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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Keskiviikkona vietetty Lasten oikeuksien päivä muis-

tuttaa siitä, että meistä pienimmilläkin on oikeus 

elää turvassa, rakastettuna ja rakastaen. 

Vaikka Suomea eivät ravistele sodat tai suuret luon-

nonmullistukset, oikeuksien toteutumisessa on toivomi-

sen varaa.  Jokaisella lapsella ei ole omaa kotia tai välit-

tävää aikuista. On myös niitä lapsia, joilla näyttää päälli-

sin puolin olevan asiat hyvin, mutta todellisuus on toista. 

Turvaton lapsuus on heikko pohja rakentaa tasapai-

noista tulevaisuutta. Se jättää sieluun pelkoja, epäilyk-

siä ja surua. Niistä voi päästä yli, kun saa apua, ja ennen 

kaikkea rakkautta. 

Lasten hyvinvointi riippuu hyvin pitkälti vanhempien 

hyvinvoinnista. Isän, äidin tai molempien vanhempien 

kohtaamat kriisit heijastuvat aina lapsiin. Siksi on tärke-

ää, että vanhemmat hakevat apua. Heidän täytyy var-

mistaa oma jaksamisensa auttaakseen lasta. On sellaisia-

kin vanhempia, jotka ovat tehneet lastensuojeluilmoituk-

sen itsestään huomatessaan, etteivät jaksa. Se on voinut 

tuntua epäonnistumiselta ja näyttää siltä varsinkin ulko-

puolisille, mutta todellisuudessa kyse on rakkaudenosoi-

tuksesta. 

Viime vuosien lapsiin kohdistuneiden raakojen väkival-

lantekojen myötä Suomessa herättiin selvittämään, kuin-

ka viranomaistahojen yhteistyö saataisiin toimimaan niin, 

ettei vastaavia suru-uutisia enää tulisi. Selvitys parantaa 

toivottavasti lastensuojelun ammattilaisten toimintamah-

dollisuuksia, mutta se ei poista vastuuta meiltä muilta. 

On toimittava, kun kuulee naapurista tappelun ääniä 

tai huomaa lapsen, joka eristäytyy muista. On uskalletta-

va puuttua, vaikka tuntuu, ettei asia minulle kuulu. 

Väkivalta on aina rikos, samoin lapsen perusturvalli-

suuden rikkominen ja lähimmäisen huomiotta jättämi-

nen, vaikka niille ei ole lakikirjassa määritelty rangaistus-

ta. Ne ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Teot ovat rakkauden mitta

SeuRaKunnan, kuten minkä tahan-
sa organisaation, toimintaa tulisi arvioi-
da sen tarkoituksesta käsin.  Edesmennyt 
professori Osmo Tiililä sanoi: ”Kirkko on 
olemassa, koska täällä kuollaan.” Profes-
sorin sanoissa on syvä viisaus, joka muis-
tuttaa, ettei kirkon ohella kukaan muu 
puhu siitä, mitä on tämän elämän jälkeen.

Simon määräaikainen kirkkoherra Ville Väkeväinen 
KirkkoLaiva-lehdessä 14. marraskuuta 2013

MiTä SanoT, kun työtoveri kesken päivän 
huokaisee, ettei hänen elämällään ole mi-
tään merkitystä? Onko kristinuskolla oi-
keasti jotakin annettavaa? Harva on ensi-
sijaisesti kiinnostunut syväsukelluksesta 
kristilliseen oppiin. Sen sijaan vastaukset 
siihen, mikä elämässäni muuttuu, jos us-
kon ja mitä tästä voin saada, ovat todelli-
sen kiinnostuksen kohteena.

Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja 
Ulla Saunaluoma Sillanrakentaja-lehti 4/2013

nuoRi SuoMalainen Pappi-niminen 
lauluntekijä ihmettelee kirjassaan Ru-

koileva kädellinen, miksi egyptiläisis-
tä kreikkalaisiin, Etelä-Amerikan intiaa-
neista pohjoisen viikinkeihin ihmisnisä-
käs on hellinyt haaveita esi-isiensä tuon-
puoleisista majoista, joissa elämä edel-
leen jatkuu, eikä ole suostunut alistumaan 
kuoleman kylmän kouran alle. Se tosiasia, 
että ihminen kykenee kurkottamaan ajan 
rajoitteista ja biologisesta surkastuvaisuu-
destaan huolimatta kohti ikuista elämää, 
kertoo Papille, että hän ei ole evoluution 
maanantaikappale vaan rukoileva kädel-
linen.

Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja 
Pekka Mäkipää Kylväjä-lehdessä 11/2013

Jukolan poikia kurmuuttanut rovasti tai 
Pentinkulman pappilan lipevä kirkkoher-
ra heijastavat sitä kuvaa, joka suomalaisil-
la usein yhä papeista on. Niinpä miltei va-
kiolauseena kuulee kerrottavan, että on-
neksi meille sattui mukava pappi eikä sel-
lainen synkkä, etäinen ja tuomitseva kuin 
papit yleensä.

Päätoimittaja Seppo Simola 
Kirkko ja kaupunki -lehdessä 18. marraskuuta 2013

 
aatoksia

Mitä kotiin 
kuuluu?

Vanhemmat asuvat vielä koto-
na – minun lapsuuskodissani, 
siellä mistä minäkin olen läh-
tenyt kauemmaksi asumaan. 

Ikääntyminen on tuonut heille mo-
nenlaista vaivaa. Joudumme sisaren 
kanssa miettimään, miten autamme 
heitä selviytymään kotona. Koti on 
kuitenkin heille vielä paras asumis-
paikka.

Tämänkaltaisia ajatuksia moni jou-
tuu miettimään. Nuorena on lähdetty 
kotoa, ensin opiskelemaan. Työpaikka-
kin on löytynyt kaukaa kotoa. Samoin 
puoliso, jonka kanssa on perustettu yh-
teinen koti. Elämä on kulkenut eteen-
päin, omat lapset ovat kasvaneet. Lo-
milla ja joskus juhlapyhinä on vierail-
tu vanhempien luona.

Erään vierailun aikana huomio 
kiinnittyi äidin käytökseen. Äiti unoh-
ti asioita, sanoja täytyi hakea ja tavaroi-
ta oli oudoissa paikoissa. 

Keskustelu isän kanssa vahvisti asi-
an. Isä kertoi, että äidin muisti on hei-
kentynyt jo pidemmän ajan kuluessa. 
Myös isän liikkuminen oli hankalaa ja 
kaikkia kotitöitä hän ei osannut tehdä. 
Oli siis tullut aika meidän lasten miet-
tiä asioita uudelleen.

Lapsista tai yhdestä heistä voi tul-
la etäomaishoitaja. Huoli ja vastuu lä-
heisen selviämisestä tulevat jokapäiväi-
seksi. Oman perheen asioista huolehti-
misen lisäksi vanhempien asiat vaativat 
runsaasti aikaa. Itsensä jakaminen mo-
neen paikkaan ja ajan riittävyys tuovat 
haasteita jokapäiväiseen elämään.

Koska etäomaishoitaja yleensä itse 
on edelleen työelämässä, hän tarvit-
see joustamista myös työssä. Eteen tu-
lee joskus tilanteita, jolloin täytyy voi-
da lähteä hoitamaan asioita kesken työ-

päivän. Tästä syystä työpaikalla tulee 
miettiä etäomaishoidon ja työn yh-
teensovittamista. Kun työpaikalla tie-
detään tilanne, se on helpompaa.

Oulun seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:n Vaihtopuoti-hankkeessa 
kehitetään toimintaa etäomaishoita-
jien avuksi. 

Tervetuloa tutustumaan toimin-
taamme Omaishoitoa etäälle ja lähel-
le -messuille 28.11. kello 15–18 Oulun 
Diakonissalaitoksen Wegelius-saliin.

Yhdessä etäomaishoitajien kanssa 
luomme toimintamuotoja, joilla etä-
omaishoitajien huolta ja taakkaa voi-
daan helpottaa. 

Samalla luodaan mahdollisuus ver-
taistukeen. Toisten samassa asemassa 
olevien kohtaaminen on monesti voi-
mia antavaa.

Mikäli tunnet olevasi etäomaishoi-
taja tai oma tilanteesi on tulossa sel-
laiseksi, ota yhteyttä. Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset -yhdistys on 
juuri sinua varten.

ANNA-MAijA SAAStAMoiNeN
puotitekijä

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset

elSi SAlovAArA
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!
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Lauantaina 23.11. kello 18 
Kastellin kirkossa pidettä-
vässä Tuomasmessussa ke-
rätään kolehti oululaisel-

le perheelle, jonka koti vaurioi-
tui tulipalossa viime viikon tiis-
taina.

Kolehtiin voi antaa rahaa, 
mutta myös hyväkuntoista tar-
peellista tavaraa. Perheessä on 

kahden kuukauden ja kolmen 
vuoden ikäiset pojat.

– Uskon, että on ihmisiä, jot-
ka haluaisivat jollakin tavalla 
auttaa onnettomuuden kohdan-
nutta perhettä. 

– Tämä on väylä, jonka kaut-
ta apu menee perille suoraan ih-
miseltä ihmiselle, sanoo Karja-
sillan seurakunnan kappalainen 

Erja Järvi.
Lahjoituksia otetaan vastaan 

Kastellin kirkolla lauantaina 
23.11. kello 16 alkaen. 

Mahdolliset ylimääräiset ta-
varat toimitetaan SPR:n Kont-
tiin.

KAtjA KiiSKiNeN

Kolehdilla autetaan 
hätään joutunutta perhettä

Totuuden kertominen     
auttaa lasta kriisitilanteissa
lapsia ei missään nimessä 
pitäisi sulkea ulkopuolelle 
vaikeiden, heitä koskevien 
asioiden käsittelystä, 
vaan heille tulisi kertoa 
totuudenmukaisesti, 
miten asiat ovat.

Tätä mieltä on psykologi 
ja psykoterapeutti Sisko 
Kuumola-Liimatta.

Hän puhui aiheesta vii-
me viikolla Tuiran kirkolla järjes-
tetyssä henkisen huollon koulu-
tuksessa. 

– Usein aikuiset haluavat suo-
jella lasta, ja ajattelevat, että on 
parempi olla puhumatta hänelle 
esimerkiksi perheenjäsenen kuo-
lemasta, Kuumola-Liimatta sa-
noo.

Avoimuus ehkäisee
väärinkäsityksiä
Koulutustilaisuudessa tuli esil-
le esimerkki siitä, mihin asioiden 
kaunistelu voi johtaa.

Eräs nainen oli vielä vanhoilla 
päivilläänkin muistellut lapsuu-
dessa tapahtunutta veljen huk-
kumiskuolemaa. Tuolloin pie-
nelle tytölle oli kerrottu, että ve-
li nukkuu. 

Tyttö oli ihmetellyt, että jos 
veli nukkuu, niin miksi kaikki 
käyvät itkemässä veljen vieressä.

Pahin järkytys syntyi, kun 
”nukkuva” veli oli peitelty maan 
multiin. Sisarelle tuli hätä, miten 
veli nyt pääsee pois sieltä maan 
alta.

– Tällaiset traumaattiset ko-
kemukset voivat seurata aikui-
sikään saakka. Sen vuoksi lapsil-
le tulisikin heti kertoa rehellises-
ti totuus. 

Etenkin, jos lapsi on ollut nä-
kemässä ja kokemassa tapah-
tunutta ja menetys koskee hän-
tä henkilökohtaisesti, Kuumola-
Liimatta toteaa.

Avoimuus estää väärinkäsi-
tyksiä ja totuus tuo turvallisuut-
ta. Samalla kun aikuiset kertovat 
totuuden, luottamus kasvaa.

Se, etteivät aikuiset tue, kuun-
tele ja ymmärrä, voi aiheuttaa va-
kavia esteitä traumaattisesta ti-
lanteesta toipumiselle.

Kuumola-Liimatta käyttää 
esimerkkinä katkelmaa Mika 
Waltarin kirjasta Ihmisen ääni. 

Siinä pieni poika juoksee in-
noissaan äitinsä luokse kerto-
maan, että hän osaa lukea ja uida. 

Poika vaatii, että he kirjoittai-
sivat yhdessä isälle kirjeen ja ker-
toisivat iloiset uutiset.

Äiti sysää pojan pois ja pak-
kaa matkalaukkuaan. Pian joku 
taluttaa pojan pois huoneesta ja 
läimäisee poskelle uhmetellen ei-
kö poika osaa olla hiljaa, vaikka 

hänen isänsä on kuolemassa.
Poika kokee jääneensä tilan-

teessa täysin yksin, että hänen äi-
tinsäkin hylkää hänet.

– Pahinta lapselle voi olla se, 
jos hän kokee, ettei oma äiti, isä 
tai kukaan aikuinen suojellut.

ihmiset kestävät
kriisejä eri tavoin
Pienet lapset eivät Kuumola-Lii-
matan mukaan pysty käsittele-
mään kuin yhtä tunnetta kerral-
laan. 

– Turvattomuuden kokemus 
voi johtaa vihamieliseen, varau-
tuneeseen ja vaativaan käyttäyty-
miseen. Aikuisten tulisi hyväksyä 
kaikki lapsen reaktiot, vaikka se 
onkin vaikeaa.

Lapsi käsittelee asioita leikin 

avulla ja voi myös jumittua trau-
maattisiin leikkeihin.

– Se saattaa olla ilotonta, ikä-
vää ja mielikuvituksetonta. Sitä 
ei kuitenkaan pitäisi kieltää, vaan 
auttaa lasta ratkaisemaan pulma, 
joka jumittumisen aiheutti. Leik-
ki voi palauttaa lapsen psyykki-
sen tasapainon.

Vasta 9–11-vuotiaiden ajatte-
lu on niin kehittynyttä, että he 
voivat ymmärtää monia tunteita 
kerralla.

– Esimerkiksi perheväkivalta-
tilanteissa samalle vanhemmalle 
voi olla yhtä aikaa vihainen sekä 

Sisko Kuumola-Liimatta puhui viime 
viikolla Tuiran kirkolla järjestetyssä 
henkisen huollon koulutuksessa. 

Turvattomuuden 
kokemus voi johtaa 
vihamieliseen, 
varautuneeseen 
ja vaativaan 
käyttäytymiseen. 
aikuisten tulisi 
hyväksyä kaikki 
lapsen reaktiot, 
vaikka se onkin 
vaikeaa.

Sisko Kuumola-Liimatta

w w w. sxc . hu

rakastaa ja pelätä häntä.
Kuumola-Liimatan mukaan 

lapsia ei tueta kriisitilanteissa 
minkään tietyn mallin mukaan, 
vaan auttamisessa on huomioita-
va lapsen ikä ja vointi, perhetilan-
ne sekä lapsen ja perheen elämää 
järkyttävä tapahtuma, josta avun 
tarve seuraa.

– Me ihmiset emme ole samal-
la viivalla siinä, mitä kestämme. 
Lapset ovat herkemmin haavoit-
tuvia. Aikuisten tehtävä on eläy-
tyä heidän tilanteeseensa ja antaa 
turvaa.

– Täytyy muistaa, ettei las-
ta koskaan auteta ilman perhet-
tä. Täytyy olla äidin tai isän syli 
turvana, kun puhutaan vaikeis-
ta asioista. Vain ääritilanteissa 
voidaan joutua siihen, ettei vä-
littömän auttamisen hetkellä ole 
ketään lapselle läheistä aikuista 
läsnä.

Kuumola-Liimatan mukaan 
perhe tulisi nähdä kokonaisuute-
na, jolla on oma tapansa toimia 
ja tarve löytää yhdessä vastauksia 
kipeisiin kysymyksiin.

Jos kriisin aiheuttaa jokin per-
heen ulkopuolinen tekijä, voi per-
he voimakkaammin pitää yhtä ja 
auttaa toinen toisiaan.

Jos kriisin aiheuttaa jokin per-
heen sisällä, on siitä toipuminen 
vaikeampaa ja lähes aina tarvi-
taan ammattiapua.

– Lapsen auttamisessa tär-
keä tavoite on, että hänen tur-
vallisuudentunteensa vahvistui-
si ja hänen kehityksensä jatkuisi 
myönteisesti.

KAtjA KiiSKiNeN

K at ja  K i i s k in e n
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• Toivottavasti joku vapaaeh-
toinen toimintaan innostunut 
henkilö, tai useampikin löy-
tyy! Olin noin 15 vuotta sitten 
yhtenä vastuuhenkilönä sink-
kutoiminnassa ja toiminta sil-
loin lähti todella hyvin liikkeel-
le. Uskon, että tarvetta tällaiselle 
toiminalle on edelleenkin, kun 
vain vapaaehtoinen vetäjä löy-
tyy. Näen sinkkutoiminnan jär-
jestämisen ja tukemisen tärkeä-
nä seurakunnan läheistoimin-
nan muotona. Hieno, että pas-
tori Juha Vähäkangas on tehnyt 
aloitteen toiminnan uudelleen 
käynnistämiseksi.

Osmo Lassi RT:n facebook-sivuilla

toimitus@rauhantervehdys.fi  – Rauhan Tervehdys, Pl 102, 90101 ouluPostia

Vanhuksista säästetään, 
hoiva-ala tahkoaa voittoja

Nyky-Suomessa hoi-
va-alan yritysten pää-
omatulot ovat kasva-
neet huimaavasti. Jopa 

miljoonia euroja voittoa kertyy 
noin vaan. 

 Onneksi ne maksavat edes 
jotakin veroa Suomelle. Siitä 
huolimatta hoivakotien tilan-
ne on kurjistumassa. Toimin-
taa ulkoistetaan muihin mai-
hin, mutta herää epäilys, on-
ko joku osakas toisella puolel-
la maapalloa kiinnostunut Pe-
rämönkkölän hoivakodin leski-
rouvasta. Hyvä, kun tietää, mis-
sä päin Suomi sijaitsee. 

Vanhus maksaa maltaita hoi-
topaikastaan, mutta saako hän 
rahoilleen vastinetta?

