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Juho Kivelä
riemuitsee
läpimenosta

Tommi Paanasen poika kuoli nelivuotiaana. Sivut 4–5
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RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Seurakuntavaalit on pidetty, ja pyykinpesu on käynnissä. 

Koska äänestysprosentti laski edellisvaaleista, jälkipu-

heet ovat melkoisen synkkiä. 

Neljä vuotta sitten 16 vuotta täyttäneet saivat 

äänestää ensimmäistä kertaa seurakuntavaaleis-

sa.  Uutta mahdollisuutta käytettiinkin kiitettä-

västi hyväksi, mutta tähän syksyyn asti nuorten 

into ei enää kantanut. 

Sanomalehti Kalevan pääkirjoituksessa tiistai-

na pääteltiin nuorten vaisun osallistumisen seu-

rakuntavaaleissa antavan vahvistusta käsityksel-

le, ettei yleisen äänioikeusikärajan laskeminen toisi mitään 

lisäarvoa.

Kalevan päätelmä ei ole ainoa lopputulos, jonka voi vetää 

nuorten kotiin jäämisestä äänestyspäivinä.

Nuorisotyötä edustava Allianssi liputtaa edelleen sen puo-

lesta, että äänestysikäraja laskettaisiin kaikissa vaaleissa 16 

ikävuoteen. Allianssin mukaan kirkon vaalit patistavat vain 

ja ainoastaan työhön sen puolesta, että nuoret aktivoituisi-

vat vaikuttajiksi. 

Seurakunnissa se tarkoittaa sitä, että nuorisotyöntekijöi-

den on tarpeellista seuraavaan neljän vuoden aikana viedä 

esimerkiksi isosia seuraamaan valtuustotyöskentelyä. 

Nuorten iltoihin ja leireille on viisasta kutsua kir-

kon päättäjiä kertomaan, mitä he tekevät. 

Demokratiaa on tehtävä tunnetuksi.

Ennen kaikkea kohtaamisissa nuorten kanssa 

päättäjien on kasvotusten kuunneltava, mitä nuo-

rilla on sanottavaa.

Kaikenikäiset kansalaiset ovat asiantuntijoita 

monissa asioissa. Kuunteleminen ei vie valtaa päät-

täjiltä pois, vaan ainoastaan lisää heidän osaamistaan pää-

töksenteossa.

Onnistuneiden vaalien edellytys on hyvä ehdokasasette-

lu. Kirkon nuorisotyöntekijät ovat avainasemassa, kun nel-

jän vuoden päästä hankitaan ehdokkaita, joihin nuori pystyy 

samaistumaan.

Eivät nuoret äänestä itselleen tuntematonta viisi-kuusi-

kymppistä kirkon luottamustehtäviin.

NUORTEN OLEMATON kiinnostus seura-
kuntavaaleja kohtaan vahvistaa käsitystä 
siitä, ettei yleisen äänioikeusikärajan las-
kemisesta saataisi mitään lisäarvoa. Vain 
harva alle 18-vuotias tuntee vetoa vaaleilla 
tapahtuvaa vaikuttamista kohtaan ja vielä 
harvemmalla on kypsyyttä arvioida itse-
näisesti esillä olevia vaihtoehtoja.

Kalevan pääkirjoitus 11.11.

MONESTI ÄÄNESTETÄÄN saman ikäisiä 
tai samassa elämäntilanteessa olevia. Nyt 
alle 30-vuotiaita ehdokkaitakin oli vä-
hemmän.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija 
Veli-Matti Salminen Helsingin Sanomissa 11.11.

RAAHEN SEURAKUNNAN 33-paikkaisesta 
kirkkovaltuustosta paikan sai vähimmil-
lään 47 äänellä. Siihen riittää yksinomaan 
kohtuullisen laaja suku tai kaveripiiri. Va-
rasijalle valittujen listalle pääsi Raahessa 
kahdella äänellä, omalla ja jonkun toisen.

Toimittaja Timo Myllykoski 
Kalevan Muuten-kolumnissa 11.1.

LUIN HILJATTAIN benediktiiniläismunk-
kien ja -nunnien tavasta käsitellä uutisia. 
He ottavat niistä selvää sen verran, että tie-
tävät, mitä maailmassa tapahtuu ja voivat 
vastata tarpeisiin rukoillen ja palvellen. 
He eivät kuitenkaan anna uutisten halli-
ta elämäänsä. Tiedotusvälineiden tarjo-
ama vellova yksityiskohtaisuus ja toisto tai 
monenlainen spekulointi saa jäädä sivuun. 
Tärkeämmäksi tulee varjella ja vahvistaa 
sydämen toivoa siitä, että lopulta paha saa 
palkkansa ja Jumalan lupaus uudesta pa-
remmasta maailmasta toteutuu.

Samanlaista asennetta voisi ehkä harjoi-
tella kotonakin uutisten äärellä. Kun jo-
ku uutinen herättää meissä reaktion, sen 
voi pukea rukoukseksi siltä istumalta. 
Sen sijaan, että annamme uutisvirran vie-
dä meitä, käännymme rukoilemalla katso-
maan sen yli toivon ja Jumalan suuntaan. 
Rukoukseen voi myös kuulua kysymys sii-
tä, mitä muuta voisimme tehdä tilanteen 
parantamiseksi.

Riitta Bonny 23.10. 
Blogitaivas-kirjoituksessa 

 

Työhön pessimismin sijaan

Siunatkaa!

Eräs pastori sai kutsun häihin. 
Virallisesti ne eivät olleet häät, 
ei edes vihkiminen, vaan pari-
suhteen rekisteröiminen maist-

raatissa ja sen jälkeen pienimuotoi-
nen juhlatilaisuus kotioloissa ystävi-
en kanssa. 

Pastorimme tiesi varsin hyvin, et-
tei saisi tehdä niin, mutta hän tarjou-
tui siunaamaan kahden, samaa suku-
puolta olevan ihmisen liiton. Paris-
kunta otti ehdotuksen vastaan ilah-
tuneena.  Heidän mielestään Juma-
lan siunaus kuuluu kaikille, jotka ra-
kastavat toisiaan aidosti, sukupuoles-
ta riippumatta. 

Juhlassa käytettiin avioliiton siu-
nauksen lyhennet-
tyä kaavaa. Siunat-
tavien kasvot sätei-
livät onnea ja tari-
nan yleensä skep-
tinen ja kyyninen 
pastori, joka mones-
ti kokee kirkollisen 
toiminnan ontoksi, 
tunsi pitkästä aikaa 
pyhän tunnelman laskeutuvan läsnä-
olijoiden keskelle.

Kun liiton siunaaminen oli ohi, 
leikattiin hääkakku. Tosin hääkak-
kua pitäisi ehkä monien mielestä 
kutsua rekisteröidyn parisuhteen ka-
kuksi, mutta se näytti ja maistui hää-
kakulta. Kuten myös siunaus tuntui 
siunaukselta, vaikka sitä pitäisi kut-
sua rukoukseksi, jos ei haluta syyllis-
tyä virkavirheeseen. 

Vastaavanlaisia tarinoita on mo-
nia. Jotkut jopa saavat tragikoomi-
sia piirteitä, kuten vantaalaisen pap-
pi Toni Fagerholmin tapaus viime ke-
sältä. Paineen alla Fagerholm joutui 
korjaamaan lausuntonsa. Kyseessä ei 
ollut parisuhteen siunaus, vain ru-
koushetki. 

Aatoksia Muut mediat

Sukupuolineutraalin 
avioliiton 
mahdollisuuden 
puute on 
ihmisoikeusrikos.

Lainoppineet (ja fariseukset) selit-
tivät kieli ja mieli solmussa, että vaik-
ka Fagerholm lausuikin Herran siu-
nauksen, se ei missään tapauksessa 
ollut tarkoitettu naisparille. 

Selitys tuntuu ensin tekopyhyyden 
huipentumalta, mutta se antaa loista-

via mahdollisuuksia niille 
kirkon uskollisille työn-
tekijöille, joiden mielestä 
Jumala on oikeasti rakka-
us. Aina voi jättää sanan 
tai lauseen avioliiton siu-
naamisen kaavasta pois. 
Sitten voi hyvällä omalla-
tunnolla kutsua sitä julki-

sesti rukoushetkeksi. 
Tosin se tuo myös mieleen vanhan 

venäläisen viisauden: Laki on niin 
kuin puhelinpylväs. Sitä on vaikea 
ylittää, mutta helppo kiertää. 

Näyttää siltä, että vihdoin kirkos-
samme on idän viisaus otettu opiksi.

Koko aihe on kuitenkin vakava. 
Sukupuolineutraalin avioliiton mah-
dollisuuden puute on ihmisoikeusri-
kos. Olen varma, että lähitulevaisuu-
dessa asia korjaantuu. 

Olisi suotavaa, että kirkko taiste-
lisi tässäkin asiassa ihmisoikeuksien 
puolesta, vaikka vastoin traditiota.

ÁRPÁD KOVÁCS
Oulun seurakuntien 

kansainvälisen työn pastori

Päättäjien on 
kasvotusten 
kuunneltava, 
mitä nuorilla 
on sanottavaa.
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Äänestysvilkkaus laski, nuorten aktiivisuus vaihteli

Kirkosta tuli yhä vanhemman näköinen

Riemunkiljahduksin 
kirkkovaltuustoon

Pe k ka H e l i n

Matala äänestysprosentti 
vahvistaa yleensä 
konservatiivisia ryhmiä, 
mutta Helsingissä 
uudistusmielinen 
Tulkaa kaikki -liike sai 
enemmistön monessa 
valtuustossa. Oulun 
seudulla valtuustot 
jakaantuvat usein 
”vanhoillislestadiolaisiin 
ja muihin”. 

Valtakunnallinen äänes-
tysprosentti tipahti nel-
jässä vuodessa 17,1 pro-
sentista 15,5 prosenttiin. 

Rauhan Tervehdyksen levikkialu-
eella se laski yhdeksässä ja nousi 
neljässä seurakunnassa. Kaikissa 
Oulun seurakunnissa suunta oli 
alaspäin.

Toistaiseksi vain seurakunta-
vaaleissa äänestämään pääsevien 
16–17-vuotiaiden äänestysaktii-
visuudessa oli huomattavia eroja. 

Esimerkiksi Rauhan Terveh-
dyksen levikkialueella Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnassa kä-
vi äänensä antamassa heistä alle 
kaksi prosenttia, kun taas Siika-
latvalla ikäluokasta äänesti 26,8 
prosenttia, mikä oli enemmän 
kuin seurakunnassa keskimäärin. 
Oulunsalossa alaikäisiä äänestäjiä 
oli yli 25 prosenttia ja Tyrnävällä-
kin 24,1 prosenttia. 

Hailuodossa 
joka kolmas äänesti
Tulevan vaalikauden vanhin val-
tuusto Rauhan Tervehdyksen le-
vikkialueella löytyy Hailuodosta, 

jossa luottamushenkilöiden kes-
ki-ikä on 62 vuotta. 
Luotolaiset olivat myös alueen ak-
tiivisimpia äänestäjiä, sillä seura-
kuntalaisista äänesti 33,1 prosent-
tia. Se on liki 6 prosenttia enem-

män kuin viime vaaleissa. 
Ääniharavaksi nousi istuva 

kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Paavo Sipola, joka sai äänistä 15 
prosenttia.

Keski-iältään nuorin valtuusto 

Seurakuntavaaleissa äänestetään 
vilkkaammin kuin 1980- ja 1990-luvuilla 

Vuosi Koko maa Oulu

1982 17,9 12

1986 17,4 10,1

1990 14,9  8,5

1994 13 7,1

1998 13,7 9,7

2002 14,3 9,8

2006 14,5 12,1

2010 17,1 14,4

2014 15,5 12,6 

on Limingassa, jossa kolmannes 
on alle nelikymppisiä ja valtuu-
tettujen keski-ikä vain 44 vuotta. 

Limingassa, samoin kuin esi-
merkiksi Siikalatvalla, oli vain 
kaksi ehdokaslistaa, joista toinen 
oli vanhoillislestadiolaisten Kris-
tillisten perusarvojen puolesta 
-lista. Keskustan ja kokoomuksen 
yhteinen Katse-lista sai Limingas-
sa äänistä yli 60 prosenttia ja Sii-
kalatvalla Seurakunnan puolesta 
-lista reilut 73 prosenttia. 

Sekä Limingassa että Siika-
latvalla myös äänestysvilkka-
us nousi edellisvaaleihin verrat-
tuna. Neljäs äänestäjämääräänsä 
kasvattanut seurakunta oli Tyr-
nävä, jossa Keskusta sai valtuus-
topaikoista 53 prosenttia. 

Oulunsalo on 
poikkeus Oulussa
Oulun seurakunnissa ehdokas-
listoja oli neljä. Yksi ryhmä pää-
si selkeään enemmistöasemaan 
vain Oulunsalossa, jossa Kristil-

listen perusarvojen puolesta -lis-
ta sai äänistä 58 prosenttia. Nou-
sua edellisvaalien äänisaaliiseen 
oli huimat 15 prosenttia. 

Oulunsalo oli Kiimingin ohel-
la Oulun seurakunnista ainoa, 
jossa valtuutettujen keski-ikä jäi 
alle 50 vuoden. 

Suosituimmat listat Oulussa 
olivat Kristillisten perusarvojen 
puolesta sekä Katse. Ne molem-
mat ovat suurin ryhmä kolmessa 
seurakunnassa. Tuiran seurakun-
nassa Elävä seurakunta – lähellä 
ihmistä -ryhmä sai äänistä liki 
44 prosenttia radioäänenä tutun 
pastori Mikko Salmen johdolla.

 ELSI SALOVAARA

Tilaajaseurakuntien 
äänestysprosentit, vaalitulokset, 
ryhmittymien paikkajaot ja eniten 
ääniä saaneiden haastattelut ovat 
sivuilla 10–13.

Pe k ka H e l i n

Nuoret äänestivät Juho Kivelän Kempeleen valtuustoon.

Kun Juho Kivelä, 18, kuu-
li valinnastaan Kempeleen 
kirkkovaltuustoon, hän 
huusi riemunkiljahduk-

sia pitkin taloa. Kotona pidettiin 
vaalivalvojaisia ja perheenjäsenet 
tutkailivat vaalituloksia päätteil-
tään.

Kempeleen seurakunnan sivut 
jumittivat, mutta tulos oli joka ta-
pauksessa selvä: 25 ääntä. Se on 
ensikertalaiselle hyvä saalis.

Datanomiksi Oulun seudun 
ammattiopistossa opiskeleva, Ko-
koomuksen listalta valittu Kivelä 
uskoo, että ennen kaikkea nuoret 
äänestivät häntä. 

Kivelä näkyy nuorten paris-
sa seurakunnassa, vapaaehtoise-
na ja usein jumalanpalveluksissa-

kin. Siksi häntä ilmeisesti pyydet-
tiinkin ehdokkaaksi. Kivelä poh-
ti asiaa pari päivää ja sanoi sitten 
kyllä.

– Siinä se sitten oli.
Uusi valtuutettu aikoo ajaa ni-

menomaan nuorten asioita, joi-
den hän kertoo olevan seurakun-
nassa mallikkaalla tasolla. Kivelä 
ei ryhtyisi muutenkaan muutta-
maan seurakuntaa. Talouskin on 
kohdallaan.

– En halua radikaaleja muu-
toksia mihinkään suuntaan. Tä-
mä on hyvä näin.

Kivelä ei vielä tiedä, millaisen 
roolin hän valtuustossa ottaa.

– En osaa sanoa. Olen niin ko-
kematon vielä tässä vaiheessa, 
etten  osaa vielä ajatellakaan, Ki-

velä naurahtaa.
– Kaikki on uutta ja ihmeel-

listä.
Kivelä on kuitenkin varma, 

että hänen työnsä valtuustossa 
muotoutuu sopivaksi ajan mit-
taan.

Kivelä harrastaa rakentelu-
puuhia. Aikaa kuluu moottori-
pyörän, moottorikelkan, moto-
crosspyörän ja vanhan kupla-
volkkarin rassaamisessa. Volk-
karia Kivelä on hitsannut viimei-
set kaksi viikkoa. Tarkoitus on 
katsastaa auto ja ajaa sillä Oulun 
Kaukovainiolle koulun päättäjäi-
siin toukokuun 29. päivänä.

PEKKA HELIN

Varsinaisena vaalipäivänä useilla äänestyspaikoilla oli jonot ovelle asti. 
Äänestyspaikkoina toimivat pääasiassa kirkot. Kuva on Tuiran kirkosta.
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Suomalaislapset
turvan 
tarpeessa
Oulun seurakuntien kansain-
välisen työn pastori Árpád 
Kovács antoi viime kevää-
nä sijaishuollosta karanneel-
le huostaanotetulle seurakun-
nan suojan. Sen jälkeen hän on 
saanut vastaavankaltaisista ta-
pauksista jo seitsemän yhteen-
ottoa eri puolilta Suomea.

Kovács tietää, että kevään 
tapaus mukaan lukien yhteen-
sä jo neljälle lapselle kolmesta 
eri perheestä on annettu seu-
rakunnan suoja Kirkko turva-
paikkana -oppaan mukaisesti. 
Opas tehtiin ensi sijassa ulko-
maalaisille turvaa hakeville, 
mutta nyt sitä on alettu sovel-
taa myös suomalaisiin.

– Tämä on nyt jo jonkin-
lainen massaliikehdintä. Il-
miö tästä tuli, ja se vaan laa-
jenee, enkä yhtään ihmettele, 
Kóvács huokaa.

_ _

Árpád Kovács toivoo kir-
kolta aktiivisuutta uuden il-
miön käsittelyssä.

– Jos tämä menee näin, 
kohta meidän pitää perustaa 
Suomelle sisäinen pakolaislei-
ri kirkon piirissä, hän heittää.

Julkkiksia 
kirkon
päättäjiksi
Seurakuntavaaleissa seura-
kuntien luottamuselimiin va-
littiin myös joukko julkisuu-
den henkilöitä.

Laulaja Arja Koriseva oli 
Toivakan seurakunnan ääni-
kuningatar 72 äänellä. Kori-
seva sai 14 prosenttia kaikis-
ta seurakunnassa annetuista 
äänistä.

Ympäristöministeri Sanni 
Grahn-Laasonen valittiin uu-
delle kaudelle Forssan kirkko-
valtuustoon. Eduskunnan va-
rapuhemies Anssi Joutsenlah-
ti äänestettiin Kankaanpään 
kirkkovaltuustoon.

Entinen kansanedusta-
ja Sirpa Asko-Seljavaara ää-
nestettiin Helsingin yhteiseen 
kirkkovaltuustoon sekä seura-
kuntaneuvostoon Lauttasaa-
resta ja olympiavoittaja Lasse 
Virénin vaimo, erityisopetta-
ja Päivi Virén Myrskylän seu-
rakunnan kirkkovaltuustoon.

Viitasaarella tuli valituksi 
entinen lapsiasiainvaltuutettu 
Maria Kaisa Aula.

Elämä ei  koskaan palaa ennalleen
Tommi Paanasen ainoa 
poika kuoli syöpään 
neljävuotiaana.

Kempeleläisen Tommi Paa-
nasen poika Arttu kuoli 
syöpään 28.5.2012.

Arttu menehtyi pari 
kuukautta ennen viisivuotispäi-
väänsä.

Isä arvelee, ettei hän toivu lap-
sensa kuolemasta koskaan.

– Kyllä elämä sen jälkeen on 
ollut aika kauheaa. 

Arttu sairasti imusolmukesyö-
pää kaksi ja puoli vuotta.

Aluksi hoidot tehosivat, ja kas-
vain keuhkojen välikarsinasta hä-
visi. Tauti näytti jo voitetulta.

Kontrollikäynnillä tammi-
kuussa 2011 kuitenkin paljastui, 
että syöpä oli uusiutunut.

– Olihan se sokki. Meille ker-
rottiin, että nyt ainoa parannus-
keino on kantasolusiirto, mutta 
tauti pitää saada ensin uudelleen 
kuriin.

Ennuste ei ollut hyvä, mutta 
toivoa vielä oli, joten hoidot al-
koivat alusta.

Toinen siskoista sopi kanta-
solujen luovuttajaksi. Kantasolu-
siirron piti olla heinäkuussa 2011, 
mutta se peruttiin viime tipassa.

– Päästyämme Artun kanssa 
lastenklinikkaan Helsinkiin lää-
käri totesi, ettei tautia saada enää 
hallintaan. Hän sanoi, että men-
kää kotiin ja viettäkää aikaa pojan 
kanssa. Hoidot loppuivat siihen.

”Elimme kuin
viimeistä päivää”
Kotimatka Helsingistä Ouluun 
oli raskas.

Artun vanhemmat yrittivät 
hakea apua yksityisistä syöpäkli-
nikoista, ulkomailtakin, mutta 
seinä tuli vastaan joka paikassa. 
Kaikki voitava oli alan parhaiden 

Tommi Paananen menetti Arttu-poikansa kaksi ja puoli vuotta sitten. Suru on läsnä päivittäin. – Sokki on väistynyt ja tilalle on 
tullut mieletön ikävä ja kaipaus, hän kertoo. Kuva Artusta on otettu kaksi kuukautta ennen kuolemaa. Sama kuva on tatuoitu 
isän rintaan sydämen päälle kohtaan, jossa Arttu piti päätään.

H e l i  Väy r y n e n

Tuiskun johdolla vaaleihin

Haukiputaan seurakunnan 
kirkkoherranvaalissa en-
simmäisellä vaalisijalla 
on Kempeleen seurakun-

nan kappalainen Jaakko Tuisku. 
Hän antaa vaalinäytteen Hauki-
putaan kirkossa sunnuntaina 18. 
tammikuuta 2015.

Toisella vaalisijalla on Karja-

sillan seurakunnan kappalainen 
Erja Järvi, jolla on vaalinäyte 25. 
tammikuuta. 

Tuiran seurakunnan seura-
kuntapastori Jukka Kolmonen 
on kolmannella vaalisijalla kirk-
koherranvaalissa. Hänen vuoron-
sa antaa vaalinäyte on 1. helmi-
kuuta.

Jaakko Tuisku Erja Järvi Jukka Kolmonen

Hittejä 
virsikirjaan

Vuodesta 1986 käytössä 
olleeseen virsikirjaan 
on tulossa suomenkie-
linen ja ruotsinkielinen 

lisävihko. 
Uudet lisävihkot on tarkoi-

tus saada seurakuntien käyt-
töön vuoden 2016 loppupuolel-
la kirkolliskokouksen hyväksy-
misen jälkeen.

Suomenkielisessä lisävih-
kossa suurelle yleisölle tunnet-
tuja lauluja ovat muun muassa 
maailman tunnetuimpiin kuu-
luva virsi Amazing Grace sekä 
Yusuf Islamin 1970-luvun alus-
sa, tuolloisella Cat Stevens -ni-
mellä levyttämä ja tunnetuksi 
tekemä Morning Has Broken. 

Virsikirjan lisävihkoja val-
mistelevan työryhmän sihtee-

ri Samuli Koivuranta kertoo, 
että yksi heidän tavoitteestaan 
oli löytää uudenlaisia virsiä mu-
kaan. Tekijöiden joukossa vili-
see tuttuja nimiä, kuten Anna-
Mari Kaskinen.  

Lisävihkoihin tulee runsaasti 
mukaan myös monikielisiä vir-
siä. Molemmissa lisävihkoissa 
on käytetty yhteensä 26 kieltä. 

Vihkossa on myös kansain-
välisesti paljon virsinä käytetty-
jä Taizé- ja Iona-yhteisöjen lau-
luja.
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Elämä ei  koskaan palaa ennalleen

Oulussa yhä alueen pienin kirkollisvero

”Vaikeista ajoista on 
selvitty aiemminkin”

asiantuntijoiden mukaan tehty.
– Alkoi viivytystaistelu. Otim-

me joka hetkestä kaikki irti, ja 
elimme kuin viimeistä päivää.

