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Siikalatvan 
suntiot jäävät 

eläkkeelle

Elämä jatkuu eron jälkeen. Sivu 6
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Seurakunnissa tehdään paljon hyvää auttamistyötä, josta 

hyötyvät tavalliset ihmiset.

Yksi esimerkki tästä on kirkon perheneuvonta, joka 

juhlii tällä viikolla 70-vuotispäiviään eri puolilla maata.

Kirkon perheneuvonnan perustehtävä on tarjota amma-

tillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysy-

myksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Palvelu on asiakkaille maksutonta, ja apua voi 

hakea, vaikkei kirkkoon kuuluisikaan. Keskustele-

maan saa tulla parin kanssa yhdessä tai yksin.

Kirkon perheneuvonta on arvostettu palvelu, 

jonka kysyntä esimerkiksi Oulussa on kasvanut vuo-

si vuodelta. Myös miehet ovat löytäneet palvelun ja ottavat 

entistä rohkeammin yhteyttä parisuhteen ongelmissa.

Ajan saa yleensä parin kolmen viikon päähän ja kriisitilanteis-

sa jo aiemminkin. Vuorovaikutusongelmat, uskottomuus ja ero-

kysymykset ovat tavallisimpia syitä hakeutua perheneuvojan luo.

Apua hakevat entistä nuoremmat parit, mutta tutkimus-

ten mukaan pariterapiaan tullaan usein vuosia liian myöhään. 

Apua kannattaisi hakea, vaikka vain toinen puolisoista olisi 

tyytymätön suhteeseen.

Usein puhuminen auttaa ja parisuhteen ongelmat ratkea-

vat. Aina elämässä kaikki ei kuitenkaan suju käsikirjoitusten 

mukaan, vaan monet parit päätyvät eroon.

Silloinkaan kirkko ei hylkää. Esimerkiksi Oulun 

seurakuntien perheneuvonta järjestää erotilan-

teeseen joutuneille ihmisille eroryhmiä keväisin 

ja syksyisin.

Ryhmiin osallistuu jätettyjä, jättäjiä ja yhdes-

sä sopien eronneita. Jokainen ero on erilainen, 

eikä jättäjänkään osa ole helppo.

Tärkeintä ryhmässä on vertaistuki. Se antaa voimaa ja 

uskoa tulevaisuuteen. Elämä ei pääty eroon, vaikka aluksi sil-

tä tuntuisi.

Useimmat ryhmiin osallistuneet ovat selvinneet erosta 

eteenpäin, vaikka surutyö voi jatkua vuosia.

VANHEMMITEN MINUSSA on vahvistunut 
tunne, että joulu on uuden toivon juhla. 
Jouluna toivotaan, että pienen vastasyn-
tyneen lapsen kautta tulisi uusi aika, tu-
lisi armo.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien 
suojelija 2014, presidentti Tarja Halonen 

Kajaanin seurakuntalehdessä 19.11. 

IHMISELLÄ TULEE OLLA oikeus vakau-
mukseen sekä oikeus kieltäytyä työtehtä-
västä, jonka suorittaminen on täysin vas-
toin tätä vakaumusta. 

Toisaalta tästä pitää ilmoittaa työnan-
tajalle suoraan ja avoimesti, mielestäni jo 
työhönottotilanteessa, jos on selvää, et-
tä tehtävänkuvaan saattaa sisältyä tällai-
sia tehtäviä. Työnantaja voi sitten arvioi-
da, kannattaako palkata henkilöä, joka ei 
välttämättä voi suorittaa kaikkia työnku-
vaan kuuluvia tehtäviä.

Raskaudenkeskeytyksiä tehdään myös 
kiireellisinä tapauksina, joissa äidin hen-
ki on vaarassa. Tämän takia sairaaloiden 

tulee taata, että paikalla on aina henkilö-
kuntaa, joka voi keskeytyksen suorittaa. 
Aborttia vastustava henkilö voisi siis edel-
leen kouluttautua alalle, mutta samalla 
hän ottaa riskin, ettei häntä palkata, sillä 
hän ei pysty suoriutumaan kaikista mah-
dollisista työtehtävistä.

Jaakko Kölhi Uuden Suomen blogissa  18.11. 

APOSTOLI PAAVALIA vapaasti mukail-
len: ”Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiin-
ni, jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, 
niin älkää vastatko pahaan pahalla. Roh-
kaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, autta-
kaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ih-
misiä.”

Pitkää kirkon ovia auki riittävän laveas-
ti, jotta sinne on jokaisen helppo tulla. Pi-
täkää kattoa tarpeeksi korkealla, jotta kir-
kossa on jokaisen hyvä olla.

Oppilaitospastori Virpi Sillanpää-Posion
terveiset uusille kirkon luottamushenkilöille 

Sielun silmin -blogissa 10.11.

Ongelmista kannattaa puhua ajoissa

Kotoa kouluun

Seisahdan taidekaupan ikku-
naan asetetun taulun ääreen: 
1970-luvun maisemasta nou-
sevat jylhän kivitalon punaiset 

kattotornit – lukioni. 
Palaan nuoruusvuosiini. Keski-

koulun, nykyisen peruskoulun 5.–9. 
luokkaa vastaavan oppivelvollisuus-
osuuden, jälkeen ei ulottuvillani ol-
lut oppilaitosta, johon olisin voinut 
mennä  muuttamatta kotoa. Millaista 
olikaan lähteä pienestä pitäjästä kau-
punkilukiolaiseksi? 

Maineikkaaseen kouluun tulo in-
nosti ja sai aikaan odotuksia, kunnes 
– ensimmäinen koeviikko oli ovel-
la... Jännityksen hyökyaalto löi koti-
ikävän, joka ajoi lu-
kiota aloittavan pa-
kenemaan kotiin 
maalle. Myöhem-
min tyttö tuli ta-
kaisin kouluun ja 
valmistui sieltä yli-
oppilaaksi silloisten 
luokkatovereitten-
sa tahtiin. Taukotalvena haihtuneita 
opiskelukäytänteitä oli kuitenkin vai-
kea palauttaa.

Selaan pienen maaseutulukion 
opinto-ohjaajan tekemää kyselytutki-
musta, johon muutamaa vuotta aiem-
min koulusta valmistuneet ovat voi-
neet vastata nimettöminä. Kysymyk-
seen ”Millaiset muistot jäivät sinulle 
päällimmäiseksi lukioajoista?” oli tul-
lut neutraaleja vastauksia 29%, kieltei-
siä 7% ja myönteisiä 64%. Vaikka ky-
seessä ei olekaan tieteellisen tarkka 
tutkimus, kiinnittää huomion posi-
tiivisten  muistojen osuus: lähes 2/3! 
Vastauksissa toistuu muun muassa: 
”Sai kulkea kouluun kotoa käsin.” 

Jos alaikäisellä on esimerkiksi 
paikkakunnan vaihtoa vaativa har-
rastus, nuori kypsä lähtemään ko-

Aatoksia Muut mediat

Millaista olikaan 
lähteä pienestä 
pitäjästä kaupunki-
lukiolaiseksi? 

toa omiin oloihinsa ja perheellä va-
raa lähetettää lapsi maailmalle, mik-
sipä vastustaa muuttoa. Mutta myös 
niiden 15–16 -vuotiaiden, jotka jäävät 

peruskoulun jälkeen asu-
maan kotiin, pitäisi saada 
nykytapaan jatkaa opinto-
jaan sieltä pitäen, ilman vä-
livuosia. 

Huoli kotoa käsin kou-
luun -kulkemismahdolli-
suuden poistumisesta ak-

tivoituu aikana, jolloin käydään kes-
kustelua lukioverkon harventamisesta. 

 Menen sisään taideliikkeeseen. 
Tauluista pitävänä olen joskus jäänyt 
harmittelemaan tekemättä jäänyttä 
kauppaa, niinpä katselemani akva-
relli pakataan matkaani. 

Kotiin tultuani ripustan pieneh-
kön koulutaulun samalle seinälle, jol-
le jo aiemmin olen hankkinut suuren 
mustavalkoisen ilmavalokuvan lap-
suuskodistani. 

Toista seinää koristavat perheem-
me lasten, pienistä  maaseutulukiois-
ta kirjoittaneiden, värikkäät ylioppi-
laskuvat. 

AINO MARTTILA
Kirjoittaja on Kärsämäen lukion 

äidinkielen ja psykologian lehtori, 
joka asuu Siikalatvan Kestilässä.

Elämä ei pääty 
eroon, vaikka 
aluksi siltä 
tuntuisi.

Hylätyt äänet vähennettävissä

1. Mitä seuraavissa vaaleissa pitäisi tehdä toisin?
2. Miten äänestysprosentti saataisiin nousemaan?

JUHANI LAVANKO 
Karjasillan seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti

1. Äänestäjät valittivat jonoista vaalipäivänä Karjasillan 
kirkossa. Jonot johtuivat siitä, että vaalilautakuntamme 
oli tarpeeseen nähden liian pieni. Ensi kerralla pitää ol-
la riittävästi toimihenkilöitä sekä ennakkoäänestyksessä 
että vaalipäivänä, jolloin vältytään ruuhkilta.
2. En pidä alle 18-vuotiaiden alhaista äänestysintoa huo-
lestuttavana asiana. Äänestäminen ei ole ainoa tapa vai-
kuttaa. Kirkon elämään ja toimintaan voi vaikuttaa osal-
listumalla. Jos et ole äänestänyt, et suinkaan ole osaton. 
Äänestysprosentti on äänioikeutettujen valinta.

MARI LEPPÄNEN
pastori, seurakuntavaalien 2014 projektipäällikkö

1. En usko, että kukaan voi tehdä mitään sellaista seuraa-
viin vaaleihin mennessä, joka räjäyttäisi äänestysprosen-
tin uusille lukemille.
2. Toivon, että seuraavissa kirkollisissa vaaleissa on käy-
tössä sähköinen äänestys. 

Yksi vaalilippu kahden sijaan seurakuntayhtymissä 
saattaisi selkeyttää äänestämistä, mutta ennen muuta hy-
vä ehdokasasettelu tuo vilkkautta vaaleihin.

Ehdokkaiksi tarvitaan monenkirjava joukko ihmisiä. 
Ehdokkaiden jako pelkästään konservatiiveihin ja libe-
raaleihin ei tee hyvää kirkolliselle keskustelulle.

Kahdella lipulla 
äänestäminen 
seurakuntayhtymissä 
aiheuttaa runsaasti 
hylättyjä ääniä 
seurakuntavaaleissa. 
Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousedustajilla 
on monia ideoita 
ongelman helpottumiseksi. 
Äänestyskoppiin yksi lippu 
kerrallaan, he vinkkaavat.

Yli 8 000 hylättyä ääntä 
seurakuntavaaleissa aihe-
uttaa päänvaivaa kirkon 
päättäjille. Oulun hiip-

pakunnan kirkolliskokousedus-
tajilla on ideoita, miten äänestä-
mistä voitaisiin helpottaa Oulun 
kaltaisissa seurakuntayhtymissä.

– Äänestyslippuun voitaisiin 
laittaa kaksi ympyrää ja toisen 
viereen isolla teksti kirkkoval-
tuustoon ja toisen viereen mer-
kintä seurakuntaneuvostoon, 
Janne Kaisanlahti Kemijärvel-
tä kehittelee ratkaisua vaalitavan 
yksinkertaistamiseksi.

Seurakuntayhtymässä äänes-
täjä saa äänestyskoppiin mu-
kaansa kaksi lappua. Toisella niis-
tä hän äänestää henkilöä kirkko-
valtuustoon ja toisella seurakun-
taneuvostoon.