Kun rahaa ei kunnilla enää 
ole, säästöjä haalitaan hinnalla 
millä hyvänsä. Vaikkapa van-
husten kustannuksella. Ehkä 
voittorahat syntyvätkin siitä, 
että vanhuksilta leikataan taas 
yksi ateria pois taikka laastari-
lappu saksitaan puoliksi. 

Vanhus eli ihminen ei ole 
enää pääasia. Koko ikänsä uut-
terasti työskennelleen kansalai-
sen tilanne hoitopaikassa voi ol-
la huonompi kuin lehmällä. 

Nautoja ulkoilutetaan ja 
alustoja kuivitetaan. Navetas-

Raha ei haise, 
mutta entä 
ikäihmisten 
vaipat? 

sa ne näyttävät olevan löysästi 
sidottuja. Tuskin niitä uskalle-
taan huumatakaan, koska mai-
dosta tulisi vaarallista. 

Raha ei haise, mutta entä 
ikäihmisten vaipat? Ne kuu-
lemma kestävät pidemmän 
ajankin lorauksia, mutta kuin-
ka epämiellyttävältä se tuntuu 
siistiksi kasvatetusta suoma-
laisesta? Lisänä tuskalliset ma-
kuuhaavat. 

Ainakin kunnallisissa lai-
toksissa hoitohenkilökun-
ta yrittää kiireestä huolimatta 
parhaansa, mutta säästöt pai-
navat päälle. Kas kun edes hoi-
taja itse kerkiää käymään ves-
sassa.

Potilaita ei toki hoputeta 
hautaan, kunhan rahaa virtaa. 
Tulee mieleen runo kilpikon-
nasta. Joissakin etelän maissa 
se käännetään pitkäksi aikaa 
selälleen, jotta se pysyisi tuo-

reena. Pieni kuiva pää, pikku-
ruinen liike -elämä. Rahapa-
ta kiehuu.

Nuoriso ottaa oppia reip-
paista urheilijoista ja poptäh-
distä. Upea kuva ja juttu leh-
dessä. Hiukan huolestuttaa, 
millaisen viestin hoiva-alan 
voittoa kahmivista yritysjoh-
tajista tehdyt haastattelut an-
tavat lapsillemme elämän tär-
keysjärjestyksistä. 

Eräässä kirjassa kerrottiin 
pikkupojasta, joka veisteli jo-
takin pirtin lattialla. Vanhem-
mat kysyivät, että mitä siitä 
tulee. Poika vastasi: "Siitä tu-
lee teille sianpurtilo, saman-
lainen kuin mistä isoisä syö 
tuolla nurkassa."

ritvA-liiSA HArjuMAA
Rovaniemi
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• Viime viikolla julkaistun uu-
tisen mukaan vanhoillislestadi-
olaisissa on paljon seksuaalivä-
hemmistöihin kuuluvia. Asiasta 
kertovat (Kotimaa24) Helsingin 
yliopiston tutkija ja pappi Me-
ri-Anna Hintsala, sekä Pirkan-
maan Setan hengellisen ryhmän 
jäsen Riku Karppinen. 

Hieno kaapista ulostulo, kii-
tos siitä. Taitaa olla vielä paljon 
asioita, joista vanhoillislestadio-
laisen liikkeen johto mieluum-
min vaikenisi.

Nettipalaute 18.11.

• Kiitos Katja Kiiskisen viime 
viikkoisesta Sinappia-kolum-
nista, jossa kirjoitettiin van-
huksen luona vierailemisesta. 
Minäkin olen ollut yksinäinen 
jo pitkään, kun mieheni kuoli 12 
vuotta sitten. 

Vielä on näköjään ihmisiä, 
joilla on aikaa vierailla van-
husten luona. Monilla tuntuu 
olevan niin kauhea kiire koko 
ajan, kuin olisi tuli helmoissa. 

Onneksi Taivaan Isä hoi-
taa meitä, joita kukaan muu ei 
muista.

85-vuotias lukija

Kirkkovuoden pyhä-
päivät kertovat sii-
tä, kuka Jumala on, 
ja mitä hyvää hän 

meille lahjoittaa.
Tuomiosunnuntai on 

kirkkovuoden viimeinen 
pyhäpäivä. Tuomio kuu-
luu elämän käännekoh-
tiin. Lukuvuoden lo-
pussa jaetaan todistuk-
set. Työtehtävän jälkeen 
arvioidaan suoritukset. 
Vuodenvaihteessa kat-
sotaan saldo, voitot ja 
tappiot.

Ei tuomio ole ihmiselle vieras, 
vaikka se voikin olla vastenmie-
linen. 

Moni panee toivonsa siihen, 
että oikeus lopulta voittaa. Rehel-
lisyys maan perii. Paha saa palk-
kansa. Ahneella on ruma loppu. 
Tuomareita tarvitaan, ja lakeja 
on säädettävä, jotta oikeudenmu-
kaisuus toteutuisi. Kaiken tämän 
ymmärtää niin rehellinen ateisti 
kuin hurskas uskovainen.

Viimeinen oikeudenistunto 
alkaa pyhäpäivän evankeliumissa 
kuin amerikkalainen oikeusdraa-
ma: "Kun Ihmisen Poika tulee 
kirkkaudessaan kaikkien enke-
liensä kanssa, hän istuutuu kirk-
kautensa valtaistuimelle. Kaik-
ki kansat kootaan hänen eteensä, 
ja hän erottaa ihmiset toisistaan, 
niin kuin paimen erottaa lampaat 
vuohista.”

Ei vain Isä Jumala, vaan myös 
hänen Poikansa, Kristus, rak-
kauden ja armon lähde, on vaa-
tiva tuomari. 

Sekä lampaat että vuohet tuo-
mitaan tekojensa mukaan. Jos 
olet tehnyt hyvää, pääset vapaak-
si, muuten joudut vastuuseen.

Tässäkö kaikki? Onko viimei-
nen tuomio vain toisinto siitä, 
minkä yleisinhimillinen oikeus-

taju muutenkin tietää oi-
keaksi?

Jos evankeliumia lukee tar-
kemmin, tulee vastaan jotain yl-
lättävää. Ne tuomitaan, jotka ovat 
varmoja, että ovat tehneet hyvää, 
kun taas ne vapautetaan, jotka ei-
vät tiedä tehneensä mitään hyvää.

Jako kahteen toteutuu toisin 
kuin kukaan ennalta arvaa. Kaik-
ki ihmettelevät tuomion perustei-
ta: ”Herra, milloin me…” Milloin 
me teimme hyvää? Milloin me jä-
timme tekemättä?

Kristillinen usko on epäjoh-
donmukainen yhdistelmä oikeu-
denmukaisuutta ja armoa. 

Yhtäältä meidät tuomitaan lai-
minlyöntiemme ja rakkaudetto-
mien tekojemme nojalla, mut-
ta toisaalta meidät armahdetaan 
ilman että edes aavistamme sitä, 
pelkästään Jumalan hyvyyden ja 
armon nojalla.

Tuomiota on syytä arkail-
la, mutta armoa on syytä toivoa. 
Onneksi Jumalalla ja armolla on 
viimeinen sana.

eero HuoviNeN
 emerituspiispa

Tuomiosunnuntaita vietetään tänä 
vuonna 24. marraskuuta. 

Onneksi armolla on 
viimeinen sana

Teemme juttukokonai-
suutta tekeillä olevasta 
virsikirjan lisävihkosta. 
Osallistu jutuntekoon ja 

kerro meille oma näkemyksesi.
Minkä kappaleen haluaisit 

löytyvän tulevasta virsikirjan 

lisävihkosta? Miksi juuri se? 
Onko jotakin, mitä ette mis-
sään nimessä haluaisi lisävih-
koon ja miksi?

Vastaukset voi lähettää jo-
ko sähköpostilla osoitteeseen 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

tai puhelimitse numeroon 044 
5626 450. Liitä vastaukseen 
myös tieto, oletko mies vai nai-
nen, sekä ikäsi.

Jos haluat osallistua arvon-
taan, tarvitsemme myös yhte-
ystietosi.

Osallistu jutuntekoon!
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lasse 
Reijomaalle 
Miehen työ 
-palkinto
Tasa-arvoasiain neuvottelu-
kunta (TANE) myönsi 15. Mie-
hen työ -palkinnon Lasse Rei-
jomaalle, joka on 1980-luvun 
lopulta lähtien tehnyt pitkä-
jänteistä työtä miehiin liitty-
vien tasa-arvoasioiden parissa. 
Pappinakin työskennellyt Rei-
jomaa oli muun muassa perus-
tamassa Lyömätöntä Linjaa Es-
pooseen vuonna 1993.

Lasse Reijomaa on ollut ak-
tiivinen jäsen TANE:n Mies-
jaostossa sen kymmenen en-
simmäisen toimintavuoden 
ajan. Tämän lisäksi Reijomaa 
on toiminut aktiivisesti muun 
muassa Miessakeissa, Amnes-
ty Internationalissa ja Suomen 
Mielenterveysseurassa. Hän on 
myös julkaissut miehiä käsitte-
leviä kirjoja ja tuottanut moni-
naista kuvaa mieheydestä mu-
siikki- ja monologiesityksil-
lään. 

Reijomaa on heittäytynyt 
rohkeasti kohti vaikeitakin ai-
heita ja ollut mukana luomas-
sa miestyölle suuntaa jo use-
amman vuosikymmenen ajan.

Tutkija-
teologi kosi 
luennnollaan
Kirjailija C.S. Lewisin rak-
kauskäsityksestä teologian 
väitöskirjaa tekevä suomalais-
kanadalainen Jason Lepojär-
vi yllätti luentonsa opiskelijat 
kosimalla tyttöystäväänsä. Le-
pojärven luennon aiheena oli 
rakkaus.

Tapahtuman talletti Helsin-
gin yliopiston teologisessa tie-
dekunnassa videolle 15.11. teo-
logian maisteri ja jatko-opiske-
lija Emil Anton.

– Iisan vastausta ei kuu-
lu videolla, koska hän unohti 
sanoa sen ääneen, mutta non-
verbaalinen vastaus lienee sel-
vä! Lopulta hän sai sanotuksi: 
kyllä. "She said yes!" ("Hän sa-
noi kyllä!") toistin luokalle. 

"Now, get out of here, so that 
I can kiss her properly!" ("Nyt 
lähtekää ulos täältä, jotta voin 
suudella häntä kunnolla!") sa-
noin, ja luokka tyhjeni ennä-
tysvauhtia, Jason Lepojärvi 
kertoo Kotimaa24:lle.

Maata kiertelemässä

Kreikan valtio aikoo raken-
nuttaa Ateenaan moskei-
jan.  Suunnitelma eteni 
viime viikolla, kun raken-

tajaksi valittiin tarjouskilvan jäl-
keen neljän kreikkalaisen raken-
nusfirman muodostama yhteen-
liittymä.

Ateenassa ei ole ollut moskei-
jaa sitten vuoden 1832, jolloin 
kreikkalaiset saavuttivat itsenäi-
syyden turkkilaisvallasta. 

Moskeijan puute on herättä-
nyt ihmisoikeusjärjestöissä ar-
vostelua.  Ateena on niiden har-
vojen Euroopan pääkaupunkien 
joukossa, joissa ei ole muslimien 
pyhättöä.

Kreikan hallitus päätti maa-
liskuussa moskeijan rakentami-

sesta, mikä herätti monissa kan-
salaisissa suuttumusta. Kreik-
ka kärsii pahasta talouskriisistä, 
joka on hajottanut kansakuntaa. 
Vihamielisyys siirtolaisia koh-
taa kasvaa ja maan ortodoksinen 
kirkko on vahva.  

Äärioikeistolainen puolue 
Kultainen aamunkoitto on uhan-
nut estää suunnitelman etenemi-
sen. Eräs paikallisista piispoista 
on myös vienyt tapauksen maan 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Piispa toivoo, että tuomioistuin 
kieltäisi rakennushankkeen.

Rakennus maksaa runsaat 
900 000 euroa.  Rakennustyön 
arvellaan kestävän kuusi kuu-
kautta. 

Moskeijaa on puuhattu Atee-

Ateena saa ensimmäisen 
moskeijan liki 200 vuoteen

naan aikaisemminkin, mutta 
suunnitelmista on aina jouduttu 
luopumaan. Muslimien pyhät-
tö aiottiin rakentaa vuoden 2004 
olympialaisiin, mutta aikeesta ei 
tullut mitään.  Erääseen tarjous-
kilpailuun taas ei saatu sopivia 
tarjouksia.

Rakennustyön arvostelijat 
väittävät, että lähes miljoonan 
euron hintalappu on aivan lii-
kaa maassa, joka elää ulkomaisen 
avun varassa. Kuusi vuotta kestä-
nyt lama on suistanut työttömyy-
teen neljäsosan työvoimasta.

Kreikassa asuu lähes miljoo-
na siirtolaista.  Muslimeita yk-
sin Ateenassa arvellaan olevan 
yli 200 000.  He ovat tulleet muun 
muassa Pakistanista, Afganista-

nista ja Bangladeshista.
Muslimit ovat kokoontuneet 

tilapäisissä moskeijoissa kuten 
vanhoissa autotalleissa tai varas-
tohuoneissa. Muslimeita vastaan 
on hyökätty ja ainakin yksi mos-
keija on sytytetty tuleen.

Suunnitellussa moskeijassa on 
tilaa noin 600 neliömetriä. Siinä 
ei ole minareettia.

Rakennus aiotaan pystyttää 
käytöstä poistettuun laivastotu-
kikohtaan. Alueen asukkaat ovat 
protestoineet moskeijaa vastaan 
äärioikeistolaisen Kansallinen 
rintama -liikkeen johdolla.

PeKKA HeliN

Lähde: WorldWide Religous News

uusia jouluperinteitä 
uudelle oululle
oulussa järjestetään 
marraskuun viimeisenä 
päivänä aivan uudenlainen 
joulumusiikkitapahtuma.

Oulun kaupunginteatteril-
ta lähtee liikkeelle lyhty-
kulkue, joka huipentuu 
suureen Hoosianna-juh-

laan Oulun tuomiokirkon edus-
talla. Kulkueen matkan varrel-
la on kuoroja, jotka laulavat kai-
kille tuttuja jouluisia lauluja. Kul-
kue kasvaa edetessään, sillä kuo-
rot liittyvät siihen mukaan.

– Kulkue itsessään ei laula, 
vaan kohtaa matkansa varrel-
la musiikkiesityksiä, kertoo Ou-
lun hiippakunnan tuomiokapi-
tulin hiippakuntasihteeri Raimo 
Paaso.

Hän kertoo, että tapahtuman 
pohjana on samana iltana pidettä-
vät seiminäyttelyn avajaiset kau-
punginteatterilla.

– Lyhtykulkue lähtee liikkeelle 
avajaisten jälkeen. Kulkuetta joh-
dattaa avajaisissa esiintynyt poi-
kakuoro.

Kaikilla kuorolaisilla, joita on 
yhteensä yli neljäsataa, on lyhdyt. 
Myös ylimääräisiä lyhtyjä on va-
rattu jonkin verran. Ne jaetaan sa-
tunnaisesti yleisön joukkoon.

Paaso toivoo, että ihmiset tuli-
sivat mukaan heti kulkueen alusta.

– Esiintymässä on 17 erilaista 
musiikkiryhmää, joten kuulem-

me monenlaista laulua. Siinä on 
aika hyvä läpileikkaus oululai-
seen kuoromusiikkiin.

juhla vaikuttaa
liikennejärjestelyihin
Kulkue etenee tuomiokirkolle 
Rotuaarin kautta.

Neljäsataa kuorolaista ja yleisö 
lyhtyineen on vaikuttava näky pi-
menevässä illassa. Joukko tarvit-
see myös melkoisesti tilaa, joten 
Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli on anonut Oulun kaupun-
gilta lupaa sulkea tuomiokirkon 

edestä kulkevan osuuden Kirk-
kokatua.

– Rotuaarilta Kirkkokatua pit-
kin tuomiokirkolle on tarkoitus 
kulkea poliisisaattueessa. Apuna 
on myös vapaaehtoisia liikenteen-
ohjaajia.

– Olemme myös järjestäneet 
paikalle äänentoiston, jotta kaik-
ki kuulevat, mitä juhlan ytimes-
sä tapahtuu.

Hoosianna-juhla tuomiokir-
kon edustalla alkaa oululaisen 
Leevi Madetojan säveltämällä 
Arkihuolesi kaikki heitä -laulul-

la, johon osallistuvat niin kuorot 
kuin yleisökin.

– Juhlassa kaikki musiikki on 
ennestään tuttua, sellaista, jonka 
kaikki osaavat, Paaso kertoo.

Lisäksi juhlassa on puhallin-
musiikkia Viventin esittämänä, 
Raamatun tekstejä sekä yhteis-
lauluna Maa on niin kaunis.

Päävastuussa tapahtumasta on 
Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli. Järjestelyissä ovat mukana 
myös Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta sekä Oulun kaupunki.

KAtjA KiiSKiNeN

Lyhtykulkue lähtee 
Oulun kaupunginteatterin 
edestä lauantaina 30.11. kello 17.30 
ja suuntaa Oulun tuomiokirkon 
edustalle, jossa on Hoosianna-juhla 
kello 18–18.30.

Matkaa kaupunginteatterilta Rotuaarin kautta tuomiokirkolle kertyy noin 1,2 
kilometriä. 

