehneiden 
läheisten päivää vietetään eri puolella Suomea 17.11. 
Kynttiläkulkue lähtee kohti hautausmaata Rotuaa-
rin pallolta klo 17.30. Hautausmaalla kynttilät laske-
taan yhteiselle muistopaikalle. Ilta jatkuu kahvihetkel-
lä os. Kajaanintie 1, jossa mahdollisuus keskusteluun tai 
omaan hiljentymiseen. Tilaisuus järjestetään yhdessä 
Mielenvireys ry:n kanssa. Lue lisää sivulta 14.

Vihityt
Karjasilta: Simo Kristian Isto 
ja Sanna Marika Kenttä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Anja Kyllikki 
Alakokkare 80, Pentti Jaak-
ko Jylhänniska 89, Hilkka Or-
vokki Karjalainen 66, Jaakko 
Sakari Luukkonen 69. 
Haukipudas: Viljo Oskari 
Lindgren 73 (Ii evl).
Karjasilta: Aino Eliisa Au-
tio 86, Helvi Eliina Lehto 96, 
Anna-Maria Vilhelmiina Lin-
nakangas 81.
Oulujoki: Toivo Matti Hiltu-

nen 85.
Oulunsalo: Sirkku Marja-
Leena Silvonen  57.
Tuira: Anna Liisa Haapanen 
78, Laili Raakel Karinen 87, 

Heino Aulis Kauppinen 80, 
Leena Sisko Kesti 56, Airi 
Aniita Korva 83, Kaino Inke-
ri Valtanen 85.
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Oulun Rauhan Sanan Syysseurat
Pyhän Tuomaan kirkossa 16.–17.11. 

Lauantai 16.11.
klo 12 Aloitusseurat
  Esko Leinonen, Sören Ylipää
klo 14.30 Seurat
  Mikko Himanka, Jukka Malinen
klo 17.30 Seurat ja matkalauluilta
  Sören Ylipää
klo 20.30 Nuortenilta Toukomettisessä
  Mikko Himanka

Sunnuntai 17.11.
klo 10.30 Aamuseurat
  Sören Ylipää
klo 12.00 Messu
  liturgia Petteri Tuulos, saarna Jukka Malinen
klo 13.30 Pyhäkoulu
  Einari Törmänen
klo 14.30 Seurat
  Mikko Himanka, Jukka Malinen, 
  Heino Kouva

Elämältä se maistuu – 
ilta vanhemmuudesta 
perjantaina 15.11. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelin
seurakuntasalissa (Yliopistokatu 7). 

Puhujana on helsinkiläinen pastori Elina Koivisto, joka
on syyskuussa julkaissut kasvatustieteen maisteri ja
tietokirjailija Aila Wallinin kanssa kirjan "Elämältä se
maistuu – keskustelukirjeitä äitiydestä ja vanhemmuu-
desta". Elina on nykymitoissa suurperheen äiti. Hän 
tahtoo rohkaista kaikkia vanhemmuuden haasteissa 
luottamaan itseensä ja turvautumaan tarvittaessa toi-
siin. Illan musiikista vastaa Mikko Salmi. Tapahtumaan
on vapaa pääsy. Lastenhoito on järjestetty.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

jumalanpalvelukset
Perhemessu su 17.11. klo 
10, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avusta-
vat Sanna Tervo, Pekka Jark-
ko ja Matti Ketola, kanttori-
na Anu Arvola-Greus. Kuo-
ro Pihisijät. 2.-luokkalaisten 
perheiden kutsukirkko.
Messu su 17.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarna Antti 
Leinonen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kuoro D´amen. Py-
häkoulu saarnan aikana.
Messu su 17.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, saarna Juk-
ka Malinen, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.
Sanajumalanpalvelus su 
17.11. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Toimittaa Jonna 
Piirainen, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Englanninkielinen messu 
su 17.11. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toimittaa Ari 
Savuoja.
Iltamessu su 17.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Riitta Louhe-
lainen, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Outi Kiiveri, viulu.
Viikkomessu ke 20.11. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kanttorina 
Heikki Jämsä.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 14.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 14.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri pe 
15.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 15.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Miestenpiiri ti 19.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Mart-
ti Vainikka aiheesta Alamai-
suus Jumalalle, mutta lähim-
mäisyys ihmisille.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
20.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja: Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Raamattupiiri to 21.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 

Musiikki ja kulttuuri
Laura Närhi KappeLivessä la 
7.12. klo 19, Pyhän Luukkaan 
kappeli, Yliopistokatu 7, Lin-
nanmaa. Ks. ilmoitus s. 19.
 

Diakonia
Työttömien ateria to 14.11. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Työttömien ateria Raja-
kylän seurakuntakodilla tors-
taisin klo 12. 
Juttutupa ma 18.11. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä viikko alkaa hartaudel-
la ja aamupalalla kappelilla! 
Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Työttömien aamupala ma 
18.11. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seura-
kuntakodilla maanantai-aa-
muisin. Aamupala ilmainen. 