Yksi äänestyslippu
kerrallaan
Oululaisedustaja Antero Aak-

ko peräsi vaalien selkeyttämistä 
marraskuun alussa kirkolliskoko-
uksen syysistunnossa. 

Aakko itse kehittelisi kahden 
vaalin ideaa. Ensimmäisessä äänes-
tyksessä valittaisiin henkilö kirk-
kovaltuustoon, ja vasta sitten ää-
nestäjälle annettaisiin äänestyslip-
pu seurakuntaneuvoston vaaliin.

– Valtuustoon äänestetäisiin 
eri äänestyskopissa kuin seura-
kuntaneuvostoon, Aakko suun-
nittelee.

Myös kokkolalainen Juhani 
Paananen pitäisi hyvänä, jos ää-

nestyspaikalla voisi olla koppei-
neen ja uurnineen kaksi eri ää-
nestysketjua. Äänestäjä kulkee 
ne peräkkäin läpi siten, että en-
simmäisen ketjun vaalivirkailija 
antaa toisen äänestyslipun vasta 
sitten, kun ensimmäinen äänes-
tys on hoidettu. 

Iiläinen Antti Savela uskoo, 
että äänestämistä helpottaisi, jos 
henkilöllä, joka on ehdokkaana 
sekä seurakuntaneuvostoon et-
tä yhteiseen kirkkovaltuustoon, 
olisi molemmissa vaaleissa sama 
numero. 

vaihtelee kohtalaisesti seurakun-
tayhtymien välillä. 

Hylättyjen äänien määrä on 
onnistuttu pitämään siedettäväl-
lä tasolla muutamissa yhtymissä 
muun muassa hyvän tiedottami-
sen avulla, hän muistuttaa.

RIITTA HIRVONEN

Oikaisuja

Viime lehden vaalitulospa-
kettiin oli jäänyt muuta-
mia virheitä.

Viimeisenä Hailuo-
don kirkkovaltuustoon valittu oli 
lehdessä virheellisesti Miia Paa-
so, kun oikea henkilö on Airi Si-
pilä. Molemmat saivat yhdeksän 
ääntä, ja arvonnassa Airi Sipilä sai 
paikan.

Oulun seurakuntien yhtei-
sen kirkkovaltuuston tuloslistas-
ta Tuiran seurakunnan kohdalta 
puuttui yhden listan nimi. Säde 
Pokka ja Pertti af Hällström va-
littiin Toimivat Seurakuntalaiset 
-listalta. Lisäksi af Hällströmin 
etunimi oli kirjattu erheellisesti 
muotoon Pentti. 

Jussi-Pekka Honkanen Tyrnä-
vältä valittiin kirkkovaltuustoon 
Perus-seurakuntalaisten ehdo-
kaslistalta.

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

PERTTI HAIPOLA
Tuiran seurakuntaneuvoston jäsen 2015–2018

1. Seurakuntavaalien kahden lipun äänestyskäytäntöä seu-
rakuntayhtymissä pitäisi ehdottomasti muuttaa. Järjestel-
mä, jossa valitaan samalla kertaa – kahdella eri äänestys-
lipulla – edustajat sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon et-
tä seurakuntaneuvostoon, pettää äänestäjät ja ehdokkaat. 
2. Kirkko pitäisi tuoda ihmisten luo. Esimerkiksi Italias-
sa papit ovat koko ajan kansan keskellä. Suomessa” kel-
lon lyödessä neljä” papit ottavat sokeripalan pois virka-
paidastaan. 

Jos ei käy kirkossa, pappeja on vaikea oppia tuntemaan. 
Kirkko voisi jalkautua joka päivä jollakin tavoin.

Hyvä tiedotus 
parantaa tilannetta
Oululaisen kirkolliskokous-
edustaja Katariina Pitkäsen 
mielestä kirkossa tulisi erityi-
sesti keskustella, olisiko seura-
kuntayhtymissä mahdollista va-
lita yhteisen kirkkovaltuuston 
jäsenet muulla tavalla kuin suo-
ralla vaalilla.

– Asiasta pitää puhua vielä ker-
ran ennen seurakuntarakenteen 
uudistusta. 

Sodankyläläinen Juha Kulti-
ma toteaa, että hylkäysprosentti 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ha nnu J u ko la

KOONNUT: PEKKA HELIN, RIITTA HIRVONEN, HELI VÄYRYNEN

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään neljän vuoden kuluttua. Asiantuntijoilla 
ei ole poppakonstia äänestysprosentin nostamiseksi, mutta yksi vaalilippu 
kahden sijaan seurakuntayhtymissä voisi selkeyttää äänestämistä.

Miten äänestysprosentti nousisi?

Seurakuntayhtymien kahden äänestylipun käytäntö seurakuntavaaleissa aiheuttaa harmillista sekaannusta joka kerta.
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Ateismin 
edustajat
saavat 
huomiota
Ateismin syntyä, historiaa ja 
nykyisyyttä tutkinut uskon-
totieteen tohtorikoulutettava 
Mikko Sillfors sanoo, että uu-
sateismista on nimestään huo-
limatta vaikea löytää sisällölli-
sesti mitään radikaalisti uut-
ta perinteiseen ateismiin ver-
rattuna.

– Merkkejä naturalismista 
eli yliluonnolliset tekijät hyl-
käävästä ajattelusta sekä sii-
hen liittyvästä ateismista löy-
tyy jo antiikin ajalta esimer-
kiksi Kreikasta ja Intiasta, Sill-
fors muistuttaa.

Sillfors näkee, että ateismin 
yleistymistä selittävät useat sa-
manaikaiset sosiokulttuuriset 
vaikuttimet. 

– Vauraus, turvallisuus, 
luonnosta eriytyminen, us-
konnonvapaus, naturalistis-
ten selitysten olemassaolo il-
miöille, tieteellinen koulu-
tus, uskonnon ja valtion liiton 
heikkeneminen sekä ateisti-
sen uskontokritiikin näkyvä 
läsnäolo kulttuurissa, Sillfors 
luettelee.

– Merkittävä vaikutus on 
myös internetillä ja sosiaali-
sella medialla, joiden avul-
la ateismia ja uskontokritiik-
kiä voidaan helposti ja nope-
asti levittää.

Sillfors myös arvelee, että 
"kärkäs uskontokriittinen uu-
sateismi ja sen edustajat vain 
tuppaavat saamaan mediassa 
eniten huomiota".

Vene-tyylinen 
arkku tarjolla 
Tulevaisuudessa vainaja voi 
tulla halutessaan haudatuk-
si, jos ei nyt veneessä, niin ai-
nakin veneenmuotoisessa ar-
kussa.

Veneen muotoinen ark-
ku, Venho, ollaan laittamas-
sa tuotantoon. Venho on Ra-
tia Brand Co Oy:n ja suoma-
laisen arkkuvalmistaja SHT-
Tukku Oy:n yhteistyönä syn-
tynyt virtaviivainen, veneen 
muotoinen arkku. Sen ovat 
suunnitelleet Ristomatti Ra-
tia ja Eeva Backman. 

Arkussa kiteytyy karun 
kaunis luonto ja myrskyävän 
meren sitkeys, mutta samalla 
viimeisen matkan lopullisuus 
ja tyyneys", todetaan Venhos-
ta kertovassa esitteessä. 

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.
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Huuhaajuttu Jeesuksen ihmeteosta 
levisi sosiaalisessa mediassa

Italialainen historioitsija Igna-
zio Perrucci on löytänyt Vati-
kaanin arkistosta pergamentti-
kirjoituksen, jonka laati 2 000 

vuotta sitten elänyt roomalainen 
Marcus Velleius Paterculus. Hän 
kertoo nähneensä, kuinka muu-
an Iêsous de Nazarenus herätti 
eloon kuolleena syntyneen lap-
sen muinaisessa Palestiinassa.

Paterculus oli tunnettu roo-
malainen historioitsija, joten Per-
rucci innostui nähdessään  perga-
mentin. Luettuaan tekstin histo-
rioitsija alkoi todella käydä kier-
roksilla.

Jos kyseessä on Jeesus Nasare-
tilainen ja pergamentti aito, Per-
rucci on tehnyt löydön, jolla ei ole 

vertaistaan tieteen historiassa: 
vanha kirjoitus sisältäisi ensim-
mäisen silminnäkijäkuvauksen 
Jeesuksen tekemästä ihmeestä.

Valitettavasti pergamentti ei 
ole aito, sillä sitä ei ole olemas-
sakaan. Koko juttu on sepitetty. 
Sen takana on hupisivusto World 
News Daily Report, joka myöntää 
itsekin kirjoittavansa huuhaa-
ta. Silti sosiaalinen media kohisi 
jokin aika sitten jutusta, joka oli 
täyttä fiktiota.

World News Daily Report kir-
joittaa potaskaa aidolla ja uskot-
tavalla uutiskielellä. Viime ai-
koina se on kertonut, että Lenin 
oli saksalainen agentti.  Muu-
an mies oli puolestaan tipahta-

nut 49. kerrok-
sesta, mutta oli 
enkelten avitta-
mana selvinnyt 
hengissä.

Sivusto ker-
too myös arke-
ologien löytäneen 
vedenalaisia viittei-
tä muinaisten egypti-
läisten armeijasta, siitä samas-
ta, jonka Jahve hukutti Punaiseen 
mereen.

Oman ilmoituksensa mu-
kaan World News Daily Report 
on amerikkalaisjuutalainen sio-
nistinen sanomalehti, joka toimii 
Tel Avivissa. Sen missio on ker-
toa raamatullisen arkeologian 

löydöistä ja planeettamme mys-
teereistä.  Lehti väittää henkilö-
kuntaansa kuuluvan muun mu-
assa Israelin tiedustelupalvelun 
Mossadin entisiä agentteja. 

PEKKA HELIN

Lähde: World News Daily Report

”Avoin syntien tunnustaminen on radikaalia”

Naisten päivässä sai tuntea vihaa, iloa ja surua

Millaista on naisen viha, 
suru ja ilo?

Tätä kysymystä 
pohdittiin Maikkulan 

kappelissa perinteisessä Naisten 
päivässä viime lauantaina. Päi-
vän aihe “tunteva nainen” nos-
ti myös tilaisuuteen osallistujien 
tunteet pintaan.

– Tämä on ollut voimakas päi-
vä, tapahtumaa juontanut pasto-
ri Satu Kreivi-Palosaari kertoo.

– Pääsimme täällä käsiksi 
omiin tunteisiimme.

Yhdessä oleminen 
hoitaa
Aihetta käsiteltiin päivän aika-
na laulujen, runojen ja keskuste-
lun kautta. Tilaisuuden pääpu-
hujat johdattelivat aiheeseen fak-
tojen ja henkilökohtaisten koke-

musten avulla sekä bibliodraa-
man keinoin.

Sirkka Alatalo on kokenut 
Naisten päivän kävijä. Hänen 
mukaansa tapahtumat ovat joka 
kerta yhtä hoitavia.

– Maailmassa on niin paljon 
fiksuja naisia ettei tosikaan, hän 
iloitsee.

– Vaikka emme tunne toisiam-
me, osallistujilla on hyvä me-
henki.

Lapsenlapsensa kanssa tapah-
tumaan tullut Päivi Peltola iloit-
see monipuolisesta osallistujajou-
kosta.

– On hienoa, että täällä on eri-
ikäisiä naisia erilaisista taustoista. 
Näiden naisten ajatuksista ja ko-
kemuksista saan uutta näköalaa 
omaan elämääni.

Tunteet kuuluvat 
kristinuskoon
Kreivi-Palosaari kokee tunteiden 
olevan tärkeä aihe.

– Kristinuskon keskeisenä sa-
nomana on mahdollisuus tuntea 

surua armollisessa ilmapiirissä. 
Kun on saanut tuntea surua Kris-
tuksen läsnäolon varassa, voi tun-
tea myös iloa.