Arttu oli kotona mahdollisim-
man paljon. Syksyllä tauti levisi 
luustoon ja aiheutti kovia kipu-
ja, joiden vuoksi hänen piti välil-
lä olla sairaalassa.

Sinnikäs Arttu kuitenkin tais-
teli tiensä kerta toisensa jälkeen 
takaisin kotiin.

kipupumpun neljä päivää ennen 
kuolemaansa.

Isä, äiti ja kaksi siskoa olivat Ar-
tun vierellä, kun hän nukkui pois 
toukokuisena maanantai-iltana.

Viimeisen henkäyksen jäl-
keen perheenjäsenet ottivat Ar-
tun vuorotellen syliin ja pitelivät 
häntä vielä hetken.

Arttu siunattiin lähimpien läs-
nä ollessa ja haudattiin Kempe-
leen hautausmaalle.

– Olemme vaimoni kanssa os-
taneet hautapaikat itsellemme 
Artun vierestä.

Perheelle ei
tarjottu tukea
Perheelle ei tarjottu tukea Artun 
kuolemasta selviämiseen.

– Jäimme tyhjän päälle. Olim-
me aika hukassa koko perhe. Sisa-
ruksille olemme itse järjestäneet 
apua, jota ei ollut helppo saada.

Muiden syöpään kuolleiden 
lasten vanhempien kanssa perhe 
on viestitellyt jonkin verran.

– Mutta vertaistukiryhmistä 
emme ole innostuneet.

Lisäsurua toi Tommi Paana-
sen äidin menehtyminen haima-
syöpään tämän vuoden elokuussa.

Osa ihmisistä alkoi vältel-
lä perhettä Artun kuoleman jäl-
keen. 

– Suhtautuminen meihin 
muuttui. Sosiaalinen elämämme 
on aika hiljaista.

– Toisaalta surun myötä ym-
pärille on rakentunut suojamuu-
ri, jonka läpi ei ole helppo tulla.

Arttu on läsnä
joka päivä
Arttu on yhä läsnä perheen arjes-
sa, ja hänestä puhutaan päivittäin.

Tommi Paananen siirsi työhuo-
neensa Artun huoneeseen, jossa on 
tallella osa Artun leluista ja vaat-
teista sekä piirustuksia seinillä.

Kaipuu lapseen säilyy ikuises-
ti. Mielessä pyörivät Artun sanat: 
”Kiitos, että olet minun isi.”

– Olin Artun kanssa läheinen. 
Hän oli paras kaverini. Mielellä-
ni olisin jatkanut elämää hänen 
kanssaan. 

– Nyt täytyy vain sopeutua uu-
teen maailmaan, joka on täysin 
erilainen kuin entinen.

Isä käy poikansa haudalla lä-
hes päivittäin. Lohtua tuo usko 
siihen, että joskus he Artun kans-
sa vielä tapaavat.

– Elän jälleennäkemisen toi-
vossa. Kyllähän siihen haluaa us-
koa ehkä enemmän kuin aikai-
semmin. 

TEKSTIT: HELI VÄYRYNEN

Toisinaan hän voi hyvin ja pys-
tyi pelaamaan jääkiekkoa, luiste-
lemaan ja laskemaan pulkkamä-
keä.

Vielä maaliskuussa 2012 Art-
tu kävi perheensä kanssa hiihto-
lomareissulla Syötteellä.

– Ostin Artulle uudet sukset 
ja monot, ja hän hiihti vielä pa-
ri kuukautta ennen kuolemaansa.

Perhe yritti pitää toivoa yllä 
viimeiseen saakka, mutta Arttu 
vaistosi tilanteen.

– Arttu sanoi, että minä en ha-
lua kuolla, vaan haluan olla tei-
dän kanssanne. Kerran hän purs-
kahti lohduttomaan itkuun ja to-
tesi, että eihän tässä näin pitänyt 
käydä.

Loppuvaiheessa
kivunhoito ontui
Arttu lähti sairaalaan viisi päi-
vää ennen kuolemaansa omas-
ta pyynnöstään kovien kipujen 
vuoksi.

– Loppuvaiheen kivunhoito ei 
toiminut suunnitellusti. Arttu sai 

Seurakunta tarjosi tukea
lapsensa menettäneille

Oulussa järjestettiin lau-
antaina seurakunnan 
teemailta lapsettomil-
le ja lapsensa menettä-

neille miehille.
Sauna- ja takkailta pidettiin 

Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa osana Miesten vii-

kon tapahtumia.
Mukana ollut pastori Juha 

Valppu kertoo, että tilaisuuteen 
osallistui neljä miestä.

Tommi Paananen ei päässyt 
paikalle, mutta hän pitää tilai-
suutta tärkeänä.

Pohjoisen 
kirkolliskokousedustaja 
Janne Kaisanlahti ei 
kaihtaisi ottaa oppia 
Afrikan kirkoista, jotta 
kansankirkon kannatus 
Suomessa lisääntyisi. 
Kirkolliskokouksen 
syysistunto päättyi 
viime perjantaina.

Seurakuntien perimä yh-
teisövero muuttuu val-
tion rahoitukseksi vuo-
den 2016 alusta. Talous-

arvion määrärahoilla korva-
taan kirkon hoitamia yhteis-
kunnallisia tehtäviä, kuten 
hautaustoimi. 

Oulun hiippakunnan kir-
kolliskokousedustaja Janne 
Kaisanlahti, onko muutos kir-
kolle hyvä vai huono uudistus?

– Pidän muutosta hyvä-
nä, kunhan valtion korvaus-
summa vain pysyy riittävänä. 
Kirkko tekee paljon yhteis-
kunnallisesti merkittävää työ-
tä, josta valtio joutuisi muuten 
vastaamaan. 

– Seurakuntien perimästä 
yhteisöverosta on luotu vääriä 
mielikuvia kirkkovastaisissa 
puheenvuoroissa. Siksi on hy-
vä, että järjestelmä selkiytyy.

KIRKOLLISKOKOUS päätti ryh-
tyä selvittämään, miten kirkon 
organisaatiota pitää muuttaa, 
jotta se pystyisi aiempaa jous-
tavammin vastaamaan muun 
muassa jäsenmäärissä tapah-
tuviin muutoksiin.

Millaisessa tilanteessa kir-
kon tulisi pystyä nykyistä pa-
rempaan reagointiin?

– Kirkon jäsenmäärän pie-
neneminen on haaste myös 
kirkon taloudelle. Eroamiset 
johtuvat paljolti tunnereakti-
oista ja toisaalta henkilökoh-
taisen sitoutumisen vähenty-
misestä. 

– Niihin asioihin ei organi-
saatiomuutoksilla voi paljon-
kaan tehdä. Kansan tulisi ko-
kea kansankirkko omakseen ja 
kirkon palvelut tärkeiksi. 

– Kirkon tulisi vahvemmin 
puhua uskosta ja opista. Kun 
Kristus tulee ihmiselle rak-
kaaksi, silloin kristilliseen yh-
teisöönkin sitoudutaan.

KOKOUS KÄSITTELI myös kir-
kon tulevaisuusselontekoa. 
Kirkon tulevaisuutta leimaa-
vat usein melkoisen synkät vi-
siot esimerkiksi kirkosta eroa-
misista ja talouden heikkene-
misestä.

Nähtiinkö kokouksessa kir-
kon tulevaisuudessa muitakin 
kuin synkkiä värejä?

– Kirkolliskokouksessa 
kannettiin syvää huolta siitä, 
miten tässä vuosisatojen ajan 
kristinuskon pohjalta raken-
netussa maassa nämä ikuiset 
arvot menettävät merkitys-
tään. 

– Toivoa tuo se, kun kuulee, 
että esimerkiksi monet Afri-
kan ja Etelä-Amerikan kirkot 
kasvavat ja ihmiset kääntyvät 
kristityiksi. Me olemme aika-
naan antaneet sinne lähettejä, 
mutta nyt meillä on sieltä pal-
jon opittavaa.

– Vaikeista ajoista on selvit-
ty ennenkin. 

RIITTA HIRVONEN

Lähes kaikissa Rauhan Ter-
vehdyksen levikkialueen seu-
rakunnissa kirkollisvero säi-
lyy ensi vuonna ennallaan.

Oulun ev.lut. seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkkovaltuus-
to päätti maanantain kokouk-
sessaan nostaa tuloveroprosentin 
yhteisen kirkkoneuvoston esityk-
sen mukaisesti 1,25:stä 1,30:een.

Korotettunakin veroprosentti 
jää Oulussa Rauhan Tervehdyk-
sen levikkialueen seurakuntien 
pienimmäksi ja koko maan kes-
kitason alle. Keskimäärin kirkol-
lisvero on Suomen seurakunnissa 
tänä vuonna 1,42 prosenttia.

Oulussa korotuspäätös syntyi 
tiukan äänestyksen jälkeen äänin 
24–23. Korotusta vastaan äänes-
tänyt ja prosentin pitämistä en-

nallaan esittänyt valtuutettu Ly-
ly Rajala jätti päätöksestä eriävän 
mielipiteen.

Myös Tyrnävällä veroprosen-
tin nostoon oli paineita. Tiistai-
na oli kirkkovaltuuston pöydäl-

lä veroprosentin nosto 1,75:stä 
1,9:een. Asia oli kesken vielä Rau-
han Tervehdyksen mennessä pai-
noon. Viimeksi veroprosenttia 
nostettiin vuodeksi 1980 1,5:stä 
1,75:een. 

Siikalatvan seurakunnassa 
paineita korotukseen on, mutta 
seurakunta käy ensin muita toi-
menpiteitä talouden vakauttami-
seksi.

Kempeleen seurakunnassa ve-

roprosenttia nostettiin viimeksi 
vuodelle 2010 1,35:sta 1,45:een ja 
Lumijoella vuonna 2012 1,75:stä 
1,95:een.

Limingassa veroprosenttia 
nostettiin 1,5:stä 1,75:een vuo-
delle 2005. Muhoksella prosentti 
nousi 1,6:een tälle vuodelle.

PEKKA HELIN
HELI VÄYRYNEN

Seurakunta /  Veroprosentti Veroprosentti
seurakuntayhtymä 2014 2015

Hailuoto 1,65 1,65

Kempele 1,45 1,45

Liminka 1,75 1,75

Lumijoki 1,95 1,95

Oulu 1,25 1,30

Muhos 1,60 1,60

Siikalatva 1,75 1,75

Tyrnävä 1,75 ?

Elän 
jälleennäkemisen 
toivossa.

Tommi Paananen

Oulussa 
korotuspäätös 
syntyi tiukan 
äänestyksen 
jälkeen äänin 
24–23.
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Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Tule Maranathan kymmenvuotiskonserttiin
ja tuet maahanmuuttajatyötä

LA 15.11 klo 18.00 Uusikatu 78 Oulu
VAPAA

PÄÄSY

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 10, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset
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SOITA EDES
SUVANTO-LINJA
PUH. 0800-06776

Apua ja tukea kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä ja 
väkivaltaa kokeneille ikääntyville. 

Valtakunnallinen ja maksuton 
auttava puhelin päivystää ti ja to 
klo 12-18. Lakineuvonta joka 
parillisen viikon ke 16-18.

ÄLÄ JÄÄ
YKSIN
MIETTIMÄÄN

Maikkulassa naiset puhuvat 
vähemmän kivoista tunteista 

Maikkulan kappelin 
Naisten päivässä ensi 
lauantaina tapetilla 
ovat myös ne naisten 

tunteet, joista puhutaan har-
vemmin ja jotka eivät ole kivoja 
vaan pikemminkin kipeitä.

Näin puhuu päivän suunnit-
teluun osallistunut Saila Kuk-
kohovi-Jämsä. 

Tunteva nainen -tapahtuma 
alkaa aiheella nainen ja viha. 
Sen jälkeen keskustellaan nai-
sesta ja surusta.

Kukkohovi-Jämsä väittää, 
että naiset vaikenevat monista 
tunteista ja ovat ehkä jopa vää-
rällä tavalla kilttejä.

– He nielevät tunteitaan niin, 
että lopulta niiden patoaminen 
syö omaa sisintä, jaksamista ja 
terveyttä.

Rehellinen puhe
sopii kirkkoon
Saila Kukkohovi-Jämsän mie-
lestä kirkossa voi puhua arkai-
lematta naisesta ja vihasta.

– Eräällä seurakunnan pari-

suhdekurssilla aiheena oli yhdel-
lä kerralla seksi. Yksi osallistujis-
ta totesi ilahtuneena, että lopulta 
kirkko oli se paikka, jossa hänen 
mukaansa seksistä puhuttiin pel-
käämättä ja asiallisesti.

– Toivoisin, että kokemus asi-
allisesta, rakentavasta ja rehelli-
sestä puheesta syntyisi myös nais-
ten päivillä, kun käsittelyssä on 
naisen koko tunneskaala: nainen 
ja viha, nainen ja suru ja nainen ja 
ilo, Kukkohovi-Jämsä sanoo.

Kirkko ei ole vain
posliinienkeleille
Kukkohovi-Jämsä kuvailee itse-
ään kärsimättömäksi naiseksi, 
jolle tunteiden koko haitari on ää-
ripäitä myöten tuttua. Hän ei ole 
ryhtynyt piilottamaan tulisielui-
suuttaan kirkossa.

– Ei kirkko ole vain posliinien-
keleille tarkoitettu. Seurakuntaan 
kuuluvat muutkin kuin herttai-
set ihmiset.

– Kun tunteita uskalletaan 
näyttää, tunnistetaan myös armon 
ja anteeksiannon tarpeellisuus.

Kukkohovi-Jämsä näkee, että 
rohkea puhe tunteista ja tunteiden 
näyttäminen estää ”padan yli kie-
humisen”. Sen, että tunteiden pa-
toaminen johtaisi lopulta epätoi-
voisiin seurauksiin, kuten muiden 
tai itsensä vahingoittamiseen.

RIITTA HIRVONEN

Tunteva nainen – Naisten päivä 
la 15.11. klo 11–16 Maikkulan 
kappelissa. Katso ilmoitus tässä 
lehdessä sivulla 17.

A r k i s t o  /  E l s i  S a l ovaa ra

Saila Kukkohovi-Jämsä

Oulun yhteisen 
kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja, 
Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä uskoo, 
että seurakunnan 
työntekijöitä 
tarvitaan onnistuneen 
ehdokasasettelun 
syntymiseksi.

Kaksi äänestyslappua seu-
rakuntayhtymän seura-
kuntavaaleissa on selkeä 
ongelma. Nykysystee-

mi hämmentää. Käytäntöön on 
tultava muutos. 

Tästä alkaa Oulun yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjoh-
tajan, Kiimingin kirkkoherran 
Pauli Niemelän pohdinta, mik-
si seurakuntavaalien äänestys-
prosentti laski Oulussa edellis-
kerrasta.

Niemelä sanoo, että nykyis-
tä parempi käytäntö olisi äänes-
tää ehdokkaita pelkästään seu-
rakuntaneuvostoon. Neuvos-
ton jäsenet valitsisivat keskuu-
destaan valtuutetut.

– Nykyisen kirkollisen lain-
säädännön mukaan tämä ei ole 
mahdollista seurakuntayhty-
mässä, hän harmittelee.

Oulun seurakuntayhtymän 
äänestysprosentti oli tänä vuon-
na 12,6. Neljä vuotta sitten sa-
ma luku oli kanta-Oulun neljäs-

Työntekijät mukaan 
ehdokashakuun

Oulussa seurakunta-
vaalien voittajia olivat 
vanhoillislestadiolai-
set. Suomen Rauhan-

yhdistyksen Keskusyhdistyk-
sen puheenjohtaja Viljo Juntu-
nen ei tuulettele oman liikkeen-
sä pärjäämistä.

– Seurakunnissa tehdään 
työtä yhdessä. Se, joka haluaa 
vaikuttaa, hakee yhteistyötä, 
Juntunen toteaa. Hän kertoo 
surevansa alhaista äänestysin-
toa koko maassa.

Vanhoillislestadiolaiset eh-
dokkaat olivat Oulussa omil-

la listoillaan. Juntusen mukaan 
oma valitsijayhdistys ei ole mie-
lenilmaisu muita vastaan.  

– Järjestäytyminen näin ker-
too siitä, että haluamme säilyt-
tää omat arvomme työskente-
lyssämme.

– Toki käytännössä olen näh-
nyt, että meidän arvomme sopi-
vat yleensä yhteen muiden luot-
tamushenkilöiden kanssa. Pää-
tökset ovat yleensä yksimielisiä.

Vanhoillislestadiolaiset oli-
vat ainoa herätysliike, joka ko-
kosi eri paikkakunnilla omia 
listoja. 

sä seurakunnassa 14,4 prosenttia. 

Työntekijöillä tärkeä
rooli vaalien onnistumisessa
Niemelä pahoittelee, että ehdo-
kasasettelu Oulussa oli vaisum-
paa kuin neljä vuotta sitten. 

– Ehdokasasettelu korreloi 
vaalimenestystä. Mitä enemmän 
ehdokkaita on, sitä helpompi jou-

kosta on löytää mieluinen äänes-
tettävä.

Niemelä kertoo, että nel-
jä vuotta sitten, edellisissä seu-
rakuntavaaleissa, seurakuntien 
työntekijät olivat aktiivisesti mu-
kana ehdokkaiden hankinnassa.

– Tällä kertaa luottamushen-
kilöiden tahto Oulussa oli selke-
ästi hoitaa ehdokasasettelu aika 
lailla itsellisesti, ilman työnteki-
jöiden puuttumista siihen.  

Niemelän mukaan vaalitu-
los osoittaa kuitenkin, että seu-
raavissa vaaleissa työntekijöiden 
roolin ehdokashankinnassa on 
oltava jälleen tärkeä.

RIITTA HIRVONEN

SRK:ssa ei tuuletella
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R i i t t a  H i r vo n e n

Hengellinen pönötys 
naurattaa komediennea
Jumala loi huumorin, 
mutta oliko osa papeista 
jonon hännillä silloin, 
kun sitä oli jaossa?
Kirkkoa ja huumoria 
pohtii pilke silmässä 
näyttelijä, koomikko
Ulla Tapaninen.

Kirkonmenojen liika vaka-
vuus ja tylsyys ovat pelo-
telleet näyttelijä Ulla Ta-
panisen pois kirkosta.   

– En voi sietää tosikkomai-
suutta enkä pönötystä. Kirkos-
sa olen kokenut niitä molempia. 
Turha vakavuus jopa huvittaa mi-
nua, Tapaninen sanoo.

Suomussalmelaislähtöinen 
huumorin taitaja toistaa usein, 
ettei hänen kokemuksensa juma-
lanpalveluksista ole kaikkien to-
tuus messuista.

– Se on minun totuuteni, mi-
nun tuntemukseni. Jos joku viih-
tyy kirkonmenojen ilmapiirissä, 
ei minulla ole siihen mitään sa-
nottavaa.

– Tosikkomaisuus voi olla joil-
lekin jopa turvallisuutta tuova 
asia, Tapaninen pohtii. 

Vaikka näyttelijä moitiskelee 
hartauksia kuolemanvakaviksi, 
vitsejä saarnatuolista pudottele-
va pappi ei toisi todennäköisesti 
häntä kirkonpenkkiin sunnun-
taiaamuisin. 

Huumori on taitolaji, hän pohtii.

Huumori on keino
kyseenalaistaa
Muuttuuko pappi stand up -koo-
mikoksi, jos hän laskettelee pu-
heessaan vitsejä?

Koko kysymys on Tapanisen 
mielestä pielessä.

– Kukaan ei tule koomikoksi 
latelemalla vitsejä, eikä huumo-
ri ole pelkkiä sukkeluuksia, hän 
korjaa.

Komediennen esityksissä, 
muun maussa Oulussa syksyllä 
esitetyssä Hämmennystä-mono-
logissa, huumori on asioiden ky-
seenalaistamista. 

– Se on yllättävän, älyttömän 
ja jopa ravistelevan näkökulman 
esiin ottamista tutussa asiassa.

Hämmennyksessä vastauksia 
etsitään naurun keinoin vaka-
vaan asiaan: Miten yhteiskunnan 
kelkasta tippuneen elämää voisi 
helpottaa?

Pahanilkisyys 
ei ole tavoiteltavaa
Tapanisen mukaan huumori sopii 
kirkkoon. Jeesus ja uskonto voivat 
olla naurun aihe. 

– Ja myös kuolema, hän lisää 
empimättä.

Kenenkään arvoja ja arvostuk-
sia Tapaninen ei halua pilkata.

Hän myöntää kaihtavansa 
huumoripuhetta kristillisyydes-

tä, sillä siitä seuraisi herkästi när-
kästystä ja mielensä pahoittamis-
ta: taiteilija pilkkaa pyhiä asioita.

Tapaninen arvioi, että kirkos-
sa on liian paljon herkkänahkai-
suutta. 

Kun huumorintajua oli jaossa, 
oliko jonon hännillä paljon pap-
peja, hän miettii pieni pilke sil-
mässä.

Tapaninen ei anna näyttämöil-
lä elämän suuriin kysymyksiin ja 
hämmennyksen aiheisiin valmii-
ta vastauksia. Niitä miettivät ty-
könänsä katsomossa istuvat ih-
miset. 

– Onko kirkolla liikaa vastauk-
sia? näyttelijä miettii yhä, miksi 
hän ja kirkko tuntuvat kulkevan 
eri raiteita.

Uskonasioille Tapaninen ei koe 
kääntäneensä selkää. Sen hän ha-
luaa sanoa.

Sakastin suojissa
kyllä naureskellaan
Kirkossa on oma vitsinkertomi-
sen alalaji: pappien huumori sa-
kastissa. Sakastin suojassa ker-
toillaan mustatakkisten hauskoja 
sattumuksia ja tarinoita teräväsa-
naisesta Pietarista taivaan portilla.

Pappien keskinäinen kiva ei 
innosta Tapanista.

Miksi he nauravat nurkan ta-
kana? hän miettii.

Tapaninen toisi sakastipuheet 
piilosta kaikkien kuultavaksi, sil-
lä parhaimmillaan juuri kaikkein 
vakavimmat asiat saadaan läpi 
huumorin siivellä.

Onko kirkolla 
liikaa vastauksia? 

Ulla Tapaninen

Ulla Tapaninen muistuttaa, että huumorin lasketteleminen on lahja.  

Oulujoen seurakunnan kappalai-
nen Pertti Lahtinen, kumpi on 
harvinaisempi: vitsikäs pappi vai 
halpa asianajaja?

 – Vitsikkäitä pappeja on pilvin pimein. 
He ovat vain laittaneet tässä suhteessa kynt-
tilänsä vakan alle. Papinhan tulee olla arvo-
kas ja tehdä aina tilaisuus jäykäksi. 

Luulen, että halpa asianajaja jäi Luojal-
ta luomatta. Oikeudessahan yleensä voit-
taa aina asianajaja.

 
Monilla ammattikunnilla on omaa huu-
morin viljelyä, jopa välillä mustaa huu-
moria, kuten haudankaivajilla. Millaista 
huumoria papit leukailevat?

 – On sanottu, että jokaiseen puheeseen 

tulee sisällyttää kolme vitsiä paitsi hautaus-
puheeseen vain yksi. Papin huumorin tulee 
olla tervettä ja päivänvalon kestävää. 

 
Olet työskennellyt aiemmin Puolustus-
voimien palveluksessa. Poikkeaako siel-
lä ja kirkossa viljelty huumori toisistaan?

– Ei oikeastaan. Aihealue vain muuttuu. 
Huumori on sidottu ennen kaikkea kerto-
jan persoonaan. Itse olen enemmän tilan-
nehumoristi, melkein stand up -mies. Tä-
mä on kuitenkin loppupeleissä vain elämää, 
ei sen enempää.

 
Kerro vitsi tai sanonta, joka olisi sopiva 
myös hartauspuheeseen?

 – Kaksi virkeää mummoihmistä kes-

kusteli keskenään aamutoimistaan. Toinen 
sanoi: Kun nousen aamulla sängystä, luen 
ensimmäiseksi lehdestä tarkkaan kuolinil-
moitukset. Jos en löydä omaa nimeäni, kei-
tän sitten kahvit.

