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Pääkirjoitus

Kun materia ei tuokaan onnea vaan ahdistuksen

M

arraskuun viimeinen perjantai on nimetty Älä

joittanut Olli Sirén kuvaili raivaamista puhdistavaksi. Hän

osta mitään -päiväksi. Luonto-Liiton organisoi-

huomasi, että rankkaan tavaradieettiin pätee sama kuin

malla teemapäivällä meidät halutaan haastaa

ruokavalioonkin: ”Ei auta, että rysäyttää kerralla kaiken

miettimään joka päivä tekemiämme kulutuspäätöksiä ja
niiden vaikutuksia ympäristöön.
Monelle onni on yhtä kuin uuden tavaran haltuun saaminen. Yhtä moni on huomannut omistamisen kääntöpuolen.

pois. Pitää myös oppia kuluttamaan oikein. ”
Tämänvuotisen Älä osta mitään -päivän teema on krääsätön joulu.
Talouden taantumasta huolimatta joululahjoihin ennakoidaan käytettävän tänä vuonna enemmän rahaa kuin

Tavaraähkyyn on onneksi lääkkeitä. Esimerkiksi Luon-

viime vuonna. Isolle osalle suomalaisista joulun ykköstoive

to-Liiton ympäristöasiantuntija Leo Stranius neuvoo luo-

on kuitenkin kiireettömyys ja mahdollisuus viettää aikaa

pumaan vähintään kahdesta tavarasta aina, kun päästää

läheisten kanssa.

kotiin yhden uuden.

Myös arkkipiispa Kari Mäkinen muistutti vastikään, että

Helsinkiläinen Petri Luukkainen puolestaan lukitsi omai-

joulu ei ole suoritus eikä sen arvoa mitata kulutuksella:

suutensa varastoon, josta haki niitä yhden päivässä. Innoi-

”Monenlaiset elämän vaikeudet saattavat tiivistyä juhla-

tuksena oli amerikkalaismiehen aloittama ”sadan tavaran

aikana, mutta on tärkeää, että joulun vietto ei olisi suori-

haaste” ja ideana karsia tavaramäärää, kunnes jäljellä ovat

tus. On hienoa, jos ihmisillä on mahdollisuus muistaa toisi-

vain tarpeellisimmat ja rakkaimmat.

aan lahjoilla, mutta joulun arvoa ei mitata kulutusmittareil-

Helsingin Sanomiin kotinsa tavarapaljoudesta jutun kir-

la. Monelle syvin toive on saada olla rauhassa ja levätä. ”

Aatoksia

Systeemin
kieli

M

iten sinä kommunikoit työssäsi? Entä kotona? Tuleeko
pitkän työpäivän jälkeen
pinna kireällä sanottua jotain, mitä myöhemmin katuu? Onko
työpaikassasi menossa muutoksia ja sinusta tuntuu, että sinua tai työkavereita ei kuunnella?
Jyväskylän yliopiston emeritarehtori Aino Sallinen puhui viime kuussa yliopiston viestinnästä Oulussa. Hän
kertoi, kuinka systeemiteoriaa voi hyödyntää organisaation viestinnässä. Systeemiteoria jakautuu mekaaniseen, dynaamiseen ja orgaaniseen tapaan.
tai vastaanottanut kriittistä ja kehittäOrganisaatiossa, jossa alaisille vies- vää palautetta? Kriittisellä palautteella
titään mekaanisesti, käytetään verbejä, en tarkoita haukkumista, vaan kehitjoilla johtaja päättää, kästävää palautetta. Kritiikki ei
kee, ohjaa, seuraa. Muutossaa olla tekosyy ilkeydelle.
ta vastustavat eivät tunnisSysteemiteoriaa voi mieOnko
ta käyttävänsä mekaanista
lestäni soveltaa jokapäiväityöpaikassasi seen elämään. Ihmisen eläkieltä. Mekaaninen kieli on
yksisuuntaista, eli se ei ole
mässä on viestinnän koko
menossa
varsinaista kommunikoinskaala. Joskus tulee käskeä,
muutoksia
tia. Se on tiedotusta ilman
mutta useammin pyytää,
ja sinusta
vuorovaikutusta. Mekaakuunnella ja kiittää.
tuntuu, että
ninen kieli keskittyy fakIhmisjoukkio on itsestoihin, numeroihin, tilassään eräänlainen organisinua tai
toihin, rahaan.
työkavereita saatio. Se elää ja hengittää,
Dynaamisessa tavasvaikuttuu ympäristöstään.
ei kuunnella? Se on erilainen kuin muut
sa johtaja innostaa, palkitsee, edistää, tukee, rakentaa
organisaatiot, ja sillä on hyluottamusta, luo yhteyksiä.
viä ja huonompia hetkiä.
Orgaaninen kieli taasen keskittyy
Miten sinun yhteisössäsi keskusteldialogiin. Orgaanisessa tavassa johta- laan ja ilmaistaan tunteita? Mitä verja osallistuu, pitää yhteyttä, kyselee, bejä sinä käytät? Ja mitä ne merkitsekuuntelee, on läsnä, koordinoi, sovit- vät?
taa yhteen. Orgaaninen kieli on yhteisön kieli. Se on innovatiivista ja se vaiHenna Rannanpää
Viestintäsihteeri
kuttaa ihmisiin suoraan.
Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Palautteen antaminen on orgaanista kieltä. Milloin viimeksi olet antanut

Kommentoi!
MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Muut mediat
Kirkolla on neljä ongelmaa: 1) se haluaa
antaa vastauksia kysymyksiin, joita ihmiset eivät kysy; 2) se ei halua vastata kysymyksiin, joita ihmiset haluavat kysyä; 3)
se haluaa kysyä asioita, joihin ihmiset eivät halua vastata; 4) se ei halua kysyä asioita, joihin ihmiset haluavat vastata.
Näin äitivainajani kuvasi asiaa minulle joskus viitisenkymmentä vuotta sitten
nuoren aikuisuuteni kynnyksellä. Jostain kumman syystä nuo sanat palautuivat mieleeni, kun luin Kotimaan uutisen
Oulun kirkkoherrojen päätöksestä torjua
agnostikkoillat seurakuntiensa tiloista...
Risto Voipio Kotimaa24-sivuston blogissaan
"Agnostikkoillat” 23.11.2013.

Fundamentalismi on sellainen uskonlaji, jossa epäillään niin voimakkaasti, että tämän epäilyn pelossa nostetaan ajassa ja paikassa syntyneitä ajatuksia ikuisuuteen kaiken kritiikin yläpuolelle. Missä uskoa on vähiten, siellä fundamentalismi on voimakkainta. Siellä hyökkäykset erilaisia ajattelumuotoja kohtaan ovat
aggressiivisimpia. Jos yhteisössä joku ky-

Vastarannan Kiiski

syy kiinnostavan kysymyksen, hänet vaiennetaan, koska muiden korvat eivät kestä tätä kysymystä siksi, että se on omiaan
herättämään jokaisen omassa sydämessä
lymyävän epäilyn.
Juhani Huttunen Kotimaa24-sivuston blogissaan
”Aikakoneella Ouluun” 23.11.2013.

Noista agnostikkopappien tilaisuuksien nimistä sen verran, että ne ovat väitteitä joita myös hienosti premisseiksi kutsutaan. Niistä tulee mieleen se, että sitä alkaa ikään kuin odottaa niiden todistamista oikeaksi. En kuitenkaan usko, että nuo
nimet oli laadittu oikeasti tuota tarkoitusta varten. Luulisin, että kysymyksessä oli
enemmänkin jonkinlainen pyrkimys herättää kiinnostusta asiaa kohtaan.
Tuo Oulun tuomiokirkkoseurakunnan aloite on ihan hyvä ja tilaisuuksien
nimeksi määritelty "Onko järkeä uskoa"
antaa mahdollisuuden tasapuolisesti olla puolesta tai vastaan. Sopii ehkä agnostiseen ajattelutapaan paremmin.
Bror Nyman Blogimetsän bloginsa ”Agnostikkoillat
vastatuulessa” kommenteissa 25.11.2013
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Tarve etsiä vastauksia näkyy
keskusteluiltojen lisääntymisenä

T

änä vuonna monissa seurakunnissa on järjestetty uusia uskontoaiheisia keskusteluiltoja sekä raamattuluentosarjoja. Näyttäisi siltä, että
niiden määrä on kasvussa.
– Kyllä minulla sellainen tuntuma on, että ne ovat lisääntyneet,
vahvistaa tutkija Kimmo Ketola
Kirkon tutkimuskeskuksesta.
Tilastosihteeri Helena Kontio
Kirkon tutkimuskeskuksesta kertoo, että kaikille avoimet keskusteluillat tilastoidaan muiden seurakuntatilaisuuksien alle ja raamattuluennot raamattuopetuksen alle. Keskusteluilloille ei ole
erikseen omaa kategoriaa.
– Raamattuopetustilaisuuksien ja muiden seurakuntatilaisuuksien määrässä on hienoista
nousua. Se voi kertoa siitä, että
tällaiset tilaisuudet ovat lisääntyneet. Myös osallistujamäärissä on
kasvua, Ketola sanoo.

Arkisto / Elsi Salovaara

Ei mikään
uusi ilmiö

Agnostikkoiltojen mainosmateriaalia kuvattiin maaliskuussa Rauhan Tervehdyksen ja seurakuntayhtymän viestinnän tiloissa.

Yksittäisten iltojen
kynnys on matala
Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -osaston johtaja Pekka Rehumäki ei pidä suuntausta yllättävänä.
– Olen ollut havaitsevinani,
että ihmisten tarve ja kiinnostus
mysteereihin, ihmettelyyn ja kyselyyn on lisääntynyt. Tiedollisia
rakennusaineita sisältävä lähestymistapa voisi palvella tässä.
Rehumäki pitää keskustelutilaisuuksia erittäin tervetulleina.
Hän uskoo, että yksittäisiin tilaisuuksiin on matalampi kynnys osallistua kuin ryhmiin, jotka vaativat sitoutumista.
– Mielipiteiden julkinen esittäminen on lisääntynyt. Ihmiset
aistivat, että taustalla täytyy olla
perusteltuja näkemyksiä. Keskusteluillat tarjoavat toisenlaisen tavan löytää asioita kuin mielipideaktivismi, jossa asioita yksinkertaistetaan ja jaotellaan liikaa.
– Pitäisi aina pystyä perustelemaan asioita rationaalisella tavalla ja antamaan aineksia johdonmukaiseen näkemykseen ja sen
ylläpitämiseen.
Rehumäki mainitsee tästä hyvänä esimerkkinä Antti Nylénin
Tunnustuskirjan.
– Siitä näkee, että hän on ajatellut kristinuskoa ja pystyy kirjoittamaan siitä uudella tavalla ja
tasolla.

Raamattuluennoilta
uusia näkökulmia
Teologian tohtori Petri Kasarin mukaan Raamattu on tärkeä
kirja, jonka hän soisi herättävän
enemmänkin kiinnostusta.
– Monella on melko kapea käsitys Raamatusta. Se mielletään
erehtymättömäksi lakikirjaksi tai
historiankirjaksi, mikä saa ihmiset karttamaan Raamattua.

hän Tuomaan kirkossa pidetyssä
raamattuluentosarjassa. Hän kertoo, että puolet luennon osallistujista oli järjestäjiä ja puolet yleisöä.
– Marraskuu on seurakunnassa muutenkin hiljaiseloa, kun
valmistaudutaan joulun odotukseen. En tiedä, olisiko kevättalvi
ollut parempi aika.

Keskusteluillat
tarjoavat
toisenlaisen tavan
löytää asioita kuin
mielipideaktivismi,
jossa asioita
yksinkertaistetaan
ja jaotellaan liikaa.
Pekka Rehumäki

Hänen mukaansa kirkkopolitiikka on jännittyneessä tilassa,
ja monia käsityksiä perustellaan
Raamatulla.
– Raamattu voi tuntua jopa
pelottavalta, eikä siihen uskalla
tarttua. Raamattuluennoilla halutaan madaltaa sitä kynnystä ja
löytää uusia näkökulmia.
Kasari uskoo, että kiinnostus
Raamattua kohtaan lisääntyisi,
jos ennakkoluuloista uskallettaisiin päästää irti.
– Valottamalla kertomusten
taustaa ja syntyhetken historiaa
voi syntyä ahaa-elämyksiä.

Vähän väkeä,
paljon puhetta
Siikalatvalla on käynnissä raamattuluentosarja, johon liittyen Kasari luennoi viime viikolla
Pulkkilan seurakuntatalossa Joonan kirjasta.
– Väki oli melko vähissä mutta
saimme kuitenkin aikaan vilkasta keskustelua positiivisessa hengessä. Koulutukseni perusteella pystyin tuomaan esille uudenlaista näkökulmaa.
Tuiran seurakunnan kappalainen Pasi Kurikka puolestaan luennoi viime viikolla Oulussa Py-

Kurikka toteaa, etteivät raamattuluennot ole uusi ilmiö.
– 1980-luvun lopulla oli oikein buumi, kun Väinö Uusitalo Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä keksi, että
pitää järjestää raamattuluentoja. Silloin kirkot täyttyivät, eikä
herätysliike-eroja ollut, Kurikka
muistelee.
Hänen mielestään on surullista, etteivät raamattuluennot vedä
enää niin paljon yleisöä.
– Tuirassa uudella konseptilla
toteutetut luennot ovat kuitenkin
innostavia tilanteita, joissa on puheen lisäksi laadukasta musiikkia
ja lopuksi yhteisöllisyyttä luovaa
kahvittelua.
Hukkaan ne eivät ole menneet, sillä tilaisuuksissa on syntynyt hyviä keskusteluja.
– Muutamia olennaisia kysymyksiäkin on noussut esiin. Ja
kyllähän Raamattua pitää opettaa, se on meidän pappien tehtävä, Kurikka sanoo.
KATJA KIISKINEN

Agnostikkoillat eivät jatku
ainakaan seurakuntien tiloissa

P

aljon yleisöä ja huomiota keränneitä Agnostikkoiltoja ei enää saa järjestää Oulun seurakuntien
tiloissa. Näin päättivät Oulun
seurakuntien kirkkoherrat yhteisessä kokouksessaan.
Agnostikkoillat pidettiin viime vuonna tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa Vanhassa pappilassa tuomiorovasti Matti Pikkaraisen luvalla.
– Petyin siihen, miten illat toteutettiin, en niiden sisältöihin.
Suunnitelma ja toteutus ovat
kaksi eri asiaa. Olen tottunut siihen, että pidetään kiinni siitä,
mitä sovitaan, Pikkarainen kommentoi Rauhan Tervehdykselle.
Kotimaa24:n haastattelussa pastori Árpád Kovács kertoo

esitelleensä kirjallista selvitystä uusien Agnostikkoiltojen tavoitteista kirkkoherrojen kokouksessa yhdessä Mikko Salmen
kanssa.
– Sanoimme, että voimme
muuttaa otsikkoja vähemmän
provokatiiviseksi ja olemme valmiita keskustelemaan sisällöstä
teologisesti. Sanoin tosin myös,
että en ole valmis käymään keskustelua arvovaltakysymysten
pohjalta.
– Minusta näytti, että kyse on
siitä, että kuka tässä on kukkona tunkiolla eli enemmänkin arvovallasta. Eräs kirkkoherra sanoi suoraan, että me määräämme täällä eikä tuomiokapituli.
Kapitulin päätöksessähän oltiin
sillä linjalla, että keskustelua voi

järjestää, mutta olisi mietittävä
tarkemmin, millä tavalla asioita
ilmaistaan, Kovács sanoo.
Hän viittaa Agnostikkoilloista tuomiokapituliin tehtyihin kanteluihin ja niiden käsittelyyn.
Kovács ihmettelee, ettei seurakuntia kirkon maksaville jäsenille avaavia iltoja tueta, vaikka
ne keräsivät suuren yleisön.

Keskustelu jatkuu
kaikesta huolimatta
Vaikka Agnostikkoiltoja ei enää
Oulun seurakuntien tiloissa järjestetä, on uskoa ja sen sisältöä
pohtiville tulossa uusi mahdollisuus keskusteluun. Oulun tuomiokirkkoseurakunta järjestää
tammi–maaliskuussa keskuste-

luiltojen sarjan, joka kantaa nimeä Onko järkeä uskoa?
– Meillä pyöri kaksi vuotta raamattuluentojen sarja, joka on nyt loppunut. Tämä on
sille jatkoa, sanoo Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Anna-Mari Heikkinen
Kotimaa24:n haastattelussa.
Heikkisen mukaan ajatus
keskusteluilloista lähti siitä, että
ihmiset pohtivat paljon uskoa ja
sen sisältöä ja haluavat keskustella siitä. Keskusteluiltojen aiheita kysytäänkin seurakuntalaisilta itseltään. Ehdotuksia voi
lähettää osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/keskustelusarja.
KOTIMAA24
KATJA KIISKINEN
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Puuveistäjä kunnioittaa

Paikkoja avoinna

Puuveistäjä Pasi Jäntti
on taas käytellyt
moottorisahaa,
veistotalttoja sekä
hiomapaperia:
Piispantalon
jouluseimeen on
valmistunut uusi hahmo.

H

Lahjoita turhat tavarat

Hyväkuntoisia vaatteita, huonekaluja
ja muita tavaroita voi lahjoittaa jatkuvasti.
Vastaanotosta ja noudosta voi sopia Tuiran seurakunnan
diakoniatyöntekijän Sami Riipisen kanssa, p. 040 5747 149.

ahmojen synty alkaa hyvistä valmisteluista ja
pohjatyöstä. Varsinainen veistäminen aloitetaan ulkosalla moottorisahalla.
– Kun piirteet alkavat erottua,
siirryn sisätiloihin ja otan veistotaltat esille, Jäntti kuvailee.
Lopulliseen muotoonsa puuveistokset saatetaan taltoilla,
hiomapaperilla ja väreillä työskentelemällä.
Kiihkeimpinä luomisen kausina kiiminkiläinen puutaitaja
veistää työtilassaan yötä myöten ja hädin tuskin malttaa välillä käydä syömässä.
– Kun veisto on siinä vaiheessa, että lastu oikein hyvin irtoaa,
tekemisestä nauttii niin, ettei sitä voi sanoin kuvata. Oikeastaan
työn valmistuminen harmittaakin, kun itse haluaisi tehdä vielä vaan.
– Ja on joistakin töistä ollut
vaikea luopua, Jäntti tunnustaa.
Tuomiokapitulin pihamaalle pystytettävässä jouluseimessä
on jo entuudestaan Joosef, Maria, Jeesus-lapsi, tietäjä ja kaksi
lammasta. Uusi hahmo on härän pää.
Ensi vuodenkin hahmo on
jo sovittuna. Hahmot Jäntti sopii tuomiokapitulin edustajan
kanssa.
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Vanha poppeli jatkaa
elämäänsä seimen hahmoissa
Jouluseimen hahmon luominen
alkaa kevättalvella sopivan puutavaran valitsemisella ja kypsyttelytyöllä.
Hahmoihin Jäntti käyttää Oulun kaupungintalon pihamaalta
8–9 vuotta sitten kaadettua suurta poppelia.
– Puu oli silloin Suomen toiseksi suurin poppeli, kasvanut siinä jo tsaarin ajoista lähtien ja jo
sisältä laho, Jäntti muistelee.
Jäntti pelasti puun kaupungin
varastolta. Puu oli niin iso, ettei se päätynyt hakkeeksi, kuten
suunnitelma oli.
Jäntti osti tyvihalkaisijaltaan
170–180-senttisen poppelijärkäleen ja nyt puuvanhus on jatkanut elämäänsä Piispantalon seimihahmoissa.
Poppelia on matkannut myös
maailmalle. Esimerkiksi Amerikan intiaanien kulttuurikeskuksessa Oklahoman osavaltiossa Yhdysvalloissa on esillä Jäntin
veistämä kotka, cherokee-intiaanien pyhä eläin. Pala poppelia on
myös muun muassa Petroskoin
kirkon alttarikrusifiksissa.

Puunveistoa ei opi
kuin tekemällä.
Puun työstäminen
on opeteltava
käytännössä, tikkuja
sormissa ja oman
oivalluksen kautta.
Pasi Jäntti

– Loppupeleissä tärkein on
oma oivallus, joka syntyy, kun on
tehnyt ensin jonkun homman viidennen kerran väärällä tavalla.