© O u lu n kau p u n k i  2013

esiintymässä 
on 17 erilaista 
musiikkiryhmää, 
joten kuulemme 
monenlaista laulua. 
Siinä on aika 
hyvä läpileikkaus 
oululaiseen 
kuoromusiikkiin.
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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

Herättäjän päiviä: su 24.11. klo 10.00 messu Karjasillan kirkossa ja  
klo 12.00 seurat kirkossa, Nokelantie 39, Oulu
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 21.11. klo 19.00 Väinölässä, Piippola,  
su 24.11. klo 13.00 Sari ja Jouni Kajulalla, Päiväniementie 9, Rantsila,  
ti 26.11. klo 18.00 Eeva ja Yrjö Halmesmäellä, Meijeritie 2 A 5, Liminka, 
to 28.11. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa
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
”Tulla jo sun valtakuntasi suo”: Miesten adventtitapaaminen Kainuun 
Opistolla Mieslahdessa la 14.12. 2013 klo 10.00 alkaen. Ilm. ja tied. 
Kainuun Opisto 020 785 6830.
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 24.11. UH kirkkopyhä Kempele. 
Messu klo 10 + kahvi+seurat,  
N. Karjalainen, V. Simojoki.
Su 24.11. klo 14. Seurat, Oulu. 
Niilo Pesonen.
Ma 25.11. klo 14. Raamattupiiri.
Ma 25.11. klo 18.30. 3K, M.Pouke.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + Kahvi.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

 
 
 
    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 24.11. klo 17 
Pateniemen kirkossa  
Saarnaa pastori Mika Pouke   

Lapsille omaa ohjelmaa; kirkkokahvit. 
Järj.  Suomen Raamattuopisto, Kylväjä, Tuiran srk. 

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Su 24.11. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 27.11. klo 14 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

Kipeä ja kaunis rinnakkain

Oululaisen Pauliina Rau-
halan esikoisteoksesta 
tuli syksyn kirjatapaus. 

Taivaslaulu on py-
synyt Mitä Suomi lukee -listan 
kärkiviisikossa elokuusta alka-
en. Oulussa Taivaslaulu rikkoi 
kirjastojen varausennätyksen ja 
tälläkin hetkellä yli 700 ihmis-
tä jonottaa sitä luettavakseen 
Oulun kaupunginkirjaston va-
rauslistalla. Vastikään kirja va-
littiin myös vuoden kristilli-
seksi kirjaksi Helsingin kirja-
messuilla.

Oululainen äidinkielenopetta-
ja osasi ennakoida, että kirja he-
rättää keskustelua.

– Mutta se, mihin asioihin jul-
kisuudessa on tartuttu, on men-
nyt kyllä jossain määrin eri taval-
la kuin ajattelin.

– Kustantamo viestitti jo ke-
väällä ennen kirjan julkaisemis-
ta, että sillä on vahvat odotukset 
Taivaslaulun kaunokirjalliseen 
puoleen liittyen.

Esikoisteoksen pohjalta raken-
netut kohuotsikot tulivat yllätyk-
senä niin kirjoittajalle kuin kus-

tantamolle.
– Itselleni vaikeinta on ollut 

lukea iltapäivälehtien karkeita 
synnytyskone-otsikoita.

Äiti voi onnitella itseään, kun 
on saanut kasvatettua vauvan 
yksivuotiaaksi, Maria sanoi ja 
katsoi lempeästi. Mun mielestä 
yksivuotissynttärit onkin 
oikeastaan enemmän äidin 
juhla. Silloin yksi työ on tehty. Ja 
uusi voi alkaa, minä lisäsin heti 
mielessäni. 

Rauhala kehuu kustantamoltaan 
Gummerukselta saamaansa tu-
kea.

– Minulla on ollut hyvä kus-
tannustoimittaja ja taustatiimi. 
Olen saanut esikoiskirjailijoille 
annettavan mediakoulutuksen. 

– Siihen, että julkisuus keskit-
tyykin kirjani uskonnollisen yh-
teisön toimintatapojen ruotimi-
seen eikä kaunokirjalliseen puo-
leen olisin ehkä näin jälkikäteen 
ajatellen tarvinnut valmennusta.

Itseään suojellakseen Rauha-
la ei ole lukenut lainkaan Taivas-

laulua koskevaa nettikeskustelua.
– Olen kyllä tietoinen, että siel-

lä on paljon keskustelua kirjasta-
ni ja sen aiheesta.  Voimakkaim-
mat mielipiteet kirjastani saatta-
vat olla ihmisillä, jotka eivät ole 
kirjaa edes lukeneet.

Haastatteluja Rauhala antaa 
enää harvakseltaan, koska ei ha-
lua olla mikään lestadiolaisuuden 
kommentaattori, jolta voi kysyä 
mitä tahansa herätysliikkeeseen 
liittyvää. 

Mieluummin Rauhala puhui-
si Taivaslaulun kielen toimivuu-

Taivaslaulun alku, juonenkäänteet ja loppu olivat Pauliina Rauhalan mielessä melko valmiina jo viisi vuotta sitten. Pari vuotta kestäneen kirjoitusprosessin aikana ne myös säilyivät, eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja edes 
ajateltu. Rauhala ideoi ja suunnittelee jo seuraavaa kirjaansa.

M inna Ko l i s t a ja
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desta tai tarinan kuljetuksesta, 
esikoiskirjansa kaunokirjallises-
ta ulottuvuudesta.

Kustantaja lähettää Rauhalal-
le kaiken palautteen, jota kirjasta 
tulee Helsinkiin. Nämä palautteet 
ovat olleet pääsääntöisesti myön-
teisiä.

– Sekä liikkeen sisältä että sen 
ulkoa, Rauhala täsmentää ja näyt-
tää katkelman eräästä kirjeestä:

”Olen pohtinut tätä teemaa 
mielessäni, rukoillut, että joku 
taitava loisi tästä pahasta jotain 
joka liikuttaa ihmisyyden syvim-
piä pohjavirtoja, jotain joka näyt-
täisi toivon näköalan. Rukoukse-
ni on kuultu.”

Ja toisesta:
”Mitään näin avointa, alkuvoi-

maista, kivuntäyteistä ja rakasta-
vaa en ole äitiydestä lukenut, tus-
kin uskostakaan.”

Ensin huutavat lapset ja sitten 
huudan minä, ensin itkevät lapset 
ja sitten itken minä. Ulkona 
käymisestä on tullut päivän suurin 
saavutus.

– Taivaslaulu on toisenlainen rak-
kausromaani. Se kertoo äitiydes-
tä ja naisen väsymyksestä. Vä-
symyksen vastapainoksi halusin 
kirjoittaa myös onnellisen rak-
kauden. Rakkauden, joka ei väis-
ty viereltä eikä aseta ehtoja.

– Teemoja ovat usko, rakka-
us, naiseus, äitiys, isyys, miehe-
ys, voimavarojen rajallisuus. Ne 
ovat aika yleisinhimillisiä teemo-
ja, vaikka tapahtuvat yhdessä us-
konyhteisössä.

Rauhala piti velvollisuutenaan 
kirjoittaa vanhemmuudesta ja 
jaksamisesta. 

– Onhan äidin väsymyksestä 

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

  

Viimeinen 
palvelus

Uskoontulooni vaikutti kenties eniten eloku-
va Viimeinen palvelus. Vuonna 1987 val-
mistuneen filmin keskeisimmissä rooleissa 
ovat Mickey Rourke ja Bob Hoskins. 

Bob Hoskins on suosikkinäyttelijäni, sillä Ka-
levan vuosinani joku huomasi yhdennäköisyyteni 
hänen kanssaan. Minua kutsuttiinkin Hoskinsik-
si tai Boboksi.

Muuan kollega toi kerran minulle Hoskinsin 
kuvan ja väitti hänen näyttävän enemmän minulta 
kuin itseltään. Tunnesiteeni näyttelijään on vahva, 
varsinkin kun hän näytteli tuossa mainiossa elo-
kuvassa.

Pidän Hoskinsin puolia ja olen surullinen hänen 
uransa alamäestä. Jokin aika sitten hän ilmoitti lo-
pettavansa näyttelemisen. Bobilla ei mene hyvin.

Tykkään myös Mickey Rourkesta, koska hän on 
rohkea räyhääjätyyppi, joka joutuu alituisesti vaike-
uksiin. Hänenkin uransa on ollut pahasti katkolla. 

Ihailen rohkeita ihmisiä, en pullasorsia.
Mutta sitten itse elokuvaan. 
Rourke näyttelee IRA-terroristi Martin Fallonia, 

joka elokuvan alussa yrittää räjäyttää brittiarmei-
jan ajoneuvoja, mutta surmaakin vahingossa  kou-
lubussillisen lapsia.  

Syyllisyyden riivaama Fallon pakenee Lontoo-
seen ja joutuu Hoskinsin näyttelemän katolisen 
isä Michael Da Costan hoteisiiin. Muuan gangsteri 
värvää Fallonin tekemään salamurhan, mutta vaatii 
häntä myös surmaamaan isä Da Costan, koska tä-
mä saa tietää liikaa. Fallon ei suostu surmaamaan 
hengenmiestä.

Lopulta Fallonia jahtaavat gangsterit ja IRA, joka 
pitää häntä turvallisuusriskinä.  

Elokuvan loppukohtauksessa kirkossa käydään 
kamppailu Fallonin ja gangsterin välillä. Fallon 
haavoittuu kuolettavasti ja on suistumaisillaan par-
velta alas, mutta hän onnistuu tarrautumaan Kris-
tuksen patsaaseen. 

Hengenmies kehottaa Fallonia pitämään patsaas-
ta tiukasti kiinni. 

Vuorosana on tarkkaan harkittu. Fallon tarraa 
Vapahtajaan.

Lopulta Fallon ja patsas romahtavat alas. Isä Da 
Costa haluaa pelastaa lattialla viruvan, katuvan ter-
roristin, joka ei usko saavansa anteeksi. Hänhän on 
lastensurmaaja: Voiko muutama katuva sana estää 
iankaikkisuuden helvetissä?

Voi. Fallon tunnustaa pahat tekonsa, saa Da Cos-
talta synninpäästön ja pelastuu. Jumalan armo riit-
tää, vaikka tappaisi lapsia.

Loppukohtauksen ansiosta tajusin älyllisellä ta-
solla mitä armo on. Olen nauttinut siitä jo 24 vuotta.

Ja elokuva, se on siunattu, vaikka sanoisitte mi-
tä tahansa.

PeKKA HeliN

Sinappia

Palveluja tarjotaan

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Hautauspalveluita

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19
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ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kipeä ja kaunis rinnakkain

läpi 
kirjoitusprosessin 
mietin, miten 
kirjoitan näistä 
asioista oikein.

Tuon Taivaslaulussa 
esille uskon raskaan 
ristin ja syvän lohdun 
– lohtupuoli vain 
on jäänyt monissa 
uutisoinneissa 
huomiotta.

kirjoitettu paljonkin, mutta us-
konnollinen miljöö tuo toki tari-
naan omat ulottuvuutensa.

– Perheiden hyvinvointia pi-
täisi pitää paljon enemmän esil-
lä. Jokaisella lapsella tulisi olla 
mahdollisuus turvalliseen ja ra-
kastavaan yhteyteen vanhempan-
sa kanssa.

– Ajattelen niin, että perheen 
jaksamisen kysymyksissä pitää 
päätösvallan olla perheellä itsel-
lään, ei millään ulkopuolisella 
raadilla.

Olen miettinyt, että jos kaikki 
sellaiset maalaisi varpaankynnet 
punaiseksi, joiden on vaikea 
ymmärtää uskovaisen naisen 
osaa, meitä punakyntisiä olisi 
aika paljon. Tekisi mieli perustaa 
punakyntisten salaseura. 
Rauhanyhdistyksellä pidettäisiin 
sukkia ja ihmisten ilmoilla, mutta 
omissa naistenilloissa oltaisiin 
avojaloin ja puhuttaisiin kivusta, 
jota ei saa muualla sanoa.

kaus ja rakkaudettomuus.
– Tuon Taivaslaulussa esil-

le uskon raskaan ristin ja syvän 
lohdun – lohtupuoli vain on jää-
nyt monissa uutisoinneissa huo-
miotta.

– Vanhoillislestadiolaisessa yh-
teisössä kasvaneena näen uskossa 
myös monia kauniita merkityk-
siä, joista haluan pitää kiinni.

Saarnan jälkeinen virsi on yksi 
kauneimmista. Minä haluan 
uskoa. Sinne, sinne taivaaseen 
tahdon iloon iäiseen.

Rauhala muistaa kirjoittamispro-
sessin varrella tunteneensa pel-
koa siitä, saako kirjoitettua tari-
nan niin, että onnistuu pitämään 
kiinni omasta kertojanäänestään.

– Mietin, että joku toinen voi-
si olla oikeampi henkilö kirjoitta-
maan tästä aihepiiristä. Toisaal-
ta sisäinen tarve kirjoittaa oli voi-
makkaampi.

– Painin kyllä eettisten kysy-
mysten kanssa. Kun kirjoittaa 
perheiden jaksamiseen liittyvistä 
asioista, törmää väistämättä eet-
tisiin kysymyksiin. 

– Läpi kirjoitusprosessin mie-
tin, miten kirjoitan näistä asiois-
ta oikein.

Kirjan julkaisemista seuran-
nut keskustelu on Rauhalalle to-
diste siitä, että tarve tällaiseen 
keskusteluun on suurta.

Taivaslaulun teemojen vas-
taanotossa on ollut iso ero sen 
mukaan, minkä ikäinen lukija 
on ollut.

– Lestadiolaisen herätysliik-
keen piirissä on sukupolvien vä-
linen ero puhumisen kulttuuris-
sa. Nuorilla on tarve puhua avoi-
memmin, Rauhala näkee.

MiNNA KoliStAjA

Kursivoidut tekstit ovat lainauksia 
Taivaslaulu-romaanista.

Pauliina Rauhala vierailee Oulun 
pääkirjaston Pakkalan salissa 
Pohjoista kirjallisuutta -illassa 
tänään torstaina 21.11. kello 18. 

Taivaslaulua ei pidä lukea oma-
kohtaisena kuvauksena, vaikka 
kirjoittajalla onkin juuret van-
hoillislestadiolaisuudessa.

– Totta kai ammennan teok-
seen omasta taustastani ja herä-
tysliikkeen miljööstä. Mutta Tai-
vaslaulun Viljan tarina ei ole mi-
nun tarinani. Se on fiktiivinen.

Rauhala sanoo, että tavoittee-
na oli luoda monisävyinen tari-
na, jossa kulkevat rinnakkain se-
kä kipeät että kauniit asiat.

– Armo ja armottomuus. Rak-
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radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi
Su 24.11. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa puhuu Karjasillan kirkon 
pastori Heikki Karppinen. Aihee-
na on tuomiosunnuntai ja Jeesuk-
sen kuninkuus.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 sanajumalanpalvelus Ou-
lunsalon kirkosta. Jumalanpalve-
luksen toimittaa Jukka Joensuu, ja 
kanttorina on Tuomo Kangas.
Klo 11.15 Armonpulla-ohjelmassa 
on haastateltavana Tuiran seura-
kunnasta omaishoitaja Taisto Su-
tinen. MB.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusin-
ta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa kerrotaan Hoosianna-
juhlasta, joka järjestetään Oulun 
tuomiokirkon edustalla lauantai-
na 30.11. MP.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin klo 16.20.
Pe 22.11. klo 14.40 Päivän valin-
nassa pastori Kimmo Kieksi Kar-
jasillan seurakunnasta kertoo työ-
paikkojen jouluhartauksista, joi-
hin voi pyytää papin mukaan. MP.
Ke 27.11. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. Vanhoillislestadiolai-

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

suus on suurin herätysliikkeem-
me ja se kattaa koko Suomen. Eni-
ten jäseniä asuu Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla, Helsingin seudulla 
sekä Koillismaalla. Rauhanyhdis-
tyksiä on perustettu 1800-luvul-
ta saakka ja nykyään niitä on noin 
200. Oulun kupeessa Kempeleessä 
asuva Pirjo Luokkala kertoo van-
hoillislestadiolaisesta uskostaan. 
Hän on 14 lapsen äiti, ja on elä-
mässään edistänyt lasten ja nuor-
ten hyvinvointia sekä työssään et-
tä luottamushenkilönä. Millä mie-
lin hän on seurannut keskustelua, 
jota vanhoillislestadiolaisuudesta 
on käyty julkisuudessa? Uusinta 
kesäkuulta 2012. MP.
Ma 25.11. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa puhutaan rukouksesta mys-
tiikan näkökulmasta. Mukana on 
pastori Jari Flink Haukiputaan seu-
rakunnasta. Alueellinen lähetys. 
Ohjelmaan voi lähettää esirukous-
pyynnön osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/rukousradio.
Klo 21.35 Elämänkoulu. "Siinä 
meni koko omaisuus ja lauluääni". 
Oululainen muusikko, Maanalai-
nen armeija -gospelyhtyeestä tut-
tu Mika Kalmi muistelee perheen-
sä vaikeita vuosia homeongelma-
asunnoissa. Haastattelijana Marja
Blomster. MB

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 24.11. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa puhuu Karjasillan kirkon 
pastori Heikki Karppinen. Aihee-
na on tuomiosunnuntai ja Jeesuk-
sen kuninkuus.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 24.11. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta.

radio Yle 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 24.11. klo 10 jumalanpalvelus 
Sievin kirkosta. Virret: 160, 126,
162, 324:1,4-5, 339:2,4.
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

Maanantaina 25.11. kel-
lo 18–19.15 Rukous-
radiossa puhutaan 
rukouksesta mystii-

kan näökulmasta. Vieraana on 
pastori Jari Flink Haukiputaan 
seurakunnasta.

Ohjelmassa rukoillaan Ou-
lun seudun ihmisten lähettämi-
en aiheiden puolesta.

Oman esirukouspyynnön voi 
lähettää osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/rukousradio, sähkö-
postilla: radiostudio.oulu@evl.
fi ja postitse Oulun seurakun-
tayhtymä/Rauhan Asema, PL 

122, 90101 Oulu.
Rukousradiossa keskustel-

laan ihmiselämän kipukohdista 
ja tuodaan toivon näköaloja vai-
keiden asioiden keskelle. Juma-
la on heikoissa väkevä, ja hänen 
rakkautensa ja armonsa merki-
tys korostuu usein silloin kun 
omat voimat loppuvat.

Lähetyksen tuottaa Oulun 
ev.lut. seurakuntien mediatoi-
mitus Rauhan Asema.

Toteutuksessa on mukana 
Oulun ev.lut. seurakuntien hen-
gellisen työn tekijöitä eri työ-
aloilta.