Juttutupa ma 18.11. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Diakoniapiiri ma 18.11. klo 
12.30–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupala 
ke 20.11. klo 10, Tuiran Kirk-
ko, seurakuntasali. Ateria il-
mainen. Paikalla Sami Riipi-
nen ja Paula Kyllönen.
Työttömien ateria to 21.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti.  
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Pateniemen diakoniapiiri 
to 21.11. klo 13, Pateniemen 
kirkko. Tervetuloa diakonia-
piiriin. Paikalla pastori Juk-
ka Kolmonen ja diakoni He-
li Mattila.
Tuiran seurakunnan työttö-
mien ja vähävaraisten jou-
luateriat to 12.12. klo 12–
14, Pateniemen kirkko, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ateria-
kortteja jouluaterioille jae-
taan tiistaina 3.12. klo 13–14 
seuraavissa paikoissa: Pyhän 
Luukkaan kappeli, Pyhän 
Tuomaan kirkko, Tuiran kirk-
ko, Koskelan seurakuntako-
ti, Rajakylän seurakuntakoti 
ja Pateniemen kirkko.
Diakoniatyön ajanvaraus  
taloudellisissa asioissa on 
maanantaisin klo 9–11, p.  
044 3161 412. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään. 

Lähetys
Puutyökerho ma 18.11. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Käsityökahvila ti 19.11. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 
otetaan myös vastaan.

Lapset ja lapsiperheet
Elämältä se maistuu – il-
ta vanhemmuudesta Py-
hän Luukkaan kappelissa pe 
15.11. klo 19. Ks. ilmoitus.
Lasten kauneimmat hengel-
liset laulut pe 29.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. 
ilmoitus.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset_
ja_varhaisnuoret_tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
pyhäkoulut, perhekerhot, 
varhaiskasvatuksen musiik-
kiryhmät ja nuorten kerhot.

Menot Oulun seurakunnissa 14.–21.11.2013

Nuoret
Kaijonharjun nuorisotilan 
Yökahvila pe 15.11. klo 20–
23, Kaijonharjun nuokka-
ri. Yökahvilat on kaupungin 
nuorisotoimen kanssa yhdes-
sä toteutettuja iltoja. Illat on 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita ja tarkoitettu ylä-
kouluikäisille nuorille. Illoissa 
tarjolla yleensä kahvia, tee-
tä ja jotain pientä purtavaa. 
Lisätietoja: vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982 tai sanna.park-
kinen@evl.fi.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 20.11. klo 18–
21, Tuiran kirkko, nuorisoti-
la. Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet eli avarit 
on yläkoulu- ja lukioikäisille 
nuorille tarkoitettu yhteinen 
illanvietto Tuiran kirkon nuo-
risotilassa. Avareissa on mah-
dollisuus pelailla, jutella, tu-
tustella uusiin ihmisiin, oles-
kella. Avareissa on aina pai-
kalla kaksi ohjaajaa. Lisätie-
toja: vs. nuorisotyönohjaaja 
Sanna Parkkinen, p. 050 3408 
982, sanna.parkkinen@evl.fi. 
Tuiran seurakunnan nuor-
tenilta to 21.11. klo 18–20, 
Tuiran kirkko, nuorisotila. 
Nuortenilta on teemallinen 
ilta yläkoulu- ja lukioikäisil-
le nuorille Tuiran kirkon nuo-
risotilassa. Illoissa mukana 
nuorisotyönohjaaja. Ohjel-
mallinen osuus, jutustelua ja 
hiljentymistä sanan äärellä. 
Lisätietoja: vs. nuorisotyön-
ohjaaja Sanna Parkkinen, p. 
050 3408 982, sanna.parkki-
nen@evl.fi. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 14.11. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoniatyöntekijä Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 21.11. 
klo 13.30–15, Tuiran kirk-
ko. Laulamme yhteislaulu-
ja, kahvittelemme ja lopuk-
si hartaus. Mukana kantto-
ri Pirjo Mäntyvaara ja Paula 
Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Seniorien laulupiiri to 28.11. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Laulamme ad-
ventin ajan lauluja. Tilaisuu-
dessa mukana kanttori Pirjo 
Mäntyvaara ja diakoni Päivi 
Moilanen.

Leirit ja retket
Ks. ilmoitus s. 15.

Muut menot
Seurakunta liikuttaa vau-
vasta vaariin la 16.11., Hin-
tan seurakuntatalo. Ks. il-
moitus s. 15.

Oulun Rauhan Sanan Syys-
seurat la–su 16.–17.11., Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.
Perhekirkko su 17.11. klo 10, 
Tuiran kirkko. Ks. ilmoitus.
Vauvakahvila ma 18.11. klo 
9.30–11, Tuiran kirkko. Ks. il-
moitus. 

Vauvakahvila 
maanantaina 18.11. klo 9.30–11 Tuiran kirkossa. 
Vauvakahvila on Tuiran alueen lapsiperheiden avoin 
kohtaamispaikka, jossa vauvaperheillä on 
mahdollisuus tutustua ja viettää aikaa yhdessä. 
Vauvakahvilassa voi käydä 
oman aikataulun mukaan. 
Tapaamme kerran kuussa 
maanantaisin srk–salissa. 
Sisään kirkon 
pääovesta.

w
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Lasten kauneimmat 
hengelliset laulut 
perjantaina 29.11. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Mitä laulaisin lapselle? 
Tule mukaan laulamaan, 
leikkimään ja 
opettelemaan yhdessä 
lasten hengellisiä lauluja. 
Lauluhetki kestää 
puoli tuntia. 
Mukana laulamassa 
Jonna-pappi ja 
Anu-kanttori.