Kannustuksen sanoja
isältä ja opettajalta

Puun tuoksu tuo
joulun tunnun kesälläkin

Rovaniemeläissyntyisen Jäntin
oma isä suhtautui pojan kädentaitokokeiluihin kannustavasti ja
houkutteli poikaa erilaisten työkalujen pariin. Myös kouluaikojen puutyönopettajaa Jäntti muistelee lämpimästi.
– Kukaties en nyt olisi puuseppä ja puunveistäjä, ellen olisi
saanut rohkaisun sanoja oikealla
hetkellä. Olisiko tekemisen riemu
sammunut, Jäntti miettii ja muis-

Joulun tuntu saattaa yllättää puuveistäjän keskellä kesääkin:
– Puun hyvästä tuoksusta se
voi tulla mieleen.
Seimihahmojen veistäminen
on Jäntille mieluisa tapa tuoda
esille joulun sanomaa.
– Ettei se joulu unohtuisi kaiken kaupallisuuden alle, Jäntti
huolehtii.

www.rauhantervehdys.fi/ palaute
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telee, kuinka puutyöopettaja antoi pienelle Pasille veistotaltat kotiinkin, jotta lovileikkauksesta
innostunut poika saisi tehdä kyllikseen itse suunnittelemiaan kuvioita koristerukinlapoihin.
Aikuisiällä Jäntti on tilannut
ammattikirjallisuutta ulkomailta.
– Kirjoista voi saada tietoa
puulajeista, liimoista ja väreistä,
mutta ei puunveistoa opi kuin tekemällä. Puun työstäminen on
opeteltava käytännössä, tikkuja
sormissa.

Elsi Salovaara

Palautetta
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Ajatuksiasi
itsenäisyyspäivänä
2013

M
Valoa Oulu! -tapahtuma sai tuomiokirkon ja Franzenin puiston kylpemään
juhlavalaistuksessa. Etualalla näkyy Ainu Palmun ja Priit Tiimuksen valotaideteos
Sydän. Se ilahdutti maanantaiaamuna arkeen palaavia oululaisia.

itä ajatuksia sinussa herättävät sanat itsenäisyys ja
isänmaallisuus?
Miten ne näkyvät tai tuntuvat elämässäsi?
Onko asioita, jotka haluat
tehdä tai kokea joka vuosi 6.
joulukuuta?
Vastaa tekstiviestillä numeroon 044 5626 450, sähköpostitse
(toimitus@rauhantervehdys.
fi) tai Rauhan Tervehdyksen
Facebook-sivujen kautta.
Vastauksia julkaistaan 5.
joulukuuta ilmestyvässä numerossa.
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a isoja puita
Minna Kolistaja

Isoset ry sai
merkittävän
lahjoituksen

Joosef-hahmo on seissyt Piispantalon pihamaan jouluseimessä jo useana vuonna. Lauantaina pääsee näkemään myös Pasi Jäntin veistämän uusimman seimihahmon.

Kaupungintalon jättimäisestä
poppelista Jäntti on valmistanut
myös pienoisseimiä.
Töissään Jäntti on toistaiseksi käyttänyt vain kotimaista puuta. Niistä mieluisimpia ovat kovat
puulajit, koivu ja tammi.
– Oikeastaan puu kuin puu
käy – kunhan se on iso. Isot puut
ovat aarteita.
Puuveistäjälle sopii tarjota ostettavaksi pihapiirin suurikokoisia puita, jotka syystä tai toisesta
joudutaan hävittämään.
Jäntti sanoo huomanneensa,
että mitä rumempi puu on päällepäin, sitä kauniimpi se on sisältä.

Koristeveistossa sen persoonalliset syykuviot ja värisävyt pääsevät oikeuksiinsa.

Reinolta oppi nöyryyttä
isoja puita kohtaan
Isoja puita Pasi Jäntti oppi kunnioittamaan metsurin töitä tehdessään.
– Minulla oli kaverina vanhempi mies. Reinolla oli tapana
jättää hakkuupaikan isoimmat
puut aina viimeiseksi pystyyn.
Sitten hän kävi pyytämässä niiltä
anteeksi ja pani ne nurin.
– Reino kunnioitti puita ja siltä työmaalta minäkin opin nöy-

ryyttä puita kohtaan.
– Ovathan isot puut paljon
nähneitä. Siitäkin kaupungintalon poppelin alta on kävellyt Saksan kolmannen valtakunnan armeijan kenraaleja, tsaarin sotilaita, monen valtakunnan mahtimiehiä.

Pasi Jäntti on itsekin paikalla
Piispantalon pihamaalla lauantaina 30. marraskuuta, kun seimihahmot on taas kannettu varastosta nähtäväksi.
– Saa tulla nykäisemään hihasta, puutaitaja lupaa.
MINNA KOLISTAJA

Piispantalon jouluseimi on nähtävillä lauantaista 30.11. alkaen
Piispantalon pihassa (Hallituskatu 3).
Tallikappelin joulukauden avauksessa 30.11. kello 19
kannetaan Jeesus-hahmo seimeen, tarjotaan glögiä ja kuullaan joululauluja.
Piispantalon seimen luona pidetään lisäksi seimihartaudet
joulukuun 7., 14. ja 21. päivinä kello 18.

Piispa toivottaa tervetulleeksi
adventtivastaanotolle

E

nsimmäisenä adventtisunnuntaina järjestettävä piispan adventtivastaanotto
on jo yhdeksäs lajiaan.
Adventtivastaanotosta on muodostunut kaikille avoin tapahtuma, jolla halutaan
rakentaa yhteisöllisyyden kokemusta.
Tapahtuman alkujuuret ovat traagisessa tapahtumassa kaukana Oulun hiippakunnasta: Thaimaan tsunami joulukuussa 2004 sai
hiippakunnan, seurakunnat, Oulun kaupungin sekä silloisen lääninhallituksen järjestämään tapahtumaa, jossa ihmiset saisivat yhdessä miettiä tapahtunutta.
Tuomiokirkossa pidetyn tilaisuuden jälkeen siirryttiin kahville Piispantaloon. Tarjolla olleet syötävät olisi normaalisti tarjottu
maaherran uudenvuodenvastaanotolla, joka
tsunamin vuoksi peruuntui.
– Tuomiokirkon ja Piispantalon tilaisuudet koettiin hyvin yhdistäväksi kokemuksek-

si ja kokoontumisesta haluttiin tehdä perinne.
– Nyt saamme adventtivastaanotolla olla
yhdessä aloittamassa uutta kirkkovuotta, piispa Samuel Salmi iloitsee.
Salmi toivottaa tilaisuuteen tervetulleiksi kaikki hiippakuntalaiset läheltä ja kaukaa.
– Itse toivon, että adventtivastaanotto on
tapahtuma, jossa voimme kokea aitoa yhteisöllisyyttä. Sitä tänä aikana kaivataan. Me
tarvitsemme ihmisenä toinen toisiamme.
– Toivon, että tilaisuudessa on pinnalla lähimmäisyyden ilo ja että samalla muistamme,
että juhlan päätähti on Kunnian Kuningas, joka on keskellämme.
Adventtivastaanotolle tullaan kaukaakin:
osallistujia on ollut aivan hiippakunnan etelärajoilta, samoin hiippakunnan pohjoisimmilta kulmilta Utsjoelta, Nuorgamista ja käsivarresta.
Piispan mielestä adventtivastaanottoa on

turhan juhlallista rinnastaa valtakunnallisiin
Linnan juhliin.
– Mutta kyllä mekin täällä pohjoisessa tarvitsemme yhteistä juhlaa, piispa miettii.
Juhlaan tuovat kello 12 tervehdyksensä
Suomen Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sekä Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Jorma Ala-Sankila.
– Adventtivastaanotolla on aina myös vahva yhteiskunnallinen viesti. Yhteiskunta ja
kirkko ovat kutoutuneet yhteen, piispa sanoo.
Vastaanoton musiikkiesityksistä vastaa kamarikuoro Sofia Magdalena.
MINNA KOLISTAJA

Piispan adventtivastaanotto järjestetään
sunnuntaina 1.12. kello 11.30–14 Piispantalossa
(Hallituskatu 3, Oulu)

Isoset ry on saanut merkittävän lahjoituksen nimettömänä pysyttelevältä lahjoittajalta. Lahjoitus on yhteensä 7 000
euroa.
Isosten.net -sivusto ja Isoset ry käynnistettiin Tikkurilan seurakunnalta saadun lahjoituksen turvin.
– Toivomme että myös seurakunnat lähtisivät rohkeasti
kanssamme rakentamaan tätä
uudenlaista, niin maantieteelliset kuin monet muutkin rajat
ylittävästä yhteisöllisyydestä ja
vaikuttamishalusta kumpuavaa nuorisotoimintaa.
– Jäsenyys on seurakunnalle tapa paitsi tukea nuorta vapaaehtoistoimintaamme, myös
hyödyntää sen hedelmiä, kuten vasta-avattua isospankkia,
omassa isostoiminnassaan,
Isoset ry:n puheenjohtaja Jussi Tiira sanoo.

Oulun
metropoliitan
valinta siirtyy
Suomen ortodoksisen kirkon
kirkolliskokous on päättänyt
siirtää Oulun metropoliitan
toimen täyttämistä. Kirkolliskokous päätti asiasta ensimmäisessä täysistunnossaan äänin 24-10.
Kirkolliskokouksen mukaan ennen Oulun metropoliitan toimen täyttämistä on
tehtävä kirkolliskokouksessa 2012 päätetyt selvitykset ja
ratkaisut kirkkoa parhaiten
palvelevasta hiippakuntajakomallista.
Selvityksessä tulee ottaa
huomioon nykyiset taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat, sekä arvioida toimintaa kirkon vakaan kehityksen turvaamisen takaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä, kirkolliskokous toteaa.
Kirkolliskokouksen ensimmäinen täysistunto pidettiin Valamon luostarin
kulttuurikeskuksessa maanantaina.
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Kuvat: Pekka Helin

Esko (vas.) ja Erkki Alasaarela vierailivat Rauhan Tervehdyksen toimituksessa kertomassa Tyrnävän seurakunnan tarinakirjasta.
Alasaarelat arvelivat, että toimituksen valokuvakokoelmasta ja lehden vuosikirjoista voi olla hyötyä tarinakirjan toimittamisessa.

Tyrnävän seurakunnasta
syntyy tarinakirja

A

lasaarelan professoriveljeksiä Eskoa ja Erkkiä on puraissut historiakärpänen ja Tyrnäväfanitus. Sen yhtenä ilmentymänä parivaljakko toimittaa kirkkoherra Timo Liikasen ja Kyllikki
Matinollin kanssa Tyrnävän seurakunnalle teoksen, jossa seurakuntalaiset muistelevat vaikkapa kirkkoherroja, pappilan elämää ja muita noteeraamisen arvoisia asioita.
Veljekset asuivat lapsuutensa
ja nuoruutensa Tyrnävän Korvessa ja ovat käyneet keskikoulunsa
Tyrnävällä. He ovat toimittaneet
Muistojen tulva -kirjasarjaa, jossa
kuntalaiset kertovat kokemuksistaan. Seurakunnan tarinakirja on
sarjan kuudes osa.
Kirjasarjassa muistojaan on
tilittänyt noin 170 tyrnäväläistä. Heidän ja muidenkin nykyisten ja entisten tyrnäväläisten toivotaan lähettävän muistojaan ja
niihin liittyviä valokuvia uuteen
kirjaan.
Veljekset toivovat valokuvia,
jotka voidaan painaa suurikokoisina. Edellisissäkin kirjoissa käytettiin kuvia joka aukeamalla.

Seurakunta
täyttää 125 vuotta
Pyyntö kirjasta tuli kirkkoherra
Timo Liikaselta lokakuun alussa.
– Seurakunta täyttää ensi
vuonna 125 vuotta. Halusimme
katsoa jollain tavalla menneisyyteen. Päästämme tarinakirjassa
seurakuntalaiset ääneen, Liikanen toteaa.
Liikasen mukaan seurakunnasta valmistui historiateos
vuonna 1989, jolloin seurakunta
täytti 100 vuotta. Nyt ei historiateokselle ollut tarvetta.
– Joitakin viestejä on jo tullut. Ihmiset ovat noteeranneet
tarinakirjan varsinkin, kun siitä oli juttu Rantalakeus-lehdessä,

Hyvän
mielen kirjoja

Esko Alasaarela nappaa kännykkäkuvan
Tyrnävän seurakunnasta kertovasta
jutusta.

Liikanen kertoo.
Liikasen mukaan kirjassa saa
olla muistoja erilaisista seurakuntaan ja kirkkoon liittyvistä asioista ja tilanteista.

Muistojen
prosessi liikkeelle
Veljekset kertovat, että teoksesta
tehdään ensin ”väliversio”, joka
julkaistaan joulun tienoilla sähköisenä. Väliversion toivotaan
houkuttelevan muitakin muistelijoita tuomaan esille antiaan.
Varsinainen paperikirja painetaan myöhemmin.
– Näin saadaan muistojen prosessi liikkeelle, Esko Alasaarela
toivoo.
– Jotain ehkä tietäisin, olinhan
siellä minäkin, Erkki Alasaarela
kuvaa toivottua prosessia.
Olennaista kirjanteossa on Erkin mukaan ihmisten kohtaaminen. Veljekset saattavat muun
muassa pitää muisteluillan, jollaisesta heillä on hyvää kokemusta.
Veljekset ovat myös koputelleet
outojakin ovia ja pyytäneet ihmisiä yhteistyöhön.

Eskon mukaan heidän teoksensa ovat hyvän olon kirjoja. Lukijoiden mieltä ei haluta pahoittaa, joten ikävät osat jutuista leikataan pois.
Ihmiset ovat kirjoittaneet itsestään hassujakin tarinoita ja
nauraneet itselleen. Toisia ihmisiä ei kuitenkaan saa asettaa naurunalaisiksi.
Esko ja Erkki kirjoittavat jotkut osuudet itse. Esimerkiksi ensimmäisen kirkon rakentaminen
on fiktiivinen tarina, jonka pohjana on faktatietoa. Tarina kertoo
vuodesta 1614, jolloin isännät istuvat Härmän pirtissä suunnittelemassa Tyrnävälle kirkkoa.

Kirkkoherrojen
aikaan
Kirjan kehys rakennetaan kirkkoherrojen ja heidän virkakausiensa varaan.
Valmistuvaan kirjaan haastatellaan entistä kirkkoherraa Jaakko Kaltakaria. Kirkkoherra Lauri Mustakallion poika, professori Hannu Mustakallio kirjoittaa
isästään ja lapsuudestaan Tyrnävällä. Myös Jorma Kiviranta ja
Leila Ikonen kirjoittavat muisteluksen omasta ajastaan.
Lauri Mustakallion kerrotaan
menneen kerran Roustin rantaan uimaan. Lieko ollut iso koko vai iso ego, joka aiheutti sen,
että Tyrnävänjoen pinnan väitettiin nousseen kymmenen senttiä?
Lauri Mustakallio oli 29-vuotias tullessaan kirkkoherraksi.
Niin olivat myös Jaakko Kaltakari ja nykyinen kirkkoherra Timo
Liikanen. Jorma Kiviranta lipsahti säännöstä, sillä hän oli jo
30-vuotias. Kirkkoherroja on ollut toki muitakin, mutta heistä
voi lukea kirjasta.
Pekka Helin
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Päivän ateria vo
Yhdistykset

– Koskaan ei ole näistä tullut vatsavaivoja, ravintolaruoasta kylläkin, kertoo Iivari nostaessaan
paprikapakettia roskalaatikosta.
Dyykkaus on käytännössä roskisten tongintaa. Tavarat, jotka
jotkut heittävät tarpeettomana
pois, löytävät tiensä uusiin koteihin. Poisheitetyt ruoat ovat usein
syötävässä kunnossa vielä pitkään parasta ennen -päiväyksen
jälkeen.
– Paketteineen päivineen nämä yleensä laitetaan roskiin, toteaa Kari ja laittaa paprikat muovipussiin, joka sekin on kierrätetty.

Löytöjä
tarpeeseen
Iivari ja Kari harrastavat dyykkaamista. Kari on lapsiperheen
isä, jonka ensikokemukset dyykkaamisesta tulivat yllättävän läheltä.
– Isä dyykkasi joskus, kantoi
kassikaupalla ruokaa kotiin. Köyhänä opiskelijana en kyllä laittanut vastaan, kun pakkanen oli
yhtäkkiä täynnä makkaraa, Kari
naurahtaa.
Iivarin ensimmäiset kokemukset eivät olleet ruokaan liittyviä.
– Roskalavoja tongittiin, koska
niistä löytyi monesti jotain tarpeellista, Iivari muistelee.
– Siskoni alkoi dyykkaamaan
ennen minua. Pieni kynnyshän
siinä oli aluksi, Kari kertoo.
Ruoan lisäksi roskiksista löytyy muutakin.
– Kukkia olen joskus löytänyt
puolisolle vietäväksi, Kari muistaa.
– Sylitietokoneitakin on löytynyt. Joskus kun katsoo, mitä ihmiset heittävät pois, niin tuntuu
että kai ne ruuvitkin pilaantuu,
Iivari miettii.
Pusseihin päätyy yllättävän
paljon kasviksia ja muita perustarvikkeita, ei niinkään pullaa ja

Kauppojen roska-astioista löytää usein pakkauksis

vehnätuotteita.
Kari ja Iivari eivät yleensä ota
tavaraa, mitä he eivät kaupasta
ostaisi. Yllättävää on, miten paljon ja millaista tavaraa roskiin
päätyy.
– Yhdessä vaiheessa huomasin,
että olin oikeasti lihonut ja laiskistunut. Tajusin, etten tarvitse
neljää kyljystä aamupalaksi, Iivari nauraa.
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oi löytyä roskiksesta
Kuvat: Anni Kinnunen

Dyykkauksen harrastajat eivät halua leimautua.

Yleensä löydetyt tavarat tulevat omaan käyttöön. Joskus tulee vastaan kuitenkin yllättäviäkin tavaroita, joista on iloa myös
muille.
– Kerran löytyi lasten uimarenkaita iso läjä. Silloin kyselin
tuttavaperheiltä onko heillä lasten uimarenkaita ja kerroin, että meillä on monta, ottakaa, naurahtaa Kari.

sa olevaa, käyttökelpoista ruokaa.

Monesti sitä
kaupassa miettii,
kuinka kallista
ruoka onkaan ja
sitten tulee käytyä
dyykkaamassa.

Monenlaiset
syyt
Dyykkauksessa on usein kyse sekä eettisestä että rahallisesta valinnasta. Kaupassakin käydään,
mutta dyykkaamista ei unohdeta.
– Ainahan se on rahallisesti
tiukkaa, ei sitä voi erotella. Kyllä se on kumpaakin, eettistä ja
rahallista. Monesti sitä kaupassa
miettii, kuinka kallista ruoka on-

kaan ja sitten tulee käytyä dyykkaamassa, Kari toteaa.
– Onhan se aika kova rahallinen säästö, jos jaksaa käydä
dyykkaamassa. Eettisyydestä tämä minullakin lähti, mutta kyllä
minulle myös kaupassa käynti on
vastenmielistä. Ehkä se on eettisyyttä, että inhottaa kun kaupassa on niin paljon kaikkea mitä ei
tarvitse, Iivari pohtii.

Apua
arkeen
Uusi lakimuutos, joka sallii käyttöajan päähän tulleiden kauppojen ruokatarvikkeiden tarjoamisen pakastettuina ruoka-apuun
järjestöille ja hyväntekeväisyyteen, on Karin ja Iivarin mielestä erittäin hyvä asia.
– Uskon, että ihmiset perustavat järjestöjä niin että se onnistuu, yksityishenkilöllehän sitä

Palveluja tarjotaan

Muut seurakunnat

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

vastuuta ruoan laitosta ei voi antaa, Iivari toteaa.
Lainmuutos helpottaa myös
suurkeittiöiden ylijäämäruoan
luovuttamista ruoka-apuun.
– Ihmetyttää, kun esimerkiksi lehdestä lukee, että joku antaa
ruoka-apua tai tarjoaa euron lounaita ylijäämäruoasta, niin ravintola-ala suuttuu siitä. En usko, että se on ravintoloilta pois, Iivari
miettii.
Useilla seurakunnilla Suomessa on ruoanjakotilaisuuksia. Myös edullisia työttömien
ruokailuja järjestetään usein yhteistyössä työttömien järjestöjen
kanssa.
RIKU SEILONEN

Yksityisyyssyistä haastateltavien
henkilöiden nimet ovat muutettu.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa
Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
1. adventtisunnuntaina 1.12. klo
8.45. Ensimmäisen adventtisunnuntain Radiopyhäkoulussa puhuu lastenohjaaja Marja Raatikainen Tuiran seurakunnasta.
Klo 10 perhemessu Kiimingin kirkosta.
Klo 11.15 Armonpulla. Tuiran seurakunnan vapaaehtoisen Taisto
Sutisen aloitteesta käynnistettiin
pari vuotta sitten työttömien ruokailutoiminta. Mistä moinen idea,
ja mikä on Taiston oma rooli toiminnassa? MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon -ohjelmassa pastori Kimmo Kieksi
Karjasillan seurakunnasta kertoo
työpaikkojen jouluhartauksista,
joihin voi pyytää papin mukaan.
Toivon päivä ma–pe klo 14–17.
Kotimaa24 -uutiset maanantaista torstaihin kello 16.20.
Pe 29.11. klo 14.40 Päivän valinnassa pastori Kimmo Kieksi Karjasillan seurakunnasta kertoo työpaikkojen jouluhartauksista, joihin voi pyytää papin mukaan. MP.
Ke 4.12. klo 16.40 Herätys eilen ja
tänään. Johanna Hurtigin ja Mari
Leppäsen toimittama Maijan tarina kertoo vanhoillislestadiolai-

sesta tytöstä, jonka lapsuus särkyi
jo varhain, kun hän joutui hyväksikäytön uhriksi. Tutkija Johanna Hurtig pohtii mitkä asiat tekivät mahdolliseksi sen, että hyväksikäytetty lapsi ei saanut apua läheisiltään. MS. Uusinta kesäkuulta 2012.
Ma 2.12. klo 18–19.15 Rukousradiossa puhutaan maahanmuuttajien kohtaamista vaikeuksista
ja rukousaiheista. Vieraana ovat
toiminnanohjaaja Riitta Hirvonen Oulun NNKY:stä ja Irakista
Suomeen pakolaisena tullut Welma Hommi. Ohjelmassa rukoillaan Oulun seudun ihmisten lähettämien aiheiden puolesta. Lisätietoja oulunseurakunnat.fi/
rukousradio. Uusinta. Alueellinen lähetys. Ohjelmaan voi lähettää esirukouspyynnön osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/rukousradio. MP
Klo 21.35 Elämänkoulu-ohjelmassa itsenäisyyspäiväviikolla
keskustelua kodista, uskonnosta
ja isänmaasta. Oulun kaupungin
työhyvinvointikoordinaattori,
kauden 1999–2003 kansanedustaja Marja-Leena Kemppainen kertoo mm. omasta kodistaan ja lapsuudestaan ilman isää, uskon löytymisestä sekä halustaan rakentaa parempaa Suomea. MB

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 1.12. klo 9.45 Ensimmäisen adventtisunnuntain Radiopyhäkoulussa puhuu lastenohjaaja Marja Raatikainen Tuiran seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Ylivieskan
kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Su 1.12. messu Oulun tuomiokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
Su 1.12. klo 10 jumalanpalvelus
Alavieskan kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15,
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Su 1.12. klo 10 piispanmessu Haminan Marian kirkossa.