Perjantaina 29.11.2013 Tuomiokirkossa klo 19.00

Suuri
Joulukonsertti

Jouni
Kokkoniemi

Merikosken laulu
johtaa Marita Kaakinen
Vaskiveikot
johtaa Mauri Kinnunen
Maija Tynkkynen urut
Jorma Tikkinen trumpetti
Oulun NMKY:n
Mieslaulajat
johtaa Ahti Sepp

Niina
Kähönen

Ohjelma 15 €

Juuri sinua kaivataan patavahdiksi!
Tule auttamaan joulupatakeräykseen 

16.-23.12.2013 

Pelastusarmeijan joulupata-
infotilaisuus to 28.11. kello 17.30 

Pakkahuoneenkatu 17, Oulu 
Lisätietoa oulu.osasto@pelastusarmeija.fi

-Muutot ja kuljetukset 
-Pakkaustarvikkeet 
-Muuttolaatikot 
-Varastointi 

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU  www.haverinen.fi 

• 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

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 22.11. klo 19.30 Lift Up-ilta. Su 24.11. klo 
10 – 16 MUSIIKKI- JA KIRJALLISUUSPÄIVÄ & 
LÄHETYSMYYJÄISET. Lähetyslounas ja kahvio.
Klo 11 Jumalanpalvelus, Pertti Lukkarila, Pasi 
Markkanen, Joel Hallikainen. Seimi, pyhäkoulu ja 
lastenkokous. Klo 14 ”Kahdet askeleet” gospel-

konsertti, Joel Hallikainen. Ke 27.11. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi 
Markkanen, Pirjo Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 28.11. klo 12 Päiväpiiri.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

  Su 24.11. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00.  
Kannatusryhmä klo 13.00.

Ma 25.11. Koti-veljesliitto klo 13.00.
To 28.11. Joulupata Info klo 17.30.

             TULE, OLET AINA TERVETULLUT !

To 21.11. klo 19 Rukousilta, Katariina ja Hannu Neuvonen. Pe 22.11. Varkki-
ilta. Su 24.11. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ club, Mika Martinmäki, 
Risto Wotschke, aihe: 1 Kor 5. Ma 25.11. klo 18 Seurakunnan syyskokous 
(jäsenille). Ke 27.11. klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa!

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Su 24.11. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

Ma 25.11. klo 12.00 RUKOUSHETKI
Ke 27.11. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Rauhan 
Tervehdys on 

myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi

Kirkkohallituksen täysis-
tunto päätti 19.11. istun-
nossaan jakaa seurakun-
tatyön kunniamerkit nel-

jälle kirkon työssä ansioituneel-
le henkilölle.

Merkeistä kaksi tuli Oulun 
hiippakuntaan. Kunniamerkin 
numero 28 sai hallinto-oikeu-
den tuomari Pirjo Pyhäjärvi ja 
numeron 30 rovasti Hannu Oja-
lehto.

Ojalehto jäi lokakuun alus-
sa eläkkeelle Tuiran seurakun-
nasta, jonka palveluksessa hän 

toimi vuodesta 1980, vuodes-
ta 1989 lähtien kirkkoherrana. 
Ojalehdolla on kokemusta myös 
kirkon yhteisistä tehtävistä: hän 
on vaikuttanut muun muassa 
kirkolliskokouksessa, Kirkko-
palvelut ry:n hallituksessa se-
kä Oulun hiippakunnan ases-
sorina.

Ojalehto toimii edelleen seu-
rakuntalehti Rauhan Terveh-
dystä julkaisevan Rauhan Ter-
vehdys ry:n hallituksen puheen-
johtajana.

Seurakuntatyön kunniamerkkejä 
myönnettiin oulun hiippakuntaan

Rukousradio kutsuu yhteiseen 
rukoukseen radion äärelle
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Matt. 25: 31-46
Jeesus sanoi opetuslapsille:
”Kun Ihmisen Poika tulee 
kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä 
kanssa, hän istuutuu kirkkautensa 
valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan 
hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset 
toisistaan, niin kuin paimen erottaa 
lampaat vuohista. Hän asettaa 
lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle 
puolelleen. Sitten kuningas sanoo 
oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa 
tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte 
nyt periä valtakunnan, joka on ollut 
valmiina teitä varten maailman 
luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te 
annoitte minulle ruokaa. Minun oli 
jano, ja te annoitte minulle juotavaa. 
Minä olin koditon, ja te otitte minut 
luoksenne. Minä olin alasti, ja te 
vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te 
kävitte minua katsomassa. Minä olin 
vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: 
’Herra, milloin me näimme sinut 
nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai 
janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 
Milloin me näimme sinut kodittomana 
ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja 
vaatetimme sinut? Milloin me näimme 
sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme 
sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: 
’Totisesti: kaiken, minkä te olette 
tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä 
veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan 
oleville: ’Menkää pois minun luotani, te 
kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu 
Saatanalle ja hänen enkeleilleen. 
Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet 
minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta 
te ette antaneet minulle juotavaa. Minä 
olin koditon, mutta te ette ottaneet 
minua luoksenne. Minä olin alasti, 
mutta te ette vaatettaneet minua. Minä 
olin sairas ja vankilassa, mutta te ette 
käyneet minua katsomassa.’
Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin 
me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, 
kodittomana tai alasti, tai sairaana tai 
vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ 
Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: 
kaiken, minkä te olette jättäneet 
tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, 
sen te olette jättäneet tekemättä 
minulle.’
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen 
rangaistukseen, mutta vanhurskaat 
iankaikkiseen elämään.”

Alaston rovasti
Kirkkovuoden viimeinen sunnuntai on saanut pelkoa herättävän liikanimen, tuomi-
osunnuntai. Päivän raamatuntekstit vilisevät tulisia järviä, sinettejä, valtaistuimia eli 
kaikkia voiman ja vallan symboleja.

 Tuomiosunnuntaita ei kannata kuitenkaan suoralta kädeltä yhdistää muihin tuomio-
alkuisiin kirkollisiin sanoihin. Esimerkiksi tuomiokapituli ja tuomiorovasti tulevat lati-
nan domus-sanasta, joka tarkoittaa taloa. Tuomiokapituli on siis talo, jossa luetaan Raa-
mattua ja tuomiorovasti on sen talon pappi. 

Tuomiosunnuntaista onkin siis yllättävän pitkä matka tuomiorovastiin. Tuomiokirk-
koseurakunnan kirkkoherralla ei siis ole mitään erityistä tuomionjulistajan tehtävää kir-
kossa, pikemminkin lukutoukan rooli.

 Tuomiosunnuntain kunnioitusta ja pyhää pelkoa sisältävä luonne sai eräässä maa-
laispitäjässä huvittaviakin piirteitä. Tuomiosunnuntain evankeliumitekstinä on tapana 
lukea Matteuksen evankeliumin 25. luvun kohta, jossa Jeesus kertoo opetuslapsilleen 
maailman lopusta. Vanha rovasti luki tekstiä arvokkaasti harvakseltaan: ”Minun oli 
nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. 
Minä olin sairas, ja te vaatetitte minut. Minä olin alasti, ja te kävitte minua katsomassa.” 

Samassa kirkkokansa heräsi horroksestaan. Siis mitä se rovasti oikein viimeksi sanoi? 
Taisi mennä paimenella rivit kohtalokkaasti sekaisin. ”Minä olin alasti, ja te kävitte 
minua katsomassa!” Miltähän vanha rovasti näyttäisi Aatamin asussa? Se ajatus kävi 
varmasti monen mielessä.

Viimeisellä tuomiolla pelottelu ei taida kovinkaan paljon enää kirkkokansaan purra. 
Tuomiosunnuntaina kannattaisikin kuoleman jälkeisen elämän sijaan keskittyä pohti-
maan, onko elämää ennen kuolemaa?.

MiKKo SAlMi
Pastori, Rauhan Aseman toimituspäällikkö

Sanan aika
Sunnuntai 24.11.2013
Psalmi: Ps. 143: 1-10
1. lukukappale: Dan. 7:9-10, 13-14
2. lukukappale: 2. Tess. 1:3-10
Evankeliumi: Matt. 25:31-46
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Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.11.2013

Tähtipoika seikkailee 
lyhytelokuvissa 

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

Kuusi Tähtipoika-ly-
hytelokuvaa saa en-
si-iltansa Oulus-
sa elokuvateatteri 

Finnkino Plazassa perjan-
taina 22. marraskuuta kel-
lo 17 Oulun kansainvälisel-
lä lasten- ja nuorteneloku-
vafestivaalilla. Näytökseen 
on vapaa pääsy.

Tähtipoika-lyhyteloku-
vat kertovat kuusi pientä 
tarinaa: Disco, Kenkäkaup-
pa, Maali, Muuri, Olohuo-
ne ja Onnikka. 

Tarinat ovat itsenäisiä, 
mutta muodostavat tee-

mallisesti yhtenäisen ko-
konaisuuden. 

– Elokuvat käsittelevät 
ihmisyyden perusteemo-
ja, joista niin lapset kuin 
aikuisetkin voivat löytää 
yhtymäkohtia omaan elä-
määnsä. Jokaisessa tari-
nassa syntyy oivallus jos-
tain tärkeästä, kuvailee ly-
hytelokuvien ohjaaja Hen-
ri Turunen Klaffi Tuotan-
not Oy:stä.

Yhteisen teeman lisäk-
si yhdistävänä tekijänä voi 
kaikista tarinoista löytää 
Tiernapojista tutun Tähti-

poika-hahmon. 
Lyhytelokuvat on kuvat-

tu Oulussa, ja niissä esiin-
tyvät henkilöt ovat oulu-
laisia.

Ensi-illan jälkeen Täh-
tipoika-lyhytelokuvat tu-
levat näkyville myös muun 
muassa Youtubeen, Oulun 
kaupungin UBI-näytöille ja 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
nettisivuille. 

Elokuvat ovat myös osa 
Lastenkirkon Tähtipoika-
joulukalenteria, joka avau-
tuu 1. joulukuuta lasten-
kirkko.fi-sivustolla. Joulu-

kalenterin voi ladata myös 
mobiilisovelluksena.

Tähtipoika-lyhytelo-
kuvat on tuottanut Oulun 
ev.lut. seurakuntien Rau-
han Asema ja toteuttanut 
Klaffi Tuotannot Oy. 

Ohjauksesta vasta-
si Henri Turunen ja kuva-
uksesta Matias Partanen. 
Käsikirjoitustiimissä olivat 
Kimmo Paananen, Mika 
Ronkainen ja Teija Ruo-
kamo Klaffi Tuotannot 
Oy:stä sekä Mikko Salmi 
Rauhan Asemalta.

Kerro toiveesi uuden 
Onko järkeä uskoa? 
-keskustelusarjan aiheiksi

Oulun tuomiokirk-
koseurakunta to-
teuttaa ensi vuo-
den alussa kaikille 

avoimen, uuden Onko jär-
keä uskoa? -keskustelusar-
jan. 

Iltojen sisällöt rakenne-
taan seurakuntalaisten toi-
veiden mukaan. 

– Illoissa halutaan pu-
reutua seurakuntalaisia 
kiinnostaviin aiheisiin. 

– Kokemukseni mukaan 
esimerkiksi elämän ja kuo-

leman kysymykset sekä 
hengellisyyden kokeminen 
ovat ihmisten arjessa läs-
nä ja aiheita, joita he mie-
lellään pohtivat. Mahdol-
lisuuksia iltojen teemoiksi 
on siis monia, Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan 
kappalainen Anna-Mari 
Heikkinen sanoo.

Keskusteluillat järjes-
tetään sunnuntaisin 12.1., 
26.1., 9.2., 23.2., 9.3. ja 23.3. 
kello 17–18 uuden Keskus-
tan seurakuntatalon isossa 

salissa, osoitteessa Isokatu 
17. Tilaisuudet aloitetaan 
kahvituksella kello 16.30.

Itseä kiinnostavia kysy-
myksiä ja ideoita keskuste-
luiltojen sisällöiksi voi lä-
hettää 15. joulukuuta as-
ti osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/keskustelusarja.

Kaikki kysymykset ja 
ideat otetaan huomioon ti-
laisuuksien suunnittelussa. 

Keskustelusarjassa on 
mukana Tuomiokirkko-
seurakunnan työntekijöi-

tä ja seurakuntalaisia, jot-
ka kertovat oman tarinan-
sa iltojen teemoista.

Lisätietoja antaa Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Anna-Mari 
Heikkinen numerossa 040 
575 2718 ja sähköpostilla 
anna-mari.heikkinen@evl.
fi. Heikkiselle voi lähettää 
myös aihetoiveita, mikäli 
internetin käyttö ei tunnu 
luontevalta. 

Kuva on lyhytelokuvasta Olohuone. 

K la f f i  Tu o t a nn o t  O y
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KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 21.11. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, 
joilla on kehitysvammainen lapsi. Kanttori Taina Vou-
tilainen laulattaa.
Keskustelukerho ti 26.11. klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
28.11. klo 13.30, Caritas-koti. Kerho kokoontuu Cari-
tas-salissa, jossa on huomioitu kuulolaitteen käyttäji-
en induktioyhteys.
Ehtoolliskirkko to 28.11. klo 15.30, Palvelukeskus Ru-
nola. 

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.
Tuomasmessu la 23.11. klo 18, Kastellin kirkko. Osal-
listutaan yhdessä Tuomasmessuun. Kokoontuminen 
kirkon pihalle n. 17.45. Opasystävä on vastassa kirkon 
parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Messun jälkeen on tar-
joilua.
Näköpiiri ti 26.11. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sa-
li. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Askar-
rellaan joulukortteja. Opasystävä on vastassa klo 12.30 
alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lähellä.

PÄIHDETYÖ
Aamukahvihetki pe 22.11. klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää. jogurttia, tuoreme-
hua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, 
p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 22.11. klo 13–15, Diakoniset erityis-
palvelut. 
Tavoiteryhmä ma 25.11. 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 24th of November at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 24.11. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Taideryhmä pe 29.11. klo 16.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. Tule rohkeasti mukaan! Lisätietoja: mari.tuok-
kola@evl.fi.
Cross Cafe pe 22.11. klo 19 Elohuoneella. Musisoimassa 
Janne Koskela. Keikka alkaa klo 21.
Lenkkiryhmä ke 27.11. klo 18, Heinätorin seurakunta-
talo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan; ulkoilua, 
hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan kruunaa 
hartaus. Lämpimästi tervetuloa!
Sarastus-kuoron harjoitus to 28.11. klo 18–20, Elohuo-
ne. Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729.

jÄrjESTÖT
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
21.11. klo 19, Annaleena Peltoniemellä, Kaukovainiol-
la, Vaskitie 1 A 20. 
OPKOn opiskelijailta la 23.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Jumalan unelma sinusta, Saara Kinnunen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 25.11. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Kristitty ja Israel: 
Mika Pouke.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 27.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Oulun EO 35 v. Olet ih-
me, Nolla-duo (Henna-Maria & Jani Harju). 
Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 28.11. klo 19, 
Anu ja Toni Halusella, Hanhitie 17 G B 14, Höyhtyä. Mu-
siikki-ilta, Emmi-Lotta Pöyhtäri.

Lähetys

Cafe Krypta 
avoinna 28.11. saakka torstaisin klo 11–16 Oulun tuomio-
kirkon kryptassa. Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja 
suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuot-
to vammaisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalis-
sa Suomen Lähetysseuran kautta. 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
ma–ke, pe klo 10–14. Puodista kirpputoritavaraa ja uu-
sia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa huolle-
taan pyöriä, tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan 
ja ostoksille! Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien 
puolelta, p. 044 3161 720.

Lauletaan yhdessä 
pe 22.11. klo 12, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Pirjo Män-
tyvaara

Puttaan Tuvassa 
avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin klo 12–14, osoit-
teessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nauttimaan jo-
kimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan lehtiä. 
Lähetystyön käsityömyyntiä.

Raamattu-
luentosarja

Pyhän Tuomaan kirkossa
tiistaina 26.11. klo 18

Tuiran seurakunnan kappalainen Pasi Kurik-
ka pohtii lähetyskäskyn merkitystä – onko 
se tarkoitettu vain valitulle kansalle vai koko 
maailmalle? Musiikista vastaa D’amen-kuoro.

Uudessa, keskustelevassa luentosarjassa 
pureudutaan harvinaisiin ja mielenkiintoisiin 
raamatunkohtiin. Sarja jatkuu keväällä.

Oulun ev.lut. seurakuntien 

diakoniatyön 
joulunaika 2013
      
Työttömien ja vähävaraisten jouluateriat
Karjasillan seurakunta: Adventtiateria yhteistyössä 
Oulun kaupungin  kanssa  5.12. klo 12 Karjasillan kir-
kolla, Nokelantie 39. Ilmoittautuminen 22.11. mennes-
sä, p. 040 5752 710 tai marjukka.hamari@evl.fi.
Oulujoen seurakunta: Ateria  11.12. klo 11 Ylikiimin-
gin seurakuntatalolla, Harjutie 5.
Ateria 16.12. klo 12 Myllyojan seurakuntatalolla, Koi-
vumaantie 2.
Ateria 16.12. klo 11 Yli-Iin seurakuntatalolla, Kirkko-
kuja 4.
Tuiran seurakunta: Ateria 12.12. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Mielikintie 3 ja Pateniemen kirkossa, 
Taskisentie 4. Ateriakorttien jako 3.12. klo 13–14 Py-
hän Luukkaan kappeli, Pyhän Tuomaan kirkko, Tuiran 
kirkko, Koskelan seurakuntakoti, Rajakylän seurakun-
takoti ja Pateniemen kirkko.
Tuomiokirkkoseurakunta:  Ateria yhteistyössä Oulun 
kaupungin kanssa  18.12. klo 11 Heinäpään seurakun-
takodilla, Aleksanterin katu 71. Aterialipukkeita voi 
hakea diakoniatoimistosta (Linnankatu 7) ma 2.12. klo 
12–14 ja ma 9.12. klo 9–11 tai Elohuoneelta (Isokatu 11) 
to 5.12. ja to 12.12. klo 9–11.
Haukiputaan seurakunta: Ateria yhteistyössä Ou-
lun kaupungin ja Haukiputaan työnhakijat ry:n kans-
sa 18.12. klo 12–14 Seurakuntakeskuksessa. Ilmoittau-
tuminen 29.11. mennessä Linkki-kirppiksen kassalle, 
Kauppakuja 2. 
Kiimingin seurakunta: Ateria yhteistyössä Oulun kau-
pungin kanssa 16.12. klo 10 Kolamäen kerhohuoneel-
la ja klo 11 Jäälin kappelilla.
Oulunsalon seurakunta: Ateria 11.12. klo 15 Oulun-
salon toimitalolla, Vattukuja 2. Ilmoittautumiset 2.12. 
mennessä p. 044 7453 848.