Vihasta puhutaan vähemmän 
kirkon piirissä, mutta Kreivi-Pa-

losaaren mukaan sen käsittelemi-
nen on tärkeää.

– Suru ja viha ovat kuin kakso-
set. Ne liittyvät toisiinsa tiiviisti. 

Naisten päivässä ei haluttu ot-
taa kantaa siihen, ovatko miesten 
ja naisten tunteet erilaisia tai il-
maistaanko ne eri tavalla. Kreivi-
Palosaari kuitenkin arvelee, että 
naisten omalle tapahtumalle on 
tarvetta.

– On tärkeää, että me naiset 
saamme puhuttua omista asiois-
tamme.

Myös Alatalo ja Peltola iloitsi-
vat Naisten päivästä.

– Tapahtumasta jäi päällim-
mäiseksi toivon näköala ja ilo 
kristittynä olemisesta, Peltola 
kertoo.

KAISA ANTTILA

Pahuus ei pesi vain Isis-
joukkojen terroristeissä, 
vaan jokaisessa meissä. 
Näin toteaa professori 
Jaana Hallamaa.
Ensi sunnuntai on 
kirkkovuodessa 
tuomiosunnuntai. 
Raamatun mukaan 
maailman päättyessä 
kaikki ihmiset kootaan 
Kristuksen tuomioistuimen 
eteen. Toiset pääsevät 
iankaikkiseen elämään 
ja toiset tuomitaan 
kadotukseen.
  

Kun rikollisryhmä sieppaa 
koulutyttöjä tai terroristi-
järjestö surmaa eri uskon-
toon kuuluvia, on help-

po sijoittaa pahuus itsensä ulko-
puolella jonnekin Jumalasta piit-
taamattomaan, syntiseen maail-
maan.

Helsingin yliopiston professori, 
TT Jaana Hallamaa, tekevätkö 
pommittajat, sieppaajat ja terro-
ristit sellaisia tekoja, joihin me 
tavalliset ihmiset emme pysty?

Pahuus on jatkumo, jonka toi-
sessa päässä ovat hirmuteot, ku-
ten terrorismi. Toisessa päässä on 
arkipäivän pahuus: ilkeät sanat, 
vähättely tai koulutoverin kiusaa-
minen. 

Ääritekoihin ei syyllistytä vä-
littömästi vaan vähitellen. Väki-
valtaan turvautumiseen tottuu. 
Kun kynnys on ylitetty, jatkami-
nen käy yhä helpommaksi. Suu-
rin osa pommittajista, sieppaajis-
ta ja terroristeista on alkuaan sa-
manlaisia, tavallisia ihmisiä, ku-
ten mekin.

Onko mielestäsi mahdollista 
nähdä terroristissa jotain muu-
takin kuin se ääretön pahuus, 
joka tuo heidät uutisotsikoihin?

Terroristit ovat ihmisiä ja ter-
rorismin taustalla on monenlaisia 
syitä. Niiden selvittäminen ja ym-
märtäminen on tärkeää, jotta ter-
rorismia voidaan ehkäistä. 

Väkivalta on aina pahaa koh-
teen kannalta, vaikka sitä käyttä-
vä perustelee tekoaan hyvillä ta-
voitteilla. 

On tärkeää, että eri yhteisöt ja 
me jokainen etsimme, tuemme ja 
ylläpidämme väkivallattomia kei-
noja ratkaista ristiriitoja.

Pahuus on ihmisten yhteistä his-
toriaa. Mikä muu? Onko yhteistä 
osaamistamme kyky tehdä hyvää?

Pahuus on ihmisten yhteistä 
historiaa, mutta myös hyvän te-
keminen on ihmisten yhteisen 
kertomuksen kestoaihe. Hyvää 
on nytkin kaikkialla arjessamme. 

Hyvää voi vahvistaa huomioi-
malla se, kiittämällä ja antamalla 
siitä tunnustusta.

Maailmassa, jossa turvaudu-
taan väkivaltaan, on vaikea sel-
vitä pelkästään väkivallattomin 
keinoin. Jokainen voi kuiten-
kin omassa arjessaan ja työssään, 

kansalaistoiminnassa tai poli-
tiikassa, pyrkiä yhdessä muiden 
kanssa siihen, että erimielisyydet 
ja eturistiriidat ratkaistaan rau-
hanomaisesti, oikeudenmukai-
sesti ja reilusti. 

Tekeekö meille ihmisille hyvää 
vai pahaa se, että tunnustamme 
avoimesti jumalanpalveluksen 
synnintunnustuksessa kyvyttö-
myytemme elää oikein; rakasta-
en ja välittäen, kuten Raamattu 
opastaa?

Synnintunnustus on yhteisen 
ihmisyyden ja ihmisten välisen 
kohtalonyhteyden tunnustamis-
ta: meidät on kutsuttu tekemään 
hyvää toisillemme, mutta epäon-
nistumme monin tavoin.  

On vaikea tunnustaa omat vir-
heensä ja vielä vaikeampaa on sa-
noa tehneensä väärin ja aiheutta-
neensa muille vahinkoa. 

Aikuinen vastuun ottaminen 
ja kantaminen edellyttävät kui-
tenkin, että näemme omat puut-
teemme emmekä etsi syitä ulko-
puoleltamme.

Politiikasta ja työelämästä on 
tuttua se, etteivät ihmiset herkäs-
ti myönnä virheitään. Tätä taus-
taa vasten on hätkähdyttävää ja 
suorastaan radikaalia, että syn-
nintunnustus kuuluu jokaiseen 
jumalanpalvelukseen.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Muhoksen seurakunnan 
kappalainen Tarja Pyy 
vastaa Rauhan 
Tervehdyksen väitteisiin 
tuomiosunnuntaista.

Tuomiosunnuntain nimi tulisi 
vaihtaa liian pelottavana.

Elämään ei kuulu vain kivo-
ja asioita, vaan se sisältää myös 
suoranaista pahuutta. Jo lapsi 
osaa tehdä vääryyttä, jos hän-
tä ei neuvota tasapuolisuuteen. 
Aikuisena ihminen vastaa va-
linnoistaan, myös vääristä. Sik-
si ilman tuomioita ei ole oikeu-
denmukaisuutta. 

Tuomio-sanan kuuluisi pe-

lottaa vain sitä, joka pelkää oi-
keudenmukaisuuden toteutu-
mista maailmassa. 

Minusta "sallitaan kaikki" 
-sunnuntai olisi paljon pelotta-
vampi ja kauheampi päivä. Elä-
mässä pitää olla pelisäännöt, 
jotka koskevat kaikkia.

Maailman päättymistä Juma-
lan langettamaan tuomioon on 
liian vaikea ymmärtää.

Väitteessä on kolme isoa asi-
aa: maailmanloppu, Jumala ja 
viimeinen tuomio. Kaikista löy-
tyy kirjallisuutta pienen kirjas-
ton verran. 

Koska käsitykseni on rajalli-
nen, olen ihmetystä täynnä: Mi-

Sallitaan kaikki -sunnuntai peittoaisi kauheudellaan tuomiosunnuntain
tä kaikkea tämä voi tarkoittaa? 

Siinä riittää pohtimista elä-
mäntyöksi, kuten jotkut oppineet 
ovat tehneet, eikä aiheesta voida 
silti sanoa viimeistä sanaa.

Helvetti ja taivas ovat jo maan 
päällä.

Missä taivas on? Taivas on siel-
lä, missä Jumala on. Siksi ajatte-
len, että täältä maan päältä voi 
löytää jo palan taivasta. 

Missä helvetti on? Se on kink-
kisempi kysymys. Se on paikka, 
missä Jumalan läsnäoloa ei ole. 
Tällä hetkellä sellaista paikkaa ei 
ole maan päällä, vaikka välillä sil-
tä tuntuu vahvasti. 

Pahuuden keskellä on edelleen 

aina mahdollisuus löytää toivo ja 
uusi alku.

Helvetti voisi olla sitä, ettei toi-
voa enää ole. Nyt toivon voi löy-
tää, vaikka siltä ei tuntuisi.

Hyvää tekemällä ei voi välttyä 
Jumalan tuomiolta, vaan hyvää 
on tehtävä lähimmäisten vuoksi.

Hyvän tekeminen ei vaiku-
ta millään tavalla Jumalan tuo-
mioon. Vanhassa lasten laulus-
sa kysytään, milläs minä pääsen 
taivaaseen. Laulun lopussa tode-
taan: Uskomalla Jeesukseen. 

Niin helppoa ja vaikeaa se on. 
Tärkeintä on se, mitä olemme, ei-
kä se mitä teemme ja miten hyvin 
siinä onnistumme. 

Päivi Peltola otti mukaansa 2-vuotiaan lapsenlapsensa Ellen Gäddnäsin.

K a i s a  A n t t i l a

Jaana Hallamaa

Tällaisena kelpaamista Juma-
lalle kutsutaan armoksi. 

On vaikea 
tunnustaa omat 
virheensä ja vielä 
vaikeampaa on sanoa 
tehneensä väärin 
ja aiheuttaneensa 
muille vahinkoa. 

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

Kirkkomaalari Mikael Toppelius  on kuvannut Haukiputaan kirkossa puhuttelevasti viimeisiä aikoja. 

Tarja Pyy on Muhoksen kappalainen.

Tyrnävän seurakunnan 
kirkollisveroprosentti  
nousee ensi vuonna 
1,75:stä 1,90:een. Kirk-

kovaltuusto päätti korotukses-
ta viime viikon tiistaina kirkko-
neuvoston ehdotuksesta.

– Keskustelu oli valtuustossa 
vilkasta ja monipuolista. Kaksi 
vastaesitystäkin oli, mutta kum-
paakaan ei kannatettu. Veropro-
sentti hyväksyttiin ilman äänes-
tystä, kertoo kirkkoherra Timo 
Liikanen.

Viimeksi Tyrnävän seura-
kunnan tuloveroprosenttia 
nostettiin vuonna 1980 1,5:stä 
1,75:een. 

Veroprosenttia korotettiin 
ennen kaikkea kahdesta syystä.

– Ensiksikin olemme viime 
vuosina panostaneet seurakun-
nan toimintaan, muun muassa 
perustamalla uuden viran nuo-
risotyöhön. Haluamme pitää 
huolta, että seurakunnalla on 
myös tulevaisuudessa riittävät 

Kirkollisvero 
nousee Tyrnävällä

taloudelliset resurssit toimin-
nan toteuttamiseen eri-ikäis-
ten seurakuntalaisten parissa. 
Toiseksi seurakunnan taloutta 
tiukentaa ensi vuodesta alkaen 
seurakuntatalon vanhan puo-
len uudisrakentaminen, Liika-
nen selostaa.

Tyrnävän seurakuntatalon 
vanha puoli kärsii kosteusvau-
rioista. Ongelmia on ala- ja ylä-
pohjassa sekä sisäilmassa. Kun-
totutkimuksen mukaan vanhan 
korjausaste on ainakin 75 pro-
senttia, joten korjaaminen ei 
Liikasen mukaan ole järkevää. 
Parhaillaan viimeistelläänkin 
vanhan puolen korvaavan uu-
disrakennuksen hankesuunni-
telmia. Ne tulevat joulukuussa 
valtuuston käsittelyyn. 

– Rakennushankkeen toteu-
tusvaihe alkaa tämän hetken 
tietojen mukaan loppukeväästä 
2015, Liikanen sanoo.

PEKKA HELIN

Kansalaisaloite hoitohen-
kilökunnan omantun-
nonvapauden puolesta 
on saavuttanut vaaditta-

vat 50 000 kannatusilmoitusta. 
Aloitteen mukaan terveyden-
huollon henkilökunnalla tulee 
olla lakisääteinen oikeus eettisen 
tai uskonnollisen vakaumuksen 
perusteella kieltäytyä raskau-
denkeskeytyksestä.