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

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

J

ouluradio
aloittaa lähetyksensä 1.
joulukuuta kello 00
Hoosianna-hymnillä. Tänä vuonna Jouluradiossa soi hymnistä uusi versio, jonka on sovittanut Kerkko Koskinen.
Kappaleen esittää Kerkko Koskinen Kollektiivi.
Hoosiannasta julkaistaan kappaleen ensiesityksen aikaan myös musiikkivideo, joka on nähtävissä Jouluradion Youtube-kanavalla.
Jouluradio on pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisen
mediatoimituksen, Toivontuottajien, tuottama FM- ja nettiradiokanava, jossa soitetaan ensimmäisestä adventista loppiaiseen tauotta joulumusiikkia.
Toivontuottajien lisäksi Jouluradion mahdollistavat yhteistyökumppanit, ja useat seurakunnat eri puolilla maata,
muun muassa Oulun ev.lut.
seurakunnat.
Oulussa Jouluradio kuuluu
radioissa taajuudella 91,6 MHz
ja kaapelitalouksissa lisäksi myös taajuuksilla 91,6 MHz
(TeliaSonera) ja 101,9 MHz
(DNA).
Oulun hiippakunnassa Jouluradiolla on Oulun lisäksi taa-

juudet myös Rovaniemellä 104,4
MHz ja kaapelitaajuus 104,7
MHz (TeliaSonera). Lisäksi Kokkolassa on kaapelitaajuus
92,7 MHz (Anvia).
Jouluradiota voi kuunnella
myös internetin kautta. Osoitteesta www.jouluradio.fi löytyy kanavaperhe, joka käsittää
pääkanavan lisäksi viisi erilaista nettiradiota. Lisäksi nettiradioiden kuunteluun on tarjolla myös ilmainen älypuhelinsovellus Iphonelle ja Androidille.
Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Jouluradiota kuunteli perinteisen analogisen FMradion kautta viime vuonna
parhaimmillaan 451 000 viikkokuuntelijaa. Jouluradio.fi -sivustolla oli lähetyskuukauden
aikana 293 000 uniikkia kävijää ja vierailuja 127 maasta.

Nro 40

28.11.–5.12.2013

11

Sanan aika
Sunnuntai 1.12.2013

Psalmi: Ps. 24: 7-10
1. lukukappale: Sak. 9:9-10
2. lukukappale: 1. Piet. 1:7-12
Evankeliumi: Mark. 11:1-10

Sak. 9: 9-10
Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.
Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista
ja hevoset Jerusalemista,
sotajouset hän lyö rikki.
Hän julistaa kansoille rauhaa,
hänen valtansa ulottuu merestä mereen,
Eufratista maan ääriin asti.

1. Piet. 1: 7-12

Johtajaa odotellessa
Johtajuus on nykyään kova sana. Hyviä johtajia arvostetaan, heille maksetaan hyvää
palkkaa ja erilaisia luontaisetuja. Johtajat ovat paljon julkisuudessa. Heidän sanomisiaan ja tekemisiään seurataan tarkkaan.
Johtajuus on kuitenkin vaativa tehtävä. Jos firmalla menee huonosti, kohdistuu katse
aina johtajaan. Johtajan vastuu on suuri. Hänen tekemisensä vaikuttavat suureen määrään ihmisiä, moniin perheisiin, paikkakuntien ja jopa valtakuntien pärjäämiseen.
On hyviä johtajia ja huonoja johtajia. Huonot johtajat keräävät itselleen omaisuutta,
mainetta ja kunniaa, mutta eivät pidä huolta alaisistaan. Hyvä johtaja taas huolehtii alaistensa hyvinvoinnista ja luotsaa yrityslaivaansa ohi karikoiden ja aina parempaa tulosta
kohti. Mutta mistä löytyy se viisaus, jonka avulla johtaja kykenee vaativaan tehtäväänsä?
Raamatussakin puhutaan johtajuudesta. Vanhan testamentin puolella Jumala moittii
johtajia siitä, etteivät he huolehdi alaisistaan. Siellä puhutaan paimenista, jotka jättävät
lampaansa yksin selviämään elämän koettelemuksista. Siellä Jumala ilmoittaa etsivänsä
itse lampaansa, ja pitävänsä heistä huolen. Jumalan luotto ihmisten johtajuuteen loppui.
Hän päätti tulla itse johdattamaan laumaansa.
Jeesus sanoi olevansa hyvä paimen. Jeesus on meidän hyvä johtajamme. Hän ei ainoastaan johdata, hoida ja varjele meitä. Hän jopa antoi henkensä lampaittensa puolesta.
Siksi johtajan kannattaa hakea viisautta johtamiseen Jeesukselta. Jumalan Pyhä Henki
voi antaa viisautta johtajalle. Hyvät johtajat ovat työssään Korkeimman palvelijoita ja
toimivat Hänen johdatuksessaan.
Ensi sunnuntaina alkaa uusi kirkkovuosi. Kirkoissa lauletaan Hoosiannaa ja kerrotaan
siitä, miten Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Tiedätkö muuten, mitä Hoosianna tarkoittaa? Se
on huudahdus: Herra auta, Herra pelasta! Jo silloin kansa koki olevansa avun ja pelastuksen tarpeessa. Senkin ajan johtajuus oli enemmän riistoa kuin huolenpitoa. Jeesuksen
apua ja pelastusta toivottiin ihmisten kärsimyksen ja epäoikeudenmukaisuuden keskelle.
Ihmiset toivoivat kovasti, että Jeesus olisi johdattanut ihmiset kapinaan vallanpitäjiä vastaan. Vaan Jeesus näki tarkemmin, mistä tämän maailman itsekkyys, julmuus ja kärsimys johtuvat. Jeesus suostui kipuun ja häpeään, Jumalan hylkäämiseen ja kuolemaan.
Sillä tavalla Hän voitti pahan henkivallan, ja osti meidät vapaaksi pahan vallasta. Nyt
oli tie auki jokaiselle ihmiselle uuteen oikeudenmukaisuuden ja rauhan valtakuntaan.
Vuosi toisensa jälkeen me huokaamme yhdessä luomakunnan kanssa, ja odotamme
Jeesuksen saapumista. Melkein kaikki ovat jo saaneet kuulla Jumalan Valtakunnasta ja
Jeesuksen rakkaudesta meitä kohtaan. Me vanhat kristilliset kansakunnat alamme jo
väsyä odottamiseen, ja lyhtymme ovat sammumassa. Mutta Jeesus tulee pian, ja ottaa
kuninkuutensa. Silloin jokainen meistä joutuu vastaamaan elämästään Jeesuksen edessä.
Me tiedämme silloin, miksi tarvitsemme Vapahtajaa. Vaan Jumalan armosta saamme
kokea myös Jeesuksen rakkautta ja anteeksiantoa. Kivikova sydämemme vaihdetaan
tuntevaan, herkkään mieleen. Pääsemme Jumalan Valtakuntaan, hyvän johtajan hoitoon. Sitä odotellessa...
				
Kirsi Järvelin

Oulunsalon seurakunnan nuorisotyönohjaaja

Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi,
ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä
ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte,
vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte,
vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin
kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te
saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja
tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet
teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet,
mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava
Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen
kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta.
Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään
vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat
julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä
Hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän
pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes
luomaan silmäyksen.

Mark. 11: 1-10
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen
ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti
edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ”Menkää
tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne,
te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä
ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja
tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette,
vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää
sen pian takaisin.”
Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli
sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla
olevat ihmiset kysyivät: ”Mitä te oikein teette?
Miksi te viette varsan?” He vastasivat niin kuin
Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He
toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan
sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet
levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita
he katkoivat tienvarresta. Ja ne, jotka kulkivat
hänen edellään ja perässään, huusivat:
- Hoosianna!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Siunattu isämme Daavidin valtakunta,
joka nyt tulee!
Hoosianna korkeuksissa!
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Adventtivesper, joulupolku ja Kaun
valmistavat Oulunsalossa jouluun

E

räänä joulukuisena iltana
Oulunsalon lentokentälle
laskeutui kone.
Taitava lentäjä kuulutti matkustajille, että katsokaa,
kuinka jouluista täällä on, katsokaa, miten jouluvalot loistavat!
Umpimähkän jouluvaellus oli
meneillään. Eräs isä oli koneessa poikansa kanssa matkalla Ouluun ja isällä välähti: Mennäänkö tuonne?
Heti kentälle päästyään he ottivat taksin ja hurauttivat – isä
nappaskengissään – Umpimähkän leirikeskukseen.
Ja isää ja poikaa oli vastassa oli
juuri se tunnelma, minkä vuoksi
Oulunsalon seurakunnan järjestämä joulupolku on ollut niin rakastettu tapahtuma pitäjässä vuosikausia.
Umpimähkän joulu on täynnä
tuoksuja, makuja, elämyksiä, yhteistä tekemistä ja rakkaita joululauluja. Riisipuuro ja rusinasoppa
ovat tietenkin keskeisessä osassa
tapahtumaa, mutta on siellä paljon muutakin.
Oulunsalon
seurakunnan
työntekijät suunnittelivat jo lokakuussa laajalla joukolla ja palavan innostuneesti tämänvuotista
tapahtumaa. Luciaa ja pikkuen-

keleitä, rekiajelua, jouluaskartelua ja wanhan ajan joulutunnelmaa on luvassa.
Umpimähkän jouluvaellus on
haluttu pitää visuaalisena ja elämyksellisenä, aitona ja mieliä
lämmittävänä joulukokemuksena.
– Tapahtuma on sellainen, johon me todella haluamme satsata
ja jonne odotamme paljon väkeä.
Yksi tärkeä merkkipaalu oulunsalolaisessa joulunodotuksessa,
nuorisotyönohjaaja Sanna Korhonen iloitsee.

Yhteinen
kuorokokemus
Joulukuun 1. päivänä kello 18
Oulunsalon kirkossa vietettävä
Armas Maasalon Adventtivesper
on myös tärkeä tienraivaaja oulunsalolaiselle joululle.
Vesper kestää noin 45 minuuttia ja Oulunsalossa erityistä on
se, että kuoroon ovat tervetulleita kaikki entiset kuorolaiset.

Simo-Veikko Heikkinen ja Jere Ahava olivat viime vuoden jouluvaelluksella Umpimähkässä paimenina.

Tänä vuonna vs. kanttori Eeva-Maija Sorvari järjestää harjoituksen kahta tuntia ennen vesperiä. Kanttori Tuomo Kangas kutsuu kaikkia nykyisiä ja entisiä
kuorolaisia mukaan.
– Adventtivesper tarjoaa kivan
osallistumisen mahdollisuuden
sellaisillekin, jotka eivät käy ak-

tiivisesti kuorossa juuri nyt.
Kangas pitää keskeisenä sitä,
että vesper ymmärretään jumalanpalvelukseksi, johon saa osallistua, eikä niinkään esiintymistilanteeksi.
– Kyllä kirkko on täynnä väkeä, kun adventtivesperiä lauletaan. Pidän tätä tärkeänä joulun-

alustapahtumana meillä. Hoosiannaa pääsee vesperissä laulamaan, joskin se lauletaan kuorosovituksessa hieman korkeammalta kuin aamulla kirkossa.
Maasalon Adventtivesperissä
toimii liturgina kirkkoherra Tapio Kortesluoma. Puheen pitää
Jukka Joensuu.

Hyvääkin löytyy,
vaikka liitos otti
koville

O

ulunsalo on ollut vuoden alusta saakka osa
Oulua ja Oulunsalon
seurakunta on kuulunut Oulun seurakuntayhtymään.
Prosessi koetaan seurakunnassa työlääksi ja monella suunnalla – etenkin hallinnossa – puhallellaan vielä pitkään muutosten
kourissa.
Pyysin seurakunnan virsilaulupiiriläisiä ja työntekijöitä kertomaan sekä hyviä että huonoja
asioita, nyt kun kokemusta on jo
melkein vuoden verran yhtymässä. Ongelmia oli ilmeisen helppo
luetella, mutta hyvien asioiden
listaa pitää monen pysähtyä ihan
miettimään.
– Ootappa, kyllä niitäkin varman löytyy…
Oulunsalon vaikea tilakysymys, kun sekä seurakuntatalo,
pappila että Umpimähkän leirikeskus ovat kokonaan tai osittain
käyttökiellossa, osui yhteen saumaan liitoksen kanssa ja liitoksen

piikkiin on mennyt mielissä sellaisiakin asioita, jotka eivät siihen
välttämättä liity.
Virsilaulupiirissä Keskipiirissä
murehditaan, kuinka Oulunsalon
vielä kaunis maaseutumainen tapa mennä melkein koko kylän voimalla hautajaisiin on tilakysymyksen vuoksi käynyt vaikeaksi. Vanhukset eivät pääse kirkolta kaupungissa vietettäviin muistotilaisuuksiin. Seurakuntatalon ja vanhan
pappilan menetykset koetaan raskaina. Veroäyrin lasku Oulun yhteydessä tuo sentään vähän iloa, mutta monet asiat huolettavat.
Virsilauluryhmä on kokoontunut 18 vuotta ja nykyään kokoonnutaan säännöllisesti Ensio
ja Kerttu Piiraisen kodissa.
– Kyllä meille sopii. mukava,
kun tulee tyttöjä, Ensio naureskelee hyväntuulisesti.
Lämminhenkinen kodissa kokoontuminen on asia, josta Oulunsalon seurakuntalaisilla on
opetettavaa oululaisille.

Keskipiirin
virsilauluryhmäläiset
surevat
hautajaiskäytäntöjen
vaikeutumista.
Oulunsalon seurakunnan
työyhteisö on ollut
muutoksen kourissa.
Lapsipuolella uutena
käytäntönä on muun
muassa 4-vuotispäivät, joista ainakin
Annika Ahola (4) ja äitinsä Hannele Ahola olivat iloisia.

Yhteiset
käytännöt
Seurakunnan työntekijät kokevat yhtymän seurakuntien samat
käytännöt yhtä aikaa sekä hyvinä että huonoina asioina. Monet
työntekijät ovat ilahtuneita parantuneesta työterveyshuollosta,
ilmaisesta uimahalli- ja kuntosalimahdollisuudesta ja muun muassa hieronnoista, joita saa muutaman vuodessa. Toisaalta muuttuvien tai huonosti toimivien tie-

tokoneohjelmien aiheuttama tuskanhiki hakee vertaistaan.
Hyviksi asioiksi mainitaan
myös yhteiset koulutukset, mutkaton tilankäyttö muissa seurakunnissa ja lähetyssihteerien
omatiimi. Huonoa on liian raskas koneisto, päätöksenteon monikerroksellisuus ja valtavat sähköpostimäärät. Kiinteistöasioiden siirtyminen leveämmille hartioille on myös selkeästi hyvä asia.

Oulunsalon seurakunnan
työntekijät ovat huolissaan kuitenkin siitä, vyöryvätkö muiden
oululaisten työkäytännöt sellaisillekin alueilla, joissa omat työtavat tuntuvat pienen seurakunnan näkökulmasta paremmilta.
Oulunsalossa esimerkiksi eri
työalojen yhteistyö on mutkatonta ja luontevaa. Monia tapahtumia ovat järjestämässä kaikki yhdessä.

Nro 40

28.11.–5.12.2013

13

neimmat joululaulut

RY:n tilat
seurakuntalaisten
käytössä Oulunsalossa
Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Jaana
Valjus, mitkä Oulunsalon seurakunnan tilat ovat käyttökiellossa, mitkä käytössä?
Oulunsalon seurakunnan tiloista käyttökiellossa ovat Oulunsalon seurakuntatalo ja Oulunsalon pappila sisäilmaongelmien vuoksi. Umpimähkän leirikeskus soveltuu päiväkäyttöön, mutta yöpymistä leirikeskuksessa ei suositella
päärakennusten sisäilman vuoksi.
Mitä yhteisiä tiloja ja missä aikataulussa Oulunsalossa on
käytössä tulevaisuudessa?
Oulunsalossa on tällä hetkellä seurakunnan käytössä olevia tiloja Oulunsalon kirkko, Oulunsalon seurakunnan toimitalo, Pitkäkankaan Reppu ja Salonpään Kylätalo. Toimitalon tilamuutos valmistuu maaliskuussa 2014, jolloin laajennettuun seurakuntasaliin mahtuu 80 henkeä ruokailemaan.
Oulunsalon seurakuntataloon ja pappilaan tehtävistä
toimenpiteistä päättää Yhteinen kirkkoneuvosto, kun kyseiset hankkeet ovat aikanaan valmisteluineen neuvoston
päätettävänä.

Enkeleinä olivat aiemmin Anni Kuukasjärvi ja Niina Yläoutinen.

Kauneimpia joululauluja lauletaan Oulunsalon kirkossa tänä adventtina peräti kolmeen otteeseen. Tänä vuonna Kauneimpien joululaulujen kolehti kerätään vammaisten lasten hyväksi
kehitysmaissa.

Adventtivesper 1.12. kello 18 Oulunsalon kirkossa.
Joulukonsertti ti 12.12. kello 19 Oulunsalon kirkossa.
Esiintyy Oulun kamarikuoro Maria Ervastin johdolla.
Musiikkikerholaiset ja Uusi Ääni Taru Piston johdolla.
Risto Ainali uruissa.
Jouluvaellus 13.12. kello 14–19 Umpimähkän leirikeskuksessa.
Kauneimmat joululaulut 15.12. kello 16 ja kello 18, sekä 18.12. kello 18.

Missä seurakuntalaiset voivat järjestää juhlatilaisuuksia nyt?
Juhlatilaisuuksia voi järjestää Oulunsalossa Rauhanyhdistyksen tiloissa, Karjasillan seurakunnan tiloissa ja myös
kaikissa muissa Oulun seurakuntayhtymän tiloissa sekä
Kempeleen seurakunnan tiloissa.
Koska seurakunta vastaa vuokrakustannuksista?
Edellä mainitut tilat ovat seurakunnan jäsenille ilmaisia silloin, kun niitä käytetään kaste- ja hääjuhliin sekä muistotilaisuuksiin. Muiden tilaisuuksien (esim. syntymäpäiväjuhlat, rippijuhlat, kokoukset yms.) järjestämisestä näissä tiloissa peritään normaali vuokra.