Sinä koululainen!
Kutsumme sinut ja perheesi

perhemessuun
Tuiran kirkolle, Myllytie 5

sunnuntaina
17.11. klo 10.

Kirkon jälkeen on pientä
tarjoilua ja arvontaa seurakuntasalissa.

Tervetuloa!
Järjestää Tuiran seurakunta, 

varhaisnuorisotyö.
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Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
aukioloajat:
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

Facebookissa:
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 17.11. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Liturgi Olli Seikkula, saarna Juha Maalismaa, diako-
ni Pia Rättyä, kanttori Marjo Irjala. Musiikkiavustus Ou-
lun Virsikuoro. Herännäisseurat kirkkosalissa kirkkokah-
vien jälkeen.

Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Askeleet pe 15.11. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa.
Palveluryhmän palaveri Kir-
konkylän srk-kodilla 18.11. 
klo 13. Elisa Metsänheimo, 
p. 040 7790 365.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 18.11. klo 18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Oulun Konservatorion Kem-
peleen sivupisteen oppilas-
konsertti ma 18.11. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Perhekerhot: http://www.
kempeleenseurakunta.fi/35-
perhekerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 20.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
20.11. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-

Sanajumalanpalvelus su 
17.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli ja 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. 

Lasten päiväkerhot normaa-
listi, lisätietoja Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 14.11. klo 10 
srk-talossa.
Ystävyyden talo seuraavan 
kerran pe 29.11. klo 10 srk-
talossa. 
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 15.11. klo 18–19.30 
srk-talossa. Nyyttärit, raa-
mattuopetusta, pelejä ja 
puuhaa.
Rukouspäivä vainottujen 
kristittyjen puolesta su 
17.11. klo 15 srk-talossa. 
Miehet tulilla Tuhkasenjär-
ven partiokämpällä su 17.11. 
klo 16. Ks. ilmoitus.

Lapsiparkki ke 20.11. klo 
12–14.30. Ilmoittaudu kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 20.11. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 20.11. 
klo 18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 15.11. 
klo 19 raamattulk 5.–6.-lk Ki-
vilompololla ja 7.–8.-lk S&A 
Viinikalla. Su 17.11. klo 12 py-
häkoulu I Räihällä II Tervol-
la III Kiviahteella ja klo 17 
seurat ry:llä. Ma 18.11. klo 
10 puurokerho S&S Hint-
salalla ja klo 19 miestenilta 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä klo 
17–18.30 ma, ti, ke ja to. Ke 
20.11. klo 19 ompeluseurat 
S&E Hirvasniemellä.

Kuollut: Arvo Armas 
Bragge 83, Eetu Ruoka-
mo 80.

na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kastetut: Joel Viljo Hyyryläi-
nen, Ellen Emilia Sylvia Kau-
ranen, Eerik Eemeli Veikko 
Kauranen, Minea Kastehel-
mi Södö, Paavo Juha Jalma-
ri Tossavainen, Tiia Sofia Roi-
kola, Gabriel Timo Erkki Bil-
do, Anni Edith Sylvia Kärk-

Viikoittaiset kerhot 
Päiväpiiri maanantaisin 
klo 13–14.30 palvelukoti Saarenkartanossa.
Aamukahvila 
keskiviikkoisin klo 9–10.30 nuorisotila Luukulla.
Päiväkerho (3–5-vuotiaat) keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkon kerhotilassa. 
Kaikenikäisten kaverikerho 
torstaisin klo 10–11.30 kirkolla.
Koululaisten Mafinga-kummikerho 
torstaisin klo 14.30–16 kirkolla. 
Kirkkokuoro torstaisin klo 18–19.30 kirkolla. 

Sanajumalanpalvelus 
su 17.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Jun-
tunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kirkko-
kahvit, vieraana taiteili-
ja Pirkko Räntilä.

Kirkkokuoro to 14.11. klo 
16 (huom. poikkeukselli-
nen aika).
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.11. klo 17 Liisa ja Jaak-
ko Holmilla, Vesanpolku 9.
Eläkeliitto ti 19.11. klo 12 
Ravintola Ailastossa joulu-
ruokailun merkeissä. Ilm. 
Helville p. 040 8275 711.

ri to 21.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 21.11. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 21.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-

Ehtoollisavustajien koulutus 
ma 11.11. ja 25.11. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

Kahden illan koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka ovat kiinnostuneita toimimaan uudessa tehtävässä: 
ehtoollisenjakajana messussa. Koulutuksen ensimmäinen 
osa käsittelee ehtoollisen teologiaa ja toinen osa painot-
tuu käytäntöön. Kouluttajana Vesa Äärelä.