Asiasta kertoi tiistaina muun 
muassa verkkolehti Seurakunta-
lainen.

Suomen terveydenhuollon 
henkilökunnalla ei ole tällä het-

Aborttiaiheinen aloite 
menossa eduskuntaan

kellä lakisääteistä oikeutta kiel-
täytyä suorittamasta raskau-
denkeskeytystä vakaumuksen 
perusteella. 

Kun kansalaisaloite on ke-
rännyt vähintään 50 000 kan-
natusilmoitusta, ne toimitetaan 
Väestörekisterikeskuksen tar-
kistettavaksi. 

Eduskunnalla on velvoite ot-
taa aloite käsiteltäväkseen, mi-
käli se on kerännyt tuekseen vä-
hintään 50 000 kannatusilmoi-
tusta.

RIITTA HIRVONEN
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Haluan tuoda kirjan 
välityksellä lapsille 
perusturvallisuutta.

Juhani SeppänenElämä jatkuu avioeron jälkeen
Ulla Lahtela saa vertaistukea seurakuntien eroryhmästä

Juhani Seppänen kertoo 
koululaisille Jeesuksesta

Perjantaina 28.11.2014
Tuomiokirkossa klo 19.00

Suuri
Joulukonsertti

Kamarikuoro Aiolos
johtaa Riikka Saarela
Vaskiveikot
johtaa Mauri Kinnunen
Maija Tynkkynen urut
Oulun NMKY:n
Mieslaulajat
johtaa Ahti SeppNiina Kähönen

Ohjelma 15 €

Juhani Seppänen 
lahjoittaa koululaisille 
kirjoja ja kertoo 
Raamatusta.

 

Oululainen Juhani Sep-
pänen on tehnyt tämän 
satoja kertojakin aiem-
min: kertonut koululai-

sille Jeesuksesta ja jakanut tunnin 
päätteeksi lukemista.

Aikaisemmin hän antoi Ystä-
vä sä lapsien -kirjan. Nyttemmin 
kirja on vaihtunut Jumalan käm-
menellä -teokseen. 

Seppänen opettaa koulujen 
vierailevana tähtenä pääasias-
sa ykkös- ja kakkosluokkalai-
sia. Tällä kertaa hän vetää Oulun 
kansainvälisen koulun toisen luo-
kan uskonnontuntia. 

Seppänen tuo mukanaan kan-
kaan, johon hän kiinnittää kuvia. 
Niiden avulla hän johdattaa lap-
set tekemään huomioita Raama-
tun sisältöön ja siitä avautuviin 
näköaloihin elämästä.

Juhani Seppänen on lahjoitta-
nut vuosituhannen alusta lähtien 
40 000–50 000 kirjaa. Seppäsen ei 
olisi mikään pakko antaa lapsille 
aikaansa, sillä hän pääsi eläkkeel-
le muutama vuosi sitten. 

 
Lapsille 
perusturvallisuutta 
Seppänen tekee koululaistyötä, 
koska hän haluaa kertoa, että elä-
mään kuuluvat tarkoitus ja sisäl-
tö. Ei kuljeta huonolla tiellä, vaik-
ka vaikeudet kiusaavat kaikkia.

– Haluan tuoda kirjan välityk-
sellä lapsille perusturvallisuutta.

Seppänen työskentelee Suo-
men Raamattuopiston Säätiön 
vapaaehtoisena lapsityöntekijänä. 
Hän jäi eläkkeelle Raamattuopis-
ton Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 
aluejohtajan tehtävistä.

Aiemmin hän toimi kahdes-
sa seurakunnassa nuorisotyön-
ohjaajana tehden muun muas-
sa koululaistyötä. Sitä hän halu-
si jatkaa myös Raamattuopiston 
työssään.

Lapsena, jo ennen omaa kou-
luaikaa, Seppänen tutustui Raa-
matun maailmaan. Isosisko toi 

hänelle koulusta Raamatun ker-
tomuksia lapsille, oppikirjan, jo-
ka sai pojan uppoamaan vuosi-
tuhansia vanhoihin tapahtumiin 
Lähi-idässä. 

Perikunnalta 
stop kirjalle
Juhani ihastui koulussa Ystävä 
sä lapsien -teokseen. Sen uusin-
tapainoksia hän jakoi myöhem-
min koululaistyössään, kunnes 
neuvottelut kirjailijan perikun-
nan kanssa johtivat umpikujaan. 
Teoksen jakaminen oli pakko lo-
pettaa.

Seppänen vei kirjaa kouluihin, 
koska sen avulla koululaiset saat-
toivat tutustua Raamattuun. Sa-
man tehtävän täyttää nyt Jumalan 

kämmenellä -kirja, jonka Seppä-
nen itse kokosi. Se kertoo lyhyes-
ti Raamatun ja Jeesuksen tarinan. 

Seppänen suri ennen kirjan 
kokoamista, ettei hänellä ollut 
jakaa lapsille kristittyjen lahjana 
virikekirjaa Raamattuun tutus-
tumiseksi.

Lähetysyhdistys Kylväjän enti-
nen koulutussihteeri, rovasti Ola-
vi Peltola komensi Seppäsen it-
sensä paikkaamaan aukkoa. Ala 
kirjoittaa, Peltola sanoi. Seppä-
nen totesi Peltolalle, ettei hänes-
tä ole kirjoittajaksi.

Seppäsen ystävät uskoivat toi-
sin.

Sinä kirjoitat siitä mistä ope-
tat, he sanoivat. Ystävät viittasi-
vat Seppäsen vuosien opetustyö-
hön kouluissa.

– Kirja syntyi pyyntörukouk-
sen alla, jotta Pyhä Henki, joka 
on Raamatunkin koonnut, joh-
dattaisi Jumalan kämmenellä kir-
jankin kokoamista. 

– Monet ystävät, työtoverit ja 

opettajat lukivat sitä käsikirjoi-
tusvaiheessa. Piispatkin sitä sai-
vat silmäillä sähköpostiversiona 
ennen lopullista muotoa.    

Lapsi oivaltaa 
värittämällä
Seppäsen teos sisältää muun mu-
assa tarinoita, virsiä, runoja, lau-
luja ja värikuvia. Aiemmissa mus-
tavalkopainoksissa kuvat saattoi 
värittää.

Seppäsen mukaan väriversio 
annetaan lähinnä opettajille, joi-
den kirjasta koululaiset voivat ha-
kea inspiraation mustavalkoisen 
kirjan väritystyölleen. 

– Kun lapsi värittää kuvia, hän 
näkee, mistä on kysymys ja oival-
taa.

Kuvat on piirtänyt Etiopiassa 
työskennellyt norjalaislähetti. 
 
Kiitosta 
opettajilta
Seppänen saa opettajilta kiitosta. 
Eräs opettaja luonnehti, että kun 

uskontoa on vain yksi tunti vii-
kossa, kirjasta oppii Raamatun 
ydinkertomukset. 

Toisen opettajan mukaan kou-
lussa saa uskonnosta paljon sir-
paletietoa. Kirja sen sijaan tarjo-
aa kehyskertomuksen, johon sir-
paletiedon voi liittää.

Isossa Kirjassa on Seppäsen 
mukaan valtavasti luovuutta. 

– Raamatusta pitäisi kertoa ta-
valla, johon kuuluu tunne. Tun-
nemaailman tulee saada turval-
lista virikettä. 

Seppänen toivoo, että hänen 
kirjansa väriversiosta tulisi kas-
tekirja seurakuntiin kautta ko-
ko Suomen. Useat henkilöt ovat 
osoittaneet kiinnostuksensa asi-
aan.

– Jos kirjasta tulisi kastekirja, 
se toisi turvallisuutta kodin tilan-
teisiin ja osoittaisi, että elämä on 
elämisen arvoista, vaikka välillä 
onkin vaikeaa.

PEKKA HELIN

Pe k ka H e l i n

Oululaisen Ulla Lahtelan 
avioliitto päättyi eroon 
vuosi sitten. Hän ehti ol-
la miehensä kanssa yh-

dessä 30 vuotta.
– Mies ilmoitti eropäätökses-

tä yllättäen.
Viisikymppisen naisen elämä 

järkkyi ja tulevaisuuden suun-
nitelmat muuttuivat. Myös per-
heen lapsille, ystäville ja sukulai-
sille ero tuli yllätyksenä.

– En olisi selvinnyt, ellen oli-
si hakenut kriisiapua Oulun seu-
rakuntien perheasiain neuvotte-
lukeskuksesta, Lahtela sanoo nyt.

Hän sai sieltä apua arjen järjes-
telyihin ja pystyi purkamaan pa-
haa oloaan perheneuvojalle. Su-
run, vihan, ahdistuksen ja mui-
den tunteiden läpikäynti puolu-
eettoman asiantuntijan kanssa 
helpotti.

– Sain uutta näkökulmaa ti-
lanteeseen.

Työkaverit, sukulaiset ja ennen 
kaikkea sisarukset ovat auttaneet 
pahimman yli.

– Silti täytyy muistaa myös 
säästää lähintä tukiverkkoa, et-
tei väsytä sitä. Siksikin kannattaa 
mennä puhumaan myös ammat-
tilaisten luokse.

Ei sohvan pohjalle,
vaan ulos lenkille
Tänä syksynä Ulla Lahtela me-
ni mukaan Oulun seurakuntien 
perheasiain neuvottelukeskuksen 
eroryhmään. Se kokoontuu ker-
ran viikossa yhteensä kymmenen 
kertaa.

– Eron jälkeen on kaksi vaih-
toehtoa: jäädä sohvan pohjalle tai 
lähteä liikkeelle. Itse lähdin ylös, 
ulos ja lenkille.

Lahtela kertoo, että kun keho 
saa rääkkiä, ahdistavat ajatukset 
kaikkoavat kuin itsestään.

Pahin vaihe on
jo takanapäin
Aikakin tekee tehtävänsä. Lahte-
la on hyväksynyt tilanteen ja us-
koo tulevaisuuteen.

– Eroprosessi on vielä kesken, 
mutta pahin vaihe on jo takana-
päin.

Hän on saanut uusia ystäviä ja 
tehnyt asioita, joita hän ei aiem-
min kuvitellutkaan tekevänsä.

– Olen menossa keväällä las-
kuvarjohyppykurssille. Kävin jo 
hyppäämässä tandem-hypyn las-
ten kanssa.

Välit ex-mieheen ovat asialli-
set. Lasten asiat pystytään hoita-
maan.

– Elämä on mallillaan. Ei elä-
mä eroon saa loppua.

Lahtela kannustaa muitakin 
eronneita hakemaan apua. Yksin 
ei kannata jäädä.

Lahtelan mielestä parasta olisi 
käydä puhumassa erosta ammat-
tilaisen luona puolison kanssa yh-

dessä jo silloin, kun toinen vasta 
suunnittelee eroa.

– Silloin toinen osapuoli saisi 
aikaa sopeutua tilanteeseen ja op-
pia ymmärtämään asioita.

Eroryhmässä monille ero on 
tullut yllätyksenä.

– Toivoisin, että tällä hetkel-
lä eroa harkitsevat kertoisivat ai-
keistaan puolisoilleen avoimesti. 
Puolisoa tulisi kunnioittaa ole-
malla rehellinen. Huonosti tehty 
ero ei ole kenenkään etu.

TEKSTIT HELI VÄYRYNEN

Ulla Lahtela kehottaa eroa harkitsevia pareja keskustelemaan tilanteesta ammattilaisen kanssa. Hän itse on saanut apua kirkon perheneuvonnasta. Yksin ei kannata jäädä, hän muistuttaa.