Vanhusten luo kotikäynneille

O

ulunsalon seurakunta
haluaa tarjota yksinäisille ja juttuseuraa kaipaaville vanhuksille tukea tehostamalla kotikäyntityötä.
Vanhusten toivotaan ottavan
rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöihin Riitta Markus-Wikstedtiin ja Sauli Tuuliin sekä diakoniapappiin Jukka Joensuuhun.
Kotikäynneillä halutaan auttaa sekä samalla tiedostaa, millaisten avunpyyntötarpeiden ja
elämänkysymysten keskellä Oulunsalon vanhukset elävät.
– Toivomme, että meihin otetaan vilkkaasti yhteyttä. Kyse ei
tarvitse olla mullistavasta hädästä, vaan haluamme tulla mukaan ihan tavalliseen elämään ja
arkeen juuri ikäihmisen tarpeen
mukaan, Joensuu kertoo.
Oulunsalon seurakunta osoittaa viime kevään yhteisvastuukeräyksen seurakuntakohtaisen
osuuden juuri kotikäyntityöhön
ja vanhuksia mennään tervehtimään pienen tuliaisen kera.
Seurakunnan työntekijälle voi
puhua luottamuksellisesti. Diakoniatyöntekijät Riitta ja Sauli
sekä diakoniapappi Jukka halua-

Diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, diakoniapappi Jukka Joensuu ja diakoni Sauli
Tuuli haluavat löytää tiensä myös heidän luo, jotka eivät jostakin syystä pääse tai
koe luontevaksi tulla kerhoihin tai tapahtumiin.

vat panostaa kiireettömään kohtaamiseen.
– Yhteiskunnassa ja kirkossa
on huutava tarve tulla kohdatuksi ja nähdyksi. Siihen tarpeeseen
haluamme vastata. Kohtaaminen
on tietenkin vuorovaikutusta, joka antaa meillekin paljon.
Kotikäyntien avulla halutaan
myös mahdollistaa pitkäaikaisempi keskusteluavun tarve ja se,

kuinka vapaaehtoiset voisivat jatkossa tukea yksinäisten vanhusten elämää.
Yhteystiedot:
diakoniapappi Jukka Joensuu,
p. 044 7453 847,
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt,
p. 044 7453 848
diakoni Sauli Tuuli,
p. 044 7453 853.

Oulunsalo-aukeaman kirjoitti ja kokosi Satu Kreivi-Palosaari
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Menot Oulun seurakunnissa 28.11.–5.12.2013
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 tilavaraukset 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 paikallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön
erityispalvelut

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

E

nsimmäistä adventtia vietetään tulevana sunnuntaina
1.12. Adventti aloittaa kirkkovuoden ja silloin
kristityt ympäri maailman
alkavat valmistautua joulunviettoon.
– Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosiannaa,
joka on tervetulotoivotus
jouluna syntyvälle Jumalan pojalle. Adventti aloittaakin joulun ilon odotuksen. Saamme sytyttää ensimmäisen kynttilän, Oulunsalon
seurakunnan
kirkkoherra Tapio Kortesluoma sanoo.
Oulun ev.lut. seurakunnissa adventti otetaan vastaan muun muassa pitkin
päivää järjestettävissä jumalanpalveluksissa. Kaikkien seurakuntien ensimmäisen adventin jumalanpalvelustiedot ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/joulu.
Ensimmäisen adventin
kunniaksi Oulussa päästään niin Hoosiannan kuin
tierna-ajankin tunnelmiin.
Lauantaina 30.11. kello 18–18.30 Oulun tuomiokirkon edustalla
järjestetään Hoosianna-tapahtuma, jossa on
yhteislaulua, puhallinmu-

siikkia sekä piispa Samuel
Salmen ja kaupunginjohtaja Matti Pennasen tervehdykset. Tuomiokirkolle
lähtee lyhtykulkue Oulun
kaupunginteatterin edestä kello 17.30. Kulkueeseen
liittyy sadan metrin välein
yhteensä 17 kuoroa, joissa
on kaikkiaan lähes 500 laulajaa. Juhlan huipentuu lopuksi yhdessä laulettavaan
Hoosianna-hymniin.

sa (Kirkkokatu 3). Illassa
lauletaan yhdessä joulu- ja
tiernapoikalauluja. Lisäksi kuullaan maistiaisia tänä jouluna ensi-iltaan tulevasta Tähtipojat-tiernakuvaelmasta, jonka musiikin on säveltänyt Kaj Chydenius. Kuvaelma käsittelee muun muassa perinteisiä tiernapoikaesityksiä ja
suomalaisia joulunviettotapoja.

Sunnuntaina 1.12. kello 15
järjestetään Tiernalauluilta
Holiday Inn Ynninkulmas-

Sunnuntaina 1.12. kello 18
päästään myös Tiernakirkkoon Tuiran kirkossa (Myl-

lytie 5). Ennen kirkonmenoja Ynnin pojat vievät tiernatervehdyksen vanhusten palvelutaloihin, minkä jälkeen he kokoontuvat
noin kello 17 Tuirankartanon pihalle (Kangastie 16)
Tuiran kirkkoon lähtevään
lyhtykulkueeseen. Kulkueeseen voi liittyä mukaan
oman lyhdyn kanssa. Tuiran kirkossa on tarjolla glögiä, kahvia ja joulutorttuja.
Tilaisuuden toimittaa Tuiran seurakunnan vt. kirkkoherra Lauri Kujala.

Arkisto

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

Joulunodotus
alkaa adventista

Tiernapoika-perinne elää vahvana Oulun seudulla.

Oulun ev.lut. seurakuntien

diakoniatyön joulunaika 2013
Työttömien ja vähävaraisten jouluateriat

Oulujoen seurakunta: Ateria 11.12. klo 11 Ylikiimingin
seurakuntatalolla, Harjutie 5.
Ateria 16.12. klo 12 Myllyojan seurakuntatalolla, Koivumaantie 2.
Ateria 16.12. klo 11 Yli-Iin seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4.
Tuiran seurakunta: Ateria 12.12. klo 12 Pyhän Tuomaan
kirkossa, Mielikintie 3 ja Pateniemen kirkossa, Taskisentie 4. Ateriakorttien jako 3.12. klo 13–14 Pyhän Luukkaan
kappeli, Pyhän Tuomaan kirkko, Tuiran kirkko, Koskelan
seurakuntakoti, Rajakylän seurakuntakoti ja Pateniemen
kirkko.
Tuomiokirkkoseurakunta: Ateria yhteistyössä Oulun
kaupungin kanssa 18.12. klo 11 Heinäpään seurakuntakodilla, 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 Oulun kaupungin ja Haukiputaan työnhakijat ry:n kanssa 18.12. klo
12–14 Seurakuntakeskuksessa. Ilmoittautuminen 29.11.
mennessä Linkki-kirppiksen kassalle, Kauppakuja 2.
Kiimingin seurakunta: Ateria yhteistyössä Oulun kau-

pungin kanssa 16.12. klo 10 Kolamäen kerhohuoneella ja
klo 11 Jäälin kappelilla.
Oulunsalon seurakunta: Ateria 11.12. klo 15 Oulunsalon
toimitalolla, Vattukuja 2. Ilmoittautumiset 2.12. mennessä p. 044 7453 848.
Karjasillan seurakunta: 5.12. adventtiaterialle ilmoittautuminen on jo päättynyt.

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.

Nro 40

28.11.–5.12.2013

15

Leikkaa talteen!

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Erityisdiakonia

Sarastus-kuoron harjoitus to 28.11. klo 18–20, Elohuone. Lisätietoja: taina.voutilainen@evl.fi, p. 044 3161 729.
Taideryhmä pe 29.11. klo 16.30, Heinätorin seurakuntatalo. Tule rohkeasti mukaan! Lisätietoja: mari.tuokkola@evl.fi.
Cross Cafe pe 29.11. klo 19 Elohuoneella. Tervetuloa!
Lenkkiryhmä ke 4.12. klo 18, Heinätorin seurakuntatalo. Lenkkiryhmä sisältää kaiken tarvittavan; ulkoilua,
hyvää seuraa, ajatusten vaihtoa, iltapalaa. Illan kruunaa
hartaus. Lämpimästi tervetuloa!

KEHITYSVAMMAISET
Jumalanpalvelus pe 29.11. klo 13, Tahkokangas.
Varttuneiden porinapiiri ti 3.12. klo 13.15, Heinätorin
seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten
kerho. Vierailijana Taina-kanttori.
Keskustelukerho ti 3.12. klo 17, Heinätorin seurakuntatalo. Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri to 12.12. klo 12, Caritas. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.

järjestöt

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to
28.11. klo 13.30, Caritas-koti. Kerho kokoontuu Caritas-salissa, jossa on huomioitu kuulolaitteen käyttäjien induktioyhteys.
Ehtoolliskirkko to 28.11. klo 15.30, Palvelukeskus Runola.
Ystäväilta to 5.12. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Vietämme itsenäisyyspäiväjuhlaa.

Uusheräyksen opiskelija- & NA-ilta to 28.11. klo 19,
Anu ja Toni Halusella, Hanhitie 17 G B 14, Höyhtyä. Musiikki-ilta, Emmi-Lotta Pöyhtäri.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 29.11. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Harhaoppi kristillisyyden
valepuvussa, Samuel Korhonen.
OPKOn opiskelijailta la 30.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 32.
Veren merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa, Mailis Janatuinen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 2.12. klo
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Mitä kristitty voi
oppia Laulujen lauluista? Samuel Korhonen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 4.12. klo
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Mooseksen kutsuminen, Harri Joensuu.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to
5.12. klo 19, Körttiksellä, Välivainiolla, Luokotie 5 A 5.
Itsenäisyyspäivänseurat.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten ja läheisten joulujuhla la 14.12. klo
13–15, Kastellin kirkko. Monipuolista ohjelmaa, joululauluja ja yhdessäoloa. Tarjolla riisipuuroa, kinkkuvoileipiä ja torttukahvit. Opasystäviä on vastassa kirkon
ovella ja parkkipaikalla klo 12.30 alkaen. Huom. kirkon
ovelle pääsee taksilla.
PÄIHDETYÖ
Aamukahvihetki pe 29.11. klo 9–10, Diakoniset erityispalvelut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto,
p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 29.11. klo 13–15, Diakoniset erityispalvelut.
Tavoiteryhmä ma 2.12. klo 14.30–16, Diakoniset erityispalvelut. Keskusteluryhmä päihdeongelman kanssa kipuileville miehille ja naisille.
Päihdetyön päivystys tiistaisin klo 9–11, Diakoniset erityispalvelut.

Kansainvälisyys

Hoosianna-juhla
30.11. klo 18–18.30
Oulun tuomiokirkon portailla

Lyhtykulkue

lähtee kaupunginteatterin edestä
klo 17.30
Ohjelmassa yhteislaulua ja puhallinmusiikkia,
mukana yli 400 kuorolaista.
Tervehdyksen esittävät kaupunginjohtaja
Matti Pennanen ja piispa Samuel Salmi.
Juontajana toimii tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Tervetuloa!

Piispan Adventtivastaanotto
1.12. klo 11.30–14 Piispantalossa, Hallituskatu 3.

English Service on Sunday 1st of December at 4 pm.
in St. Luke's Chapel.
Englanninkieliset seurat su 1.12. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Lähetys
Cafe Krypta to 28.11. klo 11–16 Oulun tuomiokirkon
kryptassa. Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja suolaisia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta.
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14.
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa huolletaan pyöriä, tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! Nokelantie
48 B, käynti Latokartanontien puolelta, p. 044 3161 720.
Raamattua ristiin rastiin pe 29.11. klo 12, Siipi – lähetyksen puoti ja paja. Johanneksen matkassa, Katja Haipus.
Puttaan Tuvassa avoimet ovet torstaisin ja perjantaisin
klo 12–14, osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan,
nauttimaan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai lukemaan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä.

Tervetuloa!
Samuel ja Hannele Salmi.

joulukonsertti
Suuri

Adventin ja joulun ajan
laulujen konsertti

maanantaina 2.12. klo 13.30–14.15
Oulun kaupunginsairaalassa.
Timo Pikkarainen, tenori,
säestäjänä Inkeri Rantanen.
Juha Kyllönen lukee runoja.
Tervetuloa.

perjantaina 29.11. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.

Esiintyjät: Niina Kähönen laulu,
Jouni Kokkoniemi laulu, Maija Tynkkynen urut,
Jorma Tikkinen trumpetti,
Merikosken laulu johtajanaan Marita Kaakinen,
Vaskiveikot johtajanaan Mauri Kinnunen
ja Oulun NMKY:n Mieslaulajat
johtajanaan Ahti Sepp.

Sunnuntaina 1.12.
klo 13 Turkansaari, Yli-Juuruksen talo.
klo 15 Karjasillan kirkko. Suomen- ja saamenkieliset kauneimmat joululaulut.
Sunnuntaina 8.12.
klo 12 Hintan kirkko. Lapsikuoro Acorde, joht. Anna HaanpääVesenterä.
klo 14 Pyhän Luukkaan kappeli. Pyhän Tuomaan lapsikuoro.
klo 15 Intiön seurakuntakoti.
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15 Sanginsuun seurakuntakoti.
klo 15 Pyhän Andreaan kirkko. Pyhän Andreaan lapsikuoro.
klo 16 Tuiran kirkko.
klo 17 Kastellin kirkko. Kappelin laulu.
klo 18 Tuiran kirkko. Oulun Kamarikuoro.
klo 18 Oulujoen kirkko. Merikosken laulu.
klo 19 Pyhän Luukkaan kappeli. Konsonanssi-kuoro joht.
Virve Karén.
klo 19 Kiimingin kirkko.
Maanantaina 9.12.
klo 14 Myllyojan seurakuntatalo.
klo 18 Huonesuon seurakuntakoti. Madetojan koulun lauluryhmä.
klo 19 Tannilan koulu.
Tiistaina 10.12.
klo 13 Karjasillan kirkko.
klo 15 Caritas-koti.
klo 18 Kiimingin seurakuntakeskus. Poikakuoron junnut ja
lasten laulukouluryhmät, joht.
Ulla Metsänheimo.
Keskiviikkona 11.12.
klo 18 Pikkaralan koulu.
klo 18.30 Juopulin kylätalo.
Torstaina 12.12.
klo 18 Rajakylän seurakuntakoti. Pohjankartanon tyttökuoro.
klo 18 Korvenkylän nuorisoseura, Madetojan koulun lauluryhmä.
Perjantaina 13.12.
klo 13 Oulun tuomiokirkko.
klo 20 Isonniemen leirikeskus.
Trio MeLeKo.
Lauantaina 14.12.
klo 14 Kauneimmat joululaulut Rotuaarilla.
Sunnuntaina 15.12.
klo 15 Oulun tuomiokirkko.
klo 15 Pateniemen kirkko. Pyhän Tuomaan nuorisokuoro.
klo 15 Oulujoen kirkko. Lyhtykulkue ja glögitarjoilu.
klo 16 Oulunsalon kirkko. Uusi
Ääni -kuoro ja gospelryhmä.
klo 17 Maikkulan kappeli.
Kappelin laulu.
klo 17 Oulun tuomiokirkko.

klo 17 Ylikiimingin kirkko.
klo 17 Haukiputaan kirkko.
Lapsikuoro, joht. Laura Räihä.
klo 17 Jäälin kappeli.
klo 18 Oulunsalon kirkko.
klo 18 Pateniemen kirkko.
Ossi Vuorre, viulu.
klo 18 Pyhän Luukkaan kappeli. Kauneimmat joululaulut englanniksi. Jouluevankeliumi eri kielillä.
klo 19 Haukiputaan kirkko.
Mukana Oamk:n kirkkomuusikkojen lauluryhmä.
klo 19 Kastellin kirkko.
klo 19 Kiimingin kirkko.
klo 19 Ylikiimingin kirkko.
klo 19 Yli-Iin kirkko. Kirkkokuoro, lapsikuoro, miesten lauluryhmä.
klo 22 Karjasillan kirkko.
klo 22 Pyhän Tuomaan kirkko.
Sekakuoro Tuike.
Maanantaina 16.12.
klo 19 Kellon seurakuntakoti.
Haukiputaan Seniorikuoro.
Tiistaina 17.12.
klo 19 Martinniemen seurakuntakoti. Haukiputaan Mieskuoro.
Keskiviikkona 18.12.
klo 18 Sanginjoen nuorisoseurantalo. Kirkkokuoro.
klo 18 Oulunsalon kirkko. Lauluyhtye Heliä.
Torstaina 19.12.
klo 15 Tuiran kirkko. Senioreiden laulupiiri.
klo 18 Lämsänjärven leirikeskus.
Sunnuntaina 22.12.
klo 10 Haukiputaan kirkko.
Kauneimmat joululaulut -jumalanpalvelus.
klo 10 Oulujoen kirkko. Kauneimmat joululaulut -messu.
klo 10 Kaukovainion kappeli. Kauneimmat joululaulut -perhemessu.
klo 12 Pyhän Tuomaan kirkko. D’amen-kuoro, kauneimmat
joululaulut -messu.
klo 15 Oulun tuomiokirkko.
klo 15 Koskelan seurakuntakoti.
klo 17 Oulun tuomiokirkko.
klo 17 Kiimingin kirkko.
klo 19 Kiimingin kirkko. Duurisiskot.
klo 17 Haukiputaan kirkko.
Naiskuoro Viihdepiikkarit, joht.
Jaana Raivio.
klo 20 Pyhän Andreaan kirkko.
Torstaina 26.12.
klo 15 Pyhän Tuomaan kirkko.
Maanantaina 6.1.
klo 17 ja 19 Koskelan seurakuntakoti.
www.virtuaalikirkko.fi
Su 22.12. klo 17 kauneimmat
joululaulut Oulun tuomiokirkosta.
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Menot Oulun seurakunnissa 28.11.–5.12.2013
Jumalanpalvelukset

Oulun
tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs),
90100 Oulu
ouluntuomiokirkkoseurakunta@evl.fi
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu
Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2
Vanha pappila 		
Asemakatu 6

Messu su 1.12. klo 10, Oulun
tuomiokirkko. Toimittaa Jyrki Vaaramo ja avustaa AnnaMari Heikkinen. Kanttorina
Elias Niemelä ja urkurina Péter Marosvári. Satakielet-tyttökuoro, johtaa Ulla Metsänheimo. Kolehti lasten aseman ja oikeuksien parantamiseksi. Lähetys myös www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 1.12. klo 14, Intiön
seurakuntakoti. Toimittaa
Jyrki Vaaramo ja kanttorina
Elias Niemelä.
Adventtivesper su 1.12. klo
17, Oulun tuomiokirkko.
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja
kanttorina Péter Marosvári.
Tuiran Kamarikuoro.
Gospelmessu su 1.12. klo 19,
Oulun tuomiokirkko. Liturgia Jouko Lankinen.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to
28.11. klo 13, Vanha pappila. Rovastinsali. Anna-Mari
Heikkinen.
Lähetyspiiri to 28.11. klo 14,
Vanha pappila. Elina Hyvönen.
Sana elää pe 29.11. klo 18,
Vanha pappila. Matka halki
Raamatun jatkuu Jeesuksen
seurassa.
Aamupiiri la 30.11. klo 10,
Vanha pappila. Juha Tervaskanto.
Raamattupiiri ke 4.12. klo 17,
Heinätorin seurakuntatalo.
Keskiviikkoseurat ke 4.12.
klo 18, Vanha pappila. Jouko Lauriala.

Jumalanpalvelukset

Haukiputaan
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakunta@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

Sanajumalanpalvelus su
1.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Arto Nevala, saarna Sami
Puolitaival. Lapsikuoroa johtaa Laura Räihä, kanttorina
Hannu Niemelä. Varhaisnuorten kerhopyhä. Kirkkokahvit.
Armas Maasalon Adventtivesper su 1.12. klo 18 kirkossa. Toimittaa Jaakko Kaltakari. Haukiputaan Kirkon
Kamarikuoro, johtaa Hannu
Niemelä, urut Laura Räihä.

Hartauselämä
Joulupolku 15.12. alkaen Kauneimmat joululaulut-tilaisuuden jälkeen n. klo 18. Joulupolku on avoin to 19.12. iltaan
saakka. Joulupolku on rakennettu Kiiminkijokivarteen
Vakkurilan taakse. Lähtöpiste Vakkurilan vieressä olevan
parkkipaikan oikea kulma.
Joulupolun voi kulkea omana
aikana ja omaan tahtiin. Tule
eläytymään ja hiljentymään
joulusanoman äärelle.
Rukouspiiri torstaisin klo 18
Puttaan Tuvalla.

Musiikki ja kulttuuri
Isänmaallinen joulukonsertti ti 3.12. klo 19 srk-keskuksessa Mukana Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro,
Haukiputaan Mieskuoro, Seniorikuoro, Viihdepiikkarit
ja Lauluyhtye Heliä. Liput:
aikuiset 10 €, alle 18 v. 5 €.
Lippujen ennakkomyynti ma
25.11. alkaen kirkkoherranvirastosta ja konserttipäivänä puoli tuntia ennen ovelta.

Perheiden joulupaja

keskiviikkona 4.12. klo 17.30–19 Heinätorin seurakuntatalossa. Hetki jouluiselle hartaudelle ja luoville kätösille. Pajaan voivat osallistua kaikenikäiset, pienet lapset
yhdessä huoltajan kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Kaija Siniluoto, p. 050
5249 779.
Hiljaisuuden rukoushetki ke
4.12. klo 19, Oulun tuomiokirkon krypta. Tilaisuuden
järjestää Oulun NNKY ja Sinapinsiemen ry.

Musiikki ja kulttuuri
"Joseph Bonnet" -urkukonsertti to 28.11. klo 19, Oulun
tuomiokirkko. Elias Niemelä, urut.
Joulukonsertti la 14.12. klo
20, Oulun tuomiokirkko.
Jouluinen konsertti ke 18.12.
klo 18, Oulun tuomiokirkko.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa vastaanotolle maanantaisin klo 9–11,
p. 044 3161 419.
Diakonian aamu ti 3.12. klo
9, Elohuone. Maksuton aamupala alueen vähävaraisille ja työttömille.
Työttömien ruokailu ke 4.12.
klo 11, Heinätorin seurakuntatalo.
Miesten kahvihetki ke 4.12.
klo 15–16, Cafe Krypta.