Diakonian ajanvaraus:
Vuoden 2013 viimeinen diakonian ajanvaraus 
talousasioissa on maanantaina 16.12. klo 9–11.
Vuoden 2014 ensimmäinen ajanvaraus on 
maanantaina 13.1. klo 9–11.
Karjasillan seurakunnan diakoniatyö, p. 044 3161 579.
Oulujoen seurakunnan diakoniatyö, p. 040 7033 690.
Tuiran seurakunnan diakoniatyö, p. 044 3161 412.
Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö, 
p. 044 3161 419.
Haukiputaan seurakunnan diakoniatyö, 
p. 044 7310 232.
Kiimingin seurakunnan diakoniatyö, p. 040 7008 151.
Oulunsalon seurakunnan diakoniatyö, 
p. 044 7453 853 tai 044 7453 848.

Tuomasmessu
lauantaina 23.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Tuomasmessua vietetään teemalla "Kristus, 
kaikkeuden kuningas". Liturgina on Juha Tahkokorpi, 
saarnaa Ulla Mäkinen, ehtoollisavustajina ovat Petri 
Satomaa ja Erja Järvi. Musiikki YA1, Esa Rättyä, 
Taina Voutilainen ja Riitta Ojala. Sanaosan aikana 
lapsilla on mahdollisuus osallistua pyhäkouluun. 
Kirkkokahvit. 
Kolehti kerätään oululaiselle perheelle, jonka koti 
vaurioitui tulipalossa. Kolehtiin voi antaa rahaa, 
mutta myös hyväkuntoista tarpeellista tavaraa. 
Perheessä on kahden kuukauden ja kolmen vuoden 
ikäiset pojat. Mahdolliset ylimääräiset tavarat 
toimitetaan SPR:n Konttiin. Lahjoituksia otetaan 
vastaan Kastellin kirkolla la 23.11. klo 16 alkaen.

Suomalaisen musiikin päivä

Soi, Suomeni mun!
Puhallinorkesteri Viventi

 sunnuntaina 8.12. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Johtaa Markku Korhonen ja 
Sauli Orbinski

 

Vapaa pääsy – ohjelma 5 euroa.
Yhteistyössä: Oulun ev.lut. seurakunnat, 

Oulun Konservatorio, Kiiminkijoen opisto ja 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Papinpuolisot kokoontuvat
tiistaina 26.11. klo 18 
Vanhassa Pappilassa, Asemakatu 6. 

Ilmoitathan tulostasi samoin kuin mahdollisista 
ruoka-aineallergioista su 24.11. mennessä 
Maija-Liisa Pikkaraiselle, p. 040 5301 837, iltaisin. 

Tervetuloa yhdessä voimaantumaan!
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Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.11.2013

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
Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaara-
mo ja avustaa Matti Pikkarai-
nen. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Elias Nie-
melä. Virtuoso-orkesteri. Ko-
lehti omaishoitajien kirkko-
pyhälle. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 24.11. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo ja 
kanttorina Henna-Mari Sivu-
la sekä Tuomiokirkkokuoro.

Hartauselämä
Lähetyspiiri to 21.11. klo 14, 
Vanha pappila. Anna-Mari 
Heikkinen.
Torstain raamattupiiri to 
21.11. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 21.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 23.11. klo 10, 
Vanha pappila.  Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 23.11. klo 18, Vanha pap-
pila. Jeremian kirjan 18 luku.
Keskiviikkoseurat ke 27.11. 
klo 18, Vanha pappila. An-
nikki  Niku. Aihe: Raamatun 
naiset.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
27.11. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 28.11. klo 14, 
Vanha pappila. Elina Hyvö-
nen.

Opettajien raamattupiiri 
ma 25.11. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ti 26.11. klo 
18, Intiön seurakuntakoti.  
Järjestäjänä  Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 27.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Torstain raamattupiiri to 
28.11. klo 13, Vanha pappi-
la. Rovastinsali. Anna-Mari  
Heikkinen.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkimatinea su 24.11. 
klo 11, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus.
Joulu on jo ovella – Joulu-
konsertti su 24.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raotetaan jouluovea. Aarre 
Tikkanen (baritoni) Taru Ri-
tavesi (piano). Vapaa pääsy, 
tervetuloa! 
"Joseph Bonnet" -urkukon-
sertti to 28.11. klo 19, Oulun 
Tuomiokirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11, 
p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 26.11. klo 
9, Elohuone. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 
27.11. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten kahvihetki ke 27.11. 
klo 15–16, Cafe Krypta. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijän päivystys to 21. ja 

28.11. klo 9–11, Elohuone.
 

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 24.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä elämän 
suuria asioita kristilliseen us-
koon ja rakastavaan Juma-
laan tutustuen. Pyhäkouluun 
ovat tervetulleita kaikki yli 
4-vuotiaat. Tätä pienemmil-
le toivomme mukaan omaa 
aikuista. Myös koko perhe 
on tervetullut pyhäkouluum-
me. Pyhäkouluun ei tarvitse 
ilmoittautua ja se on osallis-
tujille maksuton.
Intiön perhekerho to 21. ja 
28.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Heinätorin perhekerho ti 
26.11., Heinätorin seurakun-
tatalo. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdessä 
oman aikuisen kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-
hetkellä. Hartauden jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisellä 
hetkellä.
Laulupuu Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 28.11. klo 
15, Heinätorin seurakuntata-
lo. Laulupuu on taaperoikäis-
ten (n. 1–3-vuotiaiden) mak-
suton musiikkikerho, joka ko-
koontuu joka toinen torstai 
Heinätorin seurakuntatalol-
la. Laulupuu kokoontuu tä-
nä syksynä seuraavina tors-
taina klo 15: 28.11. ja 12.12. 
Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: lastenohjaaja Tea Lak-

kala, p. 050 5207 757, tea.lak-
kala@evl.fi. 

Nuoret
Avoimet ovet ke 27.11. klo 
18, Elohuone. Lisätietoja: 
Mono, p. 040 5747 124 ja 
Käkkärä, p. 040 5747 183.
Kameraproggis ke 27.11. klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
takoti. Tule mukaan kuvitta-
maan joulua näkyvälle pai-
kalle Oulua. Lisätietoja: Mo-
no, p. 040 5747 124 ja Käkkä-
rä, p. 040 5747 183.
Yläkoululaisten pelikahvila 
pe 29.11. klo 18, Seurakun-
tien erityisnuorisotyön tilat. 
Illan vetäjinä ovat nuoriso-
työnohjaajat Käkkärä ja Ma-
ri, sekä runsas joukko muita 
vapaaehtoisia vetäjiä. Näh-
dään!

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 21. ja 
28.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Kerhossa hil-
jennytään yhdessä, keskustel-
laan eri teemoista ja ajankoh-
taisista asioista. Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten kerho to 21. ja 
28.11. klo 12.30, Intiön seura-
kuntakoti. Kerhossa hiljenny-
tään yhdessä, keskustellaan 
eri teemoista ja ajankohtai-
sista asioista. Kahvitarjoilu.
Tarinatupa ke 27.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot
Matalan kynnyksen raamis 
to 21.11. klo 18, Jössensali. Li-
sätietoja: Jouko Lankinen, p.  
044 3161 577.
Aamusilmukka ke 27.11. klo 
10, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta.  Anna-Mari Heikkinen.

jumalanpalvelukset
Messu su 24.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Jaakko Kaltakari, kantto-
rina Laura Räihä.
Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit. 

Hartauselämä
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 27.11. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Luku 21: Uusi Taivas ja Uusi 
Maa. Luennoitsijana kappa-
lainen Martti Heinonen.  
Rukouspiiri torstaisin klo 18 
Puttaan Tuvalla.

Musiikki ja kulttuuri
Urkuvartti ke 27.11. klo 
12srk-keskuksessa. 
Hannu Niemelä 
ja Laura Räihä.
Isänmaalli-
nen joulu-
konsertti ti 
3.12. klo 19 
srk-keskuk-
sessa. Muka-
na Haukipu-
taan Kirkon Ka-
marikuoro, Haukipu-
taan Mieskuoro, Seniorikuo-
ro, Viihdepiikkarit ja Laulu-
yhtye Heliä. Liput: aikuiset 10 
€, alle 18-v. 5 €. Lippujen en-
nakkomyynti ma 25.11. alka-
en kirkkoherranvirastosta ja 
konserttipäivänä puoli tun-
tia ennen ovelta. Konsertin 
tuotto vähävaraisille hauki-
putaalaisille.

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 27.11. klo 18 Mar-
tinniemen srk-kodilla. 

Lähetys
Lähetyksen rukous- ja raa-
mattupiiri ti 26.11. klo 13 
Puttaan Tuvassa.

Diakonia
Seurakuntakerho ma 25.11. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, ke 27.11. klo 13 Kel-
lon srk-kodilla ja to 28.11. klo 
13 srk-keskuksessa. Kuljetus-
pyynnöt diakoniatoimistoon 
ma klo 9–11, p. 044 7310 232.
Yhteinen Juttukahvila ja 
perhekerho pe 29.11. klo 10 
Martinniemen srk-kodilla.
Mielekästä vapaaehtoistoi-

mintaa tarjolla! Etsimme 
kevätkaudelle eläke-

läisten seurakun-
takerhoihin oh-
jaajia, avusta-
jia ja kahvitar-
joilun järjestä-
jiä. Kerhot ko-
koontuvat päi-

väsaikaan joka 
toinen viikko. Ky-

sy lisää ja ilmoittau-
du mukaan 9.12. men-

nessä Johanna Kerolalle, p. 
045 1393 993. Koulutuspäivä 
pidetään 8.1.2014.

Muut menot
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 käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kah-
viosta voi ostaa päiväkahvin, 
teen tai mehua. 
Joulukorttien askarteluil-
ta to 28.11. klo 18 Martinnie-
men srk-kodilla aikuisille ja 
kouluikäisille lapsille. Mah-
dollisuus tutustua leimaami-
seen ja 3D-korttien tekemi-
seen. Kortteja tehdään pää-
osin omista materiaaleista, 
mutta ohjaajilta voi ostaa 
pikku rahalla pieniä täyden-
nyksiä. Ohjaajina Eija Lähde-
mäki ja Minna Ruuskanen. Li-
sätietoa Minnalta, minskur@
netti.fi.
Haukiputaan vähävarais-
ten jouluruokailu ke 18.12. 
klo 12–14 srk-keskuksessa. Il-
moittautuminen 29.11. men-
nessä Linkki-kirppiksen kas-
salle, Kauppakuja 2. Järj. 
Haukiputaan seurakunta, 
Haukiputaan työnhakijat ry 
ja Oulun kaupunki.
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden iltoja pidetään 
kuukausittain vuonna 2014. 
Hiljaisuuden illat antavat ti-
laa hiljentymiselle ja rau-
hoittumiselle arkisen elämän 
keskellä, Jumalan läsnäoloa 
kuunnellen. Lähtökohtana 
ovat kirkkovuoden raama-
tuntekstit. Toiminnan esit-
tely 1. adventin jumalanpal-
veluksen jälkeen 1.12. n. klo 
11.30 Vieraskamarissa. Mu-
kana diakonissat Laila Juntti 
ja Johanna Kerola. Ei ennak-
koilm. Lisätietoja Lailalta, p. 
040 8668 319.

Kirpputori 
lauantaina 23.11. 

klo 11–13
Jokelan vanhalla 

koululla 
(Pyhtisenmutka 7).

Advent timyyjäiset 
lauantaina 30.11. klo 10–12 Kellon seurakuntakodilla. 

Myyjäispöydissä lanttu- ja porkkanalaatikoita, 
leivonnaisia ja käsitöitä. 

Kahviossa riisipuuroa ja pullakahvit. 
Puuroa myydään myös omiin astioihin. 

Järj. Kellon diakonia-lähetyspiiri ja 
Haukiputaan kehitysvammaisten tuki ry.

Haukiputaan seurakunta 
järjestää sururyhmän. Lisä-
tiedot Helena Seppänen, p. 
040 5819 316 ja Jari Flink, p. 
050 3215 472.
Haukiputaan kirkon 
250-vuotisjuhlakirjoja saa-
tavana kirkkoherranvirastos-
ta aukioloaikoina 15 €/ kpl.

Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 24.11. klo 14 Kul-
tasimpussa ja klo 17 kirkos-
sa, Kello: ompeluseurat pe 
22.11. klo 18.30 ry:llä, seurat 
su 24.11. klo 17 ry:llä, Jokiky-
lä: kuukausiseurat pe 22.11. 
klo 18.30 ry:llä, seurat su 
24.11. klo 14 ry:llä.

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 24.11. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 

Henna-Mari Sivula, sopraano ja Elias Niemelä, urut.

Joulu on jo ovella – Joulukonsertti 
sunnuntaina 24.11. klo 18 Heinätorin 

seurakuntatalossa. Raotetaan jouluovea. 
Aarre Tikkanen, baritoni. 

Taru Ritavesi, piano. 
Vapaa pääsy, tervetuloa! 

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

Urkuri Elias Niemelä soittaa virtuoottisista 
sävellyksistään tunnetun, ranskalaisen 

urkusäveltäjän Joseph Bonnetin teoksia. 
Konserttiin on vapaa pääsy.

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n
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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
Tuomasmessu la 23.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus.
Messu su 24.11. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Herättäjän 
kirkkopyhä. Saarnaa asesso-
ri Juha Rauhala, avustaa Ou-
lun seudun virsikuoro, kant-
torina Juha Soranta. Messun 
jälkeen seurat. Kirkkopyhään 
kutsutaan erityisesti herän-
näisopistoissa opiskelleita ja 
Aholansaaressa rippikoulun 
käyneitä. 
Messu su 24.11. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit.  
Messu su 24.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Erja 
Järvi, kanttorina Juha Soran-
ta. Mieskuoro Tervascanto. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 24.11. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, kanttorina Pau-
liina Stenudd. Kirkkokahvit. 
Kastejumalanpalvelus su 
24.11. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kolehti Herättäjä-Yhdis-
tyksen kansainväliseen työ-
hön käytettäväksi Talussa 
Viron Luterilaisen kirkon en-
simmäisten lasten ja nuorten 
kristillistä kasvua palvelevan 
leirikeskuksen rakentamis-
talkoisiin.
Messu 24.11. klo 14 Caritas-
koti. Toimittaa Stiven Naa-
tus, kanttorina Taru Aänges-
levä.

Hartauselämä
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 21.11. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 21.11. ja 
28.11. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 22.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 22.11. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 22.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli.
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 26.11. klo 12, Kastel-
lin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
27.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 28.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 28.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
Urkukonsertti pe 22.11. klo 
19, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus.

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

Diakonia
Aamupuuro to 21.11. ja 
28.11. klo 9, Kaukovainion 
kappeli. 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 joko puhe-

limitse numerosta 044 3161 
579 tai paikan päältä Karja-
sillan kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 25.11. klo 13, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 25.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 26.11. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Vapaaehtoisten joululaulu-
tilaisuus ma 2.12. klo 18, Ou-
lun tuomiokirkko. Karjasillan 
diakonian vapaaehtoinen! 
Muistathan ilmoittautua jou-
lulaulutilaisuuteen pe 22.11. 
mennessä Anulle tai Sirpalle.
Työttömien ja vähävarais-
ten jouluateria to 5.12. klo 
12, Karjasillan kirkko. Joulu-
ateria työttömille ja vähäva-
raisille Karjasillan seurakun-
nan alueella asuville. Tilai-
suus järjestetään yhteistyös-
sä Oulun kaupungin kans-
sa. Ilmoittautuminen (nimi, 
osoite, puh.nro ja erityisruo-
kavalio) pe 22.11. mennessä 
Marjukka Hamarille, p. 040 
5752 710, marjukka.hama-
ri@evl.fi. 

Lähetys
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
26.11. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Olkkari – vertaistukiryhmä 
yhden vanhemman perheil-
le ke 27.11. klo 14.30, Karjasil-
lan kirkko. Ks. ilmoitus.
Jouluinen askarteluilta py-
häkoululaisille ja heidän 
perheilleen ke 27.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Hiljenn-
ymme joulun sanomaan ja 
askartelemme jouluisia ko-

risteita, kortteja ja lahjajut-
tujakin. Mukana pyhäkoulun 
ohjaajia. Tarjolla iltapalaa. Il-
moittaudu su 24.11. mennes-
sä: mari.jaaskelainen@evl.fi, 
p. 040 5747 109.
Taidepyhäkoulut, luonto-
pyhis, perhekerhot ja per-
hetupa lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.ti/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Joulupaja ke 4.12. klo 17 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Ks. ilmoitus.
 

Nuoret
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 27.11. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ks. ilmoitus. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 25.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläiskerho to 28.11. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 28.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Muut menot
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta ke 27.11. klo 18, Kaukovai-
nion kappeli. Sinä, joka olet 
kiinnostunut uskon asioista 
ja haluat löytää Jumalan lä-
heisyyttä elämääsi: tule viet-
tämään iltaa yhdessä Juma-
lan edessä. 

Joulupaja 
keskiviikkona 4.12. klo 17

Lämsänjärven kaupunkileirikeskussa.

Tule askartelemaan itsellesi joulukortit tai 
joulukoriste! Joulupaja on maksuton koululaisille ja 

koko perheelle tarkoitettu ilta. Iltaan kuuluu hartaus 
ja askartelua. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja 

Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 8315 932.

Olkkari – vertaistukiryhmä 
yhden vanhemman perheille 
keskiviikkona 27.11. klo 14.30 Karjasillan kirkossa.