Kirkkokyyditystä 
ikäihmisille

Omaan seurakuntaan jäävällä yhteisvastuutuotolla 
järjestämme kirkkokyyditystä niille ikäihmisille, jotka 
eivät pääse kirkkoon omilla kyydeillä. 
Seuraava kirkkokyyditys on 1.12. klo 10 messuun.
Mukana diakoniatyöntekijä ja palveluryhmän 
vapaaehtoiset.
Tiedustelut ja kyyti-ilmoittautumiset 28.11. mennessä
diakoni Elisa Metsänheimolle, p. 040 7790 365.

käinen.
Kuollut: Anna Lyyli Kemp-
painen s. Leinonen 89.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 14.11. klo 
19 Länsipuoli: Jokelaisella os 
Savitie 11.
Raamattuluokat pe 15.11. 
klo 18 4.–5.-lk. Luukkonen, 
Kiurunkuja 4. Huom! Klo 
18.30 6.–7.-lk ja 8.–9.-lk Eng-
lanninkielinen raamattu-
luokka Mustosella os. Köyk-
kyrintie 1. Oulun seudun 
nuortenilta pe 15.11. klo 19 

lauantaina 14.12. klo 18 
Hannuksen piilopirtillä Tyrnävällä. 

Hinta 30 €/ pariskunta 
sisältää illallisen ja ohjelman. 

Ilmoittautuminen 30.11. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/

ilmoittautuminen.

Jouluinen illallinen 
pariskunnille 

Oulunsalon ry:llä. Pyhäkou-
lut su 17.11. klo 12 Keskus-
ta-Ollila: Ojala, Aittapol-
ku 6. Kokkokangas-Haapa-
maa: Haapakoski, Pirttikuja 
4. Paituri: Lumijärvi, Kokko-
kankaantie 339. Santamäki-
Sarkkiranta: Savela, Letonlai-
dantie 7. Linnakangas: Lau-
rila, Noidankuja 1. Seurat su 
17.11. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 15.11. klo 19, 
Pikkaralantie 1. Seurakunta-
päivä su 17.11. klo 16 ry:llä.

Tuunaten Tansaniaan 
-kummikerhon puuhapäivä 
perjantaina 15.11. klo 10 alkaen srk-salissa. 
Valmistamme joulumyyjäistuotteita talkoilla. 
Tule rohkeasti mukaan – sopivaa puuhaa 
löytyy varmasti kaikille.

Miehet tulilla 
sunnuntaina 17.11. 
klo 16 Tuhkasenjärven 
partiokämpällä. 
Tarjolla purtavaa. 
Ajo-ohje: Ajetaan 
Paavolantietä Escurialin 
ohi n.1km ja käänny 
oikealle tienhaarasta, jossa 
viitta ”91”. Aja tätä tietä 
n. 1km ja käänny vasemmalle 
”Partiopolku”.

Muistojen yhteislaulutilaisuus 
sunnuntaina 17.11. klo 14 Saarenkartanossa. 
Ottakaa Iloisen laulajan kirjoja mukaan! 
Mukana myös mieskuoro Sirkuttajat ja 
puheenvuoro Seppo Viitaluoma. Kahvitarjoilu.  
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neella to klo 10–12. Perheilta 
to 14.11. klo 18 Koortilassa. 
Perhepyhäkoulu pe 15.11. klo 
9–9.45 Päivärinteen srk-salis-
sa ja su 17.11. klo 11.30–12.30 
srk-talon alakerrassa. Esikot-
kerho ke 20.11. klo 10–11.30 
srk-talon alakerrassa. Kymp-
pisynttärit to 21.11. klo 17.30 
srk-talossa. 
Nuoret/rippikoulut: kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Rippikoululais-
ten nuortenilta to 14.11. ja 
to 21.11. klo 17–18.30 Päivä-
rinteen srk-salissa. Päivystys 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Messu su 17.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Os-
si Kajava.

Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 14.11. klo 13 seurakun-
tatalossa loka–joulukuun ai-
kana ”pyöreitä” vuosia täyt-
täville. Kutsutut, tervetuloa 
yksin tai ystävän/perheen-
jäsenen kanssa.
Hartaus to 14.11. klo 14 Hel-
min kodissa (Puhakantie), Si-
mo Pekka Pekkala. 
Jouluinen perheilta to 14.11. 
klo 18 Koortilassa. 
Lähetyslauluilta to 14.11. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Simo Pekka Pekkala.
Siioninvirsiseurat ti 19.11. 
klo 19 Hilkka Konnulla, Aho-
tie 6, puhujina Outi Pohja-
nen ja Sauli Typpö.
Pekka Simojoen majatalo-
konsertti ti 19.11. klo 19 kir-
kossa. Ks. ilmoitus.
Keskipäivänkerho ke 20.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Ruusujen aikaan; vierailijana 
Matti Kulju Oulujoen puutar-
halta, aiheena ruusut. Muka-
na myös Hanna. Arvonta!
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ke 20.11. klo 12 Ritva Honka-
rinnalla, Leena Leskelä, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 20.11. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 20.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-

lainen.
Hartaus/ virsilaulut to 21.11. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Iltahartaus to 21.11. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pek-
kala.
Kuorot: ke 20.11. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa.
Lapset ja perheet: perheker-
hot srk-talossa ti klo 9.30–
11.30,  Päivärinteen srk-sa-
lissa ti klo 10–12 ja ke klo 
12.30–14.30, Kylmälänkylän 
kappelissa ke klo 9.30–11.30 
ja Laitasaaren rukoushuo-

Messu su 17.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, avustaa Markku
Korhonen, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Vietämme 
miesten kirkkopyhää.