Oulun seurakuntien per-
heneuvonta järjestää 
eroryhmiä syksyisin ja 
keväisin.

Nyt kokoontuvassa ryhmässä 
on mukana viisi ihmistä. Ryh-
mään tullaan ilman puolisoa.

– Ryhmä on tarkoitettu ero-
tilanteeseen jo joutuneille. Ryh-
mään ei tulla harkitsemaan eroa 
tai miettimään, jatketaanko vie-
lä yhdessä, kertoo perheneuvoja 
Vuokko Laurila, toinen tämän 
syksyn ryhmän vetäjistä.

Vertaistukiryhmään osallis-
tuu jätettyjä, jättäjiä ja yhdessä 
sopien eronneita. Laurila muis-

tuttaa, että jokainen ero on eri-
lainen, eikä jättäjänkään osa ole 
helppo.

Ensin ryhmässä haetaan ym-
märrystä siihen, miten tähän 
tilanteeseen on tultu. Lopuk-
si keskitytään tulevaisuuteen ja 
selviytymiseen.

Useimmat ryhmiin osallis-
tuneista ovat selvinneet erosta 
eteenpäin, vaikka surutyö voi 
jatkua vuosia.

– En muista yhtään ihmis-
tä, joka olisi sanonut, ettei oli-
si hyötynyt ryhmästä, Laurila 
jatkaa.

– Ajattelin käydä eroprosessin 
perin pohjin läpi, jotta voin aloit-
taa uuden elämän puhtaalta pöy-
dältä. Vertaistuki on äärettömän 
tärkeää.

Eroryhmässä hän tapaa muita 
samassa tilanteessa olevia. He tu-
kevat toisiaan.

– Joku on jo selvittänyt tietyn 
asian ja voi kertoa omista selviy-
tymiskeinoistaan.

Lahtelan arkea on piristänyt 
erityisesti liikunta, josta on tul-
lut yhä tärkeämpi osa elämää.

Eroryhmät kokoontuvat 
syksyisin ja keväisin

Eron jälkeen 
on kaksi 
vaihtoehtoa: 
jäädä sohvan 
pohjalle tai 
lähteä liikkeelle.

H e l i  Väy r y n e n

Juhani Seppänen on lahjoittanut koululaisille 40 000–50 000 kirjaa. Lahjan saivat myös Oulun kansainvälisen koulun toisen luokan oppilaat.

Limingan seurakunta pyytää tarjousta haudankaivuupalveluista

Lisätietoja antavat seurakuntamestarit Heikki Guttorm 
(puh. 044 752 1232) ja Timo Onkalo (puh. 044 752 1235) ja 
Kari Nilosaari (puh. 044 752 1237) sekä talouspäällikkö Matti 
Ruotsalainen (puh. 044 752 1233).

Tarkempi ilmoitus on seurakunnan kotisivuilla www.liminganseurakunta.fi.

Tarjoukset on toimitettava 16.12.2014 klo 16.00 mennessä 
osoitteeseen Limingan seurakunta, Pappilantie 6, 91900 Liminka. 
Kuoreen merkintä ”Haudankaivuupalvelut”.

Rauhan Tervehdys 
on myös verkossa

Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi
Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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Hautauspalveluja

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi

KARJASILLAN SEURAKUNNAN 
KAPPALAISEN VIRAN

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Juhani Lavanko,  

p. 040 5480704 sekä pappisasessori Juha Rauhala, p. 0400 225055.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  

seurakuntayhtymän kotisivuilla www.oulunseurakunnat.fi > 

ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Karjasillan seurakunta kuuluu Oulun ev.lut.  
seurakuntayhtymään. Karjasillan seurakunnassa
on jäseniä 35 000. Palveluksessa on noin 50 työn-
tekijää, joista pappeja kirkkoherran lisäksi 11.
Seurakunnan toimintamalli on työalavastuuseen 
perustuva tiimiorganisaatio. Seurakunta on  
toiminnallisesti jaettu kolmeen alueeseen, joita 
johtavat kappalaisen virassa toimivat moni- 
ammatillisen työn koordinaattorit.

Paikkoja avoinna

KATSE kohtaa arjessa

Haluamme olla luottamuksenne 
arvoisia tehtävässä, jonka saimme 

seurakuntavaaleissa.

Kiitos
oululaiset
äänestäjät

Lämmin kiitos 
saamastani luottamuksesta
seurakuntaneuvostoon sekä
yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Pekka Takkula

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa, 
josta löydät kaikkien kustantajien 
kristilliset kirjat. Tervetuloa ostoksille 
myymälään ja verkkokauppaan!

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi 

Son of God 
Uusi, vaikuttava ja raamatullinen 
suurelokuva Jeesuksen elämästä. 
Pituus138 min. 
K 16.
dvd       19,90
blue-ray 21,90

1990

Jouluseimikortit Keniasta 
Kenialaisen Paul Chongon maalauksista
Suomessa painetut jouluseimikortit.
Kortteja 10 kpl / paketti (5+5)
Kaksiosaiset taitettavat kortit ja
kirjekuoret  24 € (10 kpl)
yksiosaiset kortit 12 € (10 kpl)

Jouluseimikortit Keniasta Jouluseimikortit Keniasta 

yksiosaiset kortit  (10 kpl)

Suojelusenkeli -heijastin
Heijastimena kaikkein tehokkain, aito 
kotimainen prismaheijastin perinteisellä 
suojelusenkelikuvalla.

Suojelusenkeli -heijastinSuojelusenkeli -heijastin

600

Armo jää
– Kalevi Lehtisen sanoja vuosien varrelta
Kirja täynnä rakastetun evankelistan 
Kalevi Lehtisen hengellistä viisautta en-
nen julkaisemattoman kirjemateriaalin 
pohjalta. Miten täydellinen sanoma ja 
epätäydellinen ihminen sopivat yhteen? 
Olli Valtosen esipuhe ja Leena Lehtisen 
loppusanat.
22,00 (24,90)
UUSI TIE

Armo jää

2200

Teemu Kakkuri
Suomalainen herätys
– Herännäiskristillisyyden historia
nälkävuosista Nokia-Missioon
Herätysliikkeet ovat vaikuttaneet monin tavoin
suomalaiseen kulttuuriin ja uskonnolliseen 
ajatteluun. Ne ovat haastaneet kirkon ja 
muokanneet käsityksiä uskosta, elämästä ja 
yhteiskunnasta. 
35,00 (38,90)

Suomalainen herätys

3500

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Näin kerran mieleen pai-
nuvan piirroksen. Kak-
si miestä katseli televisi-
osta uutisia nälkää näke-

vistä. Toinen virkkoi: Olen mo-
nesti halunnut kysyä Jumalalta, 
mitä olet tehnyt näiden ihmis-
ten hyväksi. Toinen ihmetteli: 
Miksi et sitten kysy? Toinen vas-
tasi: Minä pelkään, että Hän ky-
syy samaa minulta. Tuo mies aa-
visti oman vastuunsa lähimmäi-
sistään.

Maailmalla ja myös lähellä on 

paljon rukouksen aihetta. On so-
tia, työttömyyttä, kodittomuutta, 
hylkäämistä, riippuvuuksia päih-
teistä ja niin edelleen. Elämä on 
aivan toisenlaista kuin herätyk-
sen aikoina. Silloin Jumalan hen-
ki näytti todeksi ihmisen itsekkyy-
den, synnin ja sama henki ohjasi 
taakoitettua Jeesuksen, syntisten 
ystävän luo. Hän on rikas Antaja.

Kristus yhdistää -proses-
sin tarkoituksena on rukouksin 
kääntyä tuon rikkaan Antajan 
puoleen.

Seuraava Kristus yhdistää -ti-
laisuus pidetään Helluntaiseura-
kunnassa sunnuntaina 23.11 al-
kaen kello 16. Illan aihepiiriin 
”Jumala voi antaa enemmän” 
johdattelevat paikalliset eri seu-
rakuntiin kuuluvat ihmiset sekä 
pastori James Wamanga Ugan-
dasta. Kahvitauon jälkeen kello 
18 alkava tilaisuus painottuu ru-
koukseen. Olet tervetullut, olipa 
kotiseurakuntasi mikä tahansa.

MARTTI HANNULA

"Kristus yhdistää" pidetään sunnuntaina

Kuvataiteilija Riikka Ju-
vonen on viipynyt väri-
en äärellä kuvia maala-
tessaan. Mutta hän on 

viipynyt värien äärellä myös 
tutkien ja miettien niiden al-
kuperiä ja merkityksiä. Tulok-
sena on mielenkiintoinen ja 
silmiä avartava teos, jossa vä-
reistä tulee entistä värikkääm-
piä. Punainen ei olekaan enää 
pelkkä punainen, vaan se on 
punamultaa, karmiininpu-
naista, purppuraa, sinooperia 
ja pinkkiä.

Valon paletti on hyvä kir-

ja kaikille, jotka ovat kiin-
nostuneita kuvataiteista tai 
symboliikasta. Jokaisella 
värillä on oma tarinansa, ja 
Riikka Juvonen avaa kirjas-
saan monta värillistä tari-
naa. Lukijalle käy myös il-
mi Juvosen omat henkilökoh-
taiset värimieltymykset.

Juvosen värikirja on ensi-
sijaisesti puhetta väreistä. Jo-
kaiseen artikkeliin liittyy ku-
va, mutta useimmat niistä 
ovat vain kullakin puheena 
olevalla värillä tehtyjä sivelti-
menvetoja. Ei olisi ollut pahit-

Väreillä on väliä

Lukunurkka

Riikka Juvonen: Valon paletti. 
Retkiä värien maailmaan. 
Kirjapaja 2014, 102 s.

teeksi, vaikka värit olisivat ol-
leet kuvallisestikin runsaam-
min esillä. 
     
 VEIJO KOIVULA

Parisuhdeväkivallan uhri 
syyttää usein itseään

J aa na Sk y t t ä

Oulun Ensi- ja turvakodin Avopalvelukeskuksen tiimivastaava Riitta Pohjoisvirta kertoo, että koulutuksessa naiset saavat 
opastusta myös rajojen asettamiseen.

Väkivaltaa kokeneet 
naiset saavat vertaistukea 
Oulussa.

Oulun Ensi- ja turvako-
dissa järjestetään kou-
lutuksellisia vertaisryh-
miä väkivaltaa kokeneil-

le naisille. 
Tämän syksyn koulutuksessa 

oli mukana 12 naista. Naiset tu-
levat erilaisista elämäntilanteista, 
mutta heitä yhdistää koettu hen-
kinen tai fyysinen väkivalta tai 
molemmat.

Ryhmässä on naisia, jotka ovat 
eroamassa tai jo eronneet. On 
naisia, jotka ovat tekemässä pa-
luuta tai juuri palanneet kotiin 
sekä naisia, joilla on jo uusi pa-
risuhde.

Osallistujat vertaavat ryhmäs-
sä saatua tietoa elämäntilantei-
siinsa, mutta saavat myös ver-
taistukea.

– Ryhmä oli voimaannuttava 
kokemus. Tiedon myötä tunteet 
saivat nimet. Tulin joukkoon ar-
kaillen, koska väkivallan uhrin it-
setunto on maassa. 

– Huomasin kuitenkin pian, et-

tä kuulun tasavertaisena ryhmään. 
Koulutus on rohkaissut puhu-
maan asioista lähipiirissäkin, ryh-
mässä mukana ollut äiti kertoo. 

On tavallista, että väkivallan 
uhri kokee väkivallan kohteeksi 
joutumisen omaksi syykseen. 