Lähetys
Käsityökerho Silmukan jouluinen myyntipöytä ja verenpaineen mittausta su
29.11. klo 12–18 Kodin Ykkö-

Konsertin tuotto vähävaraisille haukiputaalaisille.
Eläkeläisten musiikkipiiri
to 5.12. klo 13 srk-keskuksen
monitoimisalissa.

Lapset ja lapsiperheet
Syksyn viimeinen pyhäkoulu su 1.12. klo 12 kirkossa. Kaikenikäisten lasten pyhäkoulu kokoontuu Haukiputaan kirkossa. Pienet lapset voivat osallistua saattajan kanssa. Pyhäkoulusta saa
Messupassiin tarran.

Nuoret
Nuorten ilta pe 29.11. klo 18
Vakkurilassa. Nuorten illoissa ollaan lyhyesti jonkin asian ytimessä, pelataan, poristaan ja hiljennytään. Tarjolla on kahvia, mehua ja korppuja. Rippikoululaiset saavat
korttiinsa merkinnän.
RaJu-ilta ke 4.12. klo 18.30
Wirkkulassa. Syksyn RaJu-iltojen aiheina on mm. Pyhä
huolettomuus, perinteinen
enkeli, tsuppari, 101 syytä
kuulua kirkkoon sekä monta
muuta otsikkoa joiden äärellä pohdiskellaan asioita. Rippikoululaiset saavat korttiinsa merkinnän.

Lähetys
Lähetyksen käsityöpiiri ti
3.12. klo 13 Puttaan Tuvassa.
Joulumyyjäiset lähetystyön
hyväksi pe 13.12. klo 12 Puttaan Tuvassa, Kirkkotie 10 C.
Hyvistä raaka-aineista tehtyjä
laatikoita (tilaa ennakkoon,
p. 040 5014 764) ja leivonnaisia sekä laadukkaista materi-

sessä. Tuotto Gandakin koululle Nepalissa.

Lapset ja lapsiperheet
Perheiden joulupaja ke 4.12.
klo 17.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Pyhäkoulu su 1.12. klo 12,
Heinätorin seurakuntatalo.
Pyhäkouluun ei tarvitse ilmottautua ja se on osallistujille maksuton.
Intiön perhekerho to 28.11.
klo 10, Intiön seurakuntakoti.
Heinätorin perhekerho ti
3.12., Heinätorin seurakuntatalo. Lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, johon lapsi tulee yhdessä aikuisen kanssa.
Aluksi on yhteinen hartaushetkellä jonka jälkeen kahvitellaan, askarrellaan ja leikitään. Päätämme kerhon lasten ja aikuisten yhteisellä
hetkellä.
Laulupuu Taaperoikäisten
musiikkikerho, to 28.11. ja
12.12. klo 15, Heinätorin seurakuntatalo. Laulupuu on
taaperoikäisten (n. 1–3-vuotiaiden) maksuton musiikkikerho, joka kokoontuu joka
toinen torstai. Laulupuussa
elävöitetään lauluja, loruja
ja satuja käyttäen apuna esimerkiksi soittimia ja lapsen

aaleista tehtyjä käsitöitä, uusiotuotteita, kortteja ym.

Diakonia
Yhteinen Juttukahvila ja
perhekerho pe 29.11. klo 10
Martinniemen srk-kodilla.
Huom! pe klo 10–11.30.
Mielekästä vapaaehtoistoimintaa tarjolla! Etsimme kevätkaudelle eläkeläisten seurakuntakerhoihin ohjaajia, avustajia ja kahvitarjoilun järjestäjiä. Kerhot kokoontuvat päiväsaikaan joka toinen viikko. Kysy lisää
ja ilmoittaudu mukaan 9.12.
mennessä Johanna Kerolalle,
p. 045 1393 993. Koulutuspäivä pidetään 8.1.2014.
Vanhemman väen joulujuhla su 15.12. alkaen klo 10
messulla kirkossa. Sen jälkeen ohjelmallinen puurojuhla seurakuntakeskuksessa. Lions Club tarjoaa ilmaista kuljetusta juhlaan. Kyytitilaukset 9.12. mennessä diakoniatoimistoon ma klo 9–11
p. 044 7310 232.

Muut menot
Joulukorttien askarteluilta
to 28.11. klo 18 Martinniemen
srk-kodilla aikuisille ja kouluikäisille lapsille. Mahdollisuus
tutustua leimaamiseen ja 3D
-korttien tekemiseen. Kortteja tehdään pääosin omista
materiaaleista, mutta ohjaajilta voi ostaa pikku rahalla
pieniä täydennyksiä. Ohjaajina Eija Lähdemäki ja Minna
Ruuskanen. Lisätietoa: minskur@netti.fi.

"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.

Joulunvaloa – Joulukonsertti

lauantaina 14.12. klo 20, Oulun tuomiokirkossa.
Henna-Mari Sivula, sopraano Laura Heikkilä, piano
ja Elias Niemelä, urut.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Jouluinen konsertti

keskiviikkona 18.12. klo 18, Oulun tuomiokirkossa.
Péter Marosvári (urut) ja Gabriella Jani (sopraano/Unkari) esittää konsertissaan jouluisia musiikkeja.

omia aisteja. Lisäksi liikutaan
ja rauhoitutaan yhdessä. Ohjelmassa on niin hengellistä
kuin muutakin lastenmusiikkia. Lapsi tulee kerhoon aikuisen seurassa. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen: lastenohjaaja tea.lakkala@evl.fi, p.
050 5207 757.

Nuoret
Yläkoululaisten pelikahvila
pe 29.11. klo 18, Seurakuntien erityisnuorisotyön tilat.
Illan vetäjinä ovat nuorisotyönohjaajat Käkkärä ja Mari, sekä runsas joukko muita
vapaaehtoisia.
Pienoismallikerho su 1.12.
klo 14, Heinätorin seurakuntatalo. Kaikenikäisille asiasta
kiinnostuneille! Vetäjänä Tapio Huhtelin, p. 050 5479 657.
Avoimet ovet ke 4.12. klo 18,
Elohuone. Lisätietoja: Käkkärä, p. 040 5747 183 ja Mono,

p. 040 5747 124.
Kameraproggis ke 4.12. klo
18–20, Heinätorin seurakuntakoti. Lisätietoja: Käkkärä,
p. 040 5747 183 ja Mono, p.
040 5747 124.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 28.11.
klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 28.11.
klo 12.30, Intiön seurakuntakoti.
Seurakuntakerho ti 3.12. klo
14, Keskustan palvelutalo.
Tarinatupa ke 4.12. klo 13, Intiön seurakuntakoti.

Muut menot
Virsilauluillat ti 3.12. klo 18,
Heinätorin seurakuntatalo.
Adventin- ja isänmaan virsiä, Esko Laukkanen. Tarjolla torttukahvit.

Adventtimyyjäiset
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.

Kirkkovuotta seuraten -hiljaisuuden iltoja
pidetään kuukausittain vuonna 2014.
Hiljaisuuden illat antavat tilaa hiljentymiselle ja
rauhoittumiselle arkisen elämän keskellä, Jumalan
läsnäoloa kuunnellen. Lähtökohtana ovat kirkkovuoden
raamatuntekstit. Toiminnan esittely 1. adventin
jumalanpalveluksen jälkeen 1.12. n. klo 11.30
Vieraskamarissa. Mukana diakonissat Laila Juntti ja
Johanna Kerola. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Lisätietoja Lailalta, p. 040 8668 319.

AdventtiTupa to 5.12. klo 11–
14 Puttaan Tuvalla, valmistaudutaan jouluun. Askartelua, ohrapuuro-lounas 5€.
Lauluhetki klo 13. Puttaan
Tupa jää joulutauolle, seuraavan kerran Avoimet ovet
to 9.1.2014.
Puuroilta ti 11.12. klo 17 Martinniemen srk-kodilla. Ohjelmassa joulupuuro ja torttukahvit, hartaus Jaakko Kaltakari, joululauluja ja ulkona toteutettava Tähtipolku.
Haukiputaan vähävaraisten
jouluruokailu ke 18.12. klo
12–14 srk-keskuksessa. Ilm.
29.11. mennessä Linkki-kirppiksen kassalle, Kauppaku-

ja 2. Järj. Haukiputaan seurakunta, Haukiputaan työnhakijat ry ja Oulun kaupunki.
Haukiputaan seurakunta
järjestää sururyhmän. Lisätiedot Helena Seppänen, p.
040 5819 316 ja Jari Flink, p.
050 3215 472.
Haukiputaan kirkon 250vuotisjuhlakirjoja saatavana kirkkoherranvirastosta
aukioloaikoina 15 €/kpl.
Rauhanyhdistykset: Haukipudas: seurat su 1.12. klo 17
ry:llä. Kello: seurat su 1.12. klo
17 Kellon srk-kodissa. Jokikylä: joulumyyjäiset 30.11. klo
15 ry:llä, seurat su 1.12. klo 17
ry:llä.
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Karjasillan
seurakunta
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.

Heikki Karppinen

Jumalanpalvelukset
Kaakkurin koulun adventtikirkko pe 29.11. klo 9.40, Pyhän Andreaan kirkko. 1.–6.lk koulun salissa, 7.–9.-lk kirkossa.
Messu su 1.12. klo 10, Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Perhemessu su 1.12. klo 10,
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus.
Messu su 1.12. klo 12, Kaukovainion kappeli. Toimittaa
Esa Nevala, avustaa Marjukka Hamari, kanttorina Pauliina Stenudd.
Messu su 1.12. klo 12, Maikkulan kappeli. Toimittaa Juha Vähäkangas, avustaa Anna-Leena Ylänne, kanttorina
Riitta Piippo. Rike Pietilä kitara, Greta Hovi-Pietilä viulu, Elmo Pietilä sello ja Sylvi
Pietilä viulu.
Messu perhemessu su 1.12.
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. Toimittaa Petri Satomaa,
avustavat Päivi Sutinen, Hanna Partanen, Jenni Koskenkorva ja Päivi Rahja, kanttorina Eeva Holappa ja Pyhän
Andreaan lapsikuoro. Lyhtytapahtuma.
Adventtivesper su 1.12. klo
18, Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Oulunlahden ja Sarasuon
koulun adventti- ja itsenäisyyspäiväkirkko to 5.12. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko.

Messu

sunnuntaina 1.12. klo 10, Karjasillan kirkossa.
Toimittaa Juhani Lavanko, avustavat Liisa Karkulehto,
Marjukka Hamari, Anna-Leena Ylänne,
kanttorina Juha Soranta. Radio Dei.

Karjasillan kirkkokuoron
50-vuotisjuhla.
Kirkkokahvit. Messun jälkeen mahdollisuus
keskusteluun ja rukoukseen.
Arkisto / Satu Lapinlampi

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 seurakunta, MLL, Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä.

Perhemessu

sunnuntaina 1.12. klo 10 Kastellin kirkossa.
Perhemessussa lauluamme lasten virsiä ja
huiskutamme Jeesukselle.
Toimittaa Erja Järvi, avustaa Kaisa Janger ja
Kastellin kirkon kerholaiset, kanttorina Ilkka Järviö.
Kirkkokahvit ja -mehut.

Hartauselämä
Pappilan torstai-illan raamattupiiri to 28.11. klo 18,
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 28.11. ja
5.12. klo 18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompeluseurat to 28.11. klo 18,
Kaukovainion kappeli, pe
29.11. klo 18, Kastellin kirkko, pe 29.11. klo 19, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raamattuluokka pe 29.11. klo
18, Maikkulan kappeli.
Adventin ajan aamuhiljentyminen ma 2.12., 3.12., 4.12.
ja 5.12. klo 8.15, Karjasillan
kirkko. Ks. ilmoitus.
Kastellin kirkon raamattupiiri ti 3.12. klo 12, Kastellin
kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat ti 3.12. klo 19, Karjasillan kirkko.
Miesten raamattupiiri ke
4.12. klo 18, Karjasillan kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut
suomen- ja saamenkielellä su 1.12. klo 15, Karjasillan
kirkko. Satu Saarinen, Erva
Niittyvuopio.
Joulurunoilta ma 16.12.
klo 18, Kastellin kirkko. Me
käymme joulun viettohon
myös runojen kautta. Jouluisia runoja esittävät Saara Juntumaa, Pirjo Kauppinen, Aino Ylifrantti, Sari Nivala, Hilja Alasuvanto, Hilkka Patja, Eeva-Kaarina Sarastamo, Maija Karppinen, Eeva Holma, Eliina Kajula-Lämsä ja Juha Vähäkangas.

Diakonia
Aamupuuro to 28.11. klo 9,
Kaukovainion kappeli.
Diakonian ajanvaraus ma

Anniina Mikama

Adventtivesper

sunnuntaina 1.12. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Kanttoreina Juha Soranta ja Ilkka Järviö.

Adventin ajan aamuhiljentyminen

2.12., 3.12., 4.12. ja 5.12. klo 8.15 Karjasillan kirkossa.
Adventin ajan aamuhiljentyminen – matkalla
jouluun hiljennymme jokaisena arkiaamuna Karjasillan kirkossa. Hetki kestää noin 15 minuuuttia.

2.12. klo 9, Karjasillan kirkko.
Ajan voi varata maanantaisin
klo 9–11 joko p. 044 3161 579
tai paikan päältä Karjasillan
kirkolta.
Raitin Remmi ma 2.12. klo
13, Maikkulan kappeli. Vielä ehdit mukaan! Vuoden
viimeinen kokoontuminen
kappelin ruokasalissa. Tarjolla kahvia ja pullaa.
Diakoniapiiri ma 2.12. klo
16.30, Kaukovainion kappeli.
Diakoniaryhmä ti 3.12. klo
14, Maikkulan kappeli.

Lähetys
Kaukovainion lähetyspiiri ti
3.12. klo 17.30, Kaukovainion
kappeli.

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut, luontopyhis, perhekerhot ja perhetupa lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/perhetapahtumat.
Muskareista
lisätietoja
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien
varhaisnuorten kerhot löytyvät osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Joulupaja ke 4.12. klo 17,
Lämsänjärven kaupunkileirikeskus. Ks. ilmoitus.

Nuoret
Toisen vuoden isoskoulutus
to 5.12. klo 17, Pyhän Andreaan kirkko. Lämpimästi tervetuloa toisen vuoden isoskoulutuksessa mukana olevien yhteiseen kokoontumiseen Pyhän Andreaan kirkolle.

Seniorit
Eläkeläiskerho to 28.11. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 28.11.
klo 13.30, Karjasillan kirkko.
Seurakuntakerho ma 2.12.
klo 13, Caritas-Koti, juhlasali.
Ystävän kamari ti 3.12. klo
13, Kaukovainion kappeli.

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätietoja: www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Muut menot
Lyhtytapahtuma su 1.12. klo
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Ks. ilmoitus.
Lattiakuvailta ti 3.12. klo 18,
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoitus.

Lattiakuvailta
tiistaina 3.12. klo 18 Maikkulan kappelissa.
Illan aiheena, Adventti – Lapsi syntyy. Hänen valonsa on
pimeääkin voimakkaampi.
Lattiakuvailloissa rakennamme kaksi lattiakuvakertomusta, lasten- ja aikuisten kertomuksen. Molemmissa
kertomuksissa on sama aihe, lasten kertomus toteutetaan käyttäen yksinkertaisempaa kieltä. Lattiakuvakertomuksissa on tärkeää yhteinen kokemus ja raamatunkertomusten siirtäminen tähän päivään ja tähän hetkeen,
jokaisen osallistujan omaksi kokemukseksi. Kertomuksen jälkeen nautimme yhdessä iltapalaa. Tervetuloa kaiken ikäiset, lapset ja aikuiset, yhdessä tai yksin.

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.
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Menot Oulun seurakunnissa 28.11.–5.12.2013
ten ruokailu ma 2.12. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian
Messu su 1.12. klo 10 Kiimin- hinta 3 €.
gin kirkossa. Toimittaa Sei- Työttömien ja pienituloisja Helomaa, avustaa Jii-Pee
ten aamupuuro ma 2.12.
Nyyssönen ja lasten
klo 10–11 Kolamäohjaajat
sekä
en kerhohuoJuhlaNuorten musaneella.
ryhmä, kantjumalanpalvelus
Lauluhetki
torina Saitsenäisyyspäivänä
Virekodilri
Wallin.
6.12. klo 10 kirkossa,
la ma 2.12.
Kuunneltakunniakäynti sankariklo 13. Tervissa Radio
haudoilla. Juhlakahvit
vetuloa
Deissä. Mesja juhla seurakuntalaulamaan
sun jälkeen
jouluisia laukeskuksessa.
adventtipuuluja!
ro seurakuntaDiakoniapiikeskuksessa.
ri ma 2.12. klo 13–
Messu su 1.12. klo 13
14.30 Jäälin kappeli.
Jäälin kappelissa. Toimittaa Kotirinteen Juttupiiri ti 3.12.
Seija Helomaa, kanttorina klo 13–15 Mäntykuja 2 kerhoJarkko Metsänheimo. Soitin- huone. Askartelemme jouryhmä, johtaa Tuomo Nik- lunaiheista.
kola. Messun jälkeen joulu- Jouluaskartelua ja pipariseimen avajaiset ja adventti- en leivontaa to 5.12. klo 10–
puuro.
12 Jäälin kappelilla. Kaikenikäisille.
Hartauselämä
Diakoniatyön myyjäiset ke
Sanan ja rukouksen ilta su 11.12. klo 10–14 Jäälin kappe1.12. klo 18 Jäälin kappelil- li. Perinteisiä joululaatikoita,
la. Puhumassa Jii-Pee Nyys- leivonnaisia, arvontaa. Tersönen, Sinikka Lihavainen ja vetuloa. Tuotto oman seuraRisto Ainali. Iltateetarjoilu!
kunnan diakoniatyölle.
Eläkeläisten perinteinen
Diakonia
joulujuhla to 12.12. klo 13
Ajanvaraus diakonian vas- Seurakuntakeskuksessa. Juhtaanotolle taloudellisissa la alkaa joulupuurolla. Juhasioissa vain maanantaisin lan järjestää Kiimingin seuklo 9–11 p. 040 7008 151 tai rakunta, Eläkeliiton Kiiminsähköpostilla.
gin yhdistys ja Kiimingin EläNaisten saunailta to 28.11. keläiset.
klo 18–20 Suvelan saunalla.
Kuorot
Juttunurkka ma 2.12. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken- Kirkkokuoro torstaisin klo
ikäisten kohtaamispaikka.
18.30 Jäälin kappelilla. 5.12.
Työttömien ja pienitulois- poikkeuksellisesti klo 18.

Jumalanpalvelukset

Kiimingin
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko ja
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6
Leirikeskus Suvela
Pasontie 40
Jäälin kappeli
Rivitie 9
Vanha koulu
Kirkonniementie 6
Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Jumalanpalvelukset

Oulujoen
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5313 500
Koivumaantie 2
90650 Oulu
oulujoenseurakunta@evl.fi

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

1. Adventin perhemessu su
1.12. klo 10, Oulujoen kirkko. Saarna Riitta Kentala, toimittaa Antti Leskelä, Saarelan lastenohjaajat, kanttorina Sanna Leppäniemi. Oulujoen seurakunnan lapsikuorot, johtaa Anna HaanpääVesenterä.
1. Adventin perhekirkko su
1.12. klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toimittaa Olavi Isokoski,
kanttorina Leo Rahko, Senioriopettajien kuoro.
1. Adventin perhekirkko
su 1.12. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Anja Hyyryläinen. Kirkkokuoro ja lapsikuoro. Kirkkokahvit. Rippikouluryhmän aloitus.
Messu su 1.12. klo 12, Hintan seurakuntatalo. Toimittaa Martti Heinonen, kanttorina Sanna Leppäniemi.
Pyhäkoulu.

Hartauselämä
Adventtihartaus su 1.12. klo
12, Turkansaaren kirkko. Toimittaa Pentti Kortesluoma,
kanttorina Lauri Nurkkala

Diakonia
Diakoniapiiri to 28.11. klo
12, Sanginsuun seurakuntakoti.
Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa maanantaisin klo 9–11 p. 040 7033
690. Muissa asioissa yhteys
oman alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 2.12.

klo 10.30–12, Myllyojan seurakuntatalo. Tarjolla maksuton aamupala kaikenikäisille,
mukana seurakunnan työntekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 3.12. klo
9–10, Ylikiimingin seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 3.12. klo
9.30–10.30, Yli-Iin seurakuntatalo.

Lähetys
Piispankamari pe 29.11. klo
11–14, Ylikiimingin asukastupa. Lähetyksen kirpputorikahvila.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 2.12. klo 18, Myllyojan
seurakuntatalo, ystävänkamari.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut su
1.12. klo 13, Turkansaari, YliJuuruksen talo.
Oulun Sotaveteraanikuoron joulukonsertti su 1.12.
klo 16, Oulujoen kirkko. Ks.
ilmoitus s. 19.