 
Millainen huumori papin suusta loukkaa 
kuulijoita?

 – Minusta huumoriin sopii samat rajoi-
tukset, jotka kirkkojärjestys määrittää saar-
nalle. Se ei saa sisältää sopimatonta viitta-
usta henkilöön tai kiihotusta.

Apostoli kirjoittaa, että puheenne ei saa 
sisältää kaksimielisyyksiä. Sellaisilla louka-
taan kanssaihmisiä aikanamme liian usein.

Papit panttaavat vitsikkyyttään

– Kellä on huumorinlahja, 
miksi piilottaa sitä? Miksi ei hyö-
dyntäisi sitä työssään?

Eiväthän papit vain hakeu-
du kaikki samaan, patavakavaan 
muottiin, Ulla Tapaninen kyselee.

Silloin talenttinsa jättävät 
käyttämättä ne, joilla on Luojal-
ta saatu lahja nähdä teologiaan 
ja uskontoon liittyvät asiat pait-
si kiinnostavina myös hauskoja.

TEKSTIT:
RIITTA HIRVONEN
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 16.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 16.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Tarvasjoen kirkosta. Virret: 
544:1,3,5 (vuorovirtenä), 319:1-
3, 163, 538:1-4, 148:2-3.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 11.05.

Ke 19.11. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerro-
taan Hoosianna-juhlasta, joka 
järjestetään Oulun tuomiokir-
kon edustalla ensimmäisen ad-
ventin aattona.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 16.11. klo 9.45. Radiopy-
häkoulun pitää pastori Heik-
ki Karppinen Karjasillan seu-
rakunnasta. Aiheena on valvo-
minen.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 16.11. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lun pitää pastori Heikki Karppi-
nen Karjasillan seurakunnasta. 
Aiheena on valvominen.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 Afrikka-messu Oulujo-
en kirkosta.  
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan 70 vuot-
ta täyttävästä Kirkon perhe-
neuvonnasta.

Leena Mikkonen on omien 
sanojensa mukaan jo aika 
hyvin kiiminkiläistynyt 
asuttuaan paikkakunnal-

la 42 vuotta. 
– Syntyisin olen Helsingis-

tä, ja alun perin kuuluin Suo-
men ruotsalaiseen seurakun-
taan. Ripille olen päässyt Kal-
lion kirkossa, ja siellä minut on 
myös vihitty, hän kertoo. 

Partiossa Leena Mikkonen, 
tuolloin Leena Ljungberg, kuu-
lui Vallilan Virkkuihin, ja sen 
myötä tutuksi tuli Paavalin 
kirkko. 

Lapsuuden perheen mukana 
hän kiersi paljon myös eri kirk-
kokuntien kirkoissa.  

– Helsingissä asunut äitini 
eli 94-vuotiaaksi ja tykkäsi lop-
puun asti käydä eri kirkoissa.

Äidin isä oli herännäisyy-
dessä vaikuttanut maallikko-
saarnaaja Hjalmar Lax, joten 
kirkossa käyminen ja seura-
kunnassa toimiminen on ollut 
suvussa luontevaa pienestä pi-
täen.

– Pikkutyttönä minua pu-
raisi myös lähetystyön kärpä-
nen, Leena Mikkonen nauraa. 

Nykyisin hän on mukana 
Kiimingin seurakunnan toi-
minnassa paitsi luottamushen-
kilönä, myös vapaaehtoisena. 
Martoissa mukana oleva Mik-
konen on tuttu näky niin kirk-
kokahvittajana, kolehdinkanta-
jana kuin tekstinlukijana.

Leena Mikkonen tykkää as-
tella kotikirkkoonsa pääovesta. 

– Paitsi silloin kun itse Mik-
konen on matkassa, silloin kul-
jemme tuosta sivuovesta, hän 

Alttarin ihailua takapenkistä
Elsi  S a lovaa ra

Kotikirkkoni

helmi

naurahtaa. 
Aviomies on Alakylän Mikko-

sia, joilla on oma penkkikin kir-
kossa, mutta Leena Mikkonen 
tykkää istua takarivissä heti pää-
oven vieressä.

Kirkkoon tullessa katse hakeu-
tuu kohti alttariseinämää, joka on 
hänen mielestään kirkon helmi. 

– Siinä ei ole yhtään pramei-
lua, ja siitä tulee hyvä mieli ver-
rattuna joihinkin muihin synkei-
siin maalauksiin, hän luonnehtii. 

Kiimingin kirkkoon Leena 
Mikkosella sisältyy paljon oma-
kohtaisia muistoja; molemmat 
tyttäret ovat päässeet siellä ripil-
tä ja astelleet myös vihille. Kolme 
lastenlastakin on alttarin ääres-
sä kastettu. 

Leena Mikkonen on oppinut 
ahkeraksi ehtoollisella kävijäksi. 

– Olihan siihen alussa korkea 
kynnys. Olen sitä sukupolvea, jol-
le on rippikoulussa opetettu, että 
sinne ei ihan siitä vain voi men-
näkään. Mutta nykyisin minä-
kin jo uskon, että se on tarkoitet-
tu kaikille.

Ja kun ehtoollisen saatuaan 
nostaa katseen, silmien edessä on 
tuttu alttariseinä. Sen ääreen on 
aina hyvä palata.

ELSI SALOVAARA

Kotikirkkoni helmi -sarjassa 
seurakuntalaiset kertovat, mikä 
kotikirkossa on heille rakkainta. 
Haluatko sinä kertoa meille, mikä 
kotikirkossasi on rakkainta? Ota 
yhteyttä toimitus@rauhantervehdys.fi.

Leena Mikkonen istuu kotikirkossaan mieluiten taaimmaisessa penkissä pääoven 
vieressä. Sieltä hänen on helppoa ihailla kirkon alttarimaalauksia. 

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

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

Muut seurakunnat

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Su 16.11. klo 18 sunnuntain 
kokous. Puhujana Risto Wotschke
Ma 17.11. klo 18 hengellinen 
tilaisuus. Juontajana Marjo 
Laroma-Vesenterä. Puhujana 
Rauno Helppi
To 20.11. klo 18 kotirukouskokous 
Similällä Katajakuja 2 Kempele
Su 23.11. klo 18 sunnuntain 
kokous, Kai Similä
To 27.11. klo 18 naistenilta 
Similällä Katajakuja 2 Kempele 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 13.11. klo 18 Haluatko patavahdiksi Joulupadalle? Laitetaan hyvä 
kiertämään! Ilmoittautumis- ja infotilaisuus, Pakkahuoneenkatu 17. 

Voit ilmoittautua myös p. 044-7577 879/Kaisa tai p. 044-7577 886/Markku 
Su 16.11. klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Ma 17.11. klo 13 Maanantaikerho.

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 14.11. klo 18 Fresh -  nuorten aikuisten ilta. 
Pe 14.11. klo 19.30 Nuorten ilta. La 15.11. klo 18 
Maranatha – kymmenvuotis-konsertti. Su 16.11. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Pasi Markkanen, 
Ruut Vaara, Katriina Holappa, Seurakuntakuoro. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Ma 17.11. 

klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 19.11. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Pasi Markkanen, Tarja Liljamo, Timo Herronen. To 20.11. klo 12 Päiväpiiri.   
www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 13.11. klo 19 Rukousilta, Marita Laihola, Anna-Kaisa Pelto. Pe 14.11. klo 19 
Helmi (nuortenilta). Su 16.11. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Antti 
Tokola, Risto Wotschke, aihe: Jeesus osa 9, opetuksia Jumalan valtakunnasta, 
musiikki: Puolinuotti. Ke 19.11. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta, (11-14-vuoti-
aille). To 20.11. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, James Wamanga Ugandasta. 
Tervetuloa!

Su 16.11. klo 11.00 
LÄHETYSJUMALANPALVELUS
Ke 19.11. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun Kotiseurakunta
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
www.oulunkotiseurakunta.net
Tervetuloa la 15.11.klo 18, 
puhujina Katupaimen, 
Jani Liukkonen ja Rauno Helppi 
Su 16.11. klo 17 
Ma 17.11. klo 18 
Katupaimen, Jani Liukkonen

Herättäjän päiviä: su 16.11. klo 10.00 messu, kirkkokahvit ja seurat 
Limingan kirkossa, su 16.11. klo 10.00 messu, kirkkokahvit ja seurat 
Pudasjärven seurakuntatalolla, su 16.11. klo 10.00 messu Vihannin 
kirkossa ja seurat Vihannin seurakuntatalolla, su 16.11. Oulun Herän-
neiden Ylioppilaskodin kirkkopyhä: messu klo 10.00 Tuiran kirkossa, 
Myllytie 5, seurat seurakuntasalissa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 13.11. klo 18.00 Saloisten seurakunta-
kodilla Raahessa, su 16.11. klo 17.00 Korpelalla, Simulankatu 8, Kemi, 
su 16.11. klo 14.00 seurakuntakodin alasalissa Rovaniemellä, su 16.11. 
klo 18.30 Hilda ja Alpo Kukkuraisella, Punaherukkakuja 4, Oulunsalo, 
ti 18.11. klo 19.00 Pyhännän seurakuntatalossa
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: Oulun Heränneiden Ylioppilaskodin 
20-vuotisjuhla: la 15.11. avoimet ovet klo 15 alkaen ja iltaseurat klo 18 
”Körttiksellä”, os. Luokotie 5 A 5, Välivainio, Oulu, su 16.11. Oulun 
Heränneiden Ylioppilaskodin kirkkopyhä: messu klo 10.00 Tuiran kirkossa, 
Myllytie 5, seurat seurakuntasalissa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Tänään OP/NAilta Terkkuja Tansaniasta. 
Lindelä, 044 263 4424.
Action & Bible -kerho pe 14.11. klo 18.  
12-14 v. pojille.
Raamattutunti su 16.11. klo 14. 
Arto Hukari.
3K-ilta ma 10.11. klo 18.30.
Rukouspiiri + kahvi tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 16.11. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja. 
To 20.11. klo 19 Opiskelijailta.

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!
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Alttarin ihailua takapenkistä
Ps. 90: 1-6, 12-15
Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta 
polveen.
Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa 
ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit.
Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot:
”Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.”
Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä,
kuin eilinen päivä, mailleen mennyt, kuin öinen 
vartiohetki.
Me katoamme kuin uni aamun tullen,
kuin ruoho, joka hetken kukoistaa,
joka vielä aamulla viheriöi
mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme,
että saisimme viisaan sydämen.
Herra, käänny jo puoleemme. 
Kuinka kauan vielä viivyt?
Armahda meitä, palvelijoitasi!
Ravitse meitä armollasi joka aamu,
niin voimme iloita elämämme päivistä.
Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo
yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti.

Mal. 3: 13-18
- Te puhutte uskaliaasti minua vastaan,
sanoo Herra.
”Miten me olemme puhuneet sinua vastaan?”
te kysytte.
Olette sanoneet näin: ”Turha on palvella Jumalaa. 
Mitä hyötyä on siitä, että noudatamme hänen 
käskyjään, palvelemme Herraa Sebaotia ja 
kuljemme murhe kasvoillamme?
Me näemme, kuinka röyhkeät ovat onnellisia,
kuinka he menestyvät vaikka ovat tehneet pahaa.
He saavat elää, vaikka ovat koetelleet Jumalan 
kärsivällisyyttä.”
Mutta kun ne, jotka Herraa pelkäävät, puhuvat 
kaikesta tästä, Herra kuulee, mitä he sanovat.
Kaikki kirjoitetaan muistiin hänen edessään.
Se koituu iloksi niille, jotka kunnioittavat häntä ja 
pelkäävät hänen nimeään.
- Sinä päivänä, jonka minä määrään,
he jälleen ovat minun oma kansani,
sanoo Herra Sebaot.
- Ja minä olen hyvä heitä kohtaan, niin kuin isä on 
hyvä pojalleen, joka tottelee häntä.
Te näette jälleen eron vanhurskaan ja 
jumalattoman välillä. Te näette, kuka on palvellut 
Jumalaa ja kuka ei ole häntä palvellut.

Mark. 13: 33-37
Jeesus sanoo:
”Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette 
tiedä milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa 
vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa 
kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, 
niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, 
sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla 
vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo 
valjetessa. Hän tulee äkkiarvaamatta - varokaa 
siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä 
minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!”

”Niin kuin annoit murheen, 
anna meille ilo”
Keväällä Oulunsalon kirkkoon siirrettiin purkutuomitulta seurakuntatalolta Paavo 
Tolosen taideteos Estonian muistolle. Pudasjärveläinen taiteilija lahjoitti arvokkaan 
taideteoksen merelliselle seurakunnalle 2007, vähän ennen omaa kuolemaansa. 
 Samana syksynä Oulunsalossa muistettiin sata vuotta aikaisemmin tapahtunutta 
hukkumisonnettomuutta Varjakan saaren lähellä. Vuoden 1907 onnettomuudessa huk-
kui 20 Varjakan sahalla parkkilaivaa lastaamassa ollutta oulunsalolaista naista. Purje-
veneen kaatuessa vain neljä naista ja mieskuljettaja pelastuivat.  Monen nuoren tytön 
elämä päättyi inhimillisesti katsoen liian varhain.  
 Taiteen kautta on mahdollista kohdata se todellisuus, jota ei voi hallita eikä ymmärtää. 
Oulunsalon kirkon taideteos ja Varjakan hautamuistomerkki kirkkomaalla ovat ruko-
usta, tuskaista huutoa: Miksi Jumala, miksi? Elämän ja kuoleman rajalla ei tavallisesti 
olla vapaaehtoisesti. Kuoleman läheisyys johtaa ahdistukseen ja turvattomuuteen. 
 Valvomisen sunnuntain psalmirukoilija (Ps. 90) ilmaisee ihmiselämän rajallisuutta 
vertauskuvallisesti: ”Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken 
kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois.” Kaikki on 
tullut tomusta ja kaikki palaa tomuun. Ikiaikainen Jumala, opeta meille Aadamin lap-
sille, miten lyhyt on aikamme, ravitse armollasi, niin voimme iloita elämästämme. 
 Kuolema on väistämätön jokaiselle ihmisille eteen tuleva, mikä rajaa kaiken elämän.  
Elämän ja kuoleman rajalla ihminen pysähtyy: Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Sinä olet 
turvamme polvesta polveen. Elämä on ainutkertaista, siitäkin taideteos kirkon etusei-
nällä muistuttaa. Koska elämä on tätä, mitä juuri nyt elämme, rukoilemme yhdessä 
psalmirunoilijan kanssa: ”Niin kuin kuin annoit murheen, anna meille ilo…ole lem-
peä meille…siunaa kättemme työt.”

MINNA SALMI
kappalainen, Oulunsalo

Sanan aika
Sunnuntai 16.11.2014
Psalmi: Ps. 90: 1-6, 12-15
1. lukukappale: Mal. 3:13-18
2. lukukappale: Hepr. 3:12-15 tai Ilm. 22:10-17
Evankeliumi: Mark. 13:33-37
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Seurakuntavaalien tulokset
Äänestysinto nousi neljässä (vihreä tausta)

 ja laski yhdeksässä (punainen) 
Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnassa. 

Lumijoella ei äänestetty ollenkaan, vaan 
luottamushenkilöt valittiin sopuvaalilla.

Haastattelimme Oulun seurakuntien 

Hailuoto 33,1 %  (27,2 % vuonna 2010)

PAAVO SIPOLA
Hailuodon Yhteinen  
ehdokaslista (15 % 
annetuista äänistä)

Tulos oli iloinen yllätys. 
Kiitän äänestäjiä saamas-
tani luottamuksesta sekä 
siitä, että uurnille läh-
dettiin keskivertoa vilk-
kaammin. 
Talouspuoli tulee ole-
maan aika tiukka tulevinakin vuosina, ja meidän pi-
tää turvata seurakunnan toimintaedellytykset, jotta 
pystymme suoriutumaan perustehtävistämme ja ke-
hittämään toimintaamme. Se jää nähtäväksi, millaisia 
paineita tulee seurakuntien yhdistämiseksi.

Kirkkovaltuustoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Paavo Sipola 35, Oiva Tanskanen 22, Anna-Liisa Piek-
kola 20,  Veli-Pekka Lepistö 19, Elsa Böök 16, Aaro Sauvola 16, Ulla Parrila 14, Matti Kalaja 13, Marja-Lii-
sa Isola 12, Raili Heikkinen 11, Miia Paaso 9.

Uusien valtuutettujen perässä on lyhenne (u)

Siikalatva 25,0 % (21,7 % vuonna 2010)

TIMO HAKKARAINEN 
Seurakunnan puolesta (6,7 % 
annetuista äänistä) 

Näin suuri äänimäärä 
oli yllätys. Maaseudulla 
haasteena on saada mo-
nipuolinen toiminta tur-
vattua. Tämä vaatii työn-
tekijöiltä, luottamushen-
kilöiltä ja muilta panosta 
sekä talkoohenkeä. Ylei-
nen keskittämispolitiikka nähdään melkoisena uhka-
na. Siikalatvalla erityishaasteena on viiden tasa-arvoi-
sen kappelin yhdenvertaisuus.

Kirkkovaltuustoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Kristillisten perusarvojen puolesta: Jukka Kivioja 60 
(u), Anne Lahti 58 (u), Risto Nieminen 42 (u), Pasi Kurkinen 30 (u), Timo Aitto-oja 28 (u). Seurakun-
nan puolesta: Timo Hakkarainen 88, Leena Nissinen 81, Enna Junno 75 (u), Anna-Maaria Keränen 60 (u), 
Marjo Myllykangas 43 (u), Mika Lunki 42, Aino Marttila 40, Ilkka Lehto 39 (u), Johannes Hyytinen 38 
(u), Tuulikki Tuovinen 38, Virpi Rimpeläinen, 38, Jari Oja 34, Anne Yrttiaho 34, Helena Kilpelänaho 31.

Tyrnävä 27,2 %  (24,4 % vuonna 2010)

ILKKA YLITALO
Keskustan ehdokaslista
 (7 % annetuista äänistä) 
UUSI

Nyt eläkkeelle jäätyäni 
haluan käyttää aikaa yh-
teisten asioiden hoitami-
seen. Seurakunnilla on 
paljon taloudellisia haas-
teita, ja monenlaisia or-
ganisaatiomuutoksia on 
tulossa. Näkisin, että seurakunnan perustehtävä on 
palvella ihmisiä ja auttaa avun tarpeessa olevia. Lä-
himmäisenrakkaus on viesti, joka seurakunnalla täy-
tyy olla, oli aika mikä hyvänsä.

Kirkkovaltuustoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Keskustan ehdokaslista: Ilkka Ylitalo 73 (u), Helena 
Lithovius 53, Anne Salmenhaara 52, Anita Junttila 49, Seppo Piipari 47 (u), Maarit Rajander-Suoniemi 43, 
Leino Saarela 37 (u), Veli-Matti Hietikko 36, Henna-Leena Isokääntä 36 (u), Nelli Kauppi 30 (u). Kristil-
listen perusarvojen puolesta: Sanna Kokko 61 (u), Juha Luokkala 47 (u), Kari Karppinen 42 (u), Mikko 
Lepistö 40 (u), Anja Sivula 34 (u), Torsti Vuorma 33 (u), Paavo Niskasaari 30 (u), Sakari Pikkarainen 29 
(u), Jussi-Pekka Honkanen 17 (u).

Heikki Siikaluoma  äänesti tuttuja

Liminka 23,7 %  (22,7 % vuonna  2010)

Heikki Siikaluoma äänes-
ti Oulujoen kirkossa sun-
nuntaina. Vieläkö äänes-
tämisessä oli juhlan tun-

tua?
– Yli viisikymppiselle juhlan 

tuntua ei tietenkään sillä tavalla 
enää ole, Siikaluoma sanoi. 

Pian Siikaluoma korjasi sano-
jaan. Sunnuntaissa oli sittenkin 
juhlan tuntoa, sillä osuihan vaali 
isänpäiväksi.

Siikaluoma äänestää kaikissa 
vaaleissa. Hän on ollut aina kir-
kon jäsen. Hän äänesti seurakun-
tavaaleissa, koska niissä on mah-
dollisuus vaikuttaa kirkon toi-
mintaan ja siihen, mihin suun-
taan kirkkoa viedään.

Kirkko pitäisi Siikaluoman 
mielestä viedä vieläkin lähem-
mäksi ihmistä.

– Jostain syystä kirkollinen 
toiminta tehdään liian virallisek-
si.  Arvostan toki kirkon erityyp-
pistä toimintaa, esimerkiksi mu-
siikkityötä, joka on minulle hy-
vin tärkeää.

Siikaluomalle kirkossa on tär-
keintä turvallisuus ja kristillinen 
kasvatus.

– Kun maailmassa on niin pal-
jon uskontokuntia, omat juurensa 
täytyy tuntea ja tietää, millaisesta 
arvopohjasta on lähdetty.

Jos Siikaluoman ehdokkaat 

menivät läpi, Oulun yhteises-
sä kirkkovaltuustossa ja Oulujo-
en seurakunnan seurakuntaneu-
vostossa vaikuttaa seuraavat neljä 
vuotta kaksi henkilöä, jotka osaa-
vat sumplia asioita yhteistyössä 
toisten valtuutettujen kanssa.

– Tunnen kyseiset henkilöt. 

Heikki Siikaluoman ehdokkaat osaavat sumplia    asioita.

Kirkkovaltuustoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Katse: Leena Lep-
päluoto 73, Arja Ansamaa 59 (u), Heino Rantala 56 (u), Marjo Junt-
tola 49 (u), Juulia Tavasti 47 (u), Arto Tuohimaa 34 (u), Jukka Raitio 
33, Riikka Kilpeläinen 31, Niina Parpala 29 (u), Katariina Nopanen 
26, Helli Heiskari 25, Jaakko Korteniemi 22 (u), Jukka Maalo 20 (u), 

(Äänestysprosentti)

KOONNUT:    PEKKA HELIN, RIITTA HIRVONEN, ELSI SALOVAARA JA HELI VÄYRYNEN
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Seurakuntavaalien tulokset

Heikki Siikaluoma  äänesti tuttuja

Liminka 23,7 %  (22,7 % vuonna  2010)

VELI-PEKKA TAHKOLA
Kristillisten arvojen puolesta
(10,1 % äänistä) UUSI

En ole aiemmin ollut ehdolla seura-
kuntavaaleissa. Tuntuu mukavalta, et-
tä äänestäjät luottavat. 
Äänimäärä tuli yllätyksenä. 
On hyvä, että uusia ihmisiä tuli va-
lituiksi. Se kertoo toisaalta siitä, että 
kirkon ja seurakunnan asiat kiinnos-
tavat, vaikkei äänestysaktiivisuus tuon korkeampi ollut. 
Koetan hoitaa yhteisiä asioita maalaisjärjellä. 

Kempele 14,3 %  (17 % vuonna 2010)

Lumijoki  sopuvaalit, ei äänestystä

Pe k ka H e l i n

Heikki Siikaluoman ehdokkaat osaavat sumplia    asioita.

Molemmilla on sosiaalista pää-
omaa. Seurakunnallisessa työs-
sä on tärkeää, että voi haastaa ja 
olla vaikuttamassa erilaisten ih-
misten kanssa. Tiedän, että he 
kykenevät siihen. 

Siikaluoman päivä jatkui ää-
nestämisen jälkeen isänpäivä-

kahveilla. 
Olivatko isänpäiväkahvit 

myös vaalikahvit? 
– Voivathan ne olla, hän 

myönsi naurahtaen.

PEKKA HELIN

PIRKKO HINTSALA 
Kristillisten perusarvojen 
puolesta (7,2 % äänistä) UUSI

Äänimäärä oli yllätys. 
Alan kantaa vastuuta ja 
toivon, että osaan toi-
mia äänestäjien toivei-
den mukaisesti. Haluan 
antaa oman panokseni 
erityisesti lasten, nuor-
ten ja perheiden hyvinvoinnin eteen.  Olen tehnyt 
työtä lasten parissa ensin omassa kodissani ja sitten 
toistakymmentä vuotta päiväkodissa. Nyt eläkkeellä 
käyn edelleen tekemässä siellä sijaisuuksia.

Kirkkovaltuustoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Kempeleen Kokoomusyhdistykset: Tuula Rauma 98, Jaakko 
Okkonen 28 (u),  Juho Kivelä 25 (u), Essi Ervasti 24 (u). Keskustalainen kirkkoväki: Taavi Jarva 74, Kaisu Juvani 
69, Anni-Maija Siira 68, Maija Tahkola 49, Heikki Mattila 35 (u), Kaisu Tauriainen 34, Anni Lyytikäinen 25 (u), 
Johanna Sankilampi 24 (u), Tarmo Turunen 24 (u), Maria Kivelä 21. Kotoinen seurakunta: Rita Kumpulainen 60 
(u). Kristillisten perusarvojen puolesta: Pirkko Hintasala 104 (u), Pauli Määttä 89, Antti Leinonen 55 (u), Mar-
ja Mustonen 53 (u), Kari Ylisirniö 52 (u), Sakari Lahtinen 46. Yhteinen seurakuntamme: Sisko Holma 62, Eija-
Leena Kärkimaa 29 (u), Pilvi Tahkola 29 (u), Jarkko Laava 27, Mirja Voutilainen 27 (u), Jarkko Kärkimaa 26 (u). 

MARKO PERNU
Perus seurakuntalaiset, 
UUSI

Samana päivänä kun 
olimme jättäneet lis-
tan, sain kuulla että tu-
lee sopuvaali, valinta ei 
siis ollut yllätys. Olen 
kunnanvaltuustossa va-
ravaltuutettuna tehnyt 
aloitteita lapsiperheiden hyväksi ja aion jatkaa sitä 
kirkkovaltuustossa. Kunnan ja seurakunnan yhteis-
työ on paikallaan varsinkin ennaltaehkäisevässä per-
hetyössä.

Valittiin ilman äänestystä (sopuvaali) vaalilautakunnan päätöksellä 15.9.2014: Perus seurakuntalaiset ehdo-
kaslista: Pernu Marko. Kristilliset perusarvot ehdokaslista: Eskola Tuomo, järjestelmäasiantuntija
Simuna Heikki, Hirvasniemi Anna-Leena, Nikola Merja, Vanhala Hannu, Aspegren Aira. Keskusta-Kokoomus 
ehdokaslista: Kurkela Jouni, Laurila Heikki, Litola Mika, Pietikäinen Virpi, Pietilä Seppo, Sotaniemi Marjut, 
Tornio Jouni, Ylilauri Kerttu.

AIMO MIKKONEN 
Kristillisten perusarvojen 
puolesta (5,3 % äänistä) 

Tunnelmat olivat rau-
halliset, eihän tässä mi-
tään. En ole kovin paljon 
miettinyt, minkä eteen 
teen työtä seuraavan 
nelivuotiskauden, sil-
lä vaalit olivat vasta vii-
konloppuna. Muhoksen seurakunnan toiminta kui-
tenkin tulisi saada mahdollisimman laajapohjaisek-
si. Ihmiset pitäisi saada osallistumaan seurakunnal-
liseen toimintaan.

Muhos 19,4 %  (20,6 % vuonna 2010)

Kirkkovaltuustoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Kirkko keskellä arkea -ehdokaslista: Liisa Ruottinen 40, Lea 
Haapasalo 39 (u), Martti Kiviharju 32, Eija Kukkohovi 29 (u), Raili Männikkö 28, Juha Kukkohovi 24, Marja Heik-
kinen 24. Kotiseurakunta yhteinen asiamme -ehdokaslista: Minna Kemppainen 43, Lea Korkala 35 (u), Helena 
Moilanen 22 (u), Ville Rauhio 18 (u), Hanne Huusko 17 (u), Pia Lapinoja 17 (u). Kristillisten perusarvojen puo-
lesta -ehdokaslista: Aimo Mikkonen 57, Katri Alasaarela 46 (u), Ismo Antila 44, Sauli Parviainen 41, Lea Kinnu-
nen 32, Anna-Maija Hoppa 26 (u). Yhteisvastuun ehdokaslista: Hannele Repo 29 (u), Seppo Alalauri 26 (u), Ta-
pio Siekkinen 26 (u), Esko Holappa 25 (u).

seurakuntaneuvostojen sekä Hailuodon, Kempeleen, 
Muhoksen, Limingan, Tyrnävän ja Siikalatvan 
kirkkovaltuustojen ääniharavat. Kysyimme heiltä, 
millaisten asioiden eteen he aikovat työskennellä 
luottamustehtävässään.
Vaalipäivän tunnelmiin palataan alla olevassa jutussa.

Leena Lehto 19 (u). 
Kristillisten arvojen puolesta: Veli-Pekka Tahkola 125 (u), Ant-
ti Tahkola 65 (u), Jenni Koivukangas 61 (u), Marja Sippala 57, Sei-
ja Ahola 42, Jussi Niinikoski 29 (u), Kauko Hintsala 26, Alpo Koi-
vukangas 25, Mikko Ruotsalainen 24 (u).  

KOONNUT:    PEKKA HELIN, RIITTA HIRVONEN, ELSI SALOVAARA JA HELI VÄYRYNEN

Oulun seurakuntien tulokset seuraavalla aukeamalla
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Oulun tuomiokirkkosrk 11,2 %  (15,9 % v. 2010)

Haukipudas 15,5 %  (16 % vuonna 2010)

Karjasilta 11 %  (14,5 % vuonna 2010)

Kiiminki 16,5 %  (21,1 % vuonna 2010)

Oulujoki 14,6 %  (17,6 % vuonna 2010)

Oulunsalo 24,5 %  (25,3 % vuonna 2010)

JUHA HÄNNINEN
Katse 
(6,1 % äänistä), UUSI

Olihan se hienoa saada ihmisil-
tä luottamusta. Vaalityötä en juuri 
tehnyt, mutta kaipa se on se eletty 
elämä ollut jonkinlaista vaalityötä. 
Tärkeintä kirkossa on ihmisten 
auttaminen ja sitten evankeliumi. 
Mielestäni se menee tässä järjes-
tyksessä.  Kun ihmiset eivät enää 
osaa tulla kirkkoon, meidän on tuotava kirkko ihmisten kes-
kelle.

Hänninen valittiin myös Oulun seurakuntien yhteiseen kirk-
kovaltuustoon.

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä seurakunta – lähellä ihmistä: Marjo Kemppainen 82 (u), 
Maija Metso 39 (u).  KATSE: Juha Hänninen 101 (u), Jarmo Husso 91 (u), Maria Portaankorva 82, Lyly Rajala 61, Laura 
Pistemaa 50 (u), Riitta Lampinen 36 (u). Kristillisten perusarvojen puolesta: Sirpa Heinonen 80, Anna-Maria Raatikainen 
70 (u), Johannes Littow 50 (u). Toimivat seurakuntalaiset: Sirkka-Liisa Myllylä 72, Maija Aittola 70 (u), Juha Aholinna 67.

MINNA SIMILÄ
Kristillisten 
perusarvojen puolesta 
(6,3 % äänistä) 

Vaalituloksen kuuleminen vetää 
aina nöyräksi ja tulee kiitollinen 
olo. 
Kokemuksesta tiedän, että päätök-
senteossa asiat eivät tapahdu nope-
asti. Olen ollut myös töissä seura-
kunnassa, joten tunnen senkin puolen. 
Haluan olla kehittämässä haukiputaalaista seurakuntaelämää 
yhdessä työntekijöiden kanssa.

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä: Janne Alakiuttu 70 (u), Ir-
ja Lahdensivu 47, Pirkko Tähtelä 41, Mauno Sipola 36 (u). KATSE: Markku Annala 86, Terttu Isohookana 51 (u), Saija 
Niemelä-Pentti 50 (u), Jonna Manninen 48 (u). Kristillisten perusarvojen puolesta: Minna Similä 111, Pekka Takkula 
102 (u), Juha Jämsä 58 (u), Sami Myllymäki 57 (u), Sirpa Holma 48 (u). Toimivat seurakuntalaiset: Antti Holma 79 (u).

PIRKKO RIIHIAHO
Kristillisten 
perusarvojen puolesta 
- ehdokaslista
(6,8 % äänistä)

Haluan työskennellä erityisesti las-
ten, nuorten ja lapsiperheiden eteen. 
Seurakunnan on hyvä löytää myös 
ne yksinäiset ihmiset, jotka kaipaa-
vat muiden yhteyteen. 
Tärkeää on tehdä seurakuntaa yh-
teisölliseksi paikaksi, jossa lähim-
mäisenrakkaus on valtavirta. Säästöpaineissakaan toiminnasta 
ei saa nipistää.

Riihiaho valittiin myös Oulun yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä seurakunta – lähellä ihmistä: Anna-Maija Heikkilä 121 
(u), Hannu Rahikainen 114 (u), Leena Kuha 62 (u). KATSE-valitsijayhdistys: Arja Lämsä 120, Marja-Liisa Pylväs 91, Ka-
ri Vuollo 80, Marjo Jämsä 67. Kristillisten perusarvojen puolesta ehdokaslista: Pirkko Riihiaho 205, Päivi Tuomivaara 
205, Piia Haapsaari 145 (u), Hannu Joki-Luomala 119, Hans Laine 76, Teuvo Heikkinen 74 (u). Toimivat Seurakuntalai-
set ehdokaslista: Soili Kallio-Pulkkinen 109 (u), Martti Hannula 100, Seppo Lonkila 54 (u).

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä Seurakunta Lähellä Ihmistä: Rauno Hekkala 68, Irina Suo-
minen 58. KATSE: Tuula Tervonen 102, Suvi Helanen 97 (u), Esko Kurvinen 66 (u). Kristillisten perusarvojen puoles-
ta: Hannele Kurkela 131 (u), Hannu Jaakkola 92 (u), Kaarina Haukipuro 88 (u), Pekka Tahkola 73 (u), Aarno Annola 57 
(u), Ulla Niemikorpi 55 (u), Matti Lääkkö 48 (u).

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä Seurakunta Lähellä Ihmistä: Reijo Sallinen 90, Heljä Soh-
lo 82, Marika Mattila 63 (u). Katse: Ahti Alatalo 104 (u), Eeva-Maria Parkkinen 104 (u), Antti Huttu-Hiltunen 88, Matti 
Kakko 84, Hannu Tarvas 76 (u), Henna Perätalo 67 (u), Martti Turkka 67 (u). Kristillisten perusarvojen puolesta: Hei-
mo Kuha 184, Leena Ruonakangas 118 (u), Jaakko Tiri 90 (u), Teuvo Päkkilä 78 (u), Heikki Mäkikangas 70 (u). Toimi-
vat seurakuntalaiset: Jarkko Karvonen 45 (u).

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä Seurakunta – Lähellä Ihmistä: Arto Kouri 72, Kaarina Kai-
lo 38 (u). Katse: Martti Väänänen 107, Titta Tiri-Liukkonen 67, Risto Vuorjoki 57 (u), Katri Polojärvi 46 (u), Aki Kontio 
45 (u). Kristillisten perusarvojen puolesta: Maija Hekkala 139, Esa Määttä 99, Pekka Aittakumpu 97 (u), Saara Penti-
käinen 87 (u). Toimivat seurakuntalaiset: Risto Ainali 64, Elijas Kokko 62 (u), Johanna Aittola 55.

(Äänestysprosentti)
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Kiitos 
äänestäjille 
ja ehdokkaille. 

Onnittelemme 
valittuja 
luottamushenkilöitä. 

Kiiminki 16,5 %  (21,1 % vuonna 2010)

Oulujoki 14,6 %  (17,6 % vuonna 2010)

Oulunsalo 24,5 %  (25,3 % vuonna 2010)

Tuira 9,3 %  (12 % vuonna 2010)

Oulun yhteinen kirkkovaltuusto

HANNELE KURKELA
Kristillisten 
perusarvojen puolesta -ehdokaslista
(9,3 % äänistä)

Toivon, että eri taustoista tu-
levat seurakuntalaiset tuntisi-
vat kirkon läheiseksi ja itsen-
sä tervetulleeksi sinne. Halu-
an vaikuttaa siihen, että nuo-
ret ja perheet eivät syrjäytyisi. 
Seurakunnassamme on tällä 
hetkellä huonosti kokoontu-
mistiloja. Tarvitsemme kiireesti tiloja muun muassa eri-
kokoisia perhejuhlia varten.

Kurkela valittiin myös Oulun yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä Seurakunta Lähellä Ihmistä: Rauno Hekkala 68, Irina Suo-
minen 58. KATSE: Tuula Tervonen 102, Suvi Helanen 97 (u), Esko Kurvinen 66 (u). Kristillisten perusarvojen puoles-
ta: Hannele Kurkela 131 (u), Hannu Jaakkola 92 (u), Kaarina Haukipuro 88 (u), Pekka Tahkola 73 (u), Aarno Annola 57 
(u), Ulla Niemikorpi 55 (u), Matti Lääkkö 48 (u).

HEIMO KUHA
Kristillisten 
perusarvojen 
puolesta 
(7,5 % äänistä )

Tunnelmat olivat hyvin rau-
halliset, sillä minulla ei ollut 
erityisiä tuntemuksia. 
Minulle on seurakuntatyössä 
noussut päällimmäiseksi va-
paaehtoistoiminta. Työnteki-
järesurssit tulevat vähenemään, joten tarvitaan laajaa va-
paaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisena toimiminen myös si-
touttaa ihmisiä kirkkoon ja seurakuntaan.

Kuha valittiin myös Oulun yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä Seurakunta Lähellä Ihmistä: Reijo Sallinen 90, Heljä Soh-
lo 82, Marika Mattila 63 (u). Katse: Ahti Alatalo 104 (u), Eeva-Maria Parkkinen 104 (u), Antti Huttu-Hiltunen 88, Matti 
Kakko 84, Hannu Tarvas 76 (u), Henna Perätalo 67 (u), Martti Turkka 67 (u). Kristillisten perusarvojen puolesta: Hei-
mo Kuha 184, Leena Ruonakangas 118 (u), Jaakko Tiri 90 (u), Teuvo Päkkilä 78 (u), Heikki Mäkikangas 70 (u). Toimi-
vat seurakuntalaiset: Jarkko Karvonen 45 (u).

MAIJA HEKKALA
Kristillisten 
perusarvojen puolesta 
- ehdokaslista
(10,7 % äänistä)

Haluan tehdä työtä sen eteen, 
että nykyisillä kirkon jäsenil-
lä olisi hyvä olla seurakunnas-
sa ja että myös uusia jäseniä 
liittyisi.
Seurakunnan toiminta on 
turvattava. Sellainen toiminta, joka juurruttaa lapset ja 
nuoret kirkkoon, takaa jäseniä tulevaisuuden kirkkoon.

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä Seurakunta – Lähellä Ihmistä: Arto Kouri 72, Kaarina Kai-
lo 38 (u). Katse: Martti Väänänen 107, Titta Tiri-Liukkonen 67, Risto Vuorjoki 57 (u), Katri Polojärvi 46 (u), Aki Kontio 
45 (u). Kristillisten perusarvojen puolesta: Maija Hekkala 139, Esa Määttä 99, Pekka Aittakumpu 97 (u), Saara Penti-
käinen 87 (u). Toimivat seurakuntalaiset: Risto Ainali 64, Elijas Kokko 62 (u), Johanna Aittola 55.

MIKKO SALMI
Elävä seurakunta
lähellä ihmistä
(6,1 % äänistä) 
UUSI.

Olin niin innoissani tulok-
sesta, ettei uni tahtonut tul-
la silmään. Aion työskennel-
lä muun muassa  kirkon sa-
nanvapauden puolesta. Kir-
kon työntekijöillä, luotta-
mushenkilöillä ja seurakun-
talaisilla tulee olla oikeus ajatella, kirjoittaa ja puhua  va-
paasti. Työntekijät ja kirkkoherrat eivät saa päättää, mi-
tä puhutaan.

Salmi valittiin myös Oulun yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Seurakuntaneuvostoon valittiin (nimi ja äänimäärä): Elävä Seurakunta - Lähellä Ihmistä: Mikko Salmi 184 (u), Pert-
ti Haipola 146 (u), Ulla Puistola 89 (u), Roy Mattson 79, Mikko Raudaskoski 77, Jarmo Komulainen 65 (u), Hilkka Haa-
ga 61 (u). Katse-valitsijayhdistys: Antero Aakko 61, Pirjo Pyörälä 55, Ilkka Yliniemi 52 (u). Kristillisten perusarvojen 
puolesta: Juhani Liukkonen 161, Erkki Piri 160 (u), Noora Tala-Kopperoinen 74, Jari Heikkilä 72 (u). Toimivat seura-
kuntalaiset: Pertti af Hällström 81, Säde Pokka 79.

Oulun Tuomiokirkkoseurakunta
Elävä seurakunta - lähellä ihmistä: Marjo Kemppainen 
88.
KATSE: Juha Hänninen 100 (u), Maria Portaankorva 85, 
Jarmo Husso 83 (u).
Kristillisten perusarvojen puolesta: Sirpa Heinonen 82.
Toimivat seurakuntalaiset: Jukka Aholinna 83 (u), Sirk-
ka-Liisa Myllylä 77.

Haukipudas
Elävä seurakunta - Lähellä ihmistä: Janne Alakiuttu 70 
(u), Irja Lahdensivu 51 (u).
KATSE-ehdokaslista: Markku Annala 85, Terttu Isohoo-
kana 58 (u).
Kristillisten perusarvojen puolesta: Elina Viljamaa 195 
(u), Hannes Kortesalmi 117 (u), Pekka Takkula 102 (u).

Karjasilta
Elävä seurakunta - lähellä ihmistä ehdokaslista: Liisa 
Lahti 140, Anna-Maija Heikkilä 119 (u), Hannu Rahikai-
nen 100 (u). 
KATSE-valitsijayhdistys: Arja Lämsä 115, Marja-Liisa Pyl-
väs 82, Kari Vuollo 79. 
Kristillisten perusarvojen puolesta: Arto Kivioja 273, 
Pirkko Riihiaho 140, Piia Haapsaari 113 (u), Eveliina Junt-
tila 99 (u), Jouni Ranua 84.
Toimivat Seurakuntalaiset ehdokaslista: Martti Hannu-
la 103, Soili Kallio-Pulkkinen 99 (u).

Kiiminki
Elävä Seurakunta - Lähellä Ihmistä: Arto Kouri 83.
Katse: Martti Väänänen 125, Titta Tiri-Luukkonen 72.
Kristillisten perusarvojen puolesta: Pekka Aittakumpu 
387 (u).
Toimivat Seurakuntalaiset: Johanna Aittola 80, Risto Ai-
nali 53.

Oulujoki
Elävä Seurakunta Lähellä Ihmistä: Reijo Sallinen, 99.
Katse: Ahti Alatalo 111 (u), Eeva-Maria Parkkinen 102 (u), 
Antti Huttu-Hiltunen 92, Matti Kakko 82, Hannu Tar-
vas 73 (u).
Kristillisten perusarvojen puolesta: Heimo Kuha 188, Ei-
no Lukka 131, Teuvo Päkkilä 130 (u).

Oulunsalo
Elävä seurakunta lähellä ihmistä: Rauno Hekkala 60.
KATSE: Tuula Tervonen 103.
Kristillisten perusarvojen puolesta: Pekka Kinnunen 250 
(u), Hannele Kurkela 129 (u), Kaarina Haukipuro 84 (u).

Tuira
Elävä seurakunta - Lähellä ihmistä: Mikko Salmi 218 (u), 
Ulla Puistola 98 (u), Mikko Raudaskoski 88, Roy Mattson 
80, Jarmo Komulainen 68 (u), Hilkka Haaga 65 (u).
Katse-valitsijayhdistys: Antero Aakko 76, Pirjo Pyörälä 57, 
Ilkka Yliniemi 50 (u).
Kristillisten perusarvojen puolesta: Erkki Piri 200 (u), 
Jari Heikkilä 92 (u), Maija Päkkilä 88, Säde Pokka 88 (u), 
Pentti af Hällström 84.

Sivujen 10–13 tiedot on koottu 
tiistaina 11.11. ennen tulosten

 virallista vahvistamista.

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä: 15 paikkaa

Katse: 19 paikkaa

Kristillisten perusarvojen puolesta: 19 paikkaa

Toimivat Seurakuntalaiset: 8 paikkaa
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Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.11.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
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 markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, 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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Torsti Gunnar 
Aslak Hyvärinen, Vidar Leo 
Aarni Hyvärinen, Isla Hilja 
Maria Kantola, Rebecca An-
na Aurora Kivelä, Enni Emi-
lia Polvela.
Haukipudas: Luca Vili Mikael 
Blomstedt, Isla Sofia Kurkela, 
Noel Eevert Tuunanen, Emi-
lia Kristiina Similä, Inka Heidi 
Emilia Kinnunen, Leevi Mati-
as Vähälä.
Karjasilta: Hilla Karoliina 
Huovinen, Oskari Antti Ju-
hani Huttunen, Mimosa Olga 
Aurora Ilvesviita, Nella Kata-
riina Kaartinen, Hilda Sofia 
Repo, Mico Matias Alexander 
Roininen, Neea Sofia Kaarina 
Roininen, Miska Oliver Tolk-
kinen, Linnea Anastasia Uu-
tela, Ossi Antero Vikström.
Kiiminki: Aada Karoliina Ala-
talo, Rasmus Benjamin Kak-
ko, Veera Olivia Juola, Iiris 
Katariina Käsmä, Peetu Ola-
vi Johannes Blomqvist, Wilja-
mi Otto Eemil Lehto, Julian-
na Alexandra Louhela.
Oulujoki: Aleksi Juha Sakari 
Jurva, Aukusti Johannes Lo-
hi, Elli Johanna Emilia Mal-
mihuhta, Niklas Valdemar 
Paukkeri, Nooa Karlo Tervo.
Oulunsalo: Emmi Sofia Eske-
linen, Aarne Elja Einari Han-
hela, Eerik Sebastian Leino-
nen.
Tuira: Anni-Maija Helena Ei-
rola, Akseli Iivari Finning, 
Venla Aino Elina Honkanen, 
Ilmari Tapani Aukusti Huttu-
nen, Veeti Aaron Hikari Ku-
do, Liinu Elsi Amanda Kuk-
konen, Elias Ilmari Malinen, 
Anna Katariina Mettovaara, 
Netta Maria Eveliina Mäke-
lä, Riina Sanni Sofia Purku-

nen, Aino Ilona Rantamau-
la, Veikka Ilmari Sarja, Mirel-
la Johanna Kristiina Siuvat-
ti, Selina Vivian Takalo, Miki 
Anton Johannes Valli.

Vihityt
Tuomiokirkko: Niko Henrik-
ki Karttunen ja Viivi Valpu-
ri Räihä.
Oulujoki: Jari Juhani Rajala 
ja Kirsi Tuulia Nylander. 

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jenni Katarii-
na Sivonen 91, Alise Kaarina 
Karhula 90.
Haukipudas: Heino Valde-
mar Hellman 81.
Karjasilta: Elli Annikki Rau-
tio 82, Tino Kristian Sotka-
siira 18, Hilma Elina Eufro-
syne Pernula 86, Iida Valpu-
ri Kolehmainen 77, Jaakko 
Kalervo Koivuharju 78, Kau-
ko Kalervo Ala-Ilkka 96, Lauri 
Antero Mattila 80, Irma An-
neli Heikkinen 55, Kalevi Jo-
hannes Kylmänen 86.
Kiiminki: Tuula Ritva Katarii-
na Siekkinen 66, Kirsti Maria 
Susanna Erkkilä 89.
Oulujoki: Jouni Matias Man-
nermaa 58, Ruusa Maria Jaa-
ra 94, Eero Eelis Keränen 82.
Oulunsalo: Reijo Johannes 
Hartikka  69, Toivo Kalevi 
Fält 81.
Tuira: Kauko Antero Remes 
67, Siiri Keskitalo 89, Jukka 
Olavi Rautio 63, Sisko Mari-
ta Viinikka 63, Tauno Gabri-
el Vartiainen 85, Mikko Pet-
teri Myllymäki 32.