– Ajatus vääristyy. Epänormaa-
lia alkaa pitää normaalina. Tääl-
lä opimme, mitä väkivalta on, mi-
ten sen tunnistaa, miten se vaikut-
taa ja millaisia jälkiä se jättää, sa-
noo äiti, jonka kohdalla henkinen 
väkivalta ehti muuttua fyysiseksi, 
ennen kuin hän sai apua.

tyihin asioihin parisuhteessa, lap-
seton nuori nainen sanoo. 

Anteeksiannolla
ei kuitata rikoksia
Ryhmässä on myös niitä, jotka 
ovat palaamassa vanhaan suhtee-
seensa. Onnistumisen mahdolli-
suuksia on silloin, kun väkival-
ta on ollut lievää ja lyhytkestois-
ta ja molemmat puolisot sitoutu-
vat muutokseen. 

– He kokevat, että vielä on toi-
voa ja menetettävää liian paljon. 
Koulutuksessa naiset saavat opas-
tusta muun muassa rajojen laitta-
miseen, sanoo Oulun Ensi- ja tur-
vakodin Avopalvelukeskuksen tii-
mivastaava Riitta Pohjoisvirta. 

Ryhmäläiset ovat sitä mieltä, 
että uskonnollisissa yhteisöissä 
puuttuminen väkivaltaan on vai-
keampaa. Tapa käyttää anteeksi-
antamusta on joissain tapauksis-
sa vinoutunut, mikä sulkee uhrin 
ulkopuolelle. 

– Anteeksiantamus psyykki-
senä prosessina on eri asia kuin 
hengellisenä. Anteeksiannolla ei 
voi hoitaa vakavia rikkomuksia ja 
suoranaisia rikoksia, Pohjoisvir-
ta toteaa.

Täältä saat apua

– Oulun Ensi- ja turvakoti, 

avoinna 24/7, 

 p. 0400 581 606.

– Oulun kriisikeskus, 

 avoinna arkisin 10–6, 

 p. 044 3690 500.

– Wom-power -projekti: 

www.srep.ro/wompower/

platform

– Nettiturvakoti: 

 www.turvakoti.net/site

Hän muistuttaa, että kriisissä 
olevalle usko voi olla myös voi-
mavara. Kriisiprosessiin kuuluu 
avoimuus henkisille ja hengelli-
sille asioille. 

– Uskon kysymykset nousevat 
keskusteluissa väkivallan uhrien 
kanssa esille lähes aina.

Uusi ryhmä tulossa
taas keväällä
Seuraava koulutus väkivaltaa ko-
keneille naisille on helmi-maalis-
kuussa. Asiasta tiedotetaan Ou-
lun Ensi- ja turvakoti ry:n net-
tisivuilla. Kurssista voi kysellä 
myös turvakodin numerosta.

Koulutuksellisten vertaisryh-
mien järjestäminen on osa EU-ra-
hoitteisen Daphne III -ohjelmaan 
sisältyvää Wompower-projektia. 

Ryhmien tavoitteena on lisätä 
naisten tietoisuutta heihin koh-

distuvasta väkivallasta, tukea sel-
viytymistä ja ohjata naisia tun-
nistamaan väkivalta ja suojautu-
maan siltä jatkossa. 

– Kehitämme koulutusta saa-
miemme kokemusten pohjalta, 
sanoo Pohjoisvirta.

Kokoontumisten ajaksi on 
järjestetty lastenhoito. Ryhmään 
osallistuvilla naisilla on mahdol-
lisuus myös yksilölliseen psyyk-
kiseen ja oikeudelliseen tukeen 
koulutuksen aikana ja sen päät-
tymisen jälkeen.

JAANA SKYTTÄ

– Puhuin asiasta neuvolassa, 
mutta ongelmiamme ei osattu 
tulkita väkivallaksi vaan kommu-
nikaatiovaikeuksiksi, hän kertoo. 

– Minulla väkivaltaisesta suh-
teesta on vuosia. En ole kuitenkaan 
käynyt asiaa koskaan läpi. Koen, et-
tä nyt se on tehtävä, sillä olen uu-
dessa suhteessa, mikä on pistänyt 
miettimään omia reaktioitani tiet-

Ajatus vääristyy. 
Epänormaalia alkaa 
pitää normaalina. 

Tapa käyttää 
anteeksiantamusta on 
joissain tapauksissa 
vinoutunut, mikä 
sulkee uhrin 
ulkopuolelle.
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Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

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

rakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Pattijo-
en kirkosta.

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 23.11. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkosta.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 23.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Juvan kirkosta. Virret: 162; 
psalmi, 131; 154; 484:4 (esiru-
kous); 134: 1,2,4
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.

Hoosianna-juhlasta, joka jär-
jestetään Oulun tuomiokirkon 
edustalla ensimmäisen adven-
tin aattona.
Ke 26.11. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kuullaan 
vähävaraisten jouluaterioista. 
Haastateltavana on Kiimingin 
seurakunnan diakoniatyönte-
kijä Jaana Kontio. 

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 23.11. klo 9.45. Tuomiosun-
nuntain Radiopyhäkoulus-
sa Muru-tyttö ihmettelee mi-
tä tuomio ja armo tarkoittavat. 
Pyhäkoulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seu-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 23.11. klo 8.45. Tuomiosun-
nuntain Radiopyhäkoulus-
sa Muru-tyttö ihmettelee mi-
tä tuomio ja armo tarkoittavat. 
Pyhäkoulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seu-
rakunnasta.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 160:1,3,4, 130, 
162, 397, 228 ja 343: 5 ja 6.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa hiippakunta-as-
sistentti Hannele Salmi kertoo 

Yhdistykset

Mal. 3: 19-20
Katso, se päivä tulee
liekehtivänä kuin tulinen uuni.
Kaikki röyhkeät ja pahantekijät
ovat silloin oljenkorsia.
Se päivä tulee
ja sytyttää ne liekkiin
- sanoo Herra Sebaot -
eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta.
Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni,
on nouseva pelastuksen aurinko,
ja te parannutte sen siipien alla.
Te astutte ulos, hypitte riemusta
kuin vasikat laitumella.

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

Pääteasemalla 
toivo on olemassa
Kirkkovuosi on saapumassa junan lailla jyskyttäen matkansa päähän. Perillä sää on 
vuodenajan tyyliin kylmä, sateinen ja pimeä; valoa tihkuu näkyville harvoin. 

Jarrut kirskuvat ja matkustajille kerrotaan, että ollaan tultu tuomiosunnuntaihin, 
tämän junan pääteasemalle. 

Kirkkovuoden matkan pää on myös koko maailman suuren matkan loppu. Se on 
pääteasema, joka asettaa puntariin kaiken aiemmin tapahtuneen. 

Kaiken päättyessä ei soi pilli, vaan pasuuna, joka kutsuu kansat koolle kuulemaan 
tuomion. 

Tämä ja lopunajan muut kirkolliset kuvat nousevat historiasta, Raamatun lehdiltä 
ja kirkon perinteestä, mutta myös siitä yhteisestä tietoisuudesta, että meidän kaikkien 
aika maan päällä on rajallista.

Sanotaan, ettei kirkossa enää nykyisin paljon kuule puhetta lopun ajoista. Tiedä 
häntä, mutta muualla sitä kyllä tapaa. 

Kirjallisuudessa ja elokuvissa eteen tulee hurjia apokalyptisiä, maailmanlopun 
tapahtumia kuvaavia näkymiä ihmiskunnan tulevaisuudesta. Maailmanrauhan säröily, 
yhteiskuntien rappeutuminen, ilmastonmuutos ja sairauksien leviäminen löytävät 
tiensä näihin kuviin. 

Niistä on joskus vaikea löytää toivon kipinää.
Tuomiosunnuntain sanoma ei ole kuitenkaan kauhukuvien täyttämä. Sieltä löyty-

vät ennen kaikkea ne ihmiset, jotka ovat olleet sairaana, vankilassa tai joilla on nälkä, 
mutta joita on käyty katsomassa ja joille on annettu syötävää. 

Sieltä löytyvät oikeudenmukaisuus ja hyvyys. Sieltä löytyvät ne hyväntekijät, jotka 
eivät itse edes tiedä sellaisia olevansa. 

Tuomiosunnuntai kiinnittää huomion kaukaisen tulevaisuuden sijaan käsillä ole-
vaan hetkeen. Se on toivon täyttämä, Kaikkivaltiaan kämmenellä oleva hetki.

STIVEN NAATUS
Kappalainen, Tuiran seurakunta   

Sanan aika
Sunnuntai 16.11.2014
Psalmi: Ps. 143: 1-10
1. lukukappale: Mal. 3:19-20
2. lukukappale: 1. Kor. 15:22-28 tai Hepr. 12:18-25
Evankeliumi: Matt. 25:31-46

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
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Herättäjän päivä: su 23.11. klo 10.00 messu Karjasillan kirkossa, 
Nokelantie 39, kirkkokahvit ja seurat
Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 23.11. klo 15.00 Maija-Liisa ja Heikki 
Huttulalla, Huttukyläntie 904, Kiiminki, ma 24.11. klo 19.00 Rantsilan 
seurakuntatalossa, to 27.11. klo 18.00 Pattijoen pappilassa
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 20.11. klo 19:00 Opiskelijailta. 
Su 23.11. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva. 
Ke 26.11. klo 14:00 Toimintapiiri.

Bible Power -kerho pe 21.11. klo 18. 
12-14 v. tytöille. 
Naisten aamukahvit la 22.11. klo 10 
Ulla Junttila: Huolehdinko, hätäilenkö 
turhaan.
Seurat su 23.11. klo 14. 
Raili Kempainen, Anna Lahtinen.
Raamattupiiri ma 24.11. klo 14
3K-ilta ma 24.11. klo 18.30. 
Jukka Nuutinen.
NA/OPilta to 27.11.klo 19. 
Reino Junttila. Halusilla 040 083 4486.
Miestenpäivät 28-30.11. kts. ensiviikon Rt.
Rukouspiiri + kahvi tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 23.11. klo 11.00 
JUMALANPALVELUS

Ke 26.11. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 21.11. klo 19.30 Nuorten ilta, Tapio Puolimatka. 
La 22.11. klo 11 – 13 Soppaa ja evankeliumia 
Toppila-Centerissä, Paakakatu 2. Su 23.11. klo 11 
Jumalanpalvelus, Juan Castillo, Fresh-tiimi, Vakka. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 23.11. klo 16 
Kristus yhdistää-rukoushetki, klo 17 Kristus 

yhdistää & International Service (Suomi, englanti). Su 23.11. klo 18 Israel-
rukousilta. Ke 26.11. klo 19 Ystävän paikka, Anja Nousiainen, Aila Pyörälä, 
Jari Virtanen, Mertsi Lindgren. To 27.11. klo 12 Päiväpiiri. Su 30.11. klo 10 – 16 
MUSIIKKI- JA KIRJALLISUUSPÄIVÄ. Lähetysmyyjäiset. Su 30.11. klo 14 
Konsertti. Sinetti kansanmusiikkiyhtye.   www.uskotv.fi TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 23. 11. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu 
Ma 24.11. klo 13 Maanantaikerho, klo 14.30 lauluharjoitukset 

To 27.11. klo 17 Opiskelijapiste, mahdollisuus yhdessäoloon ja ruoka-apuun. 
Pe 28.11. klo 18 Kansainvälinen ilta - International Evening. Kiitospäivän ateria 
yhdessä kansainvälisen seurakunnan kanssa. Mukana Pelastusarmeijan 
Suomen johtaja, eversti Johnny Kleman.