Nuoret
It`s leiri 2013 to 5.12. klo 16–
su 8.12. klo 16, Hietasaaren
leirikeskus. Nuortenleiri itsenäisyyspäivän hengessä.
Tervetuloa kanssamme juhlimaan, hiljentymään ja tutustumaan uusiin ihmisiin
Hietasaaren leirikeskukseen.
Leirin hinta on 30€ ja osallistujan alaikäraja on 15 vuotta. Menossa mukana vauhtia
ja vaarallisia tilanteita niin
megazonessa kuin Edenissäkin. Leirin järjestää Oulujoen

Musiikki ja kulttuuri
Adventtikonsertti to 28.11.
klo 13 Jäälin kappelilla. Konsertissa esiintyy Majakan toimintakeskuksen väki, säestäjänä Erja Haho.
Ouluopiston Kiiminkijoen
yksikön joulumatineat ti
3.12. klo 17.30 ja klo 19.15.

Lapset ja lapsiperheet
Lastenparkki kokoontuu viimeisen kerran tällä kaudelle 28.11.
Perhekerhot Kirkkopirtillä maanantaisin klo 9.30–11
ja Jäälin kappelilla torstaisin
klo 9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin kappelilla perjantaisin. Pe
6.12. ei perhekahvilaa.
Esikkoryhmä tiistaina klo
10–12 Jäälin kappeli.
Adventtiaskartelu 1.12. sunnuntaina messun jälkeen
seurakuntakeskuksessa.

Nuoret
Nuorten ilta Jäälin kappelilla tiistaina 3.12. klo 19–20.30.
Nuorten ilta Suvelassa keskiviikkona 4.12. klo 18–20.

Lähetys
Lähetysmyyjäisten talkoot
srk-keskuksessa to 28.11. klo
9. Ilmoittaudu hyvissä ajoin
Kirsille, p. 044 5760 019.
Lähetysmyyjäiset 29.11. Smarketin edessä klo 9–17. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi kello 8–18 väliselle ajalle
pöytien kantajaksi, näytteille laittajaksi, myyjäksi, pak-

seurakunnan nuorisotyö yhdessä Tornion seurakunnan
nuorisotyön kanssa. Lisätietoja: Jouni Heikinheimo, p.
040 7379 643.

Joulunajan

musiikkitapahtumia
Lasten kauneimmat joululaulut
tiistaina 10.12. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Yhteislauluja sekä joulukuvaelma, jossa esiintyvät
isosnuoret ja kuvaelmaan liittyviä Maria Portaankorvan lauluja esittää Poikakuoron Junnut sekä laulukoululaiset Ulla Metsänheimon johdolla. Mukana Miia
Seppänen, Riina Moilanen ja Jarkko Metsänheimo.
"Joulu on jo ovella" -joulukonsertti
torstaina 19.12. klo 19 seurakuntakeskuksessa.
Esiintymässä poikakuoro Pohjantähdet, tyttökuoro
Satakielet sekä Projektikamarikuoro. Kuoroja johtavat
Ulla ja Jarkko Metsänheimo. Myös yhteislauluja.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€ kuorotyön tukemiseen.
Kiiminkiläisten yksinlaulajien jouluinen konsertti
maanantaina 6.1. klo 15 seurakuntakeskuksessa.
Vapaa pääsy.

Jäälin joulupolulla tapahtuu

Jäälin joulupolku on ilmainen, monen yhteistyötahon
yhteinen, erilaisista jouluun liittyvistä tapahtumista toteutettu tapahtumaketju. Se tarjoaa kävijöilleen
kurkistuksia satuun, vanhanajan jouluun sekä ensimmäisen joulun sanomaan.
Tulevia tapahtumia: 29.11. Joulutori klo 16–19 Jäälin
ostoskeskuksessa, 1.12. klo 16–18 Jäälin vanhan kievarin joulutapahtuma Heikkisentien alkupäässä.

kaajaksi, siivoajaksi.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 30.11. klo
16 joulumyyjäiset / ruokailu,

alkuhartaus Aarne Mikkonen. Su 1.12. klo 12 päiväseurat, Heikki-Pekka Alakärppä,
Risto Lohi.

Joulun odotusilta

maanantaina 2.12. klo 18
Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Jouluisia lauluja, askartelua ja leivontaa koko perheelle.

Seniorit
Seurakuntakerho to 28.11.
klo 10, Huonesuon seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 28.11.
klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.
Porinapiiri ma 2.12. klo 12,
Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ma 2.12.
klo 13, Hintan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho ma 2.12.
klo 13, Saarelakoti, Takalahdentie 11.
Seurakuntakerho ti 3.12. klo
10–11.30, Ylikiimingin seurakuntatalo.
Seurakuntakerho to 5.12.
klo 10, Huonesuon seurakuntakoti.
Torstaikerho to 5.12. klo 11,
Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 5.12.
klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 5.12.
klo 14, Hoikantien palvelutilat.

Kuorot ja kerhot
Laulukerho to 28.11. klo 10–
11.30, Ylikiimingin seurakuntatalo. Ohjelmassa yhteislaulua, Chimes- soittimilla soittoa.
Aikuisten laulukerho to
28.11. klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

Työttömien ja vähävaraisten

jouluateriat

11.12. klo 11 Ylikiimingin seurakuntatalolla, Harjutie 5
16.12. klo 11 Yli-Iin seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4
16.12. klo 12 Myllyojan seurakuntatalolla,
		
Koivumaantie 2

Joulumyyjäiset

lauantaina 14.12. klo 10–13
Ylikiimingin seurakuntatalossa.
Myynnissä: Arpoja, leivonnaisia
ja käsitöitä. Torttukahvit.
Voit myös vuokrata pöydän
omille myytäville
tuotteille, pöytävuokra 5€.
Pöytävaraukset 10.12.
mennessä lähetyssihteerille,
p. 044 3161 459. Tervetuloa!

Joulua ootellessa

lauantaina 14.12. klo 14–17 Hupisaarilla.
Perheiden joulupolku Hupisaarten hämärtyvässä
illassa on maksuton tunnelmallinen joulutapahtuma.
Ulkotulet ja lyhdyt johdattelevat polkua
eteenpäin toiminnasta toiseen.

Muut menot
Fransupiiri ti 3.12. klo 17–21,
Myllyojan seurakuntatalo.

Aikuisten kuntopiiri ke 4.12.
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
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Jumalanpalvelukset
1. adventin perhemessu su
1.12. klo 10 Oulunsalon kirkko. Toimittaa Satu Kreivi-Palosaari, kanttori Taru Pisto,
avustaa musiikkikerholaiset.
Sanajumalanpalvelus pe
6.12. klo 10 Oulunsalon kirkko. Toimittaa Jukka Joensuu,
kanttori Taru Pisto, avustaa
Jussi Linnanmäki, trumpetti. Seppeleen lasku sankarimuistomerkille.

Oulunsalon
seurakunta
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
Kirkkoherranvirasto
suljettu to 5.12.
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta
@evl.fi
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2

Hartauselämä
Hartaus ke 4.12. klo 13.30,
Salonkartano. Jukka Joensuu.

Seniorit
Kyläkamari ma 2.12. klo 13,
Oulunsalon toimitalo. Kaikille avoin Kyläkamarin tukiryhmä. Tule paikalle keskustelemaan Kyläkamarin toiminnasta.
Kyläkamari avoinna ke 4.12.
klo 11–14.
Seurakuntakerhoa ei ole to
5.12.

Diakonia
Työttömien ja vähävaraisten Jouluateria ke 11.12. klo
15, Oulunsalon seurakunnan
toimitalo. Diakonian perinteinen jouluateria on tarkoitettu Oulunsalon työttömille ja vähävaraisille perheille ja henkilöille. Ilmoittautuminen ja ruoka-allergiat viimeistään ma 2.12. mennessä
p. 044 7453 848 diakonissa
Riitta Markus-Wikstedt.

Musiikki ja kulttuuri
Adventtivesper su 1.12. klo
20 Oulunsalon kirkko. Ks. ilmoitus.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivähoitajille ja heidän hoitolapsilleen to 28.11. ja 5.12.
klo 9–10.30, Vattukujan kerhopiste.
Repun perhekerho ti 3.12.
klo 9.30–11, Kerhotila Reppu.
Salonpään perhekerho ti
3.12. klo 9.30–11, Työväentalo/ kylätalo.

Työttömien ja vähävaraisten

jouluateria

keskiviikkona 11.12. klo 15
Oulunsalon seurakunnan toimitalossa.

Varhaisnuoret
Varkkarien kokki- ja puuhakerho pe 29.11., Oulunsalon
seurakunnan Repussa. Kokki- ja puuhakerho 4.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille Repussa. Kerho on perjantaisin
klo 15–16.30 ja se on ilmainen. Kerho ei vaadi mitään
ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoja Annelilta, p. 044
7453 852.

Kuorot ja kerhot
Uusi Ääni to 28.11. klo 18–20,
Oulunsalon kirkko/toimitalo.
Lapsikuoro ke 4.12. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. Kou-

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.
luikäisten kuoroon voi tulla
myös esikouluikäisiä. Tiedustelut: Tuomo Kangas, p. 044
7453 857.
Mieskuoro ke 4.12. klo 18–
19.30, Oulunsalon kirkko.
Tiedustelut: Tuomo Kangas,
p. 044 7453 857.

Adventtivesper
sunnuntaina 1.12. klo 20 Oulunsalon kirkossa.
Toimittaa Tapio Kortesluoma,
saarna Jukka Joensuu.
Kuoroa johtaa Eeva-Maija Sorvari.

Muut menot
Herännäisseurat su 8.12. klo
18.30 Paula ja Alpo Salolla,
Punaherukkakuja 4.
Kirkonkylän ry: Seurat su
1.12. klo 16 Pekka Tuomikoski, Markku Seppänen. 3.12.
klo 18.30 Lauluseuroja kodeissa: Kylänpuoli; Hiltusella,
Marjakuja 29, naisten jouluruokailu klo 18.30 ry. Nuorten itsenäisyysjuhla to 5.12.
klo 19 Salonpään ry. Itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12. klo
14. Seurat su 8.12. klo 16 Eero
Hyytinen, Esa Kurkela.
Salonpään ry: Omat myyjäiset pe 29.11. klo 19.Aikuisten
ilta la 30.11. klo 18. Seurat su
1.12. klo 16.

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

Elämän polku
Kastetut:
Haukipudas: Jimi Johannes Seppälä, Matias Aukusti Pääkkönen, Eetu Juha Karjalainen, Lenni Antti Ensio
Sihvonen, Aleksi Viljami Järvenpää.
Karjasilta: Oiva Armas Uolevi Aakko, Aku Kristian Hiltunen, Iris Emma Maria Lämsä,
Niklas Mikael Anttila, ElleSofia Marjaana Haapaniemi, Amadea Evelyn Heikkilä, Aurora Enni Johanna Hol-

lanti, Jerry Jamiel Tapio Jumisko, Frida Elma Elisabeth
Kova, Lenni Matias Pahkasalo, Tessa Briitta-Elma Minea
Ullgrén.
Kiiminki: Lenni Aslak Tapani
Peltoniemi, Julius Veikko Aukusti Karjalainen, Petrus Viljami Vihelä, Matilda Vilja Vanamo Mettovaara.
Oulujoki: Veikka Eevert Seppälä, Martta Mea Joanna
Tervo.
Oulunsalo: Anni Sofia Kemppainen, Lilia Jade Noelle

Anttila, Havu Armas Abraham Hietala.
Tuira: Sävy Vieno Vanamo
Eksymä, Tuulia Joanna Haapakoski, Liana Emilie Hannila, Aamu Esteri Isojärvi, Voitto Kalevi Jaakola, Emmi Reeta Sofia Kokko, Josefiina Aava Kostamo, Emma Annukka
Mustakangas, Teea Johanna
Patokoski, Alma Linnea Rantala, Heini Olivia Rousu, Kasper Olavi Vieruaho.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eila Annikki
Kuopusjärvi 81, Lea Marjaana Vuoristo 69.
Haukipudas: Rauha Nikula
86, Tauno Eemil Iisakki Hietala 78, Hanna Vilhelmiina
Katariina Määttä 77.
Karjasilta: Pekka Mikko Lehtosaari 51, Yrjö Ilmari Rantakangas 79, Reino Edvard
Ruusuvirta 69, Unto Ahti Antero Tuulasvirta 81.
Oulujoki: Matti Sarviaho 89.

Oulunsalo: Urpo Antero
Määttä 63, Kauno Kalervo
Kaakinen 81.
Tuira: Martti Heikki Heikkinen 72, Vilho Antero Koskela
80, Aira Kyllikki Lehrbäck 84,
Ahti Edvard Nevala 67, Laura
Hannele Pussinen 33.

Vanhustyön pastori
Markku Palosaari
Kun vanhus haluaa
keskustella, rukoilla,
viettää ehtoollista,
ota yhteyttä
p. 044 3161 402,
markku.palosaari@evl.fi.

Suomalaisen musiikin päivä

Soi, Suomeni mun!
Puhallinorkesteri Viventi

Sotaveteraanikuoron

joulukonsertti

sunnuntaina 8.12. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Johtaa Markku Korhonen ja
Sauli Orbinski

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.

Vapaa pääsy – ohjelma 5 euroa.
Yhteistyössä: Oulun ev.lut. seurakunnat,
Oulun Konservatorio, Kiiminkijoen opisto ja
Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
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Menot Oulun seurakunnissa 28.11.–5.12.2013
Jumalanpalvelukset

Tuiran
seurakunta
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

Iltajumalanpalvelus eli vesper la 30.11. klo 18, Rajakylän seurakuntakoti. Toimittaa Jonna Piirainen, avustavat
Sami Riipinen ja Heli Mattila,
kanttorina Pirjo Mäntyvaara.
Joulutorttu- ja glögitarjoilu.
Messu su 1.12. klo 10, Tuiran
kirkko. Toimittaa Pasi Kurikka, avustavat Jaakko Syynimaa ja Tarja Oja-Viirret,
kanttoreina Heikki Jämsä ja
Tommi Hekkala. Kirkkokahvit. Ritva ja Mauri Niemen lähetysjuhla.
Messu su 1.12. klo 10, Pyhän
Luukkaan kappeli. Toimittaa Päivi Jussila, avustaa Stiven Naatus, kanttoreina Anu
Arvola-Greus ja Pirjo Mäntyvaara. Pyhäkoulu saarnan aikana. Täytekakkukahvit.
Perheiden adventtikirkko su
1.12. klo 12, Pyhän Tuomaan
kirkko. Toimittaa Jonna Piirainen, avustaa Kirsi Merenheimo-Mäenpää, kanttorina Pirjo Mäntyvaara. Mukana Rytmi- ja Pehmotassut sekä päiväkerholaiset.
Messu 1.12. klo 12, Pateniemen kirkko. Toimittaa Riitta Louhelainen, avustaa Heli
Mattila, kanttorina Anu Arvola-Greus. Eläkeläisten virikekuoro. Kirkkokahvit. Ei pyhäkoulua.
Iltamessu su 1.12. klo 18, Pateniemen kirkko. Toimittaa
Jukka Kolmonen, kanttorina Raakel Pöyhtäri. Adventtikahvit.
Tiernakirkko su 1.12. klo 18,
Tuiran kirkko. Toimittaa Lauri Kujala. Kuoro Ynnin pojat.
Glögitarjoilu ja torttukahvit.
Saksankielinen jumalanpalvelus ma 2.12. klo 18, Pyhän
Luukkaan kappeli. Toimittaa
Hans Röker, kanttorina Pirjo
Mäntyvaara.
Viikkomessu ke 4.12. klo 19,
Tuiran kirkko. Toimittaa Stiven Naatus, kanttorina Pirjo
Mäntyvaara.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 28.11. klo
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjänä Riitta Louhelainen.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 28.11. klo 19, Pyhän
Tuomaan kirkko. Jorma Kiviranta, Pentti Eskola.
Pateniemen, Herukan ja Rajakylän raamattupiiri pe
29.11. klo 13, Pateniemen
kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen
Kuivasjärven alueen ompeluseurat pe 29.11. klo 18.30,
Pyhän Luukkaan kappeli.
Raamattuluokka kerhohuoneessa klo 18.
Miestenpiiri ti 3.12. klo 18,
Tuiran kirkko. Alustaa Petteri Tuulos aiheesta: ”Voimmeko olla mistään asiasta varmoja?”
Raamattupiiri to 5.12. klo
12.30, Tuiran kirkko. Vetäjänä Riitta Louhelainen.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 5.12. klo 19, Pyhän
Luukkaan kappeli. Petri Satomaa, Matti Pennanen.

Musiikki ja kulttuuri
Rajakylän laulupiiri to 5.12.
klo 14.30, Rajakylän seurakuntakoti. Ks. ilmoitus.

Messu

sunnuntaina 1.12. klo 12 Pateniemen kirkossa.
Alueen oma eläkeläisten virikekuoro. Messun jälkeen
paikallinen diakoniapiiri tarjoaa joulutorttukahvit.
Alueen vähävaraisia perheitä voit auttaa ostamalla
arpoja ja myyjäistuotteita.
Lisätietoja Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Hiljentyminen adventin aikaan

lauantaina 30.11. klo 18 Rajakylän seurakuntakodissa.
On aika hiljentyä adventin aikaan. Rajakylän seurakuntakodilla järjestetään iltajumalanpalvelus eli vesper
klo 18–19. Joulutorttu- ja glögitarjoilu. Illasta vastaavat pastori Jonna Piirainen, kanttori Pirjo Mäntyvaara ja
diakonit Sami Riipinen ja Heli Mattila.

Pyhä Tanssi

Rauhoitu joulun odotukseen Pyhän Tanssin askelin
Tuiran kirkolla kolmena maanantai-iltana
2.12., 9.12. ja 16.12. klo 18–19.

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
seurakuntakoti, Rajakylän seurakuntakoti ja Pateniemen kirkko.

Hartauden pitää Stiven Naatus
klo 12. Jouluista musiikkia
Paula Kyllönen.
Lapsille tonttupolku pihalla ja
aitassa lähetyksen jouluseimi.
Myyjäisissä käsitöitä
ja leivonnaisia.
Joulupuuro 2 €, tarjolla
myös torttukahvit.

Diakonia
Työttömien ateria to 28.11.
ja 5.12. klo 12, Rajakylän seurakuntakoti.
Työttömien ruokailu pe
29.11. klo 12–13, Pyhän Luukkaan kappeli. Maittava lounas kappelilla 2 €. Järj. Kaijonharjun diakonian vapaaehtoiset. Lisätietoja: diakonissa Saila Luukkonen, p.
040 5747 092.
Liikuntavammaisten kerho
pe 29.11. klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Tervetuloa liikuntavammaisten jouluiseen
kerhoon. Ohjelmassa: Hartaus pastori Riitta Louhelainen, laulua, runoja, arvontaa
ja ruokailu. Aterian hinta 15
€, maksu kerätään kerhossa.
Lisätietoja: Päivi Moilanen, p.
040 5747 064 tai Heidi Karvonen, p. 040 5747 091.
Juttutupa ma 2.12. klo 11–
12.30, Koskelan seurakuntakoti. Juttutuvan joulujuhla.
Tuo pieni paketti mukanasi.
Joululaulut laulattaa kanttori Anu Arvola-Greus.
Diakoniapiiri ma 2.12. klo 14
Pyhän Luukkaan kappeli.
Työttömien ja vähävaraisten jouluaterioille ateriakortteja jaetaan tiistaina
3.12. klo 13–14 seuraavissa
paikoissa: Pyhän Luukkaan
kappeli, Pyhän Tuomaan
kirkko, Tuiran kirkko, Koskelan seurakuntakoti, Rajakylän seurakuntakoti ja Pateniemen kirkko. Ks. ilmoitus.
Tuiran seurakunnan diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa on maanantaisin klo 9–11, p. 044 3161
412. Muissa asioissa yhteys
oman alueen diakoniatyöntekijään.

Lähetys
Lähetysjuhla su 1.12. klo 10,
Tuiran kirkko. Ks. ilmoitus.
Puutyökerho ma 2.12. klo 9,
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Kerho kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin

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.

Siiven kellaritiloissa.
Käsityökahvila ti 3.12. klo
12–15, Koskelan seurakuntakoti. Tule tekemään yhdessä käsitöitä lähetystyön tarpeisiin. Opetellaan uusia ja
kehitellään vanhoja tekniikoita. Materiaalilahjoituksia
otetaan myös vastaan.

Lapset ja lapsiperheet
Lasten kauneimmat hengelliset laulut pe 29.11. klo 10,
Pyhän Luukkaan kappeli. Ks.
ilmoitus.
Nettiosoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/lapset_ja_
varhaisnuoret_tapahtumat,
löytyvät päiväkerhot, pyhäkoulut, perhekerhot, varhaiskasvatuksen musiikkiryhmät
ja nuorten kerhot.

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.