Cross-ilta pe 15.11. klo 18 
Vanamossa. Teemana Kuole-
masta elämään – näköaloja 
Etu-Aasiasta.  Vieraina nimik-
kolähettimme Hanna-Maria 
ja Ville Typpö. Musiikkia, ru-
kousta sekä lähetyskahvila. 
Lapsille omaa ohjelmaa.
Lähetysvintti ma 18.11. klo 
12–14.
Seurat Niittypirtillä ma 
18.11. klo 13.
Perhekerho ti 19.11. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla, lasten-
ohjaaja Ari Natunen laulat-
taa.
Perhekerho ke 20.11. klo 
9.30–11  Vanamon Olohuo-
neessa, Hanna-kanttori lau-
lattaa.
Seurakuntakerho ke 20.11. 
klo 12 seurakuntatalolla, ai-
heena lapset, päiväkerhoryh-
mä mukana kerhossa, vetäji-
nä Kerttu ja Marja-Liisa.
Tähdet-kuoro ke 20.11. klo 17 
Seurakuntatalolla.
Nuorten kuoro Celeste ke 

20.11. klo 17 kirkossa.
Kirkkolaulajat ke 20.11. 
klo18.30 seurakuntatalolla.
Valoa pimeyteen – Via Lu-
cis -muistelot ja yhdistyk-
sen pikkujoulu pe 22.11. klo 
18 seurakuntatalolla.
Partio: Päivystys partiotoi-

Kastettu: Louna Seelia 
Carlson, Venla Teresa 
Vaaramo.
Kuollut: Matti Kalevi 
Savolainen, 62.

Jouluavustukset 2013
Limingan seurakunta – aidosti arkea ja juhlaa

Lahjoittajat: Diakoniatyö ottaa vastaan jouluavustuk-
sia vähävaraisille mielellään lahjakortteina. Ilmoita lah-
joituksestasi viimeistään 21.11. Sinikka Ilmoselle, p. 044 
7521 226 tai sinikka.ilmonen@evl.fi. 
Hakijat: Jos koet tarvitsevasi taloudellista apua ruo-
kaan joulun aikana, voit laittaa vapaamuotoisen hake-
muksen seurakuntaan. Siitä tulee ilmetä nimi, yhteys-
tiedot, perhetilanne, lasten määrä ja ikä sekä syy avus-
tuksen hakemiseen. Yhteyshenkilö: Ritva Sassali, p. 044 
7521 227. Avustusten myöntämisestä ilmoitetaan hen-
kilökohtaisesti.  Lähetä hakemuksesi  21.11. mennessä 
osoitteeseen: Limingan seurakunta, Diakoniatyö
Pappilantie 6, 91900 Liminka, tai sähköisesti: ritva.sas-
sali@evl.fi.

mistossa pe 15.11. klo 15–17.  
Hallitus  Partiokämpällä pe 
15.11. klo 18–21, käsittelem-
me kämppäasioita. Päivystys 
partiotoimistossa ke 20.11. 
klo 15–17. Kiitosjuhla vapaa-
ehtoisille aikuisille to 21.11. 
seurakuntatalolla klo 18.  Il-

moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 15.11. mennes-
sä. Huivikankaat ja -merkit 
myynnissä päivystysaikoina 
hintaan 6 euroa. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta netissä: 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 15.11. 
klo 19 Oulunsalon ry:llä ja 
raamattuluokka (5.–6.) klo 

Kastettu: Viljami Eino An-
selm Kotajärvi, Otso Tuo-
mas Kotkaranta, Kiira Roo-
sa Mariaana Lukinmaa, El-
sa Karoliina Eilola.
Kuollut: Kauko Yrjö Suor-
sa, 67.

18.30 ry:llä. Raamattuluok-
ka (7.–8.) la 16.11. klo 18.30 
ry:llä ja lasten toimintapäivä 
klo 12–17 ry:llä. Pyhäkoulut 
su 17.11. klo 11.30 ja seurat 
klo 14 Niittypirtin palveluta-
lolla sekä seurat klo 16 ry:llä 
ja uusien siionin laulujen lau-
luilta 17.30 ry:llä. Varttunei-
den kerho to klo 12 ry:llä.

Tule mukaan tukemaan lähetystyötä
Hanki itsellesi tai lahjaksi 
kristillinen seinäkalenteri 
2014. Kalenterin tuotto 
käytetään lähetystyöhön 
Suomen Lähetysseuran 
kautta. Kalenterin 
hinta on 9 €. Opettajien 
Lähetysliitto on 

toimittanut kristillistä seinäkalenteria vuodesta 1972 
lähtien. Tiedustelut, p. 040 5629 131 / Anja.
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pe 15.11. klo 16–18 nuoriso-
toimistolla. Rippikoululais-
ten nuortenilta pe 15.11. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Raamattupiiri rippikoulu-
laisille su 17.11. klo 12–13 srk-
talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lähetyslauluilta to 
14.11. klo 19. Perhekerhoa ei 
to 21.11., sen sijaan taikuri Al-
frendon Rakkauden voima – 
esitys srk-talolla klo 9. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 14.11. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. La 16.11. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät: 
4.–6.-lk V. Pirnes ja 7.–8.-lk 
Manninen. Su 17.11. klo 12 
pyhäkoulut: Kk-Anttila Ket-
tukangas, Korivaara Romp-
painen, Pälli J. Pitkänen, Suo-
kylä Parviainen. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 18.11. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. Ti 19.11. klo 13 
lauluseurakerho Likolammi. 
To 21.11. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Hilkka ja 
Jaakko Hannuksela ja Anna-
Maija ja Tapani Hoppa.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: to 14.11. klo 18.30 sisaril-
ta. Pe 15.11. klo 19 kotiompe-
luseurat: Hyrkki Kati ja Sau-
li Parviainen, Huovila Lasse 
Kälkäjä. La 16.11. klo 10 päi-
väkerho ry:llä. Klo 19 isojen 
raamattuluokka Manninen. 
Su 17.11. klo 13 seurat ry:llä. 
Ti 19.11. klo 13 lauluseuraker-
ho Likolammi.