To 20.11. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, James Wamanga Ugandasta. 
Pe 21.11. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 23.11. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saints’ Club, Henri Tuhkala, Jaakko Immonen, aihe: Jeesus osa 10, Jeesuksen 
tapa opettaa, musiikki: Kalermot. Ma 24.11. klo 18 Seurakunnan syyskokous 
(jäsenille). Ti klo 25.11. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 26.11. klo 13 
Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta, (11-14-vuotiaille). Tervetuloa!

Jumalanpalvelus lauantaisin klo 11. 
Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ks. oulu.adventist.fi

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 

Yhtenäiset työasut 
lisääntymässä kirkossa
Papeilla ja diakonia-
työntekijöillä on 
perinteinen virkapaita, 
mutta yhtenäistä 
työvaatetta kaivataan 
nyt myös seurakuntien 
lastenohjaajien ja nuoriso-
työntekijöiden parissa.

Kirkon lapsityönohjaajille 
on kehitteillä ensimmäis-
tä kertaa yhtenäiset työ-
asut. Kirkollisia vaatteita 

valmistava Sacrum esittelee par-
haillaan perinteisellä kiertueel-
laan eri puolilla Suomea kahta 
lastenohjaajan työnasun proto-
tyyppiä. 

Liivien ja liivimekkojen tarkoi-
tuksena on toimia ohjaajien suo-
javaatteina muun muassa lasten 
kanssa askarrellessa. Kummassa-
kin vaihtoehdossa on taskutilaa 
tavaroille.

Kun lastenohjaajan työasus-
ta alkoi tulla toivomuksia seura-
kunnista, niissä mainittiin kris-
tillisen symboliikan tärkeys. Toi-
sessa prototyypissä kristillisyy-
den tunnus on kalat ja toisessa 
kyyhky. 

– Asun avulla toivottiin voivan 
viestiä, että tämän vaatteen kan-
taja on kirkon työntekijä, Sacru-
min tuotepäällikkö Hanna Nor-
tomaa kertoo.

Persoonallisuus näkyy
erilaisissa vaatteissa?
Nortomaan mukaan lastenohjaa-
jien vaate-ehdotuksista on tullut 

palautetta jo nyt niin paljon, et-
tä kumpikaan esillä olevasta mal-
lista tuskin päätynee sellaisenaan 
tuotantoon.

Seurakuntien lastenohjaajien 
joukossa on myös miehiä. He to-
teavat kummankin mallivaatteen 
olevan naisille tarkoitettuja. 

Kempeleen seurakunnan var-
haiskasvatuksen lähiesimies Sai-
ja Kivelä epäröi, löytyisikö hei-
dän lastenohjaajiensa parista yk-
simielistä näkemystä sopivasta 
työasusta.

– Meillä on kymmenen las-
tenohjaajaa. He ovat omia per-
soonia, ja persoonallisuus näkyy 
myös heidän tavassaan tehdä työ-
tä ja pukeutua.

Kaikilla Kempeleen seurakun-
nan työntekijöillä on punainen 

huppari, jota käytetään tarpeen 
vaatiessa.

– Laitamme hupparit pääl-
le esimerkiksi kerhokauden alus-
sa, kun koolla on iso joukko ih-
misiä. Huppari on keino kertoa, 
keitä olemme, sillä vaate sisäl-
tää seurakuntamme logon, Kive-
lä kertoo.  

Paita kertoisi tärkeästä 
työstä kirkossa 
Kirkon työntekijöistä pappien li-
säksi diakoniatyöntekijöillä on 
ollut jo pitkään virkapaita. 

Osa nuorisotyöntekijöistä 
käyttää eräänlaisena edustusvaat-
teena sinistä pantapaitaa. Toistai-
seksi kyse ei ole ammattikunnan 
virallisesta vaatteesta. 

Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorisotyöntekijä Jukka 
Kärkkäinen pukee sinisen panta-
paidan päälle mielellään.

– Paita on kertomus siitä, että 
olen hengellisen työn tekijä. Toi-
von, että sininen paita otetaan pi-
an laajasti käyttöön kirkossa.

Karjasillan seurakunnan nuo-
risotyöntekijä Jenni Koskenkor-
va pohtii, näkyykö kirkon työn-
tekijän identiteetti ennen kaikkea 
teoissa ja sanoissa.

Koskenkorvan mukaan nuo-
risotyöntekijöiden virkapaitaa 
puoltaisi se, että pantakaulus ker-
toisi ihmisille nuorisotyöntekijöi-
den tekevän tärkeää työtä kirkos-
sa siinä missä papitkin. 

RIITTA HIRVONEN

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

Lasten Keskuksen kustannuspäällikkö 
Eeva Johansson esitteli lastenohjaajien 
työasujen prototyyppejä Oulussa. 

www.suurellasydamella.fi

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675
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usein pienellä kylällä. Nyt ei ole 
kuitenkaan oikea hetki kuulu-
misten vaihtoon.

Takaisin sakastiin kävellessä 
miehet tuumaavat, että ihmisten 
kohtaaminen surun ja ilon kes-
kellä vaatii joustavaa mielenlaa-
tua. 

– Joku voi joskus sanoa tök-
säyttää, mutta asioita ei saa ottaa 
itseensä, Mauno toteaa. 

– Niin, rauhallinen pitää olla ja 
nyökytellä vaan, myöntelee Heik-
ki vieressä. 

Työssä aina 
kun tarvitaan
Aivan kuten papeilla, seurakun-
tamestareillakin työaika on suh-
teellinen käsite. 

– Maanantain ja tiistain pitäisi 
olla vapaita, mutta eipä sitä keh-
taa kieltäytyä, jos juuri silloin jo-
ku seurakuntalainen ehtisi vaikka 
katsomaan hautapaikkaa, Heik-
ki tuumaa.

Molemmat kehuvat työtä mo-
nipuoliseksi ja mukavaksi. Työ-
kavereiden kesken on ollut hyvä 
henki. 

Vuosiin mahtuu lukematto-
mia hauskoja sattumuksia, joita 
kelpaa muistella vaikka läksiäis-
kahvituksissa. 

Yksi asia ei ole kuitenkaan 
muuttunut. 

– Aina se vaan on sellainen pie-
ni jännitys, että meneehän kaikki 
hyvin. Lopussa pääsee aina hel-
potuksen huokaus, he toteavat.

TEKSTI JA KUVAT:
ELSI SALOVAARA

Kaksi miestä mustissa pu-
vuissa astelee pitkin Piip-
polan kirkon käytävää. 
Seurakuntamestarit Mau-

no Kallio ja Heikki Rosenberg 
kättelevät ja kutsuvat toimittajan 
peremmälle kirkkoon.

– Pistin aamulla tänne lämmöt 
päälle, mennään tuonne sakas-
tiin, siellä on vähän lämpimäm-
pää, kertoo Rosenberg. 

Kovin lämmin ei sielläkään 
ole, mutta nämä miehet ovat tot-
tuneet kylmyyteen. 

– Silloin kun kaivoi hautaa li-
ki neljänkymmenen asteen pak-
kasessa, niin meinasi tulla kylmä, 
vaikka hiki olikin, toteaa Mauno 
vakavalla naamalla.

Maalaispojista tuli
seurakuntamestareita
Niin, seurakuntamestareiden 
työtä on ollut pitkään myös hau-
tojen kaivaminen. Sittemmin ko-
neet ovat korvanneet lihasvoi-
man. Toisin oli 1970-luvulla, kun 
miehet aloittivat työt seurakun-
nassa. Ensin palkkalistoille tu-
li Heikki.

– Olin Rantsilassa vanhusten-
talon talonmiehenä, ja hain silloi-
sen Rantsilan seurakunnan sun-
tioksi, kun paikka tuli auki, ker-
too Heikki.

Vuosi oli 1975. Ensimmäinen 
pesti kesti neljä vuotta, sitten Li-
mingassa syntynyt maatalon poi-
ka siirtyi viljelemään maata. Sun-
tion hommia hän teki, kun tar-
vittiin tuuraajaa. Yksi vuosi me-
ni Temmeksellä ihan täysipäiväi-
senäkin.

 – 2003 jätin viljelyhommat ja 
tulin vakituiseksi tänne Piippo-
laan, Heikki kertoo.

Heikin ja Maunon tiet kohtasi-
vat jo vuonna 1979. 

– Niin, tämä Heikki kun sanoi 
itsensä irti, minut valittiin tilalle 
Rantsilaan, Mauno kertoo.  

Pitäjä oli hänelle tuttu, sillä 
Paavolassa syntynyt Mauno oli 
muuttanut Rantsilaan seitsen-
vuotiaana. Nuorena miehenä tie 
oli vienyt töiden perässä Helsin-
kiin. 

– Mutta eihän se kaupunkielä-

Jumalanpalvelukset
1. adventtisunnuntai 30.11.
Perhekirkko klo 10 Pulkkilan, 
Pyhännän ja Rantsilan kirkossa 
sekä klo 13 Kestilän kirkossa.
Perhemessu klo 13 Piippolan 
kirkossa. 

Itsenäisyyspäivä 6.12.
Juhlajumalanpalvelus klo 10 
Pyhännän kirkossa. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. Itsenäisyys-
päivänä vietetään myös eläkeväen 
kirkkopyhää.
Kunniakäynnit klo 10 Kestilän ja 
Piippolan sekä klo 10.15 Pulkkilan 
sankarihaudoilla. Kunniankäynnin 
jälkeen linja-auto lähteen 
Rantsilan juhlaan.

Juhlajumalanpalvelus klo 11 
Rantsilan kirkossa. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Itsenäisyys-
päiväkahvit seurakuntatalossa. 
Siikalatvan kunnan itsenäisyys-
päivän pääjuhla Rantsilan 
liikuntahallilla. 

2. adventtisunnuntai 7.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10 
Piippolan kirkossa. 

3. adventtisunnuntai 14.12.
Messu klo 10 Pulkkilan ja 
Rantsilan kirkossa sekä klo 13 
Kestilän kirkossa.

4. adventtisunnuntai 21.12.
Messu klo 10 Pyhännän ja 
klo 13 Piippolan kirkossa.

Jouluaatto ke 24.12.  
Aattohartaus klo 14 Kestilän 
ja Rantsilan kirkossa sekä klo 16 
Piippolan ja Pulkkilan kirkossa.
Jouluyön messu klo 23 Pyhännän 
kirkossa. 

Joulupäivä to 25.12.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 
klo 7 Kestilän ja Rantsilan 
kirkossa sekä klo 9 Piippolan 
ja Pulkkilan kirkossa. 
Joulupäivän sanajumalanpalvelus 
klo 12 Pyhännän kirkossa. 

Tapaninpäivä pe 26.12.
Joululauluinen messu klo 19 
Pyhännän ja Piippolan kirkossa.

Viattomien lasten päivä su 28.12.
Joululauluinen messu klo 10 
Pulkkilan ja Rantsilan kirkossa sekä 
klo 13 Kestilän kirkossa.

Uudenvuodenaatto ke 31.12.
Rukoushetki klo 21 Rantsilan 
kirkossa. 

Koulujen joulukirkot
Ti 9.12. klo 9.30 Piippolan kirkossa.
To 18.12. klo 9 Kestilän kirkossa. 
La 20.12. klo 8.20 Pyhännän kirkossa.
La 20.12. klo 9 Pulkkilan kirkossa.

Lasten joulukirkot
Ma 8.12. klo 10 Rantsilan kirkossa.
Ti 9.12. klo 9.30 Piippolan kirkossa. 
Ke 10.12. klo 10 Kestilän kirkossa.
Ke 10.12. klo 10 Pulkkilan kirkossa.
To 11.12. klo 9.30 Pyhännän kirkossa.

Uuden 
edessä
Tervetuloa uudet luottamushenkilöt, uusi vuosi tuo uuden nelivuo-
tisen hallintokauden! Olemme yhdessä uuden edessä. 