Aikuiset voivat jutella keskenään ja lapset viihtyvät hoi-
tajien kivassa seurassa. Tapaamisessa tarjotaan kaikille 
pientä purtavaa. Ryhmä on maksuton. Ryhmän järjes-
tää Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry yh-
teistyössä Karjasillan seurakunnan kanssa. 
Lisätietoja: yhdistyksen toimistolta, p. 044 369 0844 
oulunseudunyvp@gmail.com tai seurakunnan työnte-
kijöiltä, Marjaana Lassi, p. 040 574 7108, Marjukka Ha-
mari, p. 040 5752 710. 

"Virtuoosit vauhdissa"
-urkumaraton

perjantaina 22.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Karjasillan kirkon uusien urkujen ulottuvuuksia 
mittailemassa kansainvälisesti 

tunnetut urkutaiteilijat 

Gunnar Idenstam, 
Kalevi Kiviniemi ja 

Pètur Sakari. 

Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Konsertin väliajalla Karjasillan kirkkokuoron 

järjestämä kahvitarjoilu 
(sisältyy ohjelmamaksuun, ilman ohjelmaa 3 €). 
Samalla mahdollisuus jututtaa urkutaiteilijoita, 

myös heidän tekemiään äänitteitä on myytävänä. 
Illan kokonaiskesto n. 2 h.

ToivonSatama-nuortenilta 
keskiviikkona 27.11. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.

 
ToivonSatama on auki kaikille janoisille, 

lepoa kaipaaville ja valoa ikävöiville. Nuortenillan 
aikana on mahdollisuus ihan vaan olemiseen, 

pelailemiseen, kahvitteluun, musisointiin 
ja muiden kanssa jutusteluun. 

Jouluinen askarteluilta 
pyhäkoululaisille ja heidän perheilleen 
keskiviikkona 27.11. klo 18 Maikkulan kappelissa. 

Hiljennymme joulun sanomaan ja askartelemme jou-
luisia juttuja, kuten koristeita, kortteja ja lahjajuttu-
jakin. Mukana menossa pyhäkoulun ohjaajia. Tarjolla 
myös iltapalaa. 
Ilmoittaudu sunnuntaihin 24.11. mennessä: 
mari.jaaskelainen@evl.fi, p. 040 5747 109.

Herättäjän kirkkopyhä
sunnuntaina 24.11. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Messun toimittaa Juhani Lavanko, 
saarna asessori Juha Rauhala, avustaa Oulun Seudun 
Virsikuoro. Messun jälkeen seurat. Kirkkopyhään kutsu-
taan erityisesti herännäisopistoissa opiskelleita ja Aho-
lansaaren rippikoulun käyneitä.
Kaikki ovat tervetulleita.

Koko perheen
Lyhtytapahtuma 

sunnuntaina 1.12. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Ohjelmassa perhemessu klo 12, riisipuurolounas ja 
torttukahvit alkaen klo 13 (vapaaehtoinen maksu), 

jouluaskartelua, ongintaa ja nukketeatteri. 
Lisäksi myynnissä käsitöitä.

Tapahtuman tuotto käytetään Kaakkurin 
alueen vähävaraisten tukemiseen.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Karjasillan seura-
kunta, MLL, Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä.
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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 21.–28.11.2013

jumalanpalvelukset
Messu su 24.11. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 24.11. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi.
Messu su 24.11. klo 12, Hin-
tan seurakuntatalo. Toimit-
taa Vesa Pöyhtäri. Kirkko-
kahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 12, Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Leo 
Rahko. Omaishoitajien kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.
Nuorten gospelmessu pe 
22.11. klo 19, Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa San-
na Jukkola, avustavat Tuija 
Perkkiö ja Jouni Heikinhei-
mo. 

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat ti 26.11. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Niilo Rauhala ja Matti Määt-
tä.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
25.11. 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 25.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 26.11. klo 
9–10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 
Diakonian aamu ti 26.11. klo 
9.30–10.30, Yli-Iin seurakun-
tatalo. 
Diakoniapiiri to 28.11. klo 
12, Sanginsuun seurakunta-
koti.

Lähetys
Piispankamari pe 22.11. klo 
11–14. Lähetyksen kirpputo-
rikahvila.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.11. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 21.11. klo 10–
11.30, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ohjelmassa yhteislau-
lua, Chimes-soittimilla soit-
toa.
Laulukerho to 28.11. klo 10–
11.30, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ohjelmassa yhteislau-
lua, Chimes-soittimilla soit-
toa.
Aikuisten laulukerho to 
28.11. klo 11, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 

jumalanpalvelukset
Messu su 24.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Seija Lom-
ma, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 24.11. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Sei-
ja Lomma, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.

Hartauselämä
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 25.11. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaikka 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 25.11. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 25.11. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.
Diakoniapiiri ma 25.11. klo 
13–14.30.  Jäälin kappeli.
Porinapiiri ma 25.11. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella.
Naisten kasvuryhmä to 
21.11. ja 28.11. klo 14 Suve-
lassa. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 26.11. klo 13–
14.30 Jäälin kappelilla. Kes-

kusteleva vertaistukiryhmä.
Omaishoitajaryhmä ke 
27.11. klo 13–14.30, Seniori-
talo, Terveystie 3. Vieraana 
Minna Hernberg Oulun seu-
dun omaishoitajat ja lähei-
set ry.
Adventtikonsertti to 28.11. 
klo 13 Jäälin Kappelilla. Kon-
sertissa esiintyy Majakan toi-
mintakeskuksen väki, säestä-
jänä Erja Haho.
Naisten saunailta to 28.11. 
klo 18–20 Suvelan saunalla.

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

Lapset ja perheet
Lastenparkki Jäälin kappe-
lilla torstaisin klo 12.30–15. 
Ilmoittautumiset parkkiin 
ma–ke klo 8–11.30,   p. 0400 
835 374/ lastenohjaajat.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä 
24.11. klo 12.
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11 

ja Jäälin kappelilla torstaisin 
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 kappelilla.

Nuoret
Nuorten sählyvuoro Alaky-
län koululla maanantaisin 
klo 18–19.
Nuorten musiikkiryhmä 
Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 18–20.
Varttikirkko ja yökahvila 
Jäälin kappelilla perjantaina 
22.11. klo 18.30–22.

Lähetys
Lähetyspiiri ti klo 26.11. 13 
Montin-salissa. Syksyn vii-
meinen kerta!
Lähetysmyyjäisten talkoot 
to 28.11. srk-keskuksessa klo 
9. Ilmoittaudu hyvissä ajoin 
Kirsille, p. 044 5760 019.
Lähetysmyyjäiset 29.11. S-
marketin edessä kello 9–17. 
Ilmoittaudu vapaaehtoisek-
si kello 8–18 väliselle ajalle 
pöytien kantajaksi, näytteil-
le laittajaksi, myyjäksi, pak-
kaajaksi, siivoajaksi.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 24.11. 
klo 17 seurat ry:llä, Arto Ki-
vioja, Olavi Ikonen.

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 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.
Porinakerho ma 25.11. klo 
10–11.30, Vanhusten talon 
kerhohuone. 
Eläkeläisten kerho ma 25.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 25.11. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 28.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 28.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Muut menot
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-

Juhla-
jumalanpalvelus 

itsenäisyyspäivänä 
6.12. klo 10 kirkossa, 

kunniakäynti sankari-
haudoilla. Juhlakahvit 
ja juhla seurakunta-

keskuksessa.

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! 

YV-lentopalloturnaus

Kiimingin seurakunnassa järjestetään Yhteisvas-
tuun hyväksi lentopalloturnaus la 1.2.2014. Turna-
us pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 miestä. Tur-
nauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimintaa 
ja mahdollisesti myös kirpputori. 
Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan 10.1.2014 
saakka, erja.haho@evl.fi / p. 0400 775 164.

Lähetyksen 

joulumyyjäiset 
keskiviikkona 27.11. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa. 

Myynnissä mm. käsitöitä ja leivonnaisia. 
Lahjoituksia myytävistä tuotteista 

otetaan vastaan. 
Tuotto lähetystyön hyväksi.

tustumaan uusiin ihmisiin ja 
kulttuureihin – voit tulla mu-
kaan oppimaan ja opetta-
maan! Lisätietoja: Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459 ja Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294.

Fransupiiri ti 26.11. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata-
lo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
27.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

A r k i s t o  /  K a t j a  K i i s k in e n
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Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Luna Helmii-
na Hakanen, Isla Aava Elisa-
beth Korkeakivi.
Haukipudas: Tuomas Kristi-
an Ukkola, Elias Eetu Pette-
ri Päkkilä, Niko Mikael Kos-
kenranta, Elias Sakari Tahko-
la, Joonas Antero Tukia.
Karjasilta: Kasperi Matias 
Angeria, Sienna González 
Säkkinen, Miro Mikael Mari-
anpoika Kaikkonen, Valtte-
ri Eino Olavi Kiljunen, Niklas 
Tapani Korhonen, Alvar Ee-

meli Luokkanen, Aava Ilona 
Nevala, Senja Irmeli Niska, 
Ronja Liisa Pekkanen, Aatos 
Viljami Pääaho, Adelia Jose-
fiina Simonen, Xavi Alexan-
der Säkkinen.
Kiiminki: Lumi Sofia Aurora 
Salmela, Linnea Iida Amalia 
Salmela.
Oulujoki: Kasperi Ville Jo-
hannes Annala, Selma He-
lena Karvonen, Joonas Veli 
Kettunen, Manu Juhani An-
tero Oravainen, Matias Akse-
li Parantainen, Alpo Antero 

Vesikko, Eeti Aarto Eino Vä-
häaho.
Oulunsalo: Iiris Martta Ilona 
Pelkonen, Ada Emilia Koske-
la.
Tuira: Leevi Johannes Kris-
tian Aula, Adele Mia Mariel 
Karjalainen, Emma Sofia Alii-
sa Korkeamaa, Leo Elias Mi-
kael Luoma, Tiitus Hugo Ak-
seli Mourujärvi, Anton Oliver 
Mäkitalo, Onni Jukka Mika-
el Salo, Antton Olavi Tuikka, 
Aatos Viljami Veijola, Justus 
Eemil Antero Veijola.

Vihityt
Oulujoki: Estevão Mauro da 
Conceição ja Kaija Aili Mirja-
mi Nurmela, Antti Esko Juha-
ni Oksanen ja Suvi Tuulikki 
Kemppainen, Teemu Samu-
li Pirttikoski ja Hanna-Mari 
Pähtilä.
Tuira: Reima Ensio Leinonen 
ja Leila Anneli Kvist.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Risto Juhani 
Rautiainen 63, Eino Kustaa 
Jeremias Tervo 89, Hellin Se-
rafia Valkama 94, Ulla Miili 
Virkkula 93.
Karjasilta: Leena Inkeri Mä-
kelä 45, Seppo Vilhelm Pikka-
rainen 74.
Oulujoki: Heikki Johan Kir-
vesoja 88, Valma Maria An-
nikki Ojamaa 78, Eino Aatos 
Pussinen 82, Urho Esa Kuller-
vo Tuutijärvi 48, Rauha An-
na-Liisa Valikainen 68.

Tuira: Kalle Mikael Haapa-
koski 72, Taina Hilkka Meren-
heimo 82, Raili Airikki Nikki-
lä 78, Erkki Tapani Salminen 
51, Pentti Ensio Salonen 72, 
Heikki Juhani Tuohimaa 66.

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
Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 10, Oulunsalon 
kirkko. Toimittaa Jukka Joen-
suu, kanttori Tuomo Kangas, 
radioidaan Radio Dei.

Hartauselämä
Hartaus to 21.11. klo 11.30, 
Teppola. Satu Kreivi-Palo-
saari.
Hartaus ke 27.11. klo 13.30, 
Salonkartano. Satu Kreivi-
Palosaari.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen to 21.11. ja 28.11. 
klo 9–10.30, Vattukujan ker-
hopiste. 
Repun perhekerho ti 26.11. 
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu. 
Salonpään perhekerho ti 
26.11. klo 9.30–11, Työväen-
talo/ kylätalo. 

Varhaisnuoret
Varkkarien kokki- ja puuha-
kerho pe 22.11. Oulunsalon 
seurakunnan Repussa. Kok-
ki- ja puuhakerho 4.–6.-luok-
kalaisille tytöille ja pojille Re-
pussa. Kerho on perjantaisin 
klo 15–16.30. Kerho on ilmai-
nen, eikä vaadi ennakkoil-
moittautumista. Lisätietoja 
Annelilta, p. 044 7453 852.
Varkkarien kokki- ja puuha-
kerho pe 29.11. Oulunsalon 
seurakunnan Repussa. Kok-
ki- ja puuhakerho 4.–6.-luok-
kalaisille tytöille ja pojille Re-
pussa. Kerho on perjantaisin 
klo 15–16.30. Kerho on ilmai-

nen, eikä vaadi ennakkoil-
moittautumista. Lisätietoja 
Annelilta, p. 044 7453 852.

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 27.11. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-
luikäistenkuoro, jonne voi 
tulla myös esikouluikäisiä. 
Tiedustelut Tuomo Kangas.
Mieskuoro ke 27.11. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro Tiedustelut Tuo-
mo Kangas.

Seniorit:
Seurakuntakerho to 21.11. 
klo 11, toimitalo, Vattukuja 
2. Jukka Joensuu.
Virsilaulupiiri ti 26.11. klo 11, 
Kerttu Piiraisella, Varjakassa. 
Jukka Joensuu.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
27.11. klo 12, toimitalo, Vat-
tukuja 2. Tapio Kortesluoma, 
Tuomo Kangas.

Lähetys
Lähetysilta ke 27.11. klo 18 
toimitalo, Vattukuja 2.

Muut menot
Kirkonkylän ry: Seurat su 
24.11. klo 16 Antti Savela, Ja-
ri Kupsala. Myyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokailu 
la 30.11. klo 15 joulumyyjäi-
set klo 16.30  jouluinen ilta-
ohjelma myyjäisten jälkeen 
klo 20. 
Salonpään ry: Seurat su 
24.11. klo 16.

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

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

Työttömien ja vähävaraisten 

jouluateria 
  keskiviikkona 11.12. klo 15 

Oulunsalon seurakunnan toimitalossa. 

Diakonian perinteinen jouluateria on tarkoitettu 
Oulunsalon työttömille ja 

vähävaraisille perheille ja henkilöille. 
Ilmoittautuminen ja ruoka-allergiat diakonissa 
Riitta Markus-Wikstedtille viimeistään ma 2.12. 

mennessä, p. 044 7453 848. 

A r k i s t o  /  S a nna Tu r u n e n

Sotaveteraanikuoron

joulukonsertti
Su 1.12. klo 16 Oulujoen kirkossa

Su 15.12. klo 16 Karjasillan kirkossa

Johtajana Mihkel Koldits, urut Rauno Rännäli.
Vaskiveikot: johtajana Mauri Kinnunen, 

solistina Aarno Taskila.

Vapaa pääsy.

Myyjäiset Tuiran kirkolla
la 30.11. klo 10–13 
Joululeivonnaisia: torttuja, pullia,  

kakkuja, makeita- ja suolaisiapiirakoita.  
Hernekeittoa ja riisipuuroa (omat astiat),  

porkkana- ja lanttulaatikkoa.  
Joululahjaksi sopivia käsitöitä. Arpoja.

Tuotto Ilembulan sairaalan vammaisten lasten  
jatkohoidon ja orpokodin tukemiseen Tansaniassa.

Ilembulan Ystävät ry

Laura Närhi 
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.

Itsenäisyyspäivän 
juhlahetki 

Oulunsalon 
kirkossa 6.12. 

Partiolaisten 
soihtukulkue 
kylän halki 
klo 15.30

Seppeleenlasku 
sankarihaudoille 

klo 15.45

Juhla kirkossa 
n. klo 16–17.

• Hartaus 
seurakuntapastori 

Jukka Joensuu

• Musiikkia, 
Oulunsalon 
taidekoulun 
oppilaat ja 

Sinikka 
Ala-Leppilampi
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Tuiran seurakunnan 
työttömien ja vähävaraisten

jouluateriat 
torstaina 12.12. klo 12–14

Pateniemen kirkossa ja Pyhän Tuomaan kirkossa.
 
Ateriakortteja jouluaterioille jaetaan tiistaina 3.12. klo 
13–14 seuraavissa paikoissa: Pyhän Luukkaan kappeli, 
Pyhän Tuomaan kirkko, Tuiran kirkko, Koskelan seu-
rakuntakoti, Rajakylän seurakuntakoti ja Pateniemen 
kirkko.

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
Messu su 24.11. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Jonna Piirainen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 24.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Messu su 24.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Paula 
Kyllönen, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Oulun omaishoita-
jien yhteinen kirkkopyhä.
Sanan ja lähetyksen ilta-
messu su 24.11. klo 17, Pate-
niemen kirkko. Toimittaa Mi-
ka Pouke.
Iltamessu su 24.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Jonna Piirainen, kanttorina 
Taru Ängeslevä.
Viikkomessu ke 27.11. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Anu Ojala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 21.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 22.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattuluokka kerhohuo-
neessa klo 18.
Miestenpiiri ti 26.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Eero 
Pokela aiheesta Laupeus.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
27.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja: Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Tule lukemaan Raamattua 
ke 27.11. klo 17.30, Tuiran 
kirkko. Kokoonnumme jo-
ka toinen keskiviikko ennen 
viikkomessua. 
Raamattupiiri to 28.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjä-
nä Riitta Louhelainen. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 28.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Jorma Kivi-
ranta, Pentti Eskola.