Seurakuntaretki Raaheen
keskiviikkona 27.11., lähtö klo 9 
Limingan S-marketin edestä.
Ohjelma: Kiertoajelu, Raahen Hovi -ruokailu, 
Galleria Myötätuuli, Kruununmakasiini, Kirk-
ko ja kahvittelut, Pulla-pirtti ja seurakuntako-
ti. Hinta 15 euroa.
Ilmoittautuminen 20.11. mennessä, 
p. 044 752 1220.

Järjestää Limingan seurakunta

Jouluinen perheilta 
torstaina 14.11. klo 18 

Koortilassa. 

Miesten kirkkopyhän messu 
sunnuntaina 17.11. klo 10 Limingan kirkossa.

Miesten tulet partiokämpällä klo 16–18. 
Makkaranpaistoa, kahvittelua sekä yhdessäoloa 

tulilla. Mukana Markku Korhonen, Mika Kotkaranta 
ja Markku Tölli. Tervetuloa!
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Kastettu: Otso Iisakki 
Määttä (Rantsila).
Kuollut: Aino Esteri Sep-
pänen e. Hankonen 91 
(Kestilä), Mirjam Annikki 
Haapalainen e. Soronen 
83 (Piippola). 

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
Toimistot 
suljettu pe 22.11. 
suunnittelupäivän 
vuoksi.
p. (08) 5640 600
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

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

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

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Messu su 17.11. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Unto Määttä.
Messu su 17.11. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.
Messu su 17.11. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen.

RaaTuu kokoontuu to 14.11. 
klo 18 Temmeksen srk-talol-
la.
Hartaus pe 15.11. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sellä.
Herättäjän seurat ti 19.11. 
klo 18 Raili ja Markku Rah-
kolla, Leppiojantie 12. Mu-
kana Matti Nuorala.
Ehtoollishartaus ke 20.11. 
klo 15 VillaTyrnissä.
Nuttuilijat kokoontuvat taas 
seurakuntatalon takkahuo-
neeseen to 21.11. klo 17.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta la 16.11. klo 
18 ry:llä. Seurat su 17.11. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 15.11. klo 19 
Pikkaralantie 1. Seurakunta-
päivä su 17.11. klo 16 ry:llä.

Tavastkengän ja kirkonky-
län diakoniapiiri to 14.11. 
klo 13 Nestorissa. Arvontaa. 
Ehtoollishartaus pe 15.11. 
klo 14 Vaarintalossa ja Poh-
jantähdessä.
Kynttiläkulkue itsemur-
han tehneiden muistolle su 
17.11. Lähtö klo 18 Pulkkilan 
srk-talolta.
Raamattulähetysilta su 
17.11. klo 18 Piippolan srk-ko-
dissa, mukana Pohjanmaan 
Pipliaseuran hallitus, Keijo 
Nissilä, Mikko Himanka, seu-
rakunnasta Saila Karppinen. 
Kahvitarjoilu.
Lankapiiri ma 18.11. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.  
Mäläskän diakoniakylätoi-

Kastettu: Eetu Aukusti 
Utriainen.

Joulun kosketus
Joel Hallikaisen joulukonsertti
maanantaina 25.11. klo 19 Kestilän kirkossa.

Ohjelma 5 €. Konserttiin järjestetään kuljetus, josta 
omavastuu 5 €. Kuljetukseen ilmoittautuminen 

viimeistään to 21.11. p. 040 552 8989 
kirkkoherranvirasto. 

ja aikuisten raamattuluok-
ka pe 22.11. klo 19 Kestilän 
ry:llä. Raamattuluokka pe 
22.11. klo 19 Pulkkilan ry:llä.   
Hartaus su 17.11. klo 13 Nes-
torissa. Seurat su 17.11. klo 16 
Pyhännän ry:llä. Lauluseurat 
ke 20.11. klo 18.30 Pahkalal-
la Pyhännällä. Julkaisuilta pe 
15.11. klo 19, seurat su 17.11. 
klo 13 Rantsilan ry:llä.
Seurakuntakerho to 14.11. 
klo 12 Pulkkilan ja ke 20.11. 
klo 12 Pyhännän srk-talossa. 
Piippolan ja Pulkkilan kerhot 
to 21.11. klo 11 Kairanmaata-
lossa. Kuljetus klo 10.45 Pulk-
kilan srk-talolta ja klo 10.45 
Väinölän parkkipaikalta. 
Perhekerho ma 18.11. klo 10 
Rantsilan srk-talossa, ti 19.11. 
klo 10 Pyhännän kerhotilas-