Nuoret
Kaijonharjun nuorisotilan
Yökahvila pe 29.11. klo 20–
23, Kaijonharjun nuokkari.
Lisätietoja vs. nuorisotyönohjaaja Sanna Parkkinen, p.
050 3408 982 tai sanna.parkkinen@evl.fi.
OMG -ilta la 30.11. klo 18–20,
Tuiran kirkko. OMG? Tätä ihmetellään taas Tuiran kirkolla kerran kuussa. Ohjelmassa
musiikkia, draamaa ja hengenravintoa Tuiran kirkossa
ja kaakaojatkot nuorisotilassa
klo 20 saakka. Isoskoulutettavat, tämä on erityisesti teille!
Nuortenilta to 5.12. klo 18–
20, Tuiran kirkko, nuorisotila. Teemallinen ilta nuorille
nuorisotilassa. Ilta alkaa varttikirkolla kirkossa. Lisätietoja
vs. nuorisotyönohjaaja Sanna
Parkkinen, p. 050 3408 982,
sanna.parkkinen@evl.fi.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 28.11.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Kerhossa mukana diakoniatyöntekijä Päivi Moilanen, p. 040 5747 064. Osallistumme laulupiiriin.
Eläkeläisten kerho to 28.11.

Laura Närhi
KappeLive-sarja viettää 5-vuotisjuhlaansa laulaja
Laura Närhen joulukonsertin merkeissä lauantaina
7.12. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. Konserttiin on vapaa pääsy.

Rajakylän laulupiiri

torstaina 5.12. klo 14.30 Rajakylän seurakuntakodissa,
Tervakukkatie 2.
Laulamme yhdessä adventtivirsiä sekä isänmaallisia
virsiä ja lauluja. Sydämellisesti tervetuloa!
Laulattamassa kanttori Pirjo Mäntyvaara ja
diakoni Sami Riipinen.

klo 13, Tuiran kirkko.
Seniorien laulupiiri to 28.11.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Laulamme adventin ajan
lauluja. Tilaisuudessa mukana kanttori Pirjo Mäntyvaara ja diakoni Päivi Moilanen.
Eläkeläisten kerho to 5.12.
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. Kerhossa mukana diakoniatyöntekijä Päivi Moilanen, p. 040 5747 064.

Palokan Palvelukeskuksen
seurakuntakerho to 5.12.
klo 13.30, Palokan Palvelukeskus. Tervetuloa adventtiajan ehtoollishartauteen.
Paikalla pastori Pasi Kurikka
ja diakoni Heli Mattila.

Muut menot
Rauhanyhdistyksen Joulujuhla to 28.11. klo 18.30, Tuiran kirkko.
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Hailuoto
Perhekirkko su 1.12. klo
10 kirkossa. Toimittaa Timo Juntunen, kanttorina
Kaisamarja Stöckell. Hoosianna kaikuu. Kirkkokuoro avustaa ja lapset tarjoavat kirkkomehut ja piparit. Suora lähetys virtuaalikirkko.fi.

Kirkkoherranvirastossa
palvelu ajanvarausperiaatteella
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

Eläkeliitto ti 3.12. klo 11 srksalissa. Puurojuhla.
Viikoittaiset kerhot:
Päiväpiiri maanantaisin klo
13–14.30 palvelukoti Saaren-

Joulumyyjäiset
su 1.12. klo 11–15 koulun
liikuntahallilla.
Srk:n kummikerhot ovat
myymässä valmistamiaan
joulutuotteita Mafingan
orpokodin hyväksi.

Lumijoki

www.hailuodonseurakunta.fi
kartanossa.
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 Mafingakummikerho torstaisin klo
14.30–16 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo
18–19.30 kirkolla.

Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 9.45 Lipunnosto
kirkolla ja kunniakäynti
sankarihaudoille.
klo 10 Jumalanpalvelus.
Juhlakahvit.
klo 11.30 Päiväjuhla.

Kyläjoulukalenteri 2013

Su 1.12. Kyläjoulukalenterin 2013 avajaiset koulun pihaalueella klo 12. Koristellaan kyläkuusi jouluisilla
toiveilla ja ajatuksilla yhdessä. Joulupuoti
liikuntahallilla klo 11–15. Tonttufutis-turnaus
koulun ulkopeliareenalla klo 14, järj. SPR:n
nuoret. Luovontie 61.
Ma 2.12. Marja-Leenan pihapiiri Mamren Tammiston
tuntumassa klo 15–18. Marjaniementie 95.
Ti 3.12. Hailuodon koulu klo 12–16. Tervetuloa jouluisiin
työpajoihin ja tutustumaan uuteen kouluun.
Luovontie 61.
Ke 4.12. Luovon Martat kirjastolla klo 14–20. Arvaa
montako piparia? Luovontie 61.
To 5.12. Hailuodon osuuspankki klo 10–15. Kahvilla
keräyslipas Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle.
Luovontie 138.

1. adventin messu su
1.12. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, Marjo Koski-Vähälä ja kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, kuoro. Ehtoollinen jaetaan Lumilyhdyssä messun jälkeen. Eläkeliitto tarjoaa kirkkokahvit
srk-talossa.

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

Kempele

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

pappilassa. Hyvä sisämajoitus. Hinta 20 €, sisarale 50%.
Ilmoittautuminen ti 3.12.
mennessä sinikka.harkonen@edu.lumijoki.fi tai 044
5037 080. Lisätietoa Pekalta,
p. 040 5357 567.
Tulossa: Vanhan ajan jouluraitti -tapahtuma la 7.12.
klo 16–20, vapaa pääsy. Ohjelmaa Kankaanpääntiellä,
pappilassa ja nuorisoseuralla.
Kateissa: Srk-talolta on kadonnut muutamia astioita
kuten esim. kolme kastikekulhoa ja ison kattilan kansi. Pyytäisimme kaikkia lokamarraskuussa seurakuntatalossa tilaisuuksia järjestäneitä tarkistamaan onko lainatut astiat jääneet vahingossa palauttamatta.
Rauhanyhdistys: Pe 29.11.
klo 19 raamattuluokka 5.–
6.-lk Lääkkö ja 7.–8.-lk P&J
Jussila. La 30.11. klo 17 joulumyyjäiset ry:llä. Su 1.12. klo
12 pyhäkoulu I Mäki II Hekkala III Takkinen ja klo 17
seurat ry:llä. Ma 2.12. klo 10
puurokerho A&V-M Hintsala ja klo 19 sisarpiiri ry:llä. Ti
3.12. klo 17–18.30 pikkujoulukerho ry:llä.

Kastettu:
Aamos Vihtori
Kilpeläinen ja
Oliver Luka
Hermanni Anttila.

www.kempeleenseurakunta.fi

1. Adventtisunnuntain messu 1.12. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Toimittaa Paulus Pikkarainen, saarna
Olli Seikkula, diakoni Saija Kivelä, kanttori Eija Savolainen.
Musiikkiavustus Askeleet, joht. Marjo Irjala. Seurakunnan
uusien työtekijöiden työhön siunaaminen.
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus 6.12. klo 12
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa Kempeleen seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalveluksen siten, että juhlan runkona toimii sanajumalanpalvelus. Juhlassa avustaa Sofia Magdalena -kuoro, joht. Raimo Paaso. Hilla Karppinen, viulu. Johdantosanat, nuoren kempeleläisen Juuso Maalismaan tervehdys. Juhlapuhe ensimmäisen raamatunlukukappaleen
jälkeen, kunnanjohtaja Tuomas Lohi. Liturgina kappalainen Teemu Riihimäki. Saarna, vs.khra Vesa Äärelä. Lähettämissanat seppelpartiolle, kunnallisneuvos Kari Ahokas.
Lopuksi Itsenäisyyspäivän kakkukahvit.
Kuuntele Pyhän Kolminaisuuden kirkon jumalanpalvelukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi
Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa.
Caritaksen adventtitapahtuma pe 29.11. klo 14. Mukana palveluryhmä.
Askeleet pe 29.11. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kansalaisopiston oppilaskonsertti ma 2.12. klo 18
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Työikäisten miesten raamattu- ja keskustelupiiri
ma 2.12. klo 18.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot: www.kempeleenseurakunta.fi/35-perhekerhot.
Varhaisnuorten kuoro to
klo 16 Kirkonkylän srk-kodissa ja pe klo 15 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoroa ei ole ke 4.12.

Lasten päiväkerhot normaalisti. Lisätietoja: Silja, p. 044
7750 601.
Pikkukirkko to 28.11. klo 10
kirkossa. Kaikkien lasten yhteinen kirkkohetki.
Perhekerho to 28.11. klo 10
srk-talossa. Aloittelemme
pikkukirkolla ja jatkamme
kerhoilua heti sen jälkeen.
Virsilauluilta to 28.11. klo 18
srk-talossa.
Koulun adventtikirkko pe
29.11. klo 9.15 kirkossa.
Ystävyyden talo pe 29.11.
klo 10 srk-talossa.
Omien käsitöiden ilta ma
2.12. klo 17–19 srk-talossa.
Tule tekemään omia käsitöitä mukavassa seurassa!
Rukousmatka maailmalle ti
3.12. klo 18.30 srk-talossa.
Lapsiparkki ke 4.12. klo 12–
14.30. Ilmoittaudu kullekin kerralle erikseen, p. 044
7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä
ke 4.12. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 4.12.
klo 18.30 srk-talossa.
Leiri 4.–6.-luokkalaisille
6.–8.12. Siikajoen vanhassa

lumijoki.seurakunta.net

Versojen harjoitukset ke
4.12. klo 17 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Varttuneet to 5.12. klo 14
kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri to 5.12. Seurakuntapiiri to
5.12. klo 12 Kirkonkylän srkkodissa.
Kirkkovaltuuston kokous ti
10.12. klo 18 Kokkokankaan
srk-keskuksessa. Pöytäkirjan nähtävilläolo 13.12.2013–
13.1.2014 kirkkoherranvirastossa arkisin klo 9–15.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to klo 14–17 ja la klo
10–13.
Aamukahvila ma klo 10–12
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-

taisin klo 19 Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Ellen Eerika Anneli Tuomiranta, Inga Aada Josefiina Korkiakoski, Nikolas
Taavetti Laurila, Selma Maija Matilda Rajala.
Kempeleen rauhanyhdistys:
Raamattuluokat pe 29.11. klo
18 4.–5.-lk. Hintsala S ja E, Savitie. 6.–7.-lk. Tahkola K ja H,
Paiturintie 10. 8.–9.-lk. Käkelä, Niittyrannantie 142.
Nuorten järjestämä iltapalailta pe 29.11. klo 19 ry:llä.
Päiväkerholaisten adventtitapahtuma la 30.11. klo 12
ry:llä. Nuortenilta la 30.11.
klo 18 Oulun ry:llä. Pyhäkoulut su 1.12. klo 12 KeskustaOllila: Kälkäjä, Vihiluodontie 532. Kokkokangas-Haapamaa: Kälkäjä, Taukopaikka 9. Paituri: Pulkkinen j ja
M, Eeronpolku 5. Santamäki-Sarkkiranta: Pyörälä, Kuovikuja 3. Linnakangas: Autio,
Porttikellonkuja 10. Seurat
su 1.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Joulumyyjäiset la 30.11. klo
11.30 ry:llä. Seurat su 1.12.
klo 16 ry:llä.

Diakoniaperheiden
jouluateria
tiistaina 17.12. klo 17
Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 10.12. mennessä
Arvo Yrjölälle,
p. 040 7707 431.

Jouluinen illallinen
pariskunnille
lauantaina 14.12. klo 18
Hannuksen piilopirtillä Tyrnävällä.
Hinta 30 euroa/ pariskunta sisältää illallisen ja ohjelman.
Ilmoittautuminen 30.11. mennessä
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

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

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Hoosianna-messu su 1.12
klo 10 kirkossa. Toimittaa
Kimmo Helomaa, avustaa
Aino Pieskä, kanttorina
Hanna Korri sekä Nuorten
kuoro Celeste.
Armas Maasalon Adventtivesper su 1.12. klo 19
kirkossa. Toimittaa Ilkka
Tornberg, kanttorina Mika Kotkaranta.

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

Perjantaipulla-nisumyyjäiset pe 29.11. klo 14 alkaen Smarketin eteisessä niin kauan
kuin myytävää riittää.
Essikoislestadiolaisten seurat su 1.12. klo 14 seurakuntatalolla.
Lähetysvintti ma 2.12. klo
12–14 lähetysvintillä
Perhekerho ti 3.12. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla, Perhetyön diakoni Ritva Sassali
mukana kerhossa. Lisäksi jouluista askartelua.
Perhekerho ke 4.12. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa,
yhdessäoloa.
Nuorten kuoro Celeste ke
4.12. klo 17–18 kirkossa
Tähdet-kuoro ke 4.12. klo 17
Seurakuntatalolla.
Kirkkolaulajat ke 4.12. klo
18.30 kirkossa.
Kastettu: Kalle Aleksis
Kämäräinen, Juuso
Ilmari Ruotsalainen,
Peetu Adrian Ylikulju,
Iiro Viljami Karhunen.
Kuollut:
Mirja Orvokki Jutila, 58.

Itsenäisyyspäivä Limingassa

perjantaina 6.12. klo 10 alkaen kirkossa
partiolaisten lupauksenanto,
juhlajumalanpalvelus ja
kunnianosoitus sankarivainajille,
klo 12.30 kahvit ja juhla seurakuntatalolla.

lauantaina 30.11. klo 10–15
Tapahtumapaikka on vaihtunut seurakuntatalon
pihasta torille, mutta perinteiseen tapaan
mukana ovat mm. lähetysvintti, puurokahvila ja
joulumuskari.
Lisätietoa: Wanhan ajan joulu -esite
ja www.liminganseurakunta.fi

Ystävärengas to 5.12. klo
14 mukana Ala-Temmeksen
vanhainkodin hartaudessa Marja-Liisa Hautamäen
kanssa.
Diakonissa Marika Kamps
lomalla 5.–22.12.
Partio: to 28.11. Partiolupauksenantoharjoitus Limingan kirkossa klo 17.30–18.15.
Tarkoitettu lupauksen antaville sudenpennuille, seikkailijoille, lippuairueille sekä kunniavartioille. La 30.11.
Partiolaiset myyvät Wanhanajanjoulussa adventtikalen-

tereita. To 5.12. Linnanvalloitusta ja lättyjä Liisanlinnassa
klo 18–20.30, 13-v./2013 ja sitä vanhemmille nuorille. Pe
6.12. Itsenäisyyspäivä. Partiolaiset kokoontuvat seurakuntatalolle klo 8.45. Tarkemmat tiedot toiminnasta
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Perhekerho to 28.11. klo 10.30 ry:llä.
Joulumyyjäiset la 30.11. klo
11 ry:llä. Pyhäkoulut su 1.12.
klo 11.30 ja seurat klo 16 ja
17.30 ry:llä.

Laulupedagogi Anna Sarlinin (1862–1933)

joululaulukokoelman
julkaisutilaisuus
lauantaina 30.11. klo 18
Limingan kirkossa

Aitoa, alkuperäistä
joulumusiikkia 1800-luvulta.
Yksin-, kuoro- ja yhteislaulua
sekä instrumentaalimusiikkia.
Joululaulukokoelma maksaa 20
€, josta 2 € lahjoitetaan Limingan seurakunnan musiikkityölle.
Wapaa pääsy – Tervetuloa aitoon Jouluun!

Muhos
Sanajumalanpalvelus su
1.12. klo 12 kirkossa. Toimittaa Simo Pekka Pekkala, saarnaa Tarja Pyy,
kanttorina Ossi Kajava,
lapsikuoro. Kappalainen
Tarja Pyy aloittaa työt
seurakunnassa. Adventtilounas lähetystyön hyväksi klo 13 srk-talolla.

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

Ehtoolliskirkko to 28.11. klo
13.30 Mikevan palvelukodeissa, Simo Pekka Pekkala,
Ossi Kajava.
Musiikki-ilta to 28.11. klo 18
srk-talossa, pianisti Anna-Elina Kupsala. Vapaaehtoinen
kahviraha lähetystyölle.
Naisten ilta to 28.11. klo 18
Koortilassa.
Hartaus pe 29.11. klo 13 Päiväkeskuksessa, Simo Pekka
Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri su
1.12. klo 18 Simo Pekka Pekkalalla, Nipukantie 10.
Adventtilounas lähetystyön
tukemiseen su 1.12. klo 13
srk-talossa. Aikuiset 12 €, lapset 4–14-v. 5€, alle 4-v. ilmaiseksi. Otamme vastaan arpavoittolahjoituksia. Voit tuoda lahjasi kirkkoherranvirastoon, taloustoimistoon tai
suoraan arpapöytään.
Hartaus ma 2.12. klo 13 Päiväkeskuksessa, Simo Pekka
Pekkala.
Kirkkovaltuusto ma 2.12.
klo 18 srk-talossa.
Ompeluseurat ma 2.12. klo
18 srk-talon kappelihuonees-

www.muhoksenseurakunta.fi/
sa lähetys- ja diakoniatyön
hyväksi, Anja Hämäläinen.
Siioninvirsiseurat ti 3.12. klo
19 Koortilassa. Lauletaan siionin jouluvirsiä, Veikko Kärnä.
Keskipäivänkerho ke 4.12.
klo 11.30 srk-talossa. Musiikki hoitaa, Ossi Kajava.
Hartaus ja ehtoollinen ke
4.12. klo 14 Koivu- ja Tähtikodeissa, Simo Pekka Pekkala.
Omaishoitajien ryhmä ke
4.12. klo 14 srk-talossa joulupuuron merkeissä.
Kuorot: Ke 4.12. klo 17 lapsikuoro ja klo 18.30 kirkkokuoro srk-talossa.
Rukouspiiri ke 4.12. klo 17.45
srk-talon kappelihuoneessa,
Marja Leena Savolainen.
Kylmälänkylän seurakuntapiiri to 5.12. klo 11–13 Kylmälänkylän kappelissa. Aiheena
Itsenäisyys, Simo Pekka Pekkala, Hanna Kaisto-Vanhamäki.
Iltakirkko to 5.12. klo 19 Rokualla, Simo Pekka Pekkala,
Ossi Kajava.
Partio: Lupauksenanto Itsenäisyypäivänä 6.12. klo 10 Jumalanpalveluksen alussa. Toimimme apuna kirkon isäntinä ja emäntinä. Kokoontuminen kirkkoon klo 9.45. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja juhla srk-talossa.
Diakonia: Avustusanomuksia ei käsitellä 13.12.2013–
1.1.2014 välisenä aikana.
Lapset ja perheet: Perhekerhot srk-talossa ti klo 9.30–
11.30. Perhepyhäkoulu pe
29.11. klo 9–9.45 Päivärin-

teen srk-salissa. Perhekirkko
su 1.12. klo 12 kirkossa. Perhekerho Päivärinteen srk-salissa ti klo 10 ja ke klo 12.30–
14.30, Kylmälänkylän kappelissa ke klo 9.30–11.30 ja Laitasaaren rukoushuoneella to
klo 10–12.
Nuoret/rippikoulut: Rippikoululaisten nuortenilta to
28.11. klo 17–18.30 Päivärinteen srk-salissa ja pe 29.11.
klo 18–19.30 srk-talon alakerrassa. Päivystys pe 29.11.
klo 16–18 nuorisotoimistolla.
Rippikoululaisten raamattupiiri su 1.12. klo 12–13 srk-talon alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone:
Aamurukous maanantaisin
klo 6.30. Perhekerho to 5.12.
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys:
La 30.11. klo 16 joulumyyjäiset ry:llä. Su 1.12. klo 12 1. adventin perhekirkko kirkossa.
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 2.12.
klo 18 päiväkerhot ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 29.11. klo 19 pienten
raamattuluokka Räisänen. La
30.11. klo 16 joulutapahtuma
ry:llä, alkaen ruokailulla, jatkuen myyjäisillä ja yhteisellä
ohjelmalla. Su 1.12. klo 12
1. adventin perhekirkko kirkossa. Klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Anna Aino
Unelma Hyvärinen, Veeti Matias Niemelä, Matias Väinö Juhani Väliaho,
Eelis Henrik Jalmari Ämmänpää.

JOULUJUHLA
Työttömille ja vähävaraisille

17.12. klo 12 alkaen
Muhoksen seurakuntatalolla.