Diakonia
Työttömien ateria to 21.11. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Työttömien ateria Raja-
kylän seurakuntakodilla tors-
taisin klo 12. 
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Pateniemen diakoniapiiri to 
21.11. klo 13–14.30, Patenie-
men kirkko. Tervetuloa dia-
koniapiiriin. Paikalla pastori 
Jukka Kolmonen ja diakoni 
Heli Mattila.
Työttömien ruokailu pe 
22.11. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Maittava lou-
nas kappelilla 2 €. Järjestää 
Kaijonharjun diakonian va-
paaehtoiset. Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 25.11. 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 
25.11. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömien aa-
mupala Rajakylän seurakun-
takodilla maanantaiaamui-
sin. Aamupala ilmainen. 
Juttutupa ma 25.11. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 26.11. klo 
17 Tuiran kirkko. Kohtaamis-
paikka seurakunnan vapaa-
ehtoistyöstä kiinnostuneille. 
Lisätietoja: diakonissa Saila 
Luukkonen, p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten eläkeläisten aamupala 
ke 27.11. klo 10, Tuiran Kirk-
ko, seurakuntasali. Aamupa-
la Tuiran kirkolla keskiviik-
koisin klo 10–11. Ateria ilmai-
nen. Paikalla Sami Riipinen ja 
Paula Kyllönen.
Työttömien ateria to 28.11.
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Työttömien ateria Raja-
kylän seurakuntakodilla tors-
taisin klo 12. 
Tuiran seurakunnan työttö-
mien ja vähävaraisten jou-
luateriat to 12.12. klo 12–
14, Pateniemen kirkko ja Py-
hän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa on 
maanantaisin klo 9–11, p. 
044 3161 412. Muissa asiois-
sa yhteys oman alueen dia-
koniatyöntekijään. 

Lähetys
Puutyökerho ma 25.11. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Lähetyspiiri ma 25.11. klo 14, 
Tuiran Palvelukeskus, Pikku-
pirtti. Kokoonnumme parilli-
silla viikoilla. Tervetuloa kuu-
lemaan lähetystyön kuulumi-
sia!
Käsityökahvila ti 26.11. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdes-
sä käsitöitä lähetystyön tar-
peisiin. Opetellaan uusia ja 
kehitellään vanhoja teknii-
koita. Materiaalilahjoituksia 

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.11.2013

otetaan myös vastaan.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset_ja_
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pyhä-
koulut, perhekerhot, varhais-
kasvatuksen musiikkiryhmät 
ja nuorten kerhot.

Nuoret
Tuiran seurakunnan nuor-
ten nuortenilta to 21.11. klo 
18–20, Tuiran kirkko, nuori-
sotila.  
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 27.11. klo 18–
21, Tuiran kirkko, nuorisotila. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 21.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluja, kahvit-
telemme ja lopuksi hartaus. 
Mukana kanttori Pirjo Män-
tyvaara ja Paula Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 21.11. 
klo 14.30, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ti 26.11. 
klo 14, Tuiran Palvelukes-
kus. Ohjelmallinen päivätuo-

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.

Pyhä Tanssi
Rauhoitu joulun odotukseen Pyhän Tanssin askelin 

Tuiran kirkolla kolmena maanantai-iltoina 
2.12., 9.12. ja 16.12. klo 18–19.

Myyjäiset 
tiistaina 26.11. klo 10 Kaupungin sairaalan aulassa. 

Käsitöitä ja leivonnaisia lähetystyön hyväksi.

Tuiran seurakunnan 

vapaaehtoisten jouluretki 
tiistaina 10.12. klo 16–21. 

Lähdemme viettämään jouluista iltaa Siikajoelle 
Luohuan kylään Pökkylän punaiseen tupaan. 

Lisätietoja: diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092. 

Lähetysjuhla 
sunnuntaina 1.12. klo 10
Tuiran kirkossa.
Tuiran ja Karjasillan seurakuntien 
yhteiset nimikkolähetit Ritva ja Mauri 
Niemi ovat vieraana messun jälkeen. 
Lähetin elämä jää taakse ja uudet 
haasteet odottavat. 

kio talossa ja sen lähialueilla 
asuville eläkeläisille. Mukana 
seurakunnan vapaaehtoiset.
Eläkeläisten kerho to 28.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
nen, p. 040 5747 064. Osallis-
tumme laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 28.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. 

Seniorien laulupiiri to 28.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Laulamme adventin ajan 
lauluja. Tilaisuudessa muka-
na kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra ja diakoni Päivi Moilanen.

Muut menot
Rauhanyhdistyksen Joulu-
juhla to 28.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara
A

rkisto / K
atja K

iiskin
en

Tuiran nuorten joululeiri 
pe–su 13.–15.12. Suvelan leirikeskuksessa. 
"Niin kuin aina ennenkin" -joululeiri, vaan tällä ker-
taa Suvelassa. Luvassa letkeää leireilyä hyvässä seuras-
sa. Leirin hinta 30 €. Ilmoittautumiset 26.11. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
Sanna Parkkiselta, p. 050 3408 982.
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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

Gospelhartaus to 21.11. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Olli Seikkula. 
Messu su 24.11. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Liturgi Jaakko Tuisku, saarna Niilo Karjalainen, diako-
ni Minna Sorvala, kanttori Marjo Irjala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Uusheräyksen seurat kirkkosalissa kirkko-
kahvien jälkeen.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi.

Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 21.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Hovintien palvelukeskuk-
sen ulkoilutus ma 25.11. klo 
13. Mukana palveluryhmä.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja pe klo 15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Kirkkokuoro ke 27.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piirin ja Oma hetki -ryhmän 
retki Iihin 28.11. Lähtö klo 9 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sesta. Omavastuu 10 €. Ilm. 
ja tied. p. 040 7790 368 / Jaa-
na Helisten-Heikkilä. Seura-
kuntapiiri to 28.11. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
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-

Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Martti Pennanen 
ja kanttorina Juha Pöyk-
kö. Tuottajien kirkkopyhä 
ja tuottajat tarjoavat kirk-
kokahvit srk-talossa juma-
lanpalveluksen jälkeen. 

Lasten päiväkerhot normaa-
listi, lisätietoja Siljalta, p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 21.11. klo 10 
srk-talossa.
Elokuvailta lapsille ja ai-
kuisille K-7 pe 22.11 klo 18–
19.45 srk-talossa ”Jaakob”. 
Kirkkovaltuuston kokous ti 
26.11. klo 18 srk-talossa.
Lapsiparkki ke 27.11. klo 
12–14.30. Ilmoittaudu kulle-
kin kerralle erikseen, p. 044 
7750 601. 
Kuoroharjoitukset ke 27.11 
klo 18.30 srk-talossa.
Pikkukirkko to 28.11. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki.
Virsilauluilta to 28.11. klo 18 
srk-talossa.
Ystävyyden talo seuraavan 
kerran pe 29.11. klo 10 srk-
talossa. 
Kateissa: srk-talolta on ka-
donnut muutamia astioita 
kuten esim. kolme kastike-
kulhoa ja ison kattilan kan-

si. Pyytäisimme kaikkia loka-
marraskuussa seurakuntata-
lossa tilaisuuksia järjestänei-
tä tarkistamaan onko laina-
tut astiat jääneet vahingos-
sa palauttamatta.
Tulossa: Leiri 4.–6.-luokka-
laisille pe–su 6.–8.12. Siika-
joen pappilassa. Leiristä lisä-
tietoa seuraavassa lehdessä.
Tulossa: Vanhan Ajan Jou-
luraitti -tapahtuma la 7.12. 
klo 16–20, vapaa pääsy. Lu-
vassa mm. vanhojen pihojen 
joulupolkua Kankaanpään-
tien varrella, pappilassa jou-
luseimi sekä pihalla paimen-
ten glögitarjoilua, sisällä 
pappilassa musiikkipainot-
teista ohjelmaa, yllätyksiä ja 
joulupuoti. Pappilasta kul-
ku suuntaa sitten lyhtykujaa 
pitkin Nuorisoseuralle. Siellä 
on kunnon vanhan ajan jou-
lumyyjäiset ja ohrapuuroa.
Rauhanyhdistys: Pe 22.11. 
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk Heinänen ja 7.–8.-lk 
Holmi. Su 24.11. klo 12 pyhä-
koulu I Eskola II Heinänen III 
S&V Hintsala ja klo 17 seurat 
ry:llä. Päiväkerho ry:llä klo 
17–18.30 ma, ti, ke ja to.

Kastettu: 
Alina Matleena Jokitalo.
Kuollut: 
Aune Elina Kylmänen 93.

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 21.11. klo 18.30 
järjestäjänä Itäpuoli: Taski-
la, Alakärppä, Hentilä Ry:llä. 
Raamattuluokat pe 22.11. klo 
18 4.–5.-lk. Poukkula, Keto-
lanperäntie 469. 6.–7.-lk. Sa-
vela, Keinäsentie 29 A. 8.–9.-
lk. Ahola, Lähetvainiontie 11. 
Joulumyyjäiset la 23.11. ry:llä 
alkaen klo 11 ruokailulla, klo 
12 myyjäiset. Pyhäkoulut su 
24.11. klo 12 Keskusta-Ollila: 
Kinnunen, Hiekkatie 9. Kokko-
kangas-Haapamaa: Poukku-
la, Ketolanperäntie 469. Pai-
turi: Hintsala H ja L, Roinilan-
tie 8. Santamäki-Sarkkiranta: 
Tahkola J ja S, Kannonkuja 3. 
Linnakangas: Airas, Metsäpei-
kontie 10. Seurat su 24.11. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 26.11. 
klo 12 ry:llä. Perhekerho ke 
27.11. klo 10–12 ry:llä. Sisarilta 
ke 27.11. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 22.11. klo 19, Riiko-
sentie 32. Seurat su 24.11. klo 
13 ry:llä.

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. 

Messu su 24.11. klo 10. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen.

Kirkkovaltuuston kokous 
ma 25.11. klo 18.30 srk-sa-
lissa.

Raamattu- ja rukousilta ti 
26.11. klo 18 Salli ja Kalle Jo-
ensuulla, Salmenrannantie 
226.
Vihitty: Antti Esko Juha-
ni Oksanen ja Suvi Tuulikki 
Kemppainen.

lulaiset. 
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. Gospelhartaus to 
21.11. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa (ei nuorten 
iltaa Pappilassa). Yöpappi-
la pe 22.11. klo 20 Vanhassa 
pappilassa. Raamis ke 27.11. 
klo 18 Vanhassa pappilassa.
Vuokot ja Veikot johdatta-
vat joulun tuntuun joulu-
konsertillaan pe 29.11. klo 
19 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Ohjelma 8 €, osa 
tuotosta oman seurakunnan 
diakoniatyölle.
Kastetut: Timo Olavi Holma.

Ehtoollisavustajien koulutus 
ma 25.11. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Kahden illan koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka ovat kiinnostuneita toimimaan uudessa tehtävässä: 
ehtoollisenjakajana messussa. Koulutuksen toinen osa 
painottuu käytäntöön. Kouluttajana Vesa Äärelä.

lauantaina 14.12. klo 18 
Hannuksen piilopirtillä Tyrnävällä. 

Hinta 30 euroa/ pariskunta 
sisältää illallisen ja ohjelman. 

Ilmoittautuminen 30.11. mennessä 
www.kempeleenseurakunta.fi/

ilmoittautuminen.

Jouluinen illallinen 
pariskunnille 

Diakoniaperheiden jouluateria 
tiistaina 17.12. klo 17 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 10.12. mennessä Ar-
vo Yrjölälle, p. 040 7707 431.

A
aro K

u
kko

h
o

vi

Taiteilija Pirkko Räntilä Oulunsalosta vieraili Hailuodon kirkossa ja 
kertoi kirkkoon lahjoittamastaan Rukoileva Munkki -veistoksesta ja 
taiteestaan kirkkokahveilla.
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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

Sanajumalanpalvelus su 
24.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava.

Hartaus/ virsilaulut to 21.11. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Iltahartaus to 21.11. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pek-
kala.
Aikuisten raamattupiiri su 
24.11. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 26.11. klo 12 rukoushuo-
neella. Ruusujen aikaan; vie-
railijana Matti Kulju Oulujo-
en puutarhalta, aiheena ruu-
sut. Mukana myös Hanna. 
Hartaus ja ehtoollinen ti 
26.11. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla, Simo Pekka Pek-
kala.
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 27.11. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 27.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Ehtoolliskirkko to 28.11. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala, 
Ossi Kajava.
Naisten ilta to 28.11. klo 18 
Koortilassa. 
Kuorot: Ke 27.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perheker-

Messu su 24.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Aino 
Pieskä, avustaa Marja-Lii-
sa Hautamäki ja Mari Nie-
melä, kanttorina Hanna 
Korri. Messun jälkeen eh-
toollinen Niittypirtillä.

Vapaaehtoisten kiitosjuhla 
to 21.11. klo 18 seurakunta-
talolla. 
Valoa pimeyteen -Via Lucis 
-muistelot ja yhdistyksen 
pikkujoulu pe 22.11. klo 18 
seurakuntatalolla.
Lähetysvintti ma 25.11. klo 
12–14.
Siioninvirsiseurat ti 26.11. 
klo 18 Eeva ja Yrjö Halmesmä-
en kodissa (Meijerintie 2 A 5).
Tähdet-kuoro ke 27.11. klo 17 
Seurakuntatalolla.
Nuorten kuoro Celeste ke 
27.11. klo 17 kirkossa.
Neulekahvila ke 27.11. klo 
17.30–19.30 Lähetysvintillä.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
27.11. klo 18.30 Haverisilla 
(Linnukkatie 20).
Perjantaipulla-nisumyyjäi-
set pe 29.11. klo 14 alkaen S-
marketin eteisessä niin kauan 
kuin myytävää riittää.

Perhekerho ti 26.11. klo 
9.30–11 Limingan kirkossa. 
Tutustumista kirkkoon, har-
taus, mehu- ja kahvitarjoilu. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 26.11. klo 12 pappilan pi-
hapiirin vintillä. Lauletaan 
kanttori Hanna Korrin säes-
tyksellä. Mukana Marika 
Kamps ja Maire Taikina-aho. 
Perhekerho ke 27.11. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa, Maisa-pappi muka-
na kerhossa.
Retki Raaheen ke 27.11. Voit 
kysellä peruutuspaikkoja. Ei 
seurakuntakerhoa.
Kirkkolaulajat ke 27.11. klo 
18.30 seurakuntatalolla 
Romaniasiain valtuutet-
tu pappilassa to 28.11. klo 
14–15. Tervetuloa kuuntele-
maan ja oppimaan romani-
kulttuurin erityispiirteistä!
Valas-ryhmän kokoontumi-

Kastettu: Eveliina 
Viivi Johanna Plaketti, 
Viola Elisabet Henttunen, 
Lyydia Marika Tellervo 
Sorvali, David Leo Aukusti 
Vanhala, Verne Kristian 
Karhumaa, Daniel Aukus-
ti Karhumaa.

set tältä syksyä ovat päät-
tyneet. Toiminta jatkuu en-
si vuonna.
Partio: ke 27.11. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17, 
Mafecafe Partiotoimistossa 
klo 17–18, Mafeking Kotiko-
lon yläkerrassa klo 18–21.30. 
To 28.11. Partiolupauksenan-
toharjoitus Limingan kirkos-
sa klo 17.30–18.15 Tarkoitet-
tu lupauksen antaville su-
denpennuille, seikkailijoil-
le, lippuairueille sekä kun-
niavartioille. Huivikankaat 
ja -merkit myynnissä päivys-
tysaikoina partiotoimistosta 
(hinta 6 €). Tarkemmat tiedot 
toiminnasta netissä: www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys:  Lauluraa-
mattuluokka (5.–8.) la 23.11. 
klo 18.30 ry:llä sekä nuorten-
talkooilta klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 24.11. klo 11.30 

Kastettu: Aleksandra 
Helmi Sofia Alenius, 
Senja Neea Marjaana 
Hirvelä, Martti Joope 
Penjami Mäki-Hirvelä.
Kuollut: 
Arvo Eerik Kostet, 78.

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-
neella to klo 10–12. 
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Rippikoululais-
ten nuortenilta to 21.11. klo 
17–18.30 Päivärinteen srk-sa-
lissa. Päivystys pe 22.11. klo 
16–18 nuorisotoimistolla. 
Rippikoululaisten nuortenil-
ta pe 22.11. klo 18–19.30 srk-
talon alakerrassa. Yökahvila 
Valopilikku la 23.11. klo 19–
24 Nuokkarilla. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerhoa 
ei to 21.11. Seurakuntapiiri ti 
26.11. klo 12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 21.11. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: H. ja J. Han-
nuksela ja A.-M. ja T. Hop-
pa. La 23.11. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk 

Haluaisitko kirkkoon tai kerhoon 
tänä vuonna, mutta sinulla ei ole kyytiä? 

Mahdollisuus seurakunnan 
kustantamaan taksikuljetukseen. 

Soita diakonissa Sinikka, p. 044 7521 226.

Juuri nyt 
vapaaehtoistyössä 

kaivataan 

- Päiväkoteihin mummoja/ vaareja
- Ulkoiluapua liikuntarajoitteisille

- Apua aamupuurotoiminnan aloittamiseen
- Avustajia päiväkerhoon

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
diakonissa Marika Kamps,

p. 044 7521 243, marika.kamps@evl.fi

ja seurat klo 14 ja 16 sekä klo 
17.30 ry:llä. Perhekerho to 

28.11. klo 10.30 ry:llä. Joulu-
myyjäiset la 30.11. klo 11 ry:llä.

Koko 
perheen

adventtilounas
Muhoksen seurakuntatalolla 

Kirkkotie 32                                   
sunnuntaina 1.12. klo 13–14.30 

aikuiset 12 euroa, lapset 4–14-v. 5 euroa.
Lounaan tuotto Tansanian 

nimikkolähettiperheen työn tukemiseen. 

Arvonta!

Menu:
palapaisti

keitetyt perunat
Hilkan sienisalaatti

uuninauriit
vihersalaatti

kotikalja
maito
mehu
leivät

luumukermatäytekakku
kahvi / tee

Muhoksen seurakunta / lähetystyö

V. Pirnes ja 7.–8.-lk Törmä-
nen. Klo 19 nuortenilta kir-
kossa. Su 24.11. klo 12 pyhä-
koulut: Kk-Anttila Kyllönen, 
Korivaara Tuomikoski, Päl-
li Parviainen, Suokylä H. Ti-
hinen. Klo 14 seurat terveys-
keskuksessa ja klo 17 seurat 
ry:llä. Ma 25.11. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 22.11. klo 19 pienten 
raamattuluokka Parviainen. 
La 23.11. klo 10 päiväkerho 
ry:llä. Klo 19 isojen raamat-
tuluokka Törmänen ja nuor-
tenilta Muhoksen kirkko. 
Su 24.11. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Lukka, Laitasaari Kar-
humaa, Huovila Paaso. Klo 17 
seurat ja laulutuokio ry:llä. 