Raamattu-
luentosarja

tiistaina 19.11. klo 19 
Pulkkilan 

seurakuntatalossa.
Aihe: Joonan kirja.
Teologian tohtori 

Petri Kasari. 
Tarjoilu alkaa klo 18.30.

mikunnan vierailu ke 20.11. 
klo 13 Pihlajistoon. 
Siioninvirsiseurat to 21.11. 
klo 18.30 Kotilassa, Asta ja 
Lauri Hankosella Piippolas-
sa, Matti Nuorala ja Merja 
Jyrkkä.  
Naistenpiiri pe 22.11. klo 
18.30 Piippolan seurakunta-
kodissa.
Kestilän kappelin vapaaeh-
toisten retki la 23.11. Roku-
alle. Lähtö klo 8.15 Kestilän 
kirkon parkkipaikalta. Ret-
ken omavastuuhinta 20 €. Il-
moittautumiset viimeistään 
ke 20.11. p. 040 552 8989 
kirkkoherranvirasto.
Herättäjän seurat su 24.11. 
klo 13 Sari ja Jouni Kajulal-
la, Päiväniementie 9, Matti 
Nuorala, Leila Ikonen, Mer-
ja Jyrkkä.
Laitoshartaudet: Ehtoollis-
hartaus pe 15.11. klo 14 Vaa-
rintalossa ja Pohjantähdessä, 
su 17.11. klo 14 Pihlajistossa ja 
Siikalatvan vuodeosastolla, 
pe 22.11. klo 13 Koivulehdos-
sa. Hartaus to 21.11. klo 13.15 
Nestorissa ja klo 14 Kuuran-
kukassa.
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe 15.11. klo 19, seu-
rat su 17.11. klo 12 (Seppo 
Jokelainen ja Pekka Typpö) 

Sanajumalanpalvelus 
su 17.11. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho.
Messu su 17.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Heikki Lu-
miaho.

Jouluinen 
askarteluilta 

naisille
tiistaina 26.11. 

klo 17–19.30 Pyhännän 
seurakuntatalossa.

Tule hakemaan ideoita ja 
luomaan jouluisia askar-

teluja! Touhuilun lomassa 
jouluista iltapalaa. Tarvi-
kemaksu. Lapsiparkki ker-

hotilassa illan ajan.

sa ja ke 20.11. klo 10 Kestilän 
kerhokodissa.
Nuortenilta ke 20.11. klo 
17.30 Piippolan seurakunta-
kodissa. Mukaan odotetaan 
isosia. Rippikoululaisille mer-
kintä. 
Pyhännän perinteiset jär-
jestömyyjäiset la 23.11. klo 
10–13 seurakuntatalolla, 
puuroa, soppaa ja arpajai-
set lähetystyön hyväksi. Pöy-

tävaraukset: Eija Niilekselä, 
p. 040 5092 390. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan myyjäi-
siin ja arpajaisvoitoiksi. 

Rantsilan 70- ja 75-v. 
yhteissyntymäpäiväku-
via nähtävillä 18.–29.11. 
Rantsilan seurakuntatoi-
mistolla aukioloaikoina.

Tyrnävän seurakunnan 

tarinakirjahanke
Helmikuun 20. päivänä vuonna 2014 tulee kuluneeksi 
125 vuotta siitä, kun Tyrnävän seurakunta on erotettu 
itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Limingasta. Juhlavuo-
teen liittyen seurakunnassa on käynnistetty tarinakir-
jan kokoamishanke.

Kutsumme avustajiksi hankkeeseen kaikkia asiasta 
kiinnostuneita seurakuntalaisia, jotka asuvat Tyrnä-
vällä tai ovat jo muuttaneet muualle.

Toivomme muisteluksia ja kuva-aineistoa esimerkik-
si papeista ja kanttoreista, erilaisista kirkollisista toi-
mituksista, jumalanpalveluksista, rippikoulusta, kin-
kereiltä ja leireiltä sekä muusta seurakunnan toimin-
nasta.

Tarinoita ja muisteluksia sekä kuva-aineistoa voi toi-
mittaa kirkkoherranvirastoon tai lähettää sähköpostil-
la osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi 20.1.2014 mennessä.

Valmisteilla oleva tarinakirja muodostaa kuudennen 
osan Tyrnävää koskettavassa Muistojen tulva -kirjasar-
jassa. Sitä ovat toimittaneet Tyrnävällä lapsuutensa ja 
nuoruutensa viettäneet Alasaarelan veljekset avusta-
jinaan lukuisa joukko entisiä ja nykyisiä tyrnäväläisiä.Nuortenilta perjantaisin klo 18 

Tyrnävän seurakuntatalossa.

Talviryhmä I, opetusviikonloppu 
lauantaina 16.11. klo 10–15 

Tyrnävän seurakuntatalossa ja 
sunnuntaina 17.11. klo 9–12 Tyrnävän kirkossa.

Muualla rippikoulunsa käyvät, nuortenilta 
torstaina 21.11. Tyrnävän seurakuntatalossa.

klo 17–18.15 sukunimet A–L ja 
klo 18.30–19.45 sukunimet M–Ö.

Isoskoulutuspäivä la 23.11. klo 10–19 
Tyrnävän seurakuntatalossa.