Tarjolla jouluista ohjelmaa
ja jouluruoka!
Ilmoittautuminen
tiistaihin 10.12. mennessä
kirkkoherranvirastoon,
p. (08) 5331 284
Olet lämpimästi
tervetullut!
t. Muhoksen
seurakunnan
diakoniatyö
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Siikalatva

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.siikalatvanseurakunta.fi/

1. adventin messu su 1.12. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, avustaa Kirsti Hakkarainen. Kanttorina Unto Määttä, avustaa kirkkokuoro. Pulkkilan kirkkokuoron 60-vuotisjuhla. Kirkkokahvit ja juhla srk-talossa.
1. adventin perhekirkko su 1.12. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Pentti Jäntti, avustaa Pyhännän lapsikuoro.
1. adventin perhekirkko su 1.12. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Arja Leinonen,
Rantsilan Stellat, avustaa Johanna Hietala.
1. adventin perhekirkko su 1.12. klo 13 Kestilän kirkossa.
Toimittaa Perttu Kyllönen, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina
Pentti Jäntti, avustaa kirkkokuoro ja Milla Julkunen, laulu.
1. adventin messu su 1.12. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Enna Junno.
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Veijo Kinnunen, veteraanikuoro avustaa. Kunniakäynti sankarihaudoilla. Itsenäisyyspäiväjuhla ja Palvelukeskus Nestorin
30-vuotisjuhla Nestorissa, mukana veteraanikuoro.
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus pe 6.12. klo 11
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, urkurina Arja Leinonen ja kanttorina Unto Määttä, Pulkkilan ja Kestilän kirkkokuorot avustavat. Kunniakäynti ja seppeleen
lasku sankarihaudoilla. Kunniavartio. Kirkkokahvit Pulkkilan peruskoululla. Itsenäisyyspäivän juhla peruskoulun
juhlasalissa. Kestilässä, Piippolassa ja Rantsilassa kunniakäynti sankarihaudoilla klo 10, Kestilässä mukana mieskuoro ja Rantsilassa veteraanikuoro. Kunniakäynnin jälkeen kuljetus Pulkkilaan jumalanpalvelukseen ja juhlaan.
Joulunavaus Pyhännällä pe
29.11. klo 18 Iisakintorilla,
seurakunnan tervehdys Perttu Kyllönen.
Joulupuuroa, keksiä ja mehua pe 29.11. klo 17–19.30
Pyhännän kunnantalon aulassa 200 henkilölle tai niin
monelle kuin tarjoiluja riittää. Tarjoiluista vastaa Pyhännän kappelineuvosto.

Pyhännän Vanhustentaloyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pe 29.11.
klo 13 Takojantie 3 kerhohuoneella.
Rantsilan Stelloilla myyntipöytä la 30.11. joulutorilla,
leivonnaisia, arpoja. Esiintyminen Rantsilan liikuntahallissa klo 11.30, tiernapojat 12.30.

Adventin lauluseurat su
1.12. klo 16 Pirkko ja Pentti
Jarvalla, Niementie 116, Leinonen, Hakkarainen, Jyrkkä.
Nuortenilta ti 3.12. klo 17 Pyhännän kerhotiloissa. Isosia
odotetaan mukaan. Rippikoululaisille merkintä.
Jouluaskartelu- ja kirppisilta ti 3.12. klo 17–20 Rantsilan srk-talolla. Pöytävaraukset kirppikseen Eeva-Liisa
Kekkonen, p. 044 5181 171.
Jouluinen buffetti, askartelumaksu 2 €/ hlö.
Herättäjän seurat ti 3.12.
klo 19 Pyhännän srk-talossa,
Matti Nuorala.
Pyhännän päiväkerho poikkeuksellisesti ke 4.12. klo 10–
12 kerhotiloissa.
Syöpäkerhon joulujuhla ke
4.12. klo 12 Rantsilan srk-talossa.
Kestilän perhekerholaisten
ja ikä-ikäihmisten (70-v. ja
yli) jouluruokailu ke 4.12.
klo 11 Kestilän seurakuntakodissa. Ilmoittautumiset viimeistään pe 29.11. virastoon
p. 040 5528 989.
Kodin siunaaminen ja kotiseurat ke 4.12. klo 18 Liisa
ja Ilkka Lehdolla, Karhukankaantie 540, Leila Ikonen,
Hannu Lauriala, Merja Jyrkkä.
Koulun adventtikirkko to
5.12. klo 9.15 Rantsilan kirkossa, Merja Jyrkkä ja Arja
Leinonen ja Rantsilan Stellat,
avustaa Sirkku Palola.
A-killan ja seurakunnan yhteinen joulujuhla ma 9.12.
klo 14 Pulkkilan srk-talossa.

Lähetysmyyjäiset ja arpajaiset

• 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
• Piippolassa la 14.12. klo 12–14 seurakuntakodissa.
Lahjoituksia otetaan vastaan myyjäisiin ja arpajaisvoitoiksi.

Rantsilan tiernapojat

Tilaukset kanttori Arja Leinonen, p. 044 5181 151.
Seurakuntakerhot: to 28.11.
klo 12 Pulkkilan srk-talossa,
ti 3.12. klo 12 Väinölässä, ke
4.12. klo 12 Pyhännän srk-talossa, to 5.12. klo 13 Rantsilan
srk-talossa.
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo
18 Kestilän srk-kodissa. Veteraanikuoro to klo 11 Piippolan srk-kodissa. Käsikellokuoro ke klo 9.30, lapsikuoro
to klo 15 ja kirkkokuoro klo
16.30 Pulkkilan srk-talossa.
Veteraanikuoro to klo 12, lapsikuoro to klo 17 ja mieskuoro to 5.12. klo 18.30 Pyhännän
srk-talossa. Lapsikuoro ke klo

• Kestilän, Pulkkilan ja Rantsilan kirkossa su 8.12. klo 19
• Tavastkengän koululla ma 9.12. klo 19
• Piippolan ja Pyhännän kirkossa su 15.12. klo 19
• Leskelässä Kairanmaantalossa ti 17.12. klo 19

Tyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17
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

1. adventin perhemessu
1.12. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo Liikanen, avustaa Outi Pohjanen, kanttori Aino Juntunen. Lapsikuoro, Kauppilan ja Isokäännän perheet. Nuorisotyönohjaaja Johanna Rantalan ja
lastenohjaaja Meiju Kaakisen tehtävään siunaaminen. Rippikouluryhmä
I ja muualla rippikoulunsa käyvät osallistuvat messuun. Juhla messun jälkeen srk-talolla. Kuljetus
Temmekseltä, ota yhteys
Olavi Savelaan.

Raamattu- ja tuumailupiiri
kokoontuu tälle vuodelle viimeistä kertaa to 28.11. klo 18
Temmeksen srk-talolla.
Hartaus pe 29.11. klo 13.30
Lepolassa.
Nuortenilta pe 29.11. klo 18–
20. Uusi ja vanha isonen! Tule
vaihtamaan kuulumisia muiden nuortenillassa käyvien
kanssa ja nauttimaan hyvästä pizzasta.
Adventtivesper su 1.12.
klo 17 Tyrnävän kirkossa.
Tyrnävän ja Limingan kirkkokuorot. Mika Kotkaranta, Aino Juntunen. Liturgia Timo Liikanen.
Diakoniatyöntekijä päivystää ma 2.12. klo 9–10.30 Temmeksen srk-talolla (entinen vi-

17 ja kappelikuoro to klo 19
Rantsilan srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Ompeluseurat pe 29.11.klo 19 ja seurat 1.12. klo 19 Kestilän ry:llä.
Joulumyyjäiset pe 29.11. klo
17–19, pyhäkoulu ja raamattuluokka su 1.12. klo 12 ja
seurat klo 19 Pulkkilan ry:llä.
Joulumyyjäiset la 30.11. klo
18, seurat su 1.12. klo 17 (Jouko Luukkonen, Timo Mehtälä) Pyhännän ry:llä. Joulumyyjäiset pe 29.11. klo 19,
varttuneitten joulukerho ti
3.12. klo 12 ja seurat pe 6.12.
klo 18.30 Rantsilan ry:llä.

www.tyrnavanseurakunta.fi/

Jouluelintarvikekeräys

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää jo perinteeksi tulleen jouluelintarvikekeräyksen. Voit tuoda kuivaelintarvikkeita, kuten riisiä, hiutaleita, sokeria, kahvia jne. tai
säilykkeitä, keksiä, suklaata yms, jouluun liittyvää seuraavina ajankohtina keräyspaikkoihin.
ma 2.12. klo 9–10.30 ja klo 16–18
Temmeksen seurakuntatalo, Petäjäsuvannontie 2
ti 3.12. klo 14–18 Tyrnävän seurakuntatalo/
diakoniatoimisto, Mankilantie 1
ke 4.12. klo 16–18 Murron kerhotila, Kauttaranta 12.
Huom. Emme voi ottaa vastaan ”jääkaappituotteita”, kuten juustoa yms. Jos et pääse kyseisinä ajankohtina tuomaan elintarvikkeita, voit soittaa ja sopia tuonnista.
Lisätietoja: Riitta Pesonen, p. 044 7372 630
ja Salme Kinnunen, p. 044 7372 631.
rasto) Käynti pihan puolelta.
Lakeuden kehitysvammaisten joulujuhla ma 2.12. klo
18 Tyrnävän srk-talolla.
Seurakuntakerhon joulujuhla ti 3.12. klo 12 Tyrnävän
srk-talolla. Puuron, joululaulujen ja torttukahvien merkeissä. Huom kellonaika!
Nuortenilta ti 3.12. klo 18
Temmeksen srk-talolla ja to
5.12. klo 18 Murron kerhotilassa. Elokuvailta! Voit ottaa mukaasi omia herkkuja.
Nuortenilta on poikkeuksellisesti klo 20 saakka!
Aamukammari keskiviikkoisin klo 9–10.30 srk-talon takkahuoneessa.
Nuttupiiriläiset kokoontuvat poikkeuksellisesti ke
4.12. klo 16–18 srk-talon takkahuoneessa. Nuttuilun jälkeen siirrytään joulupuurolle
saliin eli varatkaahan koko ilta aikaa yhdessäoloon.

Koululaisten kynttiläkulkue to 5.12. klo 11.45 Tyrnävän sankarihautausmaalle.
Ehtoollishartaus to 5.12. klo
13 Mäntyrinteellä. Temmeksen kappelin diakoniakylätoimikunta tarjoaa kahvit.
Kirkkovaltuuston kokous
pidetään to 5.12. klo 18 Tyrnävän srk-talolla. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävillä khranvirastossa
28.11.–5.12. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävillä khranvirastossa viraston aukioloaikoina 9.12.–9.1.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Joulumyyjäiset la 30.11. klo
12 ry:llä, ruokailu klo 11. Seurat su 1.12. klo 13 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Joulumyyjäiset la 30.11. klo
11.30 ry:llä. Seurat su 1.12.
klo 16 ry:llä.

Joulumyyjäiset

La 7.12. klo 10 alkaen Temmeksen seurakuntatalolla.
Myytävänä: Arpoja, käsitöitä, leivonnaisia, kahvia yms.
Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana Lakeuden kehitysvammaisten tuki ry. Tervetuloa herättelemään joulumieltä ja tekemään hyviä ostoksia!

Nuorten adventtivalvojaiset

14.–15.12. Tyrnävän srk-talolla. Adventtivalvojaiset alkavat nuortenillalla. Valvomme adventin sanoman äärellä
askarrellen, nauttien hyvästä seurasta, rentoutumisesta
ja yllätysohjelmasta. Sunnuntaina osallistumme jumalanpalvelukseen. Ilmoittautumiset ke 11.12. mennessä
Jossulle 044 737 2632 tai johanna.rantala@evl.fi.

Vapaaehtoisten joulujuhla

Seurakunta kutsuu kaikki seurakunnan vapaaehtoistoimijat yhteiseen joulujuhlaan keskiviikkona 4.12. klo 18
Tyrnävän srk-talolle. Ilmoittaudu 29.11. mennessä khranvirastoon: (08) 5640 600. Tervetuloa yhdessä valmistautumaan Vapahtajan syntymäpäiväjuhlaan!

Esa Ruuttunen & Selloyhtye

JOULUKONSERTTI
tiistaina 10.12. klo 19
Tyrnävän kirkossa
Ohjelma 5 € ovelta.

Järjestää Tyrnävän seurakunta
ja Tyrnävän kunta.

Kastettu: Ilona Aurora Parviainen, Kaarlo Simeon Ervasti, Eemeli Nikolas Kälkäjä, Daniel Sebastian Partanen.
Kuollut: Enni Loviisa Saikkonen s. Kallinen 86,
Maija Liisa Pisilä s. Alajoki 80.
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Alma Kartano

–ankara maailmanlopun saarnaaja
NAISET HERÄTYSLIIKKEIDEN JOHDOSSA

Sarja esittelee Suomen herätysliikkeiden historian merkittävimpiä
naisia. Neljännessä jaksossa tutustumme ”Äiti” Alma Kartanoon,
joka yhdessä avustajansa Tilda Reunasen kanssa hallitsi väkivalloin
suljettua herätysliikettä 1920–1950-luvuilla. Kartanolaisuudeksi
nimitetty liike tuli tunnetuksi erityisesti parikymmenhenkisestä
lapsisaarnaajajoukostaan.

A

lma Maria Kartano syntyi Huittisissa vuonna
1885. Kartano opiskeli
Sortavalan Diakonissalaitoksessa valmistumatta, mutta
suoritti kuitenkin Hämeenlinnan
seminaarin yksivuotisen kiertokoulun opettajan kurssin.
Kartano sai vaikutteita Länsi-Suomen rukoilevaisuudesta.
Venäjällä matkustaessaan hän
sai vaikutteita myös siellä pitkään vaikuttaneilta uskonlahkoilta hlysteiltä eli ”hyppääjiltä”,
sekä skoptseilta eli ”kuohitsijoilta”. Molemmat liikkeet tähtäsivät
”lihan himon” kuolettamiseen.
Näin kartanolaisuutta tuli värittämään tiukka askeesi: sukupuoliyhteyttä ei sallittu edes aviolii-

tossa.
Naiset pukeutuivat pitkiin
tummiin hameisiin ja tummaan
huiviin, etteivät miesten himot
heräisi. Rintaliivien tuli olla tiukat ja luonnonkiharoiden vedettynä tiukasti päätä myöten. Kartanolaiset rukoilivat kasvot maahan kumarrettuina. Rukous johti myös ekstaasiin, josta seurasi
huutoja, hyppyjä ja käsien takomista lattiaan.
Alma Kartano teki saarnamatkoja aina Karjalaan saakka. Kartano keskittyi kokonaan saarnatoimeensa vuodesta 1926 lähtien. Apunaan hänellä oli Amanda
(Tilda) Reunanen, joka saarnasi
horrossaarnaa. Tilda Reunanen
piti esikuvanaan horrossaarnaa-

Leevi K. Laitinen oli yksi
kartanolaisuuden tunnetuimpia
lapsisaarnaajia. Hänen tarinansa
julkaistiin vuonna 2010 nimellä Lapsuus
lahkon vankina.

ja Helena Konttista.
Naiset saarnasivat pikaista
maailmanloppua. Uskovia kehotettiin pitäytymään etäällä suruttomasta maailmasta. Talvisodan aikaan julistettiin koko maan

tuhoutuvan, elleivät kuulijat tee
parannusta. Liikkeeseen kuului vain satakunta jäsentä, mutta
liikkeen eri puolilla Suomea pitämiin seuroihin saapui väkeä runsaasti. Suurimpiin ulkoilmatilaisuuksiin – kolmesta neljään päivään kestäviin kesäjuhliin – kuulijoita kerääntyi jopa toista tuhatta. Liike keräsi kannatusta erityisesti 1920-luvulla.
Kartanolaisuuteen sitouttaminen tapahtui initiaatioriittien välityksellä, erilaisten siunausten ja
vannottujen valojen avulla. Uskollisuudenvalan vannonut sai
oikeuden saarnaamiseen ja riittien kautta edettiin varsinaiseen
sisäpiiriin. Sisäpiirin jäsenten
kerrottiin olevan ”Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoita”, jotka kykenivät tuomitsemaan muita jäseniä jo tässä elämässä.
Erityisen huonoon valoon kartanolaisuus joutui koulutettuaan
parikymmenhenkisen joukon
lapsisaarnaajia. Lapsisaarnaajien
myötä liike herätti paljon uteliaisuutta.
Lapsisaarnaajat olivat väkival-

lalla uhkaillen opetettu kiertäviksi saarnaajiksi, heistä nuorimmat
olivat vain 4-vuotiaita. Lapsisaarnaajakurssi kesti 2–3 kuukautta ja
sen aikana opittiin ulkoa raamatunkohtia ja saarnoja.
Lasten seksuaalinen alistaminen ja pahoinpitely olivat yleisiä,
olihan ”huoruus ja lihanhimo hakattava ulos tulevista saarnaajista”. Kaikkien lasten uskottiin olevan syntisiä.
Alma Kartanon kuoltua vuonna 1953 liike hajaantui. Kartano
ja Reunanen haudattiin sittemmin samaan hautaan. Nykyisten kartanolaisten määrä on hyvin pieni.
LIISA LOUHELA

Aiheesta lisää:
Appelsin, Ulla: Lapsuus lahkon
vankina. Leevi K. Laitisen tarina,
WSOY, 2010 ja
Heino, Harri: Mihin Suomi tänään
uskoo, WSOY, Helsinki, 1997.

Lastenkirkon
joulukalenteri sukeltaa
älypuhelimiin

L

Oulun sotaveteraanikuoron laulajista suurin osa on sota-ajan lapsia.

Oulun sotaveteraanikuoro
konsertoi kahdesti

O

ulun sotaveteraanikuoron perinteiset joulukonsertit järjestetään tänä vuonna ensimmäisenä ja kolmantena adventtina, 1.
joulukuuta kello 16 Oulujoen kirkossa (Oulujoentie 69) ja 15. joulukuuta kello 16 Karjasillan kirkossa (Nokelantie 39).
Kuoroa johtaa Mihkel Koldits
ja urkusäestyksestä vastaa Rauno
Rännäli.
Molemmissa konserteissa on
tuttuun tapaan mukana myös
Oulun NMKY:n puhallinorkesteri Vaskiveikot johtajanaan Mauri
Kinnunen. Ennen konserttiohjelman alkamista kirkossa lauletaan
yhteislauluna tuttuja joululauluja
soittokunnan säestyksellä.

Molempina iltoina kuullaan
paitsi perinteisiä ja tunnettuja
joulun aikaan sopivia kappaleita, myös joitakin uusia tai uudelleen sovitettuja lauluja. Näihin kuuluu esimerkiksi Jussi Rasinkankaan säveltämä ja
Niilo Huovisen sovittama Kaunein yö, jonka sanat ovat Pekka Samuel Laaksosen käsialaa.
Uutena sovituksena kuullaan
myös Vexi Salmen sanoittama
ja Kalervo ”Kassu” Halosen säveltämä Sydämeeni joulun teen,
kappaleen on sovittanut Jarkko Kiiski.
Kuoron laulusolisti Aarno Taskila esittää yksinlauluna kappaleet Taas kaikki kauniit muistot ja Tule rakkaus ih-

misrintaan.
Konsertteihin on vapaa pääsy ja niissä kannettava kolehti
menee Oulun sotaveteraaniyhdistyksen hengelliseen työhön.
Vuonna 1986 perustetun
Oulun sotaveteraanikuoron riveissä laulaa vielä muutamia
Suomen viime sotiin osallistuneita tammenlehväsukupolven veteraaneja. Nykyisin pääosa kuorolaisista on sota-ajan
lapsia, jotka jatkavat sotaveteraanien arvomaailman mukaisia perinteitä ja toimivat sotaveteraanijärjestön tukijäseninä. Useimmat ovat pitkän lauluharrastuksensa perusteella
myös mieskuorotoiminnan veteraaneja.

astenkirkon valtakunnallinen joulukalenteri uudistuu tänä vuonna sekä hahmoiltaan että tekniikaltaan.
Viime jouluna yli 180 000 käyntiä kerännyt Rouskis-joulukalenteri muuttuu tänä jouluna Tähtipojan jouluseikkailuksi ja aukeaa 1. joulukuuta ilmaisena mobiilisovelluksena älypuhelimissa
ja tablet-laitteissa.
Joulukalenterin uutena hahmona seikkailee sympaattinen
Tähtipoika-supersankari, joka lähtee etsimään ilkikuristen
hiirten varastamaa joulun tähteä. Tähti tarvitaan takaisin, jotta joulun sanoma ja hyvä joulun
mieli saadaan palautettua ihmisten sydämiin.
Lyhytelokuvia, kuvakuunnelmia, hiirten bändin tähdittämiä
laululuukkuja, mobiilipelejä ja
paljon muuta sisältävä joulukalenteri ilmestyy maksutta ladattavaksi App Store, Google Play
ja Windows Market -kauppoihin
ennen joulukuun alkua. Kalenterissa voi seikkailla tuttuun tapaan myös lastenkirkko.fi -sivustolla, jos ei omista älypuhelinta
tai tablettia.
Joulukalenterin tuottavat yhdessä Lastenkirkon kanssa Rauhan Asema Oulusta, Lasten Py-

häkoulu -lehti, Toivontuottajat ja Zoan Oy. Mobiililaitteisiin
laajenemalla kalenteri tavoittaa
entistä enemmän pieniä jouluseikkailijoita, koska tutkimusten mukaan suurin osa lapsista ja
varhaisnuorista käyttää nykyään
enemmän mobiililaitteita kuin
tietokonetta.
Lastenkirkko.fi on 4–12-vuotiaille suunnattu virtuaalinen maailma, jossa lapsi voi luoda oman
hahmonsa ja seikkailla kirkossa
ja sen ympäristössä. Joulukalenteri on ollut Lastenkirkon kävijämagneetti jo muutaman viime
joulun ajan.