Tervetuloa!

Illan lopuksi 
iltatee ja kahvihetki!

Tervetuloa toivottavat
Muhoksen seurakunnan

perhetyön naiset

Rentouttava ilta naisille!
torstaina 28.11. klo 18 Koortilassa.
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Kuollut: Saaranen Jussi 
Petteri 34 (Pulkkila), Vii-
tanen Raimo Juhani 57 
(Pulkkila), Taipaleenmä-
ki Heikki Ilmari 75 (Kesti-
lä), Sipilahti Eeva Annik-
ki 84 (Rantsila).

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 24.11. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen, mukana lapsikuo-
ro. 5-, 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat ja kirkko-
kahvit srk-talossa.
Messu 24.11. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Unto Määttä. Omaishoitajien kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seurakuntakodissa.
Iltakirkko su 24.11. klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Ahti Myllykoski, kanttorina Unto Määttä.

Nuttupiiri to 21.11. klo 17 
srk-talon takkahuoneeseen.
Seurakuntakerho ti 26.11. 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Kotisairaanhoito Mint-
tu vierailee ja kertoo toimin-
nastaan.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 27.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Hartaus ke 27.11. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
kokoontuu tälle vuodelle vii-
meistä kertaa to 28.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Adventtivesper su 1.12. klo 
17 Tyrnävän kirkossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Isänpäivälounas tuotti lähe-
tystyölle 1 250 euroa. Kiitos 
tukijoille.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 24.11. klo 12 ruokailu 
ry:llä, klo 13 seurakuntapäi-
vä ry:llä ja klo 14 seurat Lepo-
lassa. Joulumyyjäiset la 30.11. 

Siioninvirsiseurat to 21.11. 
klo 18.30 Kotilassa, Asta ja 
Lauri Hankosella, Matti Nuo-
rala 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 €. 
Herättäjän seurat su 24.11. 
klo 13 Sari ja Jouni Kajulal-
la, Päiväniementie 9, Matti 
Nuorala, Leila Ikonen, Mer-
ja Jyrkkä.

Kastettu: 
Noel Valtteri Maaninka.
Kuollut: Alli Inkeri 
Niemelä s Oravainen 85.

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

Ohjelma 5 €. 

Joel Hallikaisen kirkkokonserttia ovat  tukeneet seuraavat 
lahjoittajat: Maalaiskartano Pihkala, Helander ja Knit, Kaup-
papalvelut Rasinkangas, K-market Eväsreppu, Kestilän TB-
huoltamo, Kestilän Apteekki, Sale Kestilä, Palvelukeskus Pih-
lajiston viriketoiminta, Siikalatvan kunnan kulttuuritoimi, Sii-
kalatvan seurakunta. Sydämellinen kiitos tukijoille.

Rauhanyhdistys: Aikuisten 
raamattuluokka pe 22.11. klo 
19, seurat su 24.11.klo 19 ja  
ompeluseurat pe 29.11.klo 19 
Kestilän ry:llä. Raamattuluok-
ka pe 22.11. klo 19, pyhäkou-
lu su 24.11. klo 12 ja joulumyy-
jäiset pe 29.11. klo 17–19 Pulk-
kilan ry:llä.  Seurat su 24.11. 
klo 16, lauluseurat ke 27.11. 
klo 18.30 ja joulumyyjäiset la 
30.11. klo 18 Pyhännän  ry:llä. 
Seurat su 24.11. klo 18.30 ja 
joulumyyjäiset pe 29.11. klo 
19 Rantsilan ry:llä.
Seurakuntakerho Kestilän 
kerho pe 22.11. klo 10, Piip-
polan kerho ti 26.11. klo 12 
Väinölässä ja Pulkkilan kerho 
to 28.11. klo 12 srk-talossa.

Eläkeliitto ti 26.11. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 27.11. klo 
10–12 Kestilän srk-kodissa.
Joulunavaus Pyhännällä pe 
29.11. klo 18 Iisakintorilla, 
seurakunnan tervehdys Pert-
tu Kyllönen. 
Joulupuuroa, keksiä ja me-
hua pe 29.11. klo 17–19.30 
Pyhännän kunnantalon au-
lassa 200 henkilölle tai niin 
monelle kuin tarjoiluja riit-
tää. Tarjoiluista vastaa Py-
hännän kappelineuvosto.
Rantsilan Stellojen myynti-
pöytä la 30.11. joulutorilla, 
leivonnaisia, arpoja. Esiin-
tyminen Rantsilan liikunta-
hallissa klo 11.30, tiernapo-
jat 12.30.
Kestilän perhekerholaisten 
ja ikä-ikäihmisten (70-v. ja 
yli)  jouluruokailu ke 4.12. 
klo 11 Kestilän srk-kodissa.  
Ilm. pe 29.11. mennessä, kirk-
koherranvirasto, p. 040 5528 
989.
Laitoshartaudet:  Hartaus 
to 21.11. klo 13.15 Nestoris-
sa ja klo 14 Kuurankukassa. 
Ehtoollishartaus pe 22.11. klo 
13 Koivulehdossa. 

Messu su 24.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna Ar-
ja Savuoja, kanttori Aino 
Juntunen. Isoset avusta-
vat. Medialähetys Sanan-
saattajien vierailu. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvi 
srk-talolla. Sanansaatta-
jien Oulun hiippakunnan 
aluepäällikkö, Arja Savu-
oja kertoo Sansan toimin-
nasta ja Intian radiotyöstä.

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.

Nuortenilta  ke 27.11. klo 
17.30–19 Rantsilan srk-talon 
Nuppulassa. Mukaan odote-
taan myös isosia. Rippikoulu-
laisille merkintä.
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro to klo 11 Piip-
polan srk-kodissa. Käsikello-
kuoro ke klo 9.30, lapsikuo-
ro to klo 15  ja kirkkokuo-

ro klo 16.30 Pulkkilan srk-
talossa  (huom!  kirkkokuo-
ro harjoittelee to 21.11. klo 
16.30 Pekka Kyöstilällä). Ve-
teraanikuoro to klo 12, lapsi-
kuoro to klo 17 ja mieskuoro 
to 21.11. klo 18.30 Pyhännän 
srk-talossa. Veteraanikuoro 
ke klo 11, lapsikuoro ke klo 
17 ja kappelikuoro to klo 19 
Rantsilan srk-talossa. 

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 asias-
ta kiinnostuneita seurakuntalaisia, jotka asuvat Tyr-
nävällä tai ovat jo muuttaneet muualle. Toivomme 
muisteluksia ja kuva-aineistoa esimerkiksi papeista 
ja kanttoreista, erilaisista kirkollisista toimituksista, 
jumalanpalveluksista, rippikoulusta, kinkereiltä ja lei-
reiltä sekä muusta seurakunnan toiminnasta.
Tarinoita ja muisteluksia sekä 
kuva-aineistoa voi toimit-
taa kirkkoherranvirastoon 
tai lähettää sähköpostil-
la osoitteeseen timo.lii-
kanen@evl.fi 20.1.2014 
mennessä.

Toimintaa nuorille
Nuortenilta pe 22.11. klo 18–20 Tyrnävän srk-talolla. 
Elokuvailta! Voit ottaa mukaasi omia herkkuja. 
Nuortenilta poikkeuksellisesti klo 20 saakka.
Rippikouluryhmä III:n aloitustapaaminen 
ma 25.11. klo 17–18 Tyrnävän srk-talolla.
Rippikouluryhmä II:n aloitustapaaminen 
ke 27.11 klo 18–19 Tyrnävän srk-talon kerhohuoneessa.
Nuorten Raamis ma 25.11. klo 15.30–17 
Tyrnävän srk-talon takkahuoneessa.
Nuortenilta pe 29.11. klo 18–20. Uusi ja vanha isonen! 
Tule vaihtamaan kuulumisia muiden nuortenillassa 
käyvien kanssa ja nauttimaan hyvästä pizzasta.

w
w

w
.sxc.h

u / Fritz B
eck

Jouluaskartelu ja kirppisilta 
tiistaina 3.12. klo 17–20 Rantsilan srk-talolla. 

Pöytävaraukset kirppikseen Eeva-Liisa Kekkonen, 
p. 044 5181 171.  Jouluinen buffetti, askartelumaksu 2 €/ hlö. 

Lähetysmyyjäiset ja arpajaiset  
• Pyhännän perinteiset järjestömyyjäiset la 23.11. 
 klo 10–13 srk-talolla. Puuroa, soppaa ja arpajaiset. 
 Pöytävaraukset Eija Niilekselä, p. 040 5092 390
• Pulkkilassa pe 29.11. klo 13–15 srk-talolla, 
 myös lättykahvit
• Kestilässä la 30.11. klo 10–14 kunnantoimistolla
• Rantsilassa la 30.11. klo 10–14 liikuntahallilla
Lahjoituksia  otetaan vastaan myyjäisiin 
ja arpajaisvoitoiksi.

klo 12 ry:llä, ruokailu klo 11.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.11. klo 
19 Riikosentie 32. Seurat su 
24.11. klo 13 ry:llä. Joulumyy-
jäiset la 30.11. klo 11.30 ry:llä.

Jouluelintarvikekeräys
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää jo perinteek-
si tulleen jouluelintarvikekeräyksen, johon voivat osal-
listua kaikki, jotka haluavat lahjoittaa Tyrnävällä asuvil-
le vähävaraisille perheille ja yksineläjille paremman jou-
lun. Voit ostaa kuivaelintarvikkeita, kuten riisiä, hiuta-
leita, sokeria, kahvia jne. tai säilykkeitä, keksiä, suklaata 
yms, jouluun liittyvää ja tuoda ne seuraavina ajankohti-
na keräyspaikkoihin.

ma 2.12. klo 9–10.30 ja klo 16–18 Temmeksen seurakun-
tatalo, Petäjäsuvannontie 2
ti 3.12. klo 14–18 Tyrnävän seurakuntatalo/diakoniatoi-
misto, Mankilantie 1
ke 4.12. klo 16–18 Murron kerhotila, Kauttaranta 12.

Jos et pääse kyseisinä ajankohtina tuomaan elintarvikkei-
ta, voit soittaa ja sopia tuonnista. Huom. Emme voi ottaa 
vastaan ”jääkaappituotteita”, kuten juustoa yms. 
Lisätietoja: Riitta Pesonen, p. 044 7372 630 
ja Salme Kinnunen, p. 044 7372 631.

Vapaaehtoisten joulujuhla 
keskiviikkona 4.12. klo 18 Tyrnävän seurakuntatalolla. 

Seurakunta kutsuu yhteiseen joulujuhlaan kaikki seura-
kunnan vapaaehtoistoimijat. Ohjelmassa mm. kirkkoher-
ran tervehdys, joulupuuroa, yhteislaulua ja kuorojen esi-
tyksiä.
Säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä ilmoittautuminen 
hoidetaan kiertävän listan muodossa (isoset, NuoPa, lap-
si- ja kirkkokuoro, nuttupiiri, aamukammari, ystävä- ja lä-
himmäispalvelu). Jos et kuulu edellä mainittuihin ryhmiin 
ja olet mukana jossain seurakunnan vapaaehtoistoimin-
nassa (esimerkiksi yhteisvastuukerääjänä, talkoolaisena, 
diakoniakylätoimikunnassa) ilmoittaudu 29.11. mennes-
sä khranvirastoon: p. (08) 5640 600. 
Tervetuloa yhdessä valmistautumaan Vapahtajan synty-
mäpäiväjuhlaan!
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Neulepuikkojen kilkatus 
kuuluisi epäilemättä etei-
seen saakka, ellei iloinen 
puheensorina peittäisi si-

tä alleen. Tyrnävän nuttupiirissä 
on ilmeisen mukavaa.

Monenvärisistä langoista val-
mistuu nuttuja Etiopian vauvoja 
lämmittämään.

– Seurakunta antaa tilat, tarjo-
aa kahvit ja sponsoroi meille lan-
gat. Välillä ostamme itse värkkejä 
myyjäisistä kertyneillä tuotoilla, 
kertovat nuttupiirin vapaehtoiset 
vetäjät Jaana Supperi ja Seija To-
lonen.

Lankoja otetaan ilomielin vas-
taan myös lahjoituksena. Pienil-
lekin määrille on käyttöä värik-
käiden nuttujen neulomisessa.

– Merinovillaahan me mie-
luiten käytämme, se on miellyt-
tävän tuntuista pienen ihmisen 
ihoa vasten, Jaana sanoo.

Kesken kaiken oviaukolla sei-
soo mies, joka kantaa kaksin kä-
sin pulleita muovikasseja.

– Penkokaa ja löytäkää, mies 
hymyilee, toivottaa hyvät illan-
jatkot ja jatkaa matkaa.

– Tutun ihmisen äiti kuoli ja 
oli puhe, että lapset voivat lahjoit-
taa meille äidiltään jääneitä käsi-
työlankoja, Seija selittää.

– Kaikki tulee käytettyä, nut-
tupiiriläiset ihastelevat kassien si-
sältöä penkoessaan.

Langat tosiaan käytetään vii-
meiseen pätkään. Nuttupiiriltä yli 
jäävät langat lahjoitetaan eteen-
päin henkilölle, joka kutoo lapa-
sia ja sukkia katulapsille Roma-
niaan.

Puikkojen kilkkeessä
parannetaan maailmaa
Puikkojen kilkattaessa ehtii myös 
rupatella, vaihtaa kuulumisia, pa-
rantaa maailmaa.

Mistä täällä sitten puhutaan?
– Kaikesta taivaan ja maan vä-

liltä: kuka on kuollut, kuka on 
mennyt naimisiin, kuka on tehnyt 
lapsia… Niin, ja sitten me hauku-
taan miehet, naiset nauravat.

Osallistujista moni on yksin-
eläjä, jolle nuttupiiri on tervetul-
lut mahdollisuus kanssakäymi-
seen muiden kanssa.

– Hei, eikös Salmen pitänyt 
tulla tänään, joku havahtuu.

tyrnävältä tuuriin,
tuurista etiopiaan
Nuttuja piirissä on suollettu us-
komaton määrä.

– Varmasti tuhat, sanoo Jaana 
Supperi.

Joku piiriläisistä kyselee, eikö 
ylhäällä ole tarkempaa lukua.

– Tuhanteen asti on laskettu. 
Eikö se sitten ole ihan sama sen 
jälkeen, onko nuttuja 1500 vai 
5000, Supperi tuumaa.

Nuttujen valmistus aloitettiin 
vuonna 2011.

ainakin tuhat nuttua 
Tyrnävältä etiopian vauvoille

Tyrnävän ahkerien naisten neulomiin lämpimiin nuttuihin on puettu melkoinen joukko etiopialaisia vastasyntyneitä.

Värikkäät nutut lämmittävät vauvoja Etiopiassa sekä Oulun yliopistosairaalaan ja 
Rovaniemen keskussairaalaan synnytysosastoilla.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Eeva Halonen ja Soile Sipola tutkivat valmiiden nuttujen pinoja. – Kyllä näistä oman 
kädenjäljen tunnistaa, he arvioivat.

– Jaana sen idean jostakin toi, 
Seija Tolonen täsmentää.

Valmiit nutut matkaavat Tyr-
nävältä ensin Tuuriin, missä yk-
sityinen henkilö ottaa ne väliva-
rastoon omaan autotalliinsa ja ja-
kelee edelleen Etiopiaan aina kun 
sinne saadaan lupa nuttuja toi-
mittaa. 

– Nykyisin näistä menee euro 
per nuttu tullia. Alkoivat rahastaa 
näillä, naiset harmittelevat.

Perillä nutut jaetaan tarvit-
seville Suomen Lähetysseuran 
työntekijän kautta.

Osa Tyrnävällä valmistuneita 
pikkuriikkisistä neuleista lahjoi-
tetaan Oulun yliopistosairaalaan 
ja Rovaniemen keskussairaalaan 
synnytysosastoille.

villasukkia ja 
tonttukoristeita
Pitkin syksyä nuttupiiriläiset ovat 
lisäksi valmistautuneet joulukui-
siin myyjäisiin.

Seurakuntatalolla 14. joulu-
kuuta pidettäviin myyjäisiin on 
jo syyskuusta saakka tehty muun 

muassa tonttukoristeita.
– Nyt muuten kannattaa tulla 

hakemaan aikuisten miesten vil-
lasukkia myyjäisistä, Seija vink-
kaa.

– Niitä kysyttiin paljon jo vii-
me vuoden myyjäisissä ja nyt nii-
tä taas saa.

Nuttupiiriläiset saattavat eh-
tiä valmistaa villasukkia myös 
pukinkonttiin, joten tilausasiois-
sa kannattaa olla yhteydessä ve-
täjiin.

Tolonen itse on alkanut kutoa 
joulua jo tammikuussa.

– Arvatkaapa, monetko sukat 
se on jo kutonut, Tolonen arvuut-
telee.

– Viidetkymmenet?
– Viidetkymmenetviidet?

nykyisin näistä 
menee euro 
per nuttu 
tullia. alkoivat 
rahastaa näillä.

– Kuudetkymmenetkolmet?
– Joo, mä oon kutonut 60 su-

kat, joista 18 paria on vauvansuk-
kia. Mutta minähän olenkin eläk-
keellä, Seija sanoo.

Muut vahvistavat, että tällä on 
kudin mukana kaikkialla.

MiNNA KoliStAjA

Nuttupiiri kokoontuu 
seurakuntatalolla joka toinen 
torstai, seuraavaksi 21.11. kello 17. 
Uusia tekijöitä mahtuu mukaan. 
Nuttupiiritoimintaa on toivottu myös 
Murtoon, joten jos joku haluaisi alkaa 
siellä vetäjäksi, ottakoon yhteyttä 
Seijaan tai Jaanaan