KirKon perheneuvonnan 
70-vuotisjuhlaan 
tiistaina 18.11. Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17, II krs, Iso seurakuntasali
klo 17.30  Tervetuliaiskahvit
klo 18.00 Musiikkia
 Yhteisen kirkkoneuvoston pj, 

TT Pauli Niemelän tervehdys
 Oulun perheasiain 

neuvottelukeskuksen  
henkilökunnan esittely

 Musiikkia
 Ihanteet ja arki perheen elämässä, 

hiippakuntadekaani,  
TT Kari Ruotsalainen

 Keskustelua illan aiheesta
 Loppuvirsi
Tilaisuuden juontaa Pekka Asikainen,  
FT, TM, apulaisjohtaja, Kirkon kasvatus- ja 
perheasiain yksikkö. 
Musiikki: soittokunnan toiminnanohjaaja 
Marjaana Rantakeisu, nuorisomuusikko  
Esa Rättyä, kirkkomuusikko Taina Voutilainen  
ja lasten soitinryhmä. 

avoimien ovien päivään  
perheasiain 
neuvotteluKesKuKseen 
keskiviikkona 19.11. klo 9–16  
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu17, III krs

tervetuloa

Perheneuvonta juhlii avoimin ovin

Valtakunnallinen 
Suomen evanke-
lis-luterilaisen kir-
kon perheneuvon-

ta täyttää 70 vuotta.  
Perheneuvonnan "puo-

livirallinen" syntymäpäivä 
on keskiviikkona 19. mar-
raskuuta. Silloin useissa  
perheasiain neuvottelukes-
kuksissa eri puolella Suo-
mea vietetään avoimien 
ovien päivää.

Oulun perheasiain neu-
vottelukeskus pitää synttä-
ripäivänä 19.11. ovensa au-
ki kello 11–16. Kaikilla on 
mahdollisuus tulla tutus-
tumaan työntekijöihin, ti-
loihin ja perheneuvonta-
työn sisältöön. Perheasiain 
neuvottelukeskus sijaitsee 
Keskustan seurakuntata-
lon kolmannessa kerrok-
sessa osoitteessa Isokatu 17.

Lisäksi Oulussa järjeste-
tään edellisenä päivänä tiis-
taina 18.11. kello 18 kaikille 
avoin Kirkon perheneuvon-
nan 70-vuotisjuhla Keskus-

tan seurakuntatalossa. Kah-
vitarjoilu alkaa jo kello 17.30. 

Ohjelmassa on musiik-
kiesityksiä ja Oulun perhe-
asiain neuvottelukeskuk-
sen henkilökunnan esittely. 
Oulun yhteisen kirkkoneu-
voston puheenjohtaja TT 
Pauli Niemelä tuo oman 
tervehdyksensä juhlaan. 

Pitkään perheneuvon-
tatyötä tehnyt hiippakun-
tadekaani TT Kari Ruot-
salainen alustaa aihees-
ta Ihanteet ja arki perheen 
elämässä. Hänen puheen-
vuoronsa jälkeen on vapaa-
ta keskustelua perheiden 

arjen todellisuudesta. Tilai-
suuden juontaa apulaisjoh-
taja Pekka Asikainen Kir-
kon kasvatus- ja perheasi-
ain yksiköstä.

Perheneuvonnan perus-
tehtävänä on tarjota am-
matillista keskusteluapua 
parisuhteen ja perheen ky-
symyksissä sekä elämän 
kriisitilanteissa. 

Perheneuvonta on asiak-
kaille maksutonta ja apua 
voi hakea, vaikka ei kuu-
luisi kirkkoon. Kaikenlai-
set parit ovat tervetulleita, 
ja keskustelemaan voi tulla 
myös yksin.

Oulun vt. perheneuvo-
ja Marja Siivola kertoo, et-
tä perheneuvonnan kysyn-
tä on kasvanut 70 vuoden 
aikana sekä Oulussa, et-
tä muuallakin Suomessa. 
Myös miehet ovat löytäneet 
perheneuvonnan palvelut. 

Tällä hetkellä ensim-
mäisen ajan saa 2–3 viikon 
sisällä yhteydenotosta ja va-
kavissa kriisitilanteissa ai-
emminkin.

Oulun talousvaikeu-
det eivät vielä näy ruuhki-
na perheneuvonnassa. Vai-
keuksia voi silti olla, sillä 
yleensä ihmiset sinnittele-
vät liiankin pitkään omin 
voimin. 

– Tutkimusten mukaan 
pariterapiaan tullaan usein 
vuosia liian myöhään. Ha-
luan korostaa sitä, että riit-
tää, että toinen puolisois-
ta on tyytymätön tilantee-
seen. Jo silloin pitäisi läh-
teä tutkimaan parisuhteen 
tilannetta, kertoo perhe-
neuvoja Vuokko Laurila.

H e l i  Väy r y n e n
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.11. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo. Kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki 
ja urkurina Henna-Mari Si-
vula. Naiskuoro Ultima Thu-
le, johtaa Maritta Kaakinen. 
Kolehti Oulun hiippakunnan 
toimintaan. Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 16.11. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Tuomio-
kirkkokuoro.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
13.11. ja 20.11. klo 13 Vanhan 
pappilan Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
13.11. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. Hiljaisuutta, ru-
kousta, Taize-lauluja. NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.
Ompeluseurat to 13.11. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 15.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Sunnuntain opetusseurat su 
16.11. klo 15, Vanha pappila. 
Jeesus tulee takaisin maan 
päälle – oletko valveilla?
Elämän Lähteellä – Sanaa 
ja rukousta su 16.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pastori Martti Heinonen pu-
huu aiheesta: "Jumalalla on 
suunnitelma sinulle". Henki-
lökohtaista rukouspalvelua.
Raamattupiiri ti 18.11. klo 

19, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 19.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 19.11. 
klo 18, Vanha pappila. Jou-
ko Lauriala.
Raamattupiiri to 20.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
20.11. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. Hiljaisuutta, ru-
kousta, Taize-lauluja. NNKY 
ja Sinapinsiemen ry.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 18.11. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Maksuton aa-
mupala alueen vähävaraisil-
le ja työttömille. Paikalla dia-
koniatyöntekijä ja vapaaeh-
toiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 19.11. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 20.11. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 20.11. klo 11, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 13.11. klo 14 Ari-Pek-
ka Metso ja to 20.11. klo 14 

Kimmo Kieksi.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 13.11. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo.
Perhepyhäkoulu su 16.11. 
klo 12, Heinätorin seurakun-
tatalo. Lisätietoja Outi Met-
sikkö p. 050 5213 380, outi.
metsikko@evl.fi. 
Perhekahvila ma 17.11. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekahvilassa voit halutes-
sasi vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Mukana 
perhekahvilassa on lastenoh-
jaaja Tea Lakkala, p. 050 5207 
757, tea.lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
18.11. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo. 
Keskustan perhekerho to 
20.11. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
14.11. klo 18–22, Erityisnuo-
risotyön tilat. Pelikahvila tar-
koitettu yläasteikäisille per-
jatai-illan olopaikaksi. Mah-
dollisuus pöytäpelien pelai-
luun, biljardiin, keskinäiseen 
jutusteluun kahvi- ja teekup-
posen vauhdittamana.
Nuorisotyönpäivystys ke 
19.11. klo 15–17, Keskustan 
seurakuntatalon Monitoimi-
sali. Läsnäoloa, kuulumisten 
vaihtoa, kahvia, teetä ja het-
ken lepoa. Olemme paikalla 
sinua varten.
Avoimet ovet ke 19.11. klo 
18–21, Keskustan seurakun-

tatalon Monitoimisali. Va-
paata oleskelua parhaassa 
seurassa! Näissä iltamissa ei 
turhaan tarvitse suorittaa, 
kerrankin on lupa vain olla. 
Löytyy niin pelejä kuin tilaa 
loikoiluunkin. Seurakunnan 
tyylille tyypillisesti tyhjin vat-
soin ei tarvitse kenenkään ol-
la. Nuorten toiveiden mukai-
sesti voidaan järjestää myös 
erilaisia teemailtoja, esim. 
pizzan tai leffojen merkeis-
sä. Nyt on niin isot screenit, 
että huh huh. Avariohjaajina 
toimivat Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Lenkkiryhmä to 13.11. klo 
18–20. Kokoonnumme Moni-
toimisalissa, josta lähdemme 
noin tunnin lenkille tai muu-
ten reippailemaan.  Ks. ilmoi-
tus s. 20.
Matalankynnyksen raamis 
to 20.11. klo 18–20, Vanhan 
pappilan Jössensali. Ks. il-
moitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
13.11. klo 12.30–14, Intiön 

seurakuntakoti. Kaikille elä-
keläisille avoin kohtaamis-
paikka kahvikupposen, har-
tauden, keskustelun ja pie-
nen ohjelman äärellä. 
Eläkeläisten kerho to 20.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin. Lisätietoja dia-
konia Kaisa Jaakkola, p. 040 
730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
20.11. klo 12.30–14, Intiön 
seurakuntakoti. Kaikille elä-
keläisille avoin kohtaamis-
paikka kahvikupposen, har-
tauden, keskustelun ja pie-
nen ohjelman äärellä. 

Muut menot
Kaatuneitten omaiset ma 
17.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali. 
Virsilauluillat ti 18.11. klo 
18, Heinätorin seurakunta-
talo. Virsiä, joiden teemana 
on valvominen. Esko Lauk-
kanen.
Silmukka ke 19.11. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Käsityö- ja askarteluihmisten 
hyvän tekemisen aamupäivä. 
Anna-Mari Heikkinen.

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

Oulun seurakuntien ja 
konservatorion 

puhallinorkestereiden 

syyskonsertti 
keskiviikkona 19.11. klo 19 Madetojan salissa. 

Seurakuntien ja konservatorion kaikki neljä 
eritasoista orkesteria heittäytyvät elokuvista, 

animaatiosta ja televisiosta tuttujen 
teemojen maailmaan koko perheelle 

soveltuvassa konsertissa.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki

aUki 
myös  

la 25.10.  

klo 10–14

avoinna ke–pe klo 12–18  
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta) 

p. 044 788 1392  •  facebook.com/domsecondhand

AUKI
myös

la 15.11.

klo 10–14

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 13.11. klo 19 ortodoksises-
sa seurakuntasalissa, Torikatu 74.
Toimittaa isä Marko Patronen
ja ekumeeninen työryhmä.

K
irko

n ku
vap

an
kki / M

arkku P
ih

laja

Kastejumalanpalvelukseen 
ilmoittautuminen 
Kastejumalanpalvelus vietetään Pyhän Andreaan 
kirkolla 23.11. klo 12. Kastettavaksi voi tulla isompi 
tai pienempi seurakunnan yhteiseen juhlaan. 
Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen 
jumalanpalvelusta Karjasillan kirkkoherranvirastoon 
p. 08 5313 200 arkipäivisin klo 9–16.

Adventtileiri 1.–6.-luokkalaisille 
pe–su 28.–30.11. Rokuan leirikeskuksessa. 

Adventin hengessä askarrellaan, seikkaillaan ja hiljen-
nytään. Leiri on suunnattu Tuiran ja Tuomiokirkko seu-
rakunnan alakouluikäisille lapsille. Hinta 32 € / lapsi, si-
saralennus -25%. Hinta sisältää matkat, vakuutuksen, 
ruuat ja ohjelman. Ilmoittautuminen www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo 17.11. mennessä. Leirillä mukana nuo-
risotyönohjaajat Pekka Jarkko, Matti Ketola ja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. Lisätietoja Kaijalta.

Tuotto lähetystyölle

Omaishoitajien ja 
heidän läheistensä kirkkopyhä 
sunnuntaina 23.11. klo 12–15 Jäälin kappelissa. 
Ruokailun jälkeen messu ja ohjelmallinen kahvihetki.  
Ilmoittautumiset ja ruokavaliot pe 14.11. mennessä Hei-
ni Kemolalle p. 040 5268 105 tai oman seurakunnan  
diakoniatyöntekijälle. Kysy kirkkokyytiseteliä.

lauantaina 29.11. klo 19 tuomiokirkossa.

Juontaa Matti Pikkarainen, kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkurina Lauri-Kalle Kallunki. 

Tilaisuus on osa Hoosianna-juhlaa, lyhtykulkue 
lähtee teatterin edestä klo 17.30.

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Päiväkerhot, 
perhekerhot ja 

-kahvilat lapsineen ja 
aikuisineen viettävät 

lapsenpäivää naamiais-
ten merkeissä kaikissa 

kokoontumisissaan 
viikolla 47. 

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Miia Seppänen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, Poikakuoron junnut 
Ulla Metsänheimon johdolla.
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 13 Jäälin kappelis-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, kanttorina Sari Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 13.11. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla.
Yhteisvastuustartti 
pe 21.11. alkaen 
klo 11 Lumijo-
ella. YV -kou-
lutukseen läh-
detään hen-
kilöautoil-
la. Ruokavali-
ot ja ilm. Erjal-
le to 13.11. men-
nessä, p. 0400 775 
164. Lähtö Kiimingis-
tä klo 10 kunnantalon edes-
tä.
Juttunurkka ma 17.11. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 17.11. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 17.11. klo 
13–14.30, Jäälin kappeli. Kä-

rokokoonpanojen, yksinlau-
lajien sekä soittimien toteut-
tamana. Laulutilaisuuden jäl-
keen juodaan Erja-diakonin 
viiskymppiskahvit. Kahvin 
jälkeen iltahartaus. Mahdol-
liset muistamiset yhteisvas-
tuun hyväksi FI37 5741 3620 
1237 26 ja viestiksi: Erja 50 v.
Adventtikonsertti to 27.11. 
klo 13 Jäälin kappelilla. Kon-
sertissa esiintyy Majakan toi-
mintakeskuksen väki, säestä-
jänä Erja Haho.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 16.11. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Pieni suuri seikkailu -kon-
sertti to 20.11. klo 18 lasten-
oikeuksien päivänä seura-
kuntakeskuksessa. Tervetu-
loa kaikki lapset perheineen.

Nuoret
Nuorten itsenäisyyspäivän 
juhlaleiri 5.–7.12. Suvelassa. 
Ks. ilmoitus.

Jumalanpalvelukset
Messu su 16.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
diakonissa Helena Seppäsen 
eläkkeellelähtöjuhla srk-kes-
kuksessa. 

Hartauselämä
Rukouspiiri to 13.11. ja 20.11. 
klo 18 srk-keskuksessa.
Kellonhovin hartaushet-
ki ke 19.11. klo 13.30 Kellon-
hovissa. Mukana Sami Puoli-
taival.
Raamattupiiri ke 19.11. klo 
18 Puttaan Tuvalla.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki alle kouluikäi-
sille lapsille Kellon ja Mar-
tinniemen seurakuntakotien 
kerhotiloissa. Kellon lapsi-
parkit on 3.12. ja Martinnie-
men lapsiparkki 19.11. Mak-
suton lapsiparkki on avoin-
na klo 13–16 välisenä aika-
na ja se on tarkoitettu kai-
kille haukiputaalaisille lap-
siperheille. Ilm. viimeistään 
edellisenä arkipäivänä. Soita 
p. 045 6577 426 tai 040 5128 
224. Kirkonkylällä Vakkuri-
lan lapsiparkki on 13.12. klo 
10–13, viimeinen ilmoittau-
tumispäivä on 10.12.
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. 

Nuoret
Nuorten ilta pe 14.11. ja 
21.11. klo 18 Vakkurilassa. 
RaJu-ilta ke 19.11. klo 18.30 
Wirkkulassa. RaJu-illassa ol-
laan Raamatun äärellä. Rip-
pikoululaiset saavat korttiin-
sa merkinnän.

Lähetystyö
Lähetyspiiri tiistaisin klo 13 
Puttaan Tuvalla.
Nuorten missioryhmä tors-
taisin klo 18 Puttaan Tuvalla.

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 13.11. klo 13 srk-kes-

kuksen monitoimisalissa. 

Musiikki
Urkuvartti ke 19.11. klo 12.15 
srk-keskuksessa, Jenica Nevala.

Lähetys
Lähetyspiiriläisten retki 
Kaukovainion lähetyspiirin 
vieraaksi ti 18.11. Lähtö hen-
kilöautoilla Puttaan Tuvan pi-
halta klo 17.30. Kyytiä tarvit-
sevat ottakaa yhteys lähetys-
sihteeriin, p. 040 5014 764.

Yhteisvastuu
Oulun ja Limingan rovasti-
kuntien Yhteisvastuustart-

tipäivä pe 21.11. klo 11–16 
Lumijoen seurakuntatalolla, 
Ylipääntie 10. Tervetuloa in-
nostumaan Yhteisvastuuke-
räyksestä. Yhteisvastuu 2015 
kehittää suomalaista Suurel-
la Sydämellä -vapaaehtois-
työtä ja auttaa lapsia kou-
luun Haitissa. Erityisesti kut-
su koskee entisiä ja uusia va-
paaehtoisia sekä työntekijöi-
tä. Päivän aikana tarjotaan 
lounas ja kahvi. Ilm. pe 14.11. 
mennessä diakoniatyönteki-
jä Heli Puuperälle heli.puu-
pera@evl.fi tai p. 040 5898 
362. 

Muut menot
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 17.11. klo 13 Kellon srk-
kodilla. Huom. aloitusaika. 
Lukupiiri ma 17.11. klo 18 
Puttaan Tuvalla, kirjana Päi-
vi Alasalmen Joenjoen laulu.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Tu-
le istahtamaan aukioloaikoi-
na Puttaan Tuvalle, Kirkko-
tie 10 C, srk-keskuksen taka-

na. Kahviosta voi ostaa päi-
väkahvin tai teen.
Kynttiläkulkue itsemurhan 
tehneiden läheisille lähtee 
su 16.11. klo 17.30 Rotuaarin 
pallolta. Lisätietoja p. 040 
5898 362 / Heli Puuperä.
Omaishoitajien kirkkopyhä 
su 23.11. klo 12–15 Jäälin kap-
pelilla, Rivitie 9, Jääli. Lohi-
keitto klo 12, messu klo 13, 
kahvit ja ohjelmatuokio mes-
sun jälkeen. Ilm. ruokavalio- 
ja kyytitoiveineen viim. to 
13.11. Heli Puuperä, p. 040 
5898 362.
Adventtimyyjäiset la 29.11. 
klo 10–12 Kellon srk-kodilla. 
Nauti kahviossa riisipuuroa ja 
pullakahvit. Myyjäispöydissä 
tarjolla käsitöitä, leivonnai-
sia, pöytäkynttilöitä, lanttu- 
ja porkkanalaatikkoa. Arpa-
jaiset.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 16.11. klo 
17 ry:llä. Kello: ompeluseu-
rat pe 14.11. klo 18.30 ry:llä. 
Jokikylä: seurat su 16.11. klo 
17 ry:llä.

dentaidonryhmä.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 17.11. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella. 
Naisten kasvuryhmä ti 
18.11. klo 13.30 lähtö kun-
nantalon edestä Alppilaan. 
Tiedustelut Seijalta.
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten saunailta ke 26.11. klo 
17.30–20 Suvelan saunara-
kennus. Ilm. Jaana tai Seija.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 

23.11. klo 12–15, Jää-
lin kappeli. Tilai-

suus alkaa ruo-
kailulla klo 
12, jonka jäl-
keen messu 
ja ohjelmal-
linen kahvi-

hetki alk. klo 
13. Ilm. ja ruo-

kavaliot 14.11. 
mennessä Jaana 

Kontio, p. 040 5793 248.

Kuorot ja kerhot
Ruskakööri  pe 14.11. klo 10 
seurakuntakeskuksessa

Musiikki ja kulttuuri
Iltamusiikkitilaisuus la 
15.11. klo 16 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Musiik-
kia kuullaan erilaisten kuo-

Varttikirkko ja Yökahvila pe 
14.11. klo 18.30 alkaen Jää-
lin kappelilla. Rippikoululai-
set saavat varttikirkosta ju-
malanpalvelus -merkinnän 
ja yökahvilasta muu tilaisuus 
-merkinnän.
Gospelkonsertti pe 21.11. 
klo 18 Kiimingin seurakunta-
keskuksella. Musiikista vas-
taa nuorten musaryhmä. Ti-
laisuus on suunnattu erityi-
sesti rippikoululaisille.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 15.11. 
klo 18 aviopuolisoilta ry:llä  
su 16.11. klo 17 seurat ry:llä, 
Antti Savela, Kari Kainua.
Kiimingin Rauhan Sanan 

seurat: su 16.11. klo 18 Mon-
tin-salissa, Hannu Tuohimaa.
Siionin virsiseurat: su 23.11. 
klo 15 Maija-Liisa ja Heikki 
Huttulalla, Huttukyläntie 904.

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

25.–28.11. Kiimingin seurakuntakeskus 

 ti–pe klo 9–16   

Yhteislaulutilaisuus 
Sinuhun turvaan Jumala 

sunnuntaina 16.11. klo 15 seurakuntakeskuksessa. 
Laulattamassa Ruskakööri Risto Ainalin johdolla.

Vähävaraisten joulupuuro 
keskiviikkona 17.12. klo 12–14 
Haukiputaan srk-keskuksessa. 

Ilm. 28.11. mennessä Linkki-kirppiksen kassalle, 
Kauppakuja 2. Joulupuuron jälkeen jaetaan 

ilmoittautuneille ruokakassit. Järj. Haukiputaan 
työnhakijat ry ja Haukiputaan seurakunta.

 
2.–7.12. Haukiputaan srk-keskuksessa
Näyttely on avoinna ti–to 2.–4.12. klo 11–18, 
pe 5.12. klo 9–12 ja la–su 6.–7.12. klo 11–15.
Viime vuonna järjestetyn valtakunnallisen Kastemaljan 
muotoilukilpailun parhaimmistoa on esillä Suomalainen 
kastemalja -näyttelyssä Oulun ev.lut. seurakuntien seu-
rakuntataloissa ja kirkoissa 15.10.–7.12. Kilpailun voit-
ti Tero Välimaan kastemalja Kasteenristi. Oulun-näyt-
telyssä on esillä kaikkiaan 15 kastemaljaa. Kastemalja-
näyttelyn järjestäjinä Oulussa toimivat Kristillinen tai-
desäätiö, Oulun ev.lut. seurakunnat ja Kirkkohallitus. www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

25.–28.11. Kiimingin seurakuntakeskus 

 ti–pe klo 9–16   
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Diakonia
Aamupuuro to 13.11.ja 20.11. 
klo 9–10, Kaukovainion kap-
peli. Tervetuloa vapaaehtois-
ten valmistamalle maksutto-
malle aamupalalle. Tarjolla 
puuroa, leipää, leikkeleitä ja 
kahvia / teetä.
Diakoniapiiri ma 17.11. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Diakoniaryhmä ti 18.11. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen to 20.11. klo 
14, Karjasillan kirkon vintti. 
Vertaistukiryhmä nuorille ja 
nuorille aikuisille (alle 30-v.), 
joilla on tai on ollut jokin vai-
kea elämäntilanne, joka ko-
ettelee omaa hyvinvointia ja 
jaksamista. Yhteydet ja lisä-
tietoa: diakoniatyöntekijät 
Seppo Meriläinen, 044 788 
4035 ja Nina Niemelä 040 
575 2711.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 
23.11. klo 12–15, Jäälin kap-
peli. Kirkkopyhä alkaa ruo-
kailulla klo 12, jonka jäl-
keen messu ja ohjelmallinen 
kahvihetki alkaen klo 13. Il-
moittautumiset ja ruokava-
liot perjantaihin 14.11. men-
nessä Asta Leinoselle, p. 040 
5747 157. Tilaisuuteen voit 

kysyä kirkkokyytiseteleitä 
oman alueen diakoniatyön-
tekijältä.