Toimintaa 
nuorille
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Monet kotona 
asuvat pystyisivät 
ulkoilemaan, mutta 
yksin lähteminen 
pelottaa näkö- 
tai tasapaino-
ongelmien takia.

Johanna Kerola

Ulkoiluystävistä on suuri apu 
palvelutalossa asuville

Anna-Liisa Väisänen ja 
Toini Sipilä ovat tun-
teneet toisensa jo viisi-
kymmentä vuotta. He 

ovat ystäviä ja entisiä kollegoita. 
Heidän kampaamoliikkeensä si-
jaitsivat aivan lähekkäin Hauki-
putaalla.

– Kävimme aina vuoron pe-
rään toistemme liikkeessä kah-
villa. Jotkut ihmettelivät, että 
eikö teillä tule asiakkaista kil-
pailua. Me totesimme, että kyllä 
niitä asiakkaita riittää molem-
mille, Väisänen muistelee hy-
myillen.

Ystävykset reissasivat yhdessä 
jopa ulkomailla. Nykyisin Väisä-
nen käy säännöllisesti tapaamassa 
Sipilää Haukiputaalla sijaitsevas-
sa Kultasimppu-palvelutalossa.

– Hän ilahtuu joka kerta, kun 
tulen käymään. Ulkoilemme ja 
puuhastelemme yhdessä kaikkea 
mukavaa, Väisänen kertoo.

Hän kuuluu Kultasimpussa 
kerran kuukaudessa vierailevien 
ulkoiluystävien vakioporukkaan.

– Joskus saatan kyllä käydä 
kolmekin kertaa viikossa, Väisä-
nen sanoo.

Ulkoiluystävätoiminnan kaut-
ta on syntynyt myös aivan uusia 
ystävyyssuhteita.

Elli Koch ja Annikki Eskola 
ovat tutustuneet vuosien saatos-
sa niin hyvin, että naisten kohda-
tessa nauru on herkässä.

– Olen jo monta vuotta käynyt 
täällä Annikkia tapaamassa. Yh-
teinen sävel löytyi nopeasti, ker-
too Koch.

– Meillä on aina niin hauskaa 
yhdessä, Eskola lisää.

Sekä Koch että Eskola ovat sitä 
mieltä, että ulkoiluystävätoimin-

nasta hyötyvät molemmat osa-
puolet.

– Tässä saa happea, liikuntaa ja 
iloista mieltä, naiset toteavat.

Apua ja ideoita
tarvitaan lisää
Haukiputaan seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Johanna Kerola 
kertoo, että ulkoiluystäviä kaivat-
taisi enemmänkin.

– Meillä on tällä hetkellä vii-
destä kuuteen vakituista kävijää.

Hoitajat katsovat aina päivän 
ja tilanteen mukaan, ketkä läh-
tevät ulkoilemaan. Jos sää ei salli 
ulkoilua, niin jumpataan tai lau-
leskellaan sisätiloissa.

Palvelukodissa käyvien ulkoi-
luystävien lisäksi vapaaehtoisia 
toimii kodeissa asuvien apuna.

– Monet kotona asuvat pystyi-
sivät ulkoilemaan, mutta yksin 
lähteminen pelottaa näkö- tai ta-
sapaino-ongelmien takia.

Tällä hetkellä ulkoiluystäviä 
on Haukiputaalla noin 10–20 ko-
tona asuvalle.

– Avun tarve tosin on suurem-
pi, Kerola toteaa.

Myös kauppa- ja uimahallika-
vereista, sekä seurakunnan ker-
hoissa kävijöiden avustajista on 
pulaa.

Lisäksi laulavat vapaaehtoiset 
ovat aloittamassa muistisairai-
den parissa toimintaa, johon voi 
ilmoittautua mukaan.

– Uusiakin ideoita otetaan 
mielellään vastaan. Jos itsellä on 
esimerkiksi jotain osaamista, jo-
ta haluaisi hyödyntää toisten ilah-
duttamiseksi, kannattaa rohkeas-
ti ottaa yhteyttä.

Ideoitaan voi esittää Johanna 
Kerolalle tai suoraan Kultasim-
pun viriketoiminnasta vastaaval-
le Maria Olkoniemelle.

– Auttaminen ei vaadi mi-
tään ihmeellistä. Ihan tavalli-
nen kanssakäyminen ja ihmisis-

tä välittäminen riittävät, Kerola 
muistuttaa.

kAtJA kIISkINeN

Haluatko auttaa? Ota yhteyttä: 
Johanna Kerola, p. 045 1393 993, 
Maria Olkoniemi, p. 050 4201 557.

Kultasimpussa asuu monentasoisia liikkujia. Osa kävelee reippaammin pitempiäkin lenkkejä, osa tarvitsee ulkoiluun pyörätuolia. Tällä kertaa ulkoilemassa Aino Huttu, Elsi Kylmälä, 
Olli Orava, Toini Sipilä, Anna-Liisa Väisänen, Terttu Hiltunen, Johanna Kerola, Annikki Eskola ja Elli Koch.

Toini Sipilä ilahtuu ystävänsä Anna-Liisa Väisäsen vierailuista, vaikkei enää tunnistakaan häntä.

Annikki Eskola ja Elli Koch viihtyvät toistensa seurassa.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n