Lähetys
Hanna -rukousryhmä to 
13.11. ja 20.11. klo 18, Kastel-
lin kirkko. 
Lähetyspiiri ti 18.11. klo 
17.30–19, Kaukovainion kap-
peli. 
Sukanvarsi ke 19.11. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho, perhetupa, py-
häkoulut, perheiden puu-
haillat lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 14.11. 
klo 17.30, Maikkulan kappe-
li. Ohjelmassa raamattuope-
tus, nukketeatteria, musiikkia, 
toimintapisteitä, kilpailuja se-
kä nyyttärit, johon jokainen 
voi halutessaan tuoda pientä 
naposteltavaa. Illan päätteek-
si arvotaan palkintoja. Vapaa 
pääsy, tervetuloa! Illan järjes-
tää Pohjois-Pohjanmaa ev.lut. 
Kansanlähetys.

Jumalanpalvelukset
Viikkomessu to 13.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Aikuisrip-
pikoulun konfirmaatio. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi.
Viikkomessu la 15.11. klo 15, 
Maikkulan kappeli. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, Saila 
Jämsä-Kukkohovi, kanttori 
Riitta Piippo. Naisten päivä.
Messu su 16.11. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustavat Liisa 
Karkulehto, Seppo Meriläi-
nen ja Nina Niemelä, kantto-
ri Juha Soranta. Messun jäl-
keen 60-vuotiaiden synty-
mäpäiväjuhla. Puhujana Tui-
ja Pohjola. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun 
ja rukoukseen. 
Messu su 16.11. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Marjukka Ha-
mari, kanttori Sirpa Ilvesluo-
to. Kolehti Oulun hiippakun-
nan toimintaan kasvatus-, 
diakonia- ja lähetystyössä.
Messu su 16.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttori Ju-
ha Soranta. 
Messu su 16.11. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttori Sirpa Ilves-
luoto.  
Messu su 16.11. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Mirjami Dutton, avus-
taa Esa Nevala, kanttori Riit-
ta Piippo. 
Kolehti Oulun hiippakunnan 
toimintaan kasvatus-, diako-
nia- ja lähetystyössä.

Hartauselämä
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 18.11. klo 12, Kastel-
lin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
19.11. klo 18, Karjasillan kirkko.
Kristillinen meditaatio to 
20.11. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko.  
Raamattupiiri to 20.11. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 20.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Jouluni laulut pe 5.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. Lau-
ri Tähkän Hyväntekeväisyys-
konsertti Kirkon Ulkomaan-
avun Naisten Pankin rahas-
ton hyväksi.  Varhaisnuorten kerhoista 

lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot

Kuorot ja kerhot
Kuoroharjoitukset lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
kuoroharjoitukset

Muut menot
Kynttilätapahtuma itse-
murhan tehneiden läheisil-
le sunnuntaina 16.11. Kynt-
tiläkulkue lähtee Rotuaaril-
ta klo 17.30 kohti Intiön hau-
tausmaata (Kajaanintie 1). Il-
lan ohjelma jatkuu Kajaanin-
tie 1:ssä, jossa hartaushetki, 
keskustelua sekä kahvitar-
joilu. Mukana tapahtumassa 
ovat sairaalapastori Juha Kyl-
lönen, diakoniatyöntekijät 
Kirsi Karppinen ja Päivi Rah-
ja, sekä Mielenvireys ry:ltä Ai-
ja Syväkangas ja Sirpa Ahola-
Laurila. Tilaisuuteen ovat ter-

Äiti-lapsi adventtileiri
28.–30.11. Kuusamossa Juuman leirikeskuksessa

Lähde kanssamme aloittamaan adventin aikaa Kuu-
samon maisemiin! Luvassa on hyvää ruokaa, hiljenty-
mistä, askartelua, laulua, leikkiä, ulkoilua ja lepoa se-
kä adventin perhemessu Käylän kirkossa!
Ilmoittautuminen ajalla 14.–21.11. arkipäivisin klo 9–16 
Marjaana lassille, p. 040 5747 108.
Hinta: aikuiset 50 €, 4–17-v. lapset/ nuoret 35 €, sisar-
alennus  25%. Etusijalla Karjasillan seurakuntalaiset. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lyhtytapahtuma 
Perhemessu ja kirkon 10-v. juhla 
sunnuntaina 30.11. klo 12–15 Pyhän Andreaan kirkossa

Toimittaa Mirjami Dutton, avustaa Heikki Karppinen, 
Päivi Rahja, Päivi Sutinen, Hanna Partanen, Juha-Mat-
ti Seppä, Katja Ontero, Jenni Koskenkorva, Kaisa Jan-
ger, Seppo Meriläinen, Päivi Rahja, kanttori Sirpa Ilves-
luoto. Mukana Lapsikuoro. Messun jälkeen riisipuuro-
lounas ja torttukahvit (vapaaehtoinen maksu). Joulu-
askartelua, ongintaa, nukketeatteri, arpajaiset. Tuot-
to Kaakkurin alueen vähävaraisten tukemiseen. Järjes-
tää Karjasillan srk, MLL, Kaakkurin suuralueen yhteis-
työryhmä. Kolehti aids-orpojen tukemiseen Suomen 
Lähetysseuran kautta. 

60-vuotiaiden juhla
sunnuntaina 16.11. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Juhla alkaa messulla klo 10 ja jatkuu messun jälkeen 
seurakuntasaleissa. Messun toimittaa Juhani Lavanko. 
Juhlapuhujana Tuija Pohjola. vetulleita kaikki, jotka halua-

vat tulla muistelemaan vähän 
tai kauan aikaa sitten mene-
tettyjä läheisiään. 
Vertaistukiryhmä yhden 
vanhemman perheille ke 
19.11. ja 17.12. klo 17.30–19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille. Aikui-
set voivat jutella keskenään 
ja lapset viihtyvät hoitajien 
seurassa. Tapaamisessa tar-
jotaan kaikille pientä pur-
tavaa. Ryhmä on maksuton. 
Ryhmän järjestää Oulun Seu-
dun Yhden Vanhemman Per-
heet ry yhteistyössä Karjasil-
lan seurakunnan kanssa. Li-
sätietoja yhdistyksen toimis-
tolta p. 044 369 0844 oulun-
seudunyvp@gmail.com tai 
seurakunnan työntekijöiltä 
Marjaana Lassi, p. 040 574 
7108, Päivi Rahja, p. 044 316 
1457. 

Tuomasmessu  
lauantaina 22.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Toimittaa Petteri Tuulos, saarnaa Tuulia Taskila, 
avustaa Tuula Kuha ja Erja Järvi, juontajana Soili 
Pitkänen ja esirukousjohtajana Janne Kopponen.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

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

Menot Oulun seurakunnissa 13.–20.11.2014

Jumalanpalvelukset 
Afrikka-messu su 16.11. klo 
10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
avustaa Sanna Mettovaara, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
musiikkiryhmä Amani. Ra-
dio Dei.
Kansanlaulukirkko su 16.11. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Lauri Nurkka-
la. 60-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla.
Messu su 16.11. klo 12, Huo-
nesuon seurakuntakoti. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Lauri Nurkkala.
Sanajumalanpalvelus su 
16.11. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen, 
miesten lauluryhmä.
Messu su 16.11. klo 12, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Satu Saarinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.

Musiikki ja kulttuuri
Kastelauluhetki Oulujoen 
kirkossa ti 18.11. klo 18. Mu-
kana Oulujoen seurakunnan 
lapsikuoro aCorde. 
Laulukerho to 20.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 040 7033 690. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 17.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-

ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Piispankamari pe 14.11. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 17.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Lähetysilta Ritva ja Jorma 
Karjalaisella ti 18.11. klo 18, 
Juurikkatie 3, Ylikiiminki.
Lähetysilta ke 19.11. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Lähetyksen joulumyyjäiset 
ke 3.12. klo 18, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Lahjoituksia ote-
taan vastaan.

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujo-
ki ja kohdasta lapset ja per-
heet löytyvät tarkemmat tie-
dot mm. lasten ja perheiden 
tapahtumista ja kerhoista.

Seniorit
Porinapiiri ma 17.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 17.11. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ti 18.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Seurakuntakerho to 20.11. 

Perheiden Lapsenpäivän ilta 
torstaina 20.11. klo 17.30–19.15 
Myllyojan seurakuntatalossa. 

Ohjelmassa: mukulamessu, 
toimittaa Riitta Kentala ja 

kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Illassa erilaisia toimintapisteitä, 

tarjoilua sekä diakonian 
ja lähetyksen myyntipöydät. 

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

Tuiran kirkon aula     

ti–pe 4.–7.11. klo 10–16, la 8.11. klo 10–13 

su 9.11. klo 10–20

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

Tuiran kirkon aula     

ti–pe 4.–7.11. klo 10–16, la 8.11. klo 10–13 

su 9.11. klo 10–20

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

Kastemaljanäyttely 
Oulujoen kirkossa 

18.–21.11. klo 17–20 ja 
23.11. klo 9.30–19. 

Vuonna 2013 toteutet-
tiin nuorten muotoilijoi-
den kastemaljakilpailu, 
jonka 15 parasta työtä 

on nyt nähtävillä Oulun 
seurakunnissa. 

Oulujoella kastemalja-
näyttely alkaa 18.11. klo 

18 kauneimpien 
kastelaulujen illalla, 

jonne kutsutaan erityi-
sesti vuoden 2014 aikana 
kastettuja, heidän per-
heitään, isovanhempi-

aan ja kummejaan. Myös 
kaikki muut ovat terve-

tulleita. Pieni kastelaulu-
hetki kestää 30 minuut-
tia. Mukana Oulujoen 

seurakunnan lapsikuoro 
aCorde. 

Kansainvälisen diakonian ilta 
maanantaina 17.11. klo 18 Huonesuon seurakuntakodissa. 
Illan aiheena Naisten pankki, vieraana Anu Pokela. 
Tarjolla pientä iltapalaa ja mahdollisuus ostaa arpoja.

Isänmaallinen ilta 
Oulujoella 
sunnuntaina 23.11. klo 17–19 
Oulujoen kirkossa. 
Oulujoen työntekijät  
lausuvat ja lukevat runoja 
ja proosaa maamme 
kohtalon vuosilta.  
Kuorolauluja ja 
musiikkiesityksiä Gaudiate-kuoro, 
johtaa Lauri Nurkkala. Iltahartaus teol.tri Keijo Nissilä. 

klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 20.11. 
klo 14, Hoikantien Palvelutalo. 

Muut menot
Neulansilmä to 13.11. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-

talo. Kansainvälinen käsityö-
kerho sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajanaisil-
le ja tytöille. Lisätietoja Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294. 
Fransupiiri ti 18.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Aikuisten kuntopiiri ke 
19.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. Kuntopiirissä käy-
tetään rauhallisia, pehmeitä 
ja venytteleviä liikkeitä.
 

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Vanhanajan messu su 16.11. 
klo 10, Oulunsalon kirkko. 
Toimittaa Pekka Kinnunen, 
avustavat Riitta Markus-
Wikstedt, Anneli Nieminen, 
kanttori Taru Pisto. 70-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhlat, 
ruokailu ja juhla Kirkonky-
län ry:llä.
Adventtivesper su 30.11. klo 
20, Oulunsalon kirkko. Ar-
mas Maasalon Adventtives-
per. Liturgia ja puhe Petri Sa-
tomaa. Oulunsalon nuoriso-
kuoro ja seurakunnan mies-
kuoro, johtaa Eeva-Maija 
Sorvari. Urut Tuomo Kangas.
 

Hartauselämä
Seurakuntakerho to 13.11. 
klo 11, Toimitalo. Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Kyläkamari ma 17.11. klo 11, 
Toimitalon Yläsali. 
Hartaus ke 19.11. klo 13.30, 
Salonkartano. Virpi Luoto-
lampi.
Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 11, Toimitalo. Anneli Nie-
minen.
Hartaus to 20.11. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.

Lähetys
Lähetystyön myyntipöytä 
Entisajan Joulumarkkinoil-
la la 15.11. Toimitalossa. Pika-
arpajaiset, hilloja, kirjoja ja 
käsitöitä. Tuotto käytetään 
kummilapsitoimintaa Nepa-
lissa ja Kolumbiassa. Tervetu-
loa jakamaan joulun ihmettä 
maailmalle. Ks. ilmoitus.
Lähetysilta 19.11. alk. klo 18 

toimitalolla 2. kerros Luem-
me Raamatusta 1. Room. 2:1–
16. Tervetuloa mukaan kes-
kustelemaan lähetystyöstä 
ja kuulemaan terveisiä maail-
malta lähettien kirjeiden vä-
lityksellä. Pieni iltatarjoilu, 
vapaaehtoinen maksu.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
13.11. ja 20.11. klo 9–10.30, 
Toimitalon kerhopiste. 
Perhekerho ma 17.11. klo 
9.30–11, Toimitalon kerho-
piste. 

Perhekerho ti 18.11. klo 
9.30–11, Pitkäkankaan ker-
hotila, Reppu. 
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 13.11. klo 
15–16, Reppu. 
Musiikkikerho to 20.11. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 13.11. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.

Lähetystyö ottaa vastaan arpajaispalkintoja. 
Voit tuoda ne kirkkoherranvirastoon, Vattukuja 2, 
Oulunsalo. Kiitos tuestasi. Tutustu lähetyskohteisiimme 
myyntipöydässä Entisajan Joulumarkkinoilla.

Entisajan 
joulumarkkinat 

Oulunsalossa 
la–su 15.–16.11. klo 11–16 kotiseutumuseon pihalla

Oulunsalon kotiseutumuseon piha täyttyy kymmenistä tori-
myyjistä kojuineen. Joulupukki on luvannut saapua paikalle. 
Käsitöiden ja herkkujen lisäksi markkinat täyttyvät jouluisis-
ta esityksistä. Kotiseutumuseon pirtissä voi istahtaa kahville 
ja pullalle tai nauttia pihalla makkaraa ja lettuja.

Oulunsalon seurakunta on mukana 
Entisajan joulumarkkinoilla:
• Lähetyksen pöydästä seurakunnan Toimitalon aulas-

ta mm. pika-arpoja, neuletuotteita, hilloja ja kirjo-
ja. Tuotto käytetään kummilapsityöhön Nepalissa ja  
Jaider-pojan koulutukseen Kolumbiassa.

• Oulunsalon seurakunnan työntekijöitä tavattavissa  
koko markkinoiden ajan markkina-alueella

• Sofia Magdalena -kuoron konsertti 
 lauantaina klo 16 kirkossa
• Vanhanajan messu sunnuntaina klo 10 kirkossa

Joulumarkkinoiden järjestäjinä kotiseutuseura Oulunsa-
lo ry, Kulttuuritalo Valve / alueelliset palvelut ja Oulun 
museo- ja tiedekeskus Luuppi.

Lapsikuoro ke 19.11. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 19.11. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. 
Uusi Ääni to 20.11. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.

Muut menot
Herännäisseurat su 16.11. 
klo 18.30 Maarit ja Kale-
vi Leskelällä, Fasaanikuja 3 

(ent. Metsokuja) Oulunsalo.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
16.11. klo 16 Petri Satomaa, 
Hannu Jaakkola. Varttunei-
den kerho ke 19.11. klo 12. 
Niemenranta-ilta pe 21.11. 
klo 18.30. 
Salonpään ry: Seurat su 
16.11. klo 16. Kotiseurat to 
20.11. klo 18.30 K ja A Lää-
köllä.

Sofia Magdalena -kamarikuoron konsertti
lauantaina 15.11. klo 16 Oulunsalon kirkossa.
Kuoroa johtaa Raimo Paaso. Vapaa pääsy.

St u d io  I l p o  O k ko n e n

Diakonia jouluenkelinä
Miten sinä toivoisit, että auttaisimme sinua tai perhettäsi 
jouluna? Oulunsalon seurakunnan diakonialla on mahdol-
lisuus olla tänä vuonna jouluenkelinä ja toteuttaa näitä 
toiveita oulunsalolaisille mahdollisuuksien mukaan. Toi-
veita voi jättää Vanhanajan joulumarkkinoilla 15.–16.11. 
Toimitalolla olevaan lahjalaatikkoon tai lähettää sähkö-
postitse diakoniatyöntekijälle 4.12. mennessä. Lahjalaati-
kon vieressä täytettäväksi toivekortteja. Sähköpostit pyy-
täisimme otsikoimaan ”Joululahjatoive”. Lisätietoja an-
taa vs. diakoni Anneli Nieminen, p. 044 7453 853, anneli.
nieminen@evl.fi tai diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, p. 
044-745 3848, riitta.markus-wikstedt@evl.fi
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Jumalanpalvelukset  
Messu su 16.11. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Niilo 
Pesonen, saarna Simo Juntu-
nen, avustavat Raisa Jarkko-
la ja Johanna Rissanen, kant-
torina Tommi Hekkala. Kört-
tiopiskelijoiden kuoro, joh-
taa Sanna Pitkänen. Herän-
neiden ylioppilaskodin kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit.
Messu su 16.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri, Pertti Haipola, 
haitari. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Perhemessu su 16.11. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jonna Piirainen, avus-
taa Jonne Pirkola, kanttori-
na Tommi Hekkala. Varhais-
nuorten kotikirkkoviikon 
kutsujumalanpalvelus. Kirk-
kokahvit.
Messu su 16.11. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Jukka Kolmonen, 
avustaa Lauri Kujala, kantto-
rina Katri Sippola, Seniorien 
laulupiiri.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
16.11. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja, avustaa Niilo Pesonen. 
Lapsille kaksikielinen pyhä-
koulu messun aikana. Kirkko-
kahvit takkahuoneessa.
Iltamessu su 16.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Anu Arvola-
Greus.
Viikkomessu ke 19.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 19.11. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 13.11. ja 20.11. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Seurat la 15.11. klo 16, Koske-
lan seurakuntakoti. Puhujina 
Pasi Kurikka ja Juhani Seppä-
nen. Kahvitarjoilu.
Miesten piiri ti 18.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Tapio Pokka 
alustaa aiheesta Siunaus.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
19.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9-11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ateria to 13.11. 
ja 20.11. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Diakoni-
an vapaaehtoisten valmista-
ma kotiruokalounas 2 €. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 13.11. ja 20.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Ateria 2€.
Eläkeläisten kerho to 13.11. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Rajakylän eläkeläistenker-

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

ho to 13.11. klo 14.30, Raja-
kylän seurakuntakoti. Terve-
tuloa kerhoon.
Soppatykki Tuiran torilla pe 
14.11. klo 11.30–13. Ilmainen 
keittoateria. Klo 12.30 lähti-
en saa keittoa omaan asti-
aan.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
17.11. klo 10, Rajakylän seura-
kuntakoti.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
19.11. klo 10, Tuiran kirkko.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
19.11. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti.  
Pateniemen ja Herukan 
diakoniapiiri to 20.11. klo 
10.30–12, Palokan palvelu-
keskus, Parkettitie 4.

Lähetys
Puutyökerho ma 17.11. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 
Koskelan käsityökahvila ti 
18.11. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan Koskelan käsi-
työkahvilaan joka tiistai! Ter-
vetuloa! Lisätiedot Tarja Oja-
Virret, p. 040 574 7172.

Lapset ja lapsiperheet
Muksupysäkki - Omaa aikaa 
itselle! to 13.11. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Ennakkoilmoittautuminen 
puhelimitse viimeistään sa-
man viikon keskiviikkoon klo 
12 mennessä. Teija Kokko, p. 
050 5347 477 tai Tiina-Kaisa 
Kaikkonen, p. 050 4334 094.
Nallekahvila to 13.11. klo 

10–12, Tuiran kirkko. Käyn-
ti Telakan ovesta kirkon ta-
kaa. Tule juttelemaan ja leik-
kimään! 
Lelujen ja lastenkirjojen 
vaihtopäivä to 13.11. klo 17–
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Ks. ilmoitus.
Nallekahvila to 20.11. klo 10–
12, Tuiran kirkko. Käynti Te-
lakan ovesta kirkon takaa. 
Tule juttelemaan ja leikki-
mään! Käsitöitä myytävänä 
lähetystyön hyväksi. 
Perheiden hämäränhyssyil-
ta to 20.11. klo 18, Patenie-
men kirkko. Ks. ilmoitus.
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri/
lapset ja lapsiperheet, löyty-
vät päiväkerhot, puuhaker-
hot, perhekerhot, pyhäkou-
lut, varhaiskasvatuksen mu-
siikkiryhmät ja nuorten ker-
hot.

Nuoret
Toppilan nuokkarin Yökah-
vila pe 14.11. klo 20–23, Top-
pilan nuorisotalo. Tule ta-
paamaan kavereita, jutte-
lemaan, pelailemaan nuok-
karille. Yökahvila yhteistyös-
sä kaupungin nuorisotoimen 
kanssa. Illat päihteettömiä ja 
energiajuomattomia. Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Ans-
si Putila, p. 050 3408 982.
Nuorten Avarit ke 19.11. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuoriso-
tila. Nuorten vapaamuotoi-
nen oleskeluilta, jossa voi ju-
tella, pelailla, nähdä kaverei-
ta, tarjoilua. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Anssi Putila, 
p. 050 3408 982.

Seniorit
Seniorien laulupiiri to 13.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Yh-

teislauluja, kahvittelua ja 
hartaus. Mukana diakoni 
Paula Mikkonen ja kanttori 
Katri Sippola. 
Eläkeläisten kerho to 20.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon. Mukana myös 
diakonissa Aino-Liisa Ilkko.
Eläkeläisten kerho to 20.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme seniorien 
laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 20.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteislauluja, kahvitte-
lua ja hartaus. Mukana dia-
koni Päivi Moilanen ja kant-
tori Katri Sippola.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Paikalla diakoni 
Heli Mattila ja lähetyssihtee-
ri Tarja Oja-Viirret. Kerhoon 
voi osallistua myös palvelu-
keskuksen ulkopuoliset hen-
kilöt. Lisätietoja Heliltä, p. 
040 5747 145.

Muut menot
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin äärellä to 13.11. klo 17–
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Ahdistavatko maailmas-
sa tapahtuvat asiat? Haluat-
ko rauhoittua ja jakaa aja-
tuksiasi muiden kanssa? Tu-
le keskustelemaan maailman 
menosta, Jumalasta ja muis-
ta hengellisistä asioista. Illan 
aikana tarjotaan myös teetä. 

Lisätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145.
Juttutupa ma 17.11. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian aamukahvitilai-
suus, jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluksi.
Juttutupa ma 17.11. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aamuhartauden ja kah-
vin jälkeen juttelemme ajan-
kohtaisista asioista. 
Käsityökerho ma 17.11. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 18.11. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 
koruja. Kerhossa opastetaan 
alkuun. Kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Pää-
ovelta oikealle kiertäen löy-
tyy portaat alas. 
Käsityökerho ke 19.11. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara, p. 045 2641 209.
Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä kirkkopyhä su 
23.11. klo 12, Jäälin kappeli. 
Ks. ilmoitus.
Kohtaamisilta ke 26.11. klo 
17.30, Tuiran kirkko, Suvan-
tosali. Ks. ilmoitus.

Omaishoitajien ja 
heidän läheistensä kirkkopyhä 
sunnuntaina 23.11. klo 12 Jäälin kappelissa. 

Tilaisuus alkaa ruokailulla klo 12, jonka jälkeen messu ja 
ohjelmallinen kahvihetki klo 13. Ilmoittautumiset ja ruo-
kavaliot perjantaihin 14.11. mennessä Paula Mikkosel-
le, p. 040 7235 880 tai Heini Kemolalle, p. 040 5268 105. 
Voit kysyä myös kirkkokyytisetelin käyttöä tilaisuuteen. 

Lelujen 
ja lasten-
kirjojen 
vaihtopäivä 
torstaina 13.11. klo 17–18.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Lahjoita ehjät ja hyväkuntoiset, ylimääräiset 
lelusi ja lasten kirjasi vaihtopöydälle, tai tule ilman 
tuomisia. Voit ottaa ilmaiseksi pöydältä mukaasi 
haluamiasi leluja ja kirjoja. Jäljelle jääneet tavarat 
lahjoitetaan seurakuntamme diakoniatyölle. 
Kirkkosalissa on mahdollisuus hiljentymiseen. 

Lisätietoja lapsi- ja perhetyönsihteeri 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.

w w w. sxc . hu /  Ch r i s t i e  T h o mas

Perheiden hämäränhyssyilta 
torstaina 20.11. klo 18–19.30 Pateniemen kirkolla. 

Perheiden yhteinen illanvietto, jossa hiljennytään, 
askarrellaan ja syödään yhdessä iltapalaa. 
Tervetuloa mukaan koko perhe!

Henkisen hyvinvoinnin 
kirkkopyhä 

sunnuntaina 23.11. klo 10–15 Tuiran kirkossa. 

Tervetuloa Henkisen hyvinvoinnin kirkkopyhään 
Tuiran kirkolle. Tilaisuus alkaa messulla, jossa saar-
naa sairaalapastori Sanna Okkola. Messun jälkeen 
seurakuntasalissa tarjolla kirkkokahvit. 
Iltapäivän tilaisuudessa puhujana sielunhoitajate-
rapeutti Raija-Elina Kauppila aiheesta "Elämän sol-
mut ja silmut". 
Lisätietoja diakoni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145.

Kohtaamisilta 
keskiviikkona 26.11. klo 17.30 
Tuiran kirkon Suvantosalissa. 

Tule iltakahville 
ja laulamaan 

toivelauluja kanttori 
Raakel Pöyhtärin 

johdolla. 
Illassa mukana 

pastorit Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen.
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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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

Siikalatva

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Pulkkilan diakoniamyyjäis-
ten tuotto 1 027,65 €. Kiitok-
set lahjoittajille, vapaaehtoi-
sille, opiskelijalle ja ostajille.
Kotiseurat to 13.11. klo 19 
Liisa ja Ilkka Lehdolla Rant-
silassa, Rauno Helppi.  
Naistenpiiri pe 14.11. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Lankapiiri ma 17.11. klo 17 
Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa.
Kirkonkylän diakoniapii-
ri ma 17.11. klo 18 Pyhännän 
srk-talon kerhohuoneessa. 
Siioninvirsiseurat ti 18.11. 
klo 19 Pyhännän srk-talossa, 
Matti Nuorala. 
Kirkonkylän diakoniaky-
lätoimikunnan vierailu ke 
19.11. klo 13 Pihlajistoon. 
Hartaus to 20.11. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 18 srk-kodissa. Piip-
pola: Veteraanikuoro to klo 
11 srk-kodissa. Pulkkila: Käsi-
kellokuoro ke 19.11. klo 9.30, 
Stellat to klo 15.15 ja kirkko-
kuoro to klo 16.30 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuoro 
to klo 12 ja lapsikuoro to klo 
16.30 pienet ja klo 17.30 isot 
ja mieskuoro to 13.11. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Vete-
raanikuoro ke klo 11, Stellat 
ke klo 17 ja kappelikuoro to 
13.11. klo 19 srk-talossa. 
Seurakuntakerho ma 17.11. 
klo 13 Vaarintalolla, ke 19.11. 
klo 10 Pyhännän, to 20.11. 
klo 13 Rantsilan ja pe 21.11. 
klo 10 Kestilän ja torstaisin 

Gospel-messu 
sunnuntaina 16.11. 

klo 18 kirkossa. 

Toimittaa 
Rovasti&Hulttiot 

ja vierailevat solistit 
Outi Kiiveri ja 

Queen Kaartinen. 

Iltatee 
srk-salissa.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.11. klo 17 Liisa ja Jaak-
ko Holmilla, Vesanpolku 9.
Omaishoitajien palaveri ma 
17.11. klo 13.
Eläkeliitto ti 18.11. klo 11 
srk-salissa.

KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit ma 17.11. klo 13–13.30, Tahkokankaan pal-
velukeskus, juhlasali. Musiikkia, virsiä ja hartaus kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla.
Keskustelukerho ti 18.11. klo 17, Heinätorin srk-talo. Kai-
kenikäisten kehitysvammaisten kerho
Olkkari-ilta ke 19.11. klo 17–19, Heinätorin srk-talo, alasa-
li. Nuorten aikuisten kehitysvammaisten (18–40-vuotiail-
le) kerho. Musisoidaan Taina-kanttorin tahtiin. 
Perhepiiri to 20.11. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

KUULOVAMMAISET 
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
13.11. klo 13.30, Keskustan srk-talo. Kerhon vapaaehtoi-
sella kahvirahalla tuetaan tanzanialaisen kuuron lap-
sen koulunkäyntiä. Marraskuun kerhossa laulattaa Tai-
na Voutilainen.
Runolan ystäväilta to 13.11. klo 15.30, Palvelukeskus 
Runola. Tervetuloa oululaiset viittomakieliset askartele-
maan Runolan asukkaiden kanssa.
Hyvä tietää -luento pe 14.11. klo 9.30, Keskustan srk-ta-
lo. Suomen itsenäistymisen vaiheista luennoi historian 
lehtori Martti Asunmaa.
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 19.11. klo 13, Kes-
kustan srk-talo. 

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattupiiri to 20.11. klo 13–14.30, 
Caritas-kodilla. Luemme Matteuksen evankeliumia ja 
keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystävä on vastassa 
klo 12.30 alkaen pihalla pääoven läheisyydessä.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 14.11. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali.
Tavoiteryhmä ma 17.11. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalon Monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeongel-
man kanssa kipuileville miehille ja naisille. Tervetuloa!

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen 13.11. ja 20.11. 
klo 14, Karjasillan kirkko, ylähuone (urkuparven takana). 
Ryhmä on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, joilla 
on tai on ollut jokin vaikea elämäntilanne, joka koette-
lee omaa hyvinvointia ja jaksamista. Yhteydet ja lisätie-
toa: diakoniatyöntekijät Seppo Meriläinen, p. 044 7884 
035 ja Nina Niemelä, p. 040 5752 711. 
Lenkkiryhmä to 13.11. klo 18–20. Kokoonnumme Mo-
nitoimisalissa, josta lähdemme noin tunnin lenkille tai 
muuten reippailemaan. Palattuamme nautimme pientä 
iltapalaa ja hengenravintona iltahartautta. Sopii hyvin 
sekä aloittelevalle- että aktiiviliikkujalle. Jos ei muuten 
niin liikutaan ainakin apostolin kyydillä.
”Staran tarjoilut” ti–to 18.–20.11. klo 9.45–14.15, Oulun yli-
opiston Aulakahvila Linnanmaan kampus. Tuiran seurakun-
nan diakoniatyön ja Oulun seurakuntien oppilaitostyön yh-
teisprojekti Staran tarjoilut tarjoilee tietoa seurakunnan 
työstä opiskelijoille kahvin ja teen kanssa.  Kahvin lomassa 
voi tutustua Tuiran seurakunnan työntekijöihin ja työhön.
Matalankynnyksen raamis to 20.11. klo 18–20, Vanhan 
pappilan Jössensali. Ryhmä päättää yhdessä, mihin koh-
taan Raamatussa tutustutaan tarkemmin. Keskustelun ja 
pohdinnan kautta vanhat tekstit tulevat eri tavalla tutuk-
si ja lähelle. Lisätietoja Jouko Lankinen, p.  044 3161 577. 

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 14.11. klo 18–21, 
Heinätorin seurakuntatalo. 1+1+1 = 1, Samuel Korhonen.
Oulun Heränneiden Ylioppilaskodin "Körttiksen" 
20-vuotisjuhlan avoimet ovet klo 15 alkaen ja iltaseu-
rat la 15.11. klo 18, Luokotie 5 A 5, Välivainio Oulu. 
OPKOn opiskelijailta la 15.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Profeetta Elisa, Teemu Kakkuri.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 17.11. klo 18.30, 
Rukoushuone, Koulukatu 41. Arto Hukari: Kuka on oikeassa?
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 19.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Veden voima, Samuel Korhonen.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo  
10–14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puo-
lelta, p. 044 3161 720. Pajassa tehdään käsitöitä ja as-
karrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa va-
paaehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Jumala on... tovi Raamatun äärellä pe 14.11. klo 12–13,  
Siivessä.. Jumala on kuningas. Ps 47:8, Kimmo Kieksi.

Marrasmarkkinat 
lauantaina 15.11. klo 10–14 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Värikästä kasvissoppaa ja pannukakkua, 
leivonnaisia ja käsitöitä. 

Tuotto Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.

English Service on Sunday 16th of November at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
16.11. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Oulun ev.lut. seurakuntien 

diakoniatyön 
joulun aika
Työttömien ja vähävaraisten jouluateriat:        
Karjasillan seurakunta: Jouluateria, Karjasillan seurakun-
nan alueella asuville Karjasillan kirkossa torstaina 27.11. klo 
12. Ilmoittautuminen diakoniatyöntekijöille 21.11. mennes-
sä. Ruokailu on varattu 100 henkilölle ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Oulujoen seurakunta: Keskiviikkona 10.12. klo 12 
Myllyojan seurakuntatalolla, Koivumaantie 2  ja maanantai-
na 15.12. klo 11 Yli-Iin seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4. Tar-
jolla joulupuuro, kinkkuleivät ja torttukahvit.
Tuiran seurakunta: Torstaina 11.12. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Messu jonka jälkeen on tarjolla joulupuuro, kink-
kuleivät ja torttukahvit. Ruokailu on varattu 180 hengelle. 
Tuomiokirkkoseurakunta:  Keskiviikkona 10.12. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntakodilla, Aleksanterinkatu 17. Lippuja ruo-
kailuun saa diakoniatyöntekijöiltä maanantaisin klo 9–11 
(alkaen 17.11.). Ruokailu on varattu 100 hengelle.
Kiimingin seurakunta: Maanantaina 15.12. klo 10 Kolamä-
en kerhohuoneella ja klo 10.30 Jäälin kappelilla alkaen jou-
luhartaudella ja -lauluilla, lopuksi joulupuuro. 
Haukiputaan seurakunta: Keskiviikkona 17.12. klo 12–14 
seurakuntakeskuksessa, Kirkkotie 10.  Tarjolla joulupuuro, 
kinkkuleivät ja torttukahvit . Ilmoittautumiset 28.11. men-
nessä Linkki-kirppiksen kassalle, Kauppakuja 2. 
Oulunsalon seurakunta: Keskiviikkona 10.12. klo 15 Toimi-
talolla 2 kerroksen yläsalissa. Ilmoittautuminen  4.12. men-
nessä diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, p. 044 7453 848 tai 
diakoni Anneli Nieminen, p. 044 7453 853

Diakonian ajanvaraus:
Vuoden viimeinen diakonian ajanvaraus on Oulun ev.lut. 
seurakunnissa maanantaina 15.12. klo 9–11. Vuoden 2015 
ensimmäinen ajanvaraus on maanantaina 12.1. klo 9–11. 
Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyön puhelinnumero: 044 3161 579
Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyön puhelinnumero: 040 7033 690
Tuiran seurakunnan 
diakoniatyön puhelinnumero: 044 3161 412
Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyön puhelinnumero: 044 3161 419
Haukiputaan seurakunnan 
diakoniatyön puhelinnumero: 044 7310 232
Kiimingin seurakunnan 
diakoniatyön puhelinnumero: 040 7008 151
Oulunsalon seurakunnan 
diakoniatyön puhelinnumero: 044 7453 853 tai 044 7453 848
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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

eurakunnissa tapahtuu 13.–20.11.2014

w
w

w
.sxc.h

u / M
artin

e Lem
m

en
s

klo 12 Pulkkilan srk-talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa ja ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, ti 18.11. klo 10 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa. 
Päiväkerho ti klo 10 ja to klo 
12 Nuppulassa sekä ti klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
huoneessa ja pe klo 10 Py-
hännän srk-talon kerhoti-
lassa.
Varhaisnuortenkerho ma 
klo 14.15 Pulkkilan srk-talon 
kerhohuoneessa, ti klo 13.15 
Kestilän kerhokodissa, ti klo 
14.30 Pyhännän srk-talon 
kerhotilassa, ti klo 15 Hovin 
koululla, ke klo 16.30 Piippo-
lan srk-talossa ja to klo 15.30 
Tavastkengän koululla. Tyt-
tökerho ma klo 15 ja poika-
kerho to klo 15.30 Nuppu-
lassa.
Nuortenilta ti 18.11. klo 17 
Kestilän kerhokodissa ja ke 
19.11. klo 17 Nuppulassa. Rip-
pikoululaisille merkintä. Iso-

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 16.11. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Anneli Toppinen, kanttorina Arja Leinonen. 

Sanajumalanpalvelus su 16.11. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa Milla Julkunen, laulu. 

Iltakirkko su 16.11. klo 19 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Timo Hakkarainen, kanttorina Veijo Kinnunen.

 
Kuollut: 
Taina Annikki Lotvonen 
68 (Pyhäntä), 
Paavo Johannes Konola 
91 (Pulkkila) 

Sanajumalanpalvelus 
su 16.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen. Jumalan-
palveluksen jälkeen lähe-
tyslounas srk-talolla klo 
11–13. 

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja Siljalta, p. 044 7750 
601.
Lapsiparkki ke 26.11. klo 
12.30–14.30. Paikka hoitoon 
varataan etukäteen Siljalta, 
p. 044 7750 601.
Perhekerho to 13.11. klo 10 
srk-talossa. Tällä kerralla ker-
hokirppispäivä. Voit ottaa 
mukaan 1–2 kassillista tava-
raa ja myydä pienellä hinnal-
la. Ja ehkä itsekin löydät jo-
tain ostettavaa.
Ystävyyden talo pe 14.11. 
klo 10 srk-talossa.
Friday club pe 14.11. klo 18–
19.30 srk-talossa 0.–4.-luok-
kalaisille. Monenlaista toi-
mintaa ja puuhaa, Raamat-
tuopetusta, laulua ja nyyt-
tärit.
Lähetyslounas su 16.11. klo 
11–13 srk-talossa. Ks. ilmoi-
tus.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 19.11. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 19.11. 
klo 18.30–20 srk-talossa. 
Raamattupiiri to 20.11. klo 
19 srk-talossa, Apt. 11.
Tulossa: Kirkossamme on 
Johanna Kurkelan Joulun 
lauluja -konsertti la 22.11. 

klo 19. Konsertti on mak-
sullinen konsertti ja lippu-
ja myynnissä lipputoimiston 
kautta.
Rauhanyhdistys: Pe 14.11. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net S&V Hintsalalla, isot Tak-
kulalla ja nuortenilta P&J Jus-
silalla. Su 16.11. klo 12 pyhä-
koulu I P&J Jussilalla, II T&I 
Kämäräisellä, III Lahdenpe-
rällä ja klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 17.11. klo 10 puurokerho 
Parkkilalla ja klo 19 mieste-

Viikoittaiset kerhot
Viisastenkerho Saarenkartanossa keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme, jutustelemme ja visailemme yhdessä. Tulkaa 
mukaan kylältäkin!
Mafinga-kummikerho ei kokoonnu ke 12.11. 
Kaikenikäisten kaverikerho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 18 srk-salissa 
(to 13.11. ei kuoroa).

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina 14.11. klo 7.30–9.30 

seurakuntasalissa.
Jatkamme yhteisten aamiaisten nauttimisia 

joka toinen perjantai.
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Kynttilätapahtuma 
sunnuntaina 16.11. 

itsemurhan tehneiden muistopäivänä.

Hartaus klo 18 Pulkkilan seurakuntatalossa, 
Martti Arkkila.

Kynttiläkulkue Vanhalle hautausmaalle.
Kahvihetki Pulkkilan seurakuntatalossa.

Järj. Mielenterveysyhdistys Suopursut ja seurakunta 

Omaishoitajien 
kirkkopyhä

sunnuntaina 23.11. klo 10 Pyhännän kirkossa.

Kirkkokahvit seurakuntatalossa.

70 vuotta täyttäneille kestisille

jouluruokailu 
torstaina 27.11. klo 12 

Kestilän seurakuntakodissa.
Ilmoittautumiset viimeistään ke 19.11. 

kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.
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Lähetyslounas 
sunnuntaina 16.11. klo 11–13 srk-talossa. 
Ruokana lohikeittoa, leipää, juomaa, 
puolukkarahkaa sekä kahvit. 
Lounaan hinta 8 €, lisäksi arvontaa.
Koko tuotto nimikkolähettien kannatukseen.
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Kastettu: 
Kauri Alvar Takkinen, 
Inga Siiri Sofia Lepistö, 
Eeli Ossian 
Hirvasniemi ja 
Onni Aleksanteri 
Hirvasniemi.

Jouluaskartelua

Jouluaskartelu ja kirppisilta 
tiistaina 25.11. klo 15–19 Rantsilan srk-talossa. 
Askartelumaksu 2 € / henkilö. 
Iltaan toivotaan kirppis-, 
leivonnais- ym. myyjiä. 
Jouluinen buffetti. 
Pöytävaraukset 
Eeva-Liisa Kekkonen, 
p. 044 5181 171. 

Jouluinen askartelu 
keskiviikkona 26.11. 
klo 18 Pyhännän srk-talon 
kerhotilassa. Tarvikemaksu. Iltapala.

Kaverikerhon 
lastenjuhlat 

Lapsenpäivänä to 20.11. klo 11 kirkolla.
Pikkupaketti ja mukavaa ohjelmaa mukaan.

Lähetystyön 
joulumyyjäisiä
Perjantaina 28.11. 
klo 13 Pulkkilan srk-talossa. 
Lauantaina 29.11. 
klo 10–14 Rantsilan 
liikuntahallilla. 
Lahjoituksia otetaan 
vastaan sekä myyntiin 
että arpavoitoksi.  

set mukaan!
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 14.11. klo 
19 ry:llä. Seurat su 16.11. klo 
14 Pihlajistossa. Seurat su 
16.11. klo 19 ja aikuisten raa-
mattuluokka pe 21.11. klo 19 
ry:llä. Pulkkila: Raamattu-
luokka pe 14.11. klo 19 ja pe 
21.11. klo 19 ry:llä. Seurat su 
16.11. klo 13 ry:llä.   Pyhäntä: 
Hartaus su 16.11. klo 13 Nes-
torissa. Seurat su 16.11. klo 
16 ry:llä, K Heikkilä ja S Joke-
lainen. Lauluseurat ke 19.11. 
klo 18.30 Eeva ja Samuli Yrjä-
nällä. Rantsila: Ompeluseu-
rat pe 14.11. klo 19, seurat su 
16.11. klo 13 ja aikuistenilta 
pe 21.11. klo 19 ry:llä.

w w w. sxc . hu /  B i l l y  A l e xa n d e r

Yhteisvastuun starttipäivä 
perjantaina 21.11. klo 11–16 Lumijoella. 

Päivä on tarkoitettu kaikille Yhteisvastuukeräyksestä 
kiinnostuneille työntekijöille ja vapaaehtoisille. 

Päivä alkaa ruokailulla srk-talossa, joten 
ilmoittaudu heti tai viim. pe 14.11. Marjolle, 

p. 045 6381 973 tai marjo.koski-vahala@evl.fi.

nilta ry:llä. Päiväkerho ry:llä 
ti, ke ja to klo 17–18.30.

www.siikalatvanseurakunta.fi/
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
vt. kirkkoherra 
Jaakko Tuisku
p. 040 7790 644

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Nuortenilta to 13.11. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.
Herättäjän päivän seurat su 
16.11. klo 10 Limingan kirk-
ko, Kimmo Helomaa. 
Limingan Osuuspankin 100-
v. juhlakonsertti su 16.11. 
klo 18 kirkossa. Arja Koriseva 
laulu, säestää Jouni Somero.
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 17.11. klo 12 Lähetys-
vintillä.
Perhekerho ti 18.11. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla, Ilkka-
pappi mukana kerhossa. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
18.11. klo 12–13.30 Lähetys-
vintillä. Mielenterveyskun-
toutujien avoin vertaistuki-
ryhmä. Jouluista askartelua. 
Mukana diakonissa Marika 
Kamps ja esh Maire Taikina-
Aho, p. 050 4302 023. 
GospelGym ti 18.11. klo 
18.30–20.30 Vanamo-salissa. 
Perhekerho ke 19.11. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa, Ilkka-pappi mukana 
kerhossa.
Seurakuntakerho ke 19.11. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Markku Niku kertoo matkas-
taan Israelin Eilatiin ja Pyhän 

Messu su 16.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, saarnaa Leila 
Ikonen, kanttorina Mika 
Kotkaranta, avustamas-
sa Kirkkolaulajat ja kört-
tiveisaajat. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkossa 
Herättäjän päivän seurat.

Katariinan luostariin Siinailla.
Isko – uudet isoset ke 19.11. 
klo 16.30–18.30 Nuorisonur-
kassa. Isoskoulutusta uusille 
isosille. 
Kuorot ke 19.11.: Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 kirkos-
sa, Tähdet-kuoro klo 17 seu-
rakuntatalolla, Aikuisten 
kuoro klo 18.30 kirkossa (uu-
sia laulajia otetaan kuoroon), 
Kirkkolaulajat klo 18.30 seu-
rakuntatalolla.
Neulekahvila ke 19.11. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Isko – toisen vuoden isot ke 
19.11. klo 18 Nuorisonurkas-
sa. Isoskoulutusta 2. vuoden 
isosille.
Nuortenilta to 20.11. klo 18–
20 Vanamon Olohuoneessa.
Aamupuuro pe 21.11. klo 9– 

10.30 aamiainen tarjolla eu-
rolla seurakuntatalolla. Sa-
malla jaossa myös kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa. Vapaa-
ehtoiset paikalle klo 8. Yhte-
yshenkilö: Marika Kamps.
Partio: Lippukunnan halli-
tus Riikan ja Heikin luona 
pe 14.11. klo 18. Tarkemmat 
tiedot toiminnasta löydät 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 14.11. 
klo 19 Oulun seudun nuorte-
nilta Oulunsalon ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka ry:llä. 
La 15.11. klo 18.30 raamattu-
luokka (5.–6.) ry:llä. Su 16.11. 
klo 12 pyhäkoulut ja klo 14 
seurat Niittypirtin palveluta-
lolla sekä klo 16 ja 17.30 seu-
rat ry:llä.To 20.11. varttunei-
den kerho ry.llä.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 13.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 14.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 16.11. klo 16 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Herännäisseurat su 16.11. 
klo 18.30 Ilpo ja Hilda Kuk-
kuraisella, Ollilantie 39.
Konservatorion oppilaskon-
sertti ma 17.11. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
18.11. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Hanna-rukousryhmä ti 
18.11. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa. Hanna-rukousryhmä 
kokoontuu joka 2. tiistai ru-
koilemaan maailman kärsivi-

Messu su 16.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Mari 
Flink, avustaa Juha Maalis-
maa, diakoni Arvo Yrjölä, 
kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ra. Musiikkiavustus Johan-
na Sankilampi, laulu. Pyhä-
koulu saarnan aikana.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi.

en naisten puolesta.
Kirkkokuoro ke 19.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Ystäväpalveluilta ke 19.11. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Jouluista askar-
telua. Ota mukaan pieni la-
sipurkki.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
19.11. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 20.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 20.11. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Oma Hetki-ryhmä omaishoi-
tajille to 20.11. klo 12.30 Kok-
kokankaan seurakuntakes-

kuksessa. Taksikyyditys Kir-
konkylän srk-kodilta klo 12.15.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret: kerhot: 
www.kempeleenseurakunta.
fi/koululaiset. Varhaisnuor-
ten avoimet ovet 1.–3.-lk  to 
klo 13–15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Varhaisnuorten 
kerhot jäävät tauolle viikon 
47 jälkeen. Kerhot jatkuvat 
tammikuussa viikolla 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kastetut: Livianna Lumia 

Kastettu: Joona Juha Matias Nissilä, 
Aaron Viljami Sippola, Veera Liisa Visuri.

Nuorten joululeiri
Törmälän tilan jouluisessa 
tunnelmassa 12.–14.12.
Ohjelmassa lahjojen valmistusta, 
hämärässä hiippailua ym. tonttuilua, 
joulun sanomaa unohtamatta.

Hetki Minulle
Ilta kaikenikäisille naisille
perjantaina 14.11. klo 18 
Limingan seurakuntatalolla.

Ilta tarjoaa arjen onnenpyö-
rä-luennon, rentoutumista, tuote-
esittelyjä, kädentaitoja, hiljentymistä, itsensä 
hemmottelua ja illan päätteeksi elävää musiikkia. 
Kahvia, teetä ja iltapalapuffet. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
Iltapalalla vapaaehtoinen maksu, joka menee 
Limingan vähävaraisten lapsiperheiden jouluavustuksiin 
diakoniatyön kautta. Lisätietoja illasta: 
www.liminganseurakunta.fi & liminka.mll.fi

Jouluavustukset 2014
Lahjoittajat: Diakoniatyö ottaa vastaan jouluavustuk-
sia vähävaraisille mielellään lahjakortteina. Toimita kor-
tit viimeistään 21.11. diakoniatoimistoon tai kirkkoher-
ranvirastoon. 
Hakijat: Jos koet tarvitsevasi taloudellista apua ruokaan 
joulun aikana, voit laittaa vapaamuotoisen hakemuksen 
seurakuntaan. Siitä tulee ilmetä nimi, yhteystiedot, per-
hetilanne, lasten määrä ja ikä sekä syy avustuksen hake-
miseen. Avustusten myöntämisestä ilmoitetaan henki-
lökohtaisesti. Lähetä hakemuksesi 21.11. mennessä dia-
koniatyöntekijöille tai kirkkoherranvirastoon: Limingan 
seurakunta, diakoniatyö Pappilantie 6, 91900 LIMINKA.

J. S. Bachin urkuteosten sarja 
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Diplomiurkuri Christian Ahlskog 
esittää kaikki Bachin urkuteokset konserttisarjassaan.

lauantaina 15.11. No. VIII  ja 
lauantaina 29.11. No. IX 

klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 euroa.

Tahkola, Niilo Onni Olavi 
Laukkanen, Saku Jaakko Ju-
hani Pellikka, Seela Katrii-
na Vasankari, Otto Eeme-
li Vasankari, Niilo Elias Ho-
lappa, Väinö Albert Juhani 
Korhonen, Aino Helena Eli-
sabeth Grönfors, Eeti Jari Ju-
hani Määttä, Evelia Lila Ma-
ria Närhi.
Vihitty: Niklas Tommi Valt-
teri Kantola ja Laura Mirja-

mi Käkelä.
Kuollut: Kalervo Johannes 
Pinola 78, Leila Marja Mat-
leena Jarva s. Pääaho 74.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 14.11. klo 
18: 4.–5.-lk: Pulkkinen, Pulk-
kisentie 13, 6.–8.-lk Paana-
nen, Teeripolku 6. Pyhäkou-
lut su 16.11. klo 12 Paituri: 
Paaso. Santamäki: Limma, 
Pappilanniitty 8. Linnakan-
gas: Leinonen, Vesihaudan-
tie 10. Keskusta-Ollila: Luok-
kanen, Rautiontie 7. Kokko-
kangas-Haapamaa: Moberg, 
Mikkolankuja 10 b. Seurat su 
16.11. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.11. klo 
19, Miinanpolku 2, Tyrnävä. 
Seurakuntapäivä su 16.11. 
klo 16 ry:llä.

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 16.11. klo 17 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Puhujina pastori Vesa Äärelä 
ja evankelista 
Pirkko Vesavaara. 
Musiikki ylistysryhmä 
Versot. Illan lopussa 
rukouspalvelu ja iltapala. 
Lämpimästi tervetuloa!

Ikäihmisten kirkkokyydit
Diakoniatyö järjestää kirkkokyydityksiä sellaisille 
ikäihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä kirkkoon 
omilla kyydeillä. Ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin 
Leena Hintsala, p. 040 7790 365 tai 
Jaana Helisten-Heikkilä, p. 040 7790 368.

Lapsiparkki
Limingan seurakunta järjestää ilmaisen lapsiparkin 
1–6-vuotiaille liminkalaisille lapsille seurakunnan 
päiväkerhotiloissa Tupoksessa ja kirkonkylällä. 
Äiti tai isä voi käydä vaikka kaupassa sillä välin tai 
nauttia hetken omasta ajasta. Lapsiparkissa lapsia 
hoitaa kaksi seurakunnan lastenohjaajaa. 
Parkissa lyhyt hartaushetki. 
Otathan lapselle tarvittaessa mukaan pientä evästä. 
Ennakkoilmoittauminen saman viikon keskiviikkona 
klo 15 mennessä p. 044 7521 230 (Tuija). 
Lapset otetaan parkkiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lapsiparkki Tupoksen Vanamossa torstaisin 
(13.11., 27.11. ja 11.12. ) klo 8.30–11 
ja kirkonkylän Koti-Pietilässä perjantaisin 
(21.11. ja 5.12.) klo 12.30–15.

Leirille mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta. Leirin hinta 
20 €. Ilmoittautuminen 17.11.–1.12. osoitteessa www.nuo-
risonurkka.fi/ajankohtaista/ilmoittaudu

Kriisityön  koulutus 
la 22.11. klo 9–15 Kirkon-
kylän srk-kodilla, Tiilitie 1.
Tietoa ja valmiuksia henki-
sen kriisin kohtaamisesta.
Kouluttajana SPR:ltä Rau-
no Laitila. Ilm. 19.11. men-
nessä,  p. 040 7790 368 / 
Jaana Helisten-Heikkilä.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Lähetys-
kalenteri 2015 
on ilmestynyt, 
hinta 9 €. Tied. 

Anja Hämäläinen 
p. 040 5629 121.  

Hartaus ja ehtoollinen ma 
17.11. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Ompeluseurat ma 17.11. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 18.11. klo 12 rukoushuo-
neella, Simo Pekka Pekkala. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
18.11. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä.
Hartaus ti 18.11. klo 13.30 
Puhakan palveluasunnoilla 
ja klo 14 Laurinkodissa, Tar-
ja Pyy.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
18.11. klo 15 ryhmäkodissa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus ke 19.11. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.

Messu su 16.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, saarnaa Juha 
Auvinen, kanttorina Os-
si Kajava. Messun jälkeen 
seurakuntatalossa kirk-
kokahvit ja lähetystilai-
suus ”Medialähetyksen 
mahdollisuudet Kiinas-
sa”, medialähetysjohtaja 
Juha Auvinen.
Adventin odotuksen 
viikkomessu ke 19.11. klo 
15 Kylmälänkylän kap-
pelissa. Toimittaa Tar-
ja Pyy, kanttori Ossi Ka-
java, Hanna Kaisto-Van-
hamäki.

Hartaus ja ehtoollinen ke 
19.11. klo 15 Rantakodissa, 
Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 19.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
20.11. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 20.11. 
klo 18.30 Laitasaaren 
rukoushuoneella, 
Jouni Heikkinen, 
Ossi Kajava.
Iltahartaus to 
20.11. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Diakonia: Ruoka-
kassien jakaminen 
vähävaraisille maanan-
taisin klo 15–17 srk-talon ala-
kerrassa. Kassien sisältö muo-
dostuu kauppaliikkeiden lah-
joittamista tuotteista, joissa 
merkintänä viimeinen myyn-
tipäivä tai parasta ennen. 
Kuorot: Ke 19.11. ei kuoro-
harjoituksia.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja klo 10–12 Päivä-
rinteen srk-salissa, keskiviik-
koisin klo 12.30–14.30 Päivä-
rinteen srk-salissa ja torstai-
sin klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Perhepyhä-
koulu pe 14.11. klo 9.15–9.45 
Päivärinteen srk-salissa ja su 
16.11. klo 11.30–12.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Esikot-ryhmä 
ke 19.11. klo 10–11.30 srk-talon 
alakerrassa perheille, joille on 

syntynyt ensimmäinen lapsi. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta to 13.11. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
srk-salissa. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 14.11. klo 16–
18. Nuortenilta pe 14.11. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-

sa. Raamattupiiri rip-
pikoululaisille su 

16.11. klo 12–
13 srk-talon 
alakerrassa. 
Nuorten jou-
luleiri 29.–
30.11. Koorti-

lassa, ilm. Rai-
nerille.

Partio: Muhok-
sen Metsänkävijöiden 

sääntömääräinen syyskoko-
us to 13.11. klo 19 srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. Se-
la-lauluryhmän iltamusiikki 
pe 14.11. klo 19. Seurakunta-
piiri ti 18.11. klo 12. Lähetys-
lauluilta to 20.11. klo 18.30.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 13.11. klo 18.30 ompeluseu-
rat Pasolla ja Alasaarelalla. La 
15.11. klo 19 raamattuluokka- 

Sanajumalanpalvelus 
su 16.11. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski.
Messu su 16.11. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.

Toivevirsi-ilta to 13.11. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla. Ter-
vetuloa laulamaan yhdessä 
rakkaimpia virsiä.
Ehtoollishartaus pe 14.11. 
klo 13.30 Lepolassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 19.11. klo 
10.30 Murron kerhotilassa, 
Kauttaranta 12 A 2.
Hartaus ke 19.11. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 20.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuortenilta ti 18.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla ja to 
20.11. klo 18 Murron kerho-
tilassa.

Rippikouluryhmä III aloitus-
tapaaminen ti 18.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 13.11. klo 19 
Kujalalla, Karjakuja 3 ja Le-

Perhetapahtuma 
Temmeksellä 
lauantaina 22.11.
Tyrnävän seurakunta ja MLL:n Temmeksen osasto kut-
suvat kaikkia lapsiperheitä viettämään yhteistä päivää 
Temmeksen seurakuntatalolle ja Mäntyrinteen tiloihin.

Ohjelma: Yhteinen aloitus seurakuntatalolla, 
Petäjäsuvannontie 2
klo 10.00 Alkuinfo ja Perhejumis
klo 10.30 Vanhemmille: Luento, keskustelu / ”myön-

teisyys voimavaraksi lasten kasvatuksessa” 
(Mäntyrinne) Luennoitsija: Marika Salonur-
mi, psykoterapeutti jne.

klo 10.30 Lapsille: Omaa ohjelmaa, leikkiä, 
  laulua, askartelua (srk-talo)
klo 12.00 Ruokailu (srk-talo)
klo 13.00 Liikkuva Laulureppu esiintyy (Mäntyrinne)
klo 13.45 Kiitos ja kotiin

Ilmoittautuminen pe 14.11. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. (08) 5640 600. Ilmoittautua voi myös perhe-
kerhoissa. Tapahtumaan otetaan maksimissaan 30 lasta. 
Tapahtuma on perheille ilmainen.

Kastettu: 
Lenni Oliver Juusola, 
Reetta Alli Helena Syri. 
Kuollut: Raimo Vilho 
Johannes Pusula 70,
Paavali Henrik Leander 
Teräs 89.

Kastettu: 
Jaakko Reino 
Johannes Seppänen, 
Hilda Eliisa Timlin, 
Niilo Petteri Tölli.

Lapsenpäivän / viikon tapahtumat
Lapsuuteni muistot – tarinakammari srk-talossa ke 
19.11. klo 10–12, Kiisi Isotalo tarinoi. Puurotarjoilu. Satu-
kirjojen vaihtopöytä. 
Laulu kuuluu kirkkotiellä – laulu- ja tarinailta kirkossa ke 
19.11. klo 18. Tutustutaan lasten virsikirjan uusiin virsiin, 
mukana lapsikuoro ja tarinankertoja Kiisi Isotalo.
Kymppisynttärit seurakuntatalossa to 20.11. klo 18. Ko-
tiin on lähetetty kutsu, ilmoittaudu 14.11. mennessä www.
muhoksenseurakunta.fi/ sähköinen ilmoittautuminen. 
Parisuhdeilta/ romanttinen iltapala kahdelle pe 21.11. 
klo 18  seurakuntatalossa. Iltapalakortti 5 € / pari. Ilmoit-
tautumiset pe 14.11. mennessä Sirpalle, p. 050 3093 565. 

Kaikenikäisten retki Ylläkselle keväällä
Nyt porukalla helposti Lappiin! 
Teemme virkistysretken Ylläkselle pe–ma 10.–13.4.2015. 
Lähtö pe 10.4. klo 9 seurakuntatalolta, paluu ma 13.4. il-
lalla. Yöpyminen kahden hengen huoneessa Äkäshotellis-
sa. Muhoksen srk:n jäseniltä matkan hinta 300 € aikuisilta 
ja lisävuoteella 170 € lapsilta, muilta 330 € / 200 €. Hinta 
sisältää mm. matkat, ruuat matkalla, ryhmän omat ohjel-
mat, aamupalan, eväät aamupalalta (la–su), päivällisen, 
saunan ja majoituksen. Tiedustelut ja sitovat ilmoittau-
tumiset 17.–28.11. kirkkoherranvirastoon p. 08 5331 284.  
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma ja aika-
taulut ennen matkaa. 

iltakylät: 4.–6.-lk J. Toljamo, 
7.–8.-lk M. Toljamo, nuortenil-
ta Maria ja Kari Keränen. Su 
16.11. klo 12 pyhäkoulut: Kk-
Anttila Kaarre, Korivaara Ter-
ho, Pälli Soronen, Suokylä J. 
Räisänen. Klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 17.11. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ke 19.11. lauluseuraker-
ho; varttuneiden leiripäivä Sii-
katörmällä. To 20.11. klo 18.30 
raamattupiiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-

tys: To 13.11. klo 19 sisaril-
ta ry:llä. Pe 14.11. klo 19 ko-
tiompeluseurat: Hyrkki Luk-
ka, Huovila/Laitasaari Ka-
java. La 15.11. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 isojen 
raamattuluokka Toljamo ja 
nuortenilta Maria ja Kari Ke-
ränen. Su 16.11. klo 13 seurat 
ry:llä.  Ke 19.11. lauluseura-
kerho; varttuneiden leiripäi-
vä Siikatörmällä. To 20.11. klo 
10 perhekerho ry:llä. 

YV-starttipäivä 
perjantaina 21.11. klo 11–16 Lumijoella. 

Tutustutaan ensi vuoden keräyskohteisiin. 
Päivä on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

 
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä Riitalle, 

p. 044 7372 630.

pistöllä, Samettitie 9b. Seu-
rat su 16.11. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 14.11. klo 19 
Miinanpolku 2. Seurakunta-
päivä su 16.11. klo 16 ry:llä.

Mari ja Timo Rautio eli Liikkuva Laulureppu tulee 
Temmekselle laulattamaan ja leikittämään lapsia la 22.11. klo 13.

Adventtiyön 
valvojaiset 
29.–30.11. Tyrnävän srk-talolla

Tule yhdessä aloittamaan jouluun valmistautumista! 
Adventtiyön valvojaiset alkavat nuortenillalla (klo 
18). Valvomme adventin sanoman äärellä 
askarrellen, nauttien hyvästä seurasta, 
rentoutumisesta ja yllätysohjelmasta. 
Sunnuntaina lyhyt leirimme päättyy 
jumalanpalvelukseen Tyrnävän kirkossa. 

Ilmoittautumiset 24.11. mennessä 
Jossulle, p.  044 7372 632 tai 
johanna.rantala@evl.fi. 
Lisätiedot myös Jossulta. 
Leiri toteutuu, mikäli 
ilmoittautuneita 
on vähintään neljä (4).
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• Kiitos Rauhan Tervehdyksen 
nrossa 37 olleesta "Lihaa syövä 
heteromies" -jutusta. Hienoa, 
että on vielä olemassa miehiä, 
joilla on perusarvot kohdal-
laan. Äiti, isä ja koti ovat pa-
ras turva lapsille. Koti, uskon-
to ja isänmaa ovat arvoja, jot-
ka kantavat pitkälle.

PENTTI SEPPÄNEN 

• Sydämelliset kiitokset Tuiran 
seurakunnalle ”Pyhäinpäiväs-
tä pyhäinpäivään -iltakirkos-
ta”. Todella kauniisti ja hartau-
della toimitettu tilaisuus, jossa 
omaisetkin saivat oman osuu-
tensa tehtävistä. Vasta seura-
kuntaanne muuttaneena koin 
tilanteen syvästi.

OMAINEN

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 
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Ensimmäiset ja 
viimeiset

Tiedättehän kirkkokahvit? Tuon rattoisan tilai-
suuden, jonka seurakunta järjestää jumalan-
palveluksen jälkeen. Kirkkokahveilla saa tu-
rista ja porista, vaihtaa kuulumisia ja solmia 

tuttavuuksia, näyttäytyä ja esittäytyä.
Tätä kaikkea saa tehdä, kun ensin vain päästäisiin 

tarjoilutiloihin sisään. Tilan ovi saattaa olla leveä-
kin, mutta askel sisään tuntuu olevan hyvin vaikea 
ottaa. Se johtuu kirkkokansan nöyryydestä ja vaati-
mattomuudesta.

Kaikki alkaa jo kirkonpenkistä. Jumalanpalvelus 
on ohi ja väki kutsuttu kahville. Joissakin muissa 
maissa ja varsinkin Ruotsissa, jossa ihmiset arvosta-
vat itseään, kirkkokansa suorastaan rynnisi kahvil-
le. Mutta Suomessa ei käy niin.

Suomalainen haluaa näyttää kuinka nöyrä ja vaa-
timaton hän on. Hän jää kyttäämään, milloin toi-
set lähtevät kahville. Hän itse ei voi lähteä, sillä sil-
loin hän ei olisi nöyrä ja vaa-
timaton.

Sama on nähtävissä eh-
toollisella. Ihmiset vilkui-
levat ikuisuudelta tuntuvan 
ajan toisiaan, kunnes joku 
vanhus lähtee ehtoollisel-
le penkkiä kolluutellen. Sil-
loin muutkin uskaltautuvat 
pyhälle aterialle.

Kirkkokahvi-ilmiö on nähtävissä puhtaimmil-
laan Kastellin kirkossa Oulussa. Kirkkosali ja juhla-
huone ovat lähes vierekkäin, mutta silti monen aske-
leen päässä toisistaan.  Tilaratkaisu suorastaa huutaa 
nöyryyteen ja vaatimattomuuteen. 

Matkalla kahville on aivan pakko jäädä keskuste-
lemaan tuttavien kanssa, katsomaan pöydälle levi-
tettyjä esitteitä ja muita lippuja ja lappuja, pistäytyä 
vessaan, vaikka asiaa ei olisikaan tai hidastella as-
keliaan siinä toivossa, että joku astelisi nopeampaa.

Mutta ei auta. Yhden on aina oltava ensimmäi-
nen ja toisen viimeinen. Muistan erään ensimmäi-
sen, kookkaan miehen, joka oviaukkoa 
lähestyessään hidasti vienosti as-
keleitaan ja astui vavisten si-
sään. Hän oli menettänyt 
nöyryytensä.

PEKKA HELIN

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

Muista yhteystietosi!
Mikäli haluat tekstisi leh-
teen, muista laittaa mukaan 
myös oma nimesi ja yhteys-
tietosi. Tekstejä julkaistaan 
poikkeustapauksissa nimi-
merkillä, mutta tuolloinkin 
toimituksen tiedossa on olta-
va kirjoittajan yhteystiedot. 
Toimitukselle voi antaa pa-
lautetta nimettömästi netti-
sivujemme kautta www.rau-
hantervehdys.fi/palaute.

Seurakuntavaalien tee-
maan ”Tee kirkosta nä-
köisesi” on mahdotonta 
sitoutua, jos oman seu-

rakunnan ehdokasasettelu on 
mennyt pieleen. 

Olen aktiivisesti innostanut 
ystäviäni äänestämään vaaleis-
sa, ja olemme yhdessä etsineet 
toisillemme ehdokkaita vaali-
koneella ja Facebookissa. Jär-
kytykseksemme Oulujoen seu-
rakunnasta ei kuitenkaan löy-
tynyt lainkaan nuoria liberaa-
leja ei-oikeistolaisia ehdokkai-
ta, jotka olisivat seisseet tasa-
arvoisen avioliiton takana! 

Miksi liberaaleja ehdokkaita  
ei löytynyt joka seurakunnasta?

Äänestysaktiivisuuteen tämä 
vaikuttaa väistämättä. En to-
dellakaan usko liberaalien ää-
nioikeutettujen haluavan antaa 
ääntään ehdokkaille, jotka eivät 
puolusta tasa-arvoista avioliit-
toa juuri nyt, kun asia on erityi-
sen ajankohtainen ja kun myös 
kirkko osallistuu yhteiskunnal-
liseen debattiin.

Olen tilanteesta hyvin pa-
hoillani, koska olen kovasti pu-
hunut ystävilleni sen puolesta, 
että kyllä meidän kirkkomme 
on moniääninen ja että juuri 
meidän liberaalien pitää nyt ol-
la aktiivisia. Ystävistänikin oli-

si löytynyt mahdollisia ehdok-
kaita, jos olisimme voineet ku-
vitella tällaisen tilanteen synty-
vän Oulun kokoisen kaupun-
gin seurakunnassa 2000-luvun 
toisella vuosikymmenellä. 

Miten tasa-arvoisen kirkon 
asiaa ajavat oulujokelaiset nyt 
voivat toimia? Miten voi toimia 
paremman maailman ja kirkon 
puolesta, jos jo lähtökohtaises-
ti kirkko sulkee ovensa osalta 
meistä?

PÄIVI JOKINEN
Karjasillan seurakunta

Oulu

Suomalainen 
haluaa 
näyttää 
kuinka nöyrä 
ja vaatimaton 
hän on. 

Suomen lainsäädännössä 
on merkittävä epäkohta, 
joka mielestämme sotii 
avoimen ja ihmisoikeuk-

sia kunnioittavan yhteiskunnan 
perusperiaatteita vastaan.

Toisin kuin useimmissa EU-
maissa, Suomessa terveyden-
hoitohenkilökunnalla ei ole 
lakisääteistä oikeutta kieltäy-
tyä omantunnon syistä abortin 
suorittamisesta tai siinä avus-
tamisesta vaarantamatta työ-
paikkaansa tai etenemismah-
dollisuuksia uralla.

Abortti on yleismaailmal-
lisesti suuri eettinen ongelma. 
Abortin suorittaminen ei rin-
nastu millään tavalla yhteen-
kään toiseen sairaalassa suori-

Omantunnonvapaus 
terveydenhuollon henkilöstölle

tettavaan toimenpiteeseen. Ras-
kaudessa ei nimittäin ole kysy-
mys mistään naisen epänor-
maalista tai sairaasta tilasta, 
joka tarvitsisi ”parantaa”. Sen 
vuoksi sosiaalisista syistä ke-
nenkään ei pitäisi joutua teke-
mään aborttia tai avustamaan 
siinä – ainakaan julkisessa ter-
veydenhoidossa. 

Sosiaaliseen hätään löytyy 
muita ratkaisuja, kuten odotta-
van äidin ja myöhemmin lapsen 
ja hänen läheistensä henkinen, 
käytännöllinen ja taloudellinen 
tuki sekä adoptiomahdollisuu-
den pitäminen esillä. 

Abortti voi joskus olla ai-
heellinen, jos ilman sitä mene-
tetään sekä äiti että lapsi. 

Tämän lainsäädännöllisen 
epäkohdan korjaamiseksi on 
tehty kansalaisaloite. Laajem-
mat perustelut aloitteen yksi-
tyiskohdista löytyvät osoittees-
ta omantunnonvapaus.fi.

MAIJA KOIVU
 lääket. lis.

INKERI HÄNNINEN
 sairaanhoitaja

LEENA KOSONEN
 terveydenhoitaja

RIITTA LAHDENSUO
psykiatrinen sairaanhoitaja

Jyväskylä                