Tällä Siikalatvan seurakunnan aukeamalla kerrotaan työntekijöistä, 
jotka ovat uuden edessä. Mauno ja Heikki ovat siirtymässä eläkkeel-
le ja Anneli aloittamassa seurakuntapastorina.

Kun ollaan tuntemattoman tulevaisuuden edessä, mielessä on ennen 
kaikkea hiljaisuus ja nöyrä odotus. On pysähtymisen aika. Voi het-
ken huoahtaa ja sitten käydä rohkein mielin uuteen aikaan, uusiin 
tehtäviin, tuleviin päiviin. Virsi 600 kuvaa tilannetta: 

Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, 
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. VK.600:1

Seurakunnassa olemme tavallaan aina uuden edessä. Jatkuvana ky-
symyksenä on: Miten ikiaikainen sanoma kerrotaan uusille sukupol-
ville? Entiset toimintatavat ovat palvelleet, mutta uutta on etsittävä 
ja löydettävä. Sanoma pysyy samana. Jumala pysyy samana: 

Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hepr.13:8
Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, 
vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Jes.46:4. 

Millaisen uuden edessä satutkin olemaan, rukoilen sinulle Jumalan 
siunausta ja varjelusta. 

Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko 
elämäsi.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja 
tulosi nyt ja aina. 
Ps. 121:7-8

MERJA JYRKKÄ
kirkkoherra

Heikki ja 
Mauno ovat 
pian työnsä 

tehneet
Seurakuntamestarien tehtäviin kuuluu valmistella kirkko jumalanpalvelukseen. Siihen kuuluu myös virsinumeroiden 
laittaminen virsitauluun. Joskus sinne on lipsahtanut vääränkin virren numero, kertovat Mauno Kallio ja numeroita 
asetteleva Heikki Rosenberg Piippolan kirkossa.

Siikalatvan seurakunta

Toimistosihteeri Eija Holappa ja kirkkoherra Merja Jyrkkä toivottavat 
tervetulleeksi kirkkoherranvirastoon Piippolaan.

Niin, rauhallinen 
pitää olla ja 
nyökytellä vaan.

Heikki Rosenberg

Siikalatvan seurakunnan adventin ja joulun tapahtumat

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Siikalatvan seurakunta

Mauno Kallio ja Heikki Rosenberg lakaisevat Piippolan kirkon portaita. 
Talvisunnuntaisin on tultava hyvissä ajoin puhdistamaan kirkon piha lumesta.

mä passannut maalaispojalle. Oli 
hyvä palata takaisin.

Kirkosta toiseen 
viiden pitäjän alueella
Mauno toimii yhä pääasiassa 
Rantsilan kirkolla, Heikki Piip-
polassa. Siikalatvan seurakun-
nassa neljällä seurakuntamesta-
rilla on työsarkana viisi kirkkoa 
ja vielä useampia hautausmaita. 

Jokaiselle kaikki seurakunnan 
kirkot ovat tulleet siis tutuiksi. 

kiksi hautajaistilanteessa, Heik-
ki tuumii. 

Työnkuvaan kuuluu huolehtia 
jumalanpalvelusten järjestelyis-
tä: kirkko ja pihamaa siistiksi ja 
talvella lämpimäksi, kynttilät pa-
lamaan, äänentoistolaitteet kun-
toon, oikeat virret virsitauluun ja 
ehtoollisastiat valmiiksi – ja jälki-
käteen myös puhtaiksi. 

Jumalanpalveluksessa seura-
kuntamestarit kantavat kolehtia 
ja he huolehtivat sen tilityksestä. 

Talvella lumityöt ja hiekoituk-
set teettävät lisätöitä. Kesällä he 
opastavat kesätyöntekijöitä hau-
tausmaalla ja huolehtivat nurmi-
alueista. 

Hautajaisia riittää 
joka viikolle
Ja vaikka seurakuntamestarit ei-
vät Siikalatvallakaan ole enää 
neljään vuoteen kaivaneet käsi-
voimin hautoja, he ovat paikal-
la, kun hautaa kaivetaan tai täy-
tetään. He auttavat kivien siirros-
sa ja haudan suojaamisessa. Usein 
myös silloin, kun hautapaikkaa 
mietitään. 

Miehet naurahtavatkin tunte-
vansa hautausmaat melkein yhtä 
hyvin kuin omat taskunsa.

Eniten seurakuntamestareita 
työllistävät jumalanpalvelusten 
ohella hautajaiset. Niin käy myös 
haastattelun aikana. 

Kun sakastin ikkunasta nä-
kyy hautaustoimiston musta au-
to, Heikki ja Mauno alkavat vetää 
palttoita päälle. 

Kirkon pihalla he kantavat ar-
kun yhdessä omaisten kanssa ta-
puliin. Siellä se odottaa siunaus-
päivää. Tälläkin kertaa vaina-
ja perheineen oli tuttu. Niin käy 

Kun Heikki siirtyy eläkkeel-
le joulun alla ja Mauno alkuvuo-
desta, kaikki jää kahden seura-
kuntamestarin harteille. Se saa-
kin Heikin ja Maunon otsat ry-
pistymään. 

Tilannetta paikataan ostopal-
veluina ja turvaamalla yhä enem-
män vapaaehtoisiin, mutta koke-
neita seurakuntamestareita mie-
tityttää, rapistuvatko kirkot ja 
miten jäljelle jäävät työtoverit 
pärjäävät. Kiirettä piisaa jo nyt. 

 – Papit suhaavat tukka putkel-
la sunnuntaisin kirkosta toiseen. 
Meillä on vielä enemmän kiire, 
koska paikalla on oltava ennen 
muita. Mitenköhän se sitten jat-
kossa hoituu kahdella miehellä, 
Heikki ja Mauno pohtivat.

Näkymätöntä ja 
näkyvää työtä
Seurakuntamestarien tehtäviin 
kuuluu huolehtia siitä, että kaik-
ki toimii. He ovat paikalla häissä, 
kasteissa ja hautajaisissa. 

He vastaavat seurakunta-
laisten kysymyksiin, opastavat, 
kuinka arkkua kannetaan, miten 
käännytään ja minne kävellään. 

– Vapaaehtoiset saattavat olla 
äkkiseltään aika arkoja esimer-

Jouluisia tilaisuuksia
Jouluaskartelu ja kirppisilta ti 25.11. klo 
15–19 Rantsilan seurakuntatalossa. Joului-
nen bufetti. Pöytävaraukset Eeva-Liisa Kek-
konen p. 044 518 1171. 

Jouluinen askartelu ke 26.11. klo 18 Py-
hännän seurakuntatalon kerhotiloissa. Il-
tapala.

Jouluruokailu 70 v täyttäneille kestisille 
to 27.11. klo 12 Kestilän seurakuntakodissa.

Lähetystyön joulumyyjäiset pe 28.11. klo 
13–15 Pulkkilan seurakuntakodissa. 

Joulupuurotarjoilu pe 28.11. klo 17–19 Py-
hännän kunnantalon aulassa joulunavauk-
sen yhteydessä. Tarjolla joulupuuroa, kek-
siä ja mehua. Tarjoilusta vastaa kappelineu-
vosto.

Joulutori la 29.11. klo 10–14 Rantsilan lii-
kuntahallilla. Lähetystyöllä ja lapsikuorolla 
oma pöytä. Rantsilan Stellat ja tiernatytöt 
esiintyvät joulutorilla.

Adventin ja joulunajan lauluja ke 3.12. klo 
13 Kestilän seurakuntakodissa. 

Erityisryhmien jouluhartaus to 4.12. klo 
13 Piippolan kirkossa. Hartaus Hanna Fähn-
rich. Kahvitarjoilu ja pientä ohjelmaa seu-
rakuntatalossa. Omaiset tervetuloa mu-
kaan!

Adventtimyyjäiset pe 5.12. klo 14–16 Piip-
polan seurakuntakodissa. Tuotto lähetys-
työlle.

"Tulkoon sydämeesi joulu" -konsertti su 
7.12. klo 14 Pulkkilan kirkossa. Virpi Piippo, 
laulu. Petri Herranen, säestys. Vapaa pää-
sy. Ohjelma 5 €. Järj. Pulkkilan kappeliseu-
rakunta 

Joululauluilta ma 8.12. klo 18.30 Junnono-
jan rukoushuoneella. Kyläyhdistyksen jär-
jestämät kahvit ja myyjäiset kylätalolla. 

Eläkeliiton ja Rantsilan kappelin yhteinen 
joulujuhla ti 9.12. klo 11 Rantsilan seura-
kuntatalossa.

Piippolan kappelin joulujuhla ti 9.12. klo 
12 Piippolan seurakuntakodissa. 

Jouluinen lauluilta ti 9.12. klo 18 Pentti ja 
Pirkko Jarvalla, Niementie 16, Vorna.

Joululauluilta ke 10.12. klo 19 Mankilan 
Rukoushuoneella, avustaa Sulo Räinä, saha. 

Pyhännän kappelin joulujuhla to 11.12. 
klo 10 Pyhännän seurakuntatalossa.

Adventtijuhla to 11.12. klo 12 Pulkkilan 
seurakuntatalossa.

Jouluinen sävelhartaus pe 12.12. klo 19 
Kestilän kirkossa. Milla Julkunen, laulu. Un-
to Määttä, urut ja piano.

Pyhännän perinteiset järjestömyyjäiset la 
13.12. klo 10–13 Pyhännän seurakuntatalos-
sa. Puuro, soppa, torttukahvi ja arpajaiset 
lähetystyön hyväksi. Pöytävaraukset Eija 
Niilekselä p. 040 509 2390. Pöytämaksu 5€.

Jouluinen isoiskoulutus la 13.12. klo 9–16 
Pulkkilan seurakuntatalossa.

Petrus Schroderus ja Markus Vaara ”Oi 
jouluyö” joulukonsertti su 14.12. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelma 
10 €, eläkeläiset ja opiskelijat 5 €.

Jouluinen sävelhartaus pe 19.12. klo 19 
Piippolan kirkossa. Milla Julkunen, laulu. 
Unto Määttä, urut ja piano. 

Kuorojen joulukonsertti pe 19.12. klo 19 
Pyhännän kirkossa. Pyhännän mieskuoro ja 
lapsikuorot esiintyvät.

Joulurauhan julistus pe 19.12. klo 19 Ku-
runnevan kodalla. 

Joululauluja la 20.12. klo 13 Nestorissa. 
Veijo Kinnunen, laulu. Liisa Koskelo, säes-
tys. Yhteislaulua. 

Leikkaa talteen!

Saatavana hyvätasoista musiikkia 
pukinkonttiin!

Luojan lintuset, Taas on joulu, Riemuitkaa, 
Kuljen iloiten ja Anna enkeleitä. 

Lisää tietoa levyistä kotisivuiltamme 
www.siikalatvanseurakunta.fi.

Anneli Toppinen aloittaa 
Siikalatvan uutena seu-
rakuntapastorina hel-
mikuun alussa. 

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli antoi 11.11. koko-
uksessaan hänestä virkamää-
räyksen.

Pastori Anneli Toppinen 
työskentelee nyt Kajaanin seu-
rakunnassa ja asuu Vieremällä.

Toppiselle Siikalatvan alue 
on tuttua seutua, koska hän toi-
mi kolme vuotta Kestilän kou-
lun erityisopettajana ja hänen 
sukunsa on kotoisin Pyhännältä.

Uusi pastori aloittaa helmikuussa

Kauneimmat joululaulut
Ke 3.12. klo 19 Tavastkengän 
kylätalolla.
To 11.12. klo 19 Kairanmaatalossa 
Leskelässä.
Su 14.12. klo 19 Piippolan kirkossa. 
Kappelineuvosto tarjoaa joulupuu-
roa klo 18 seurakuntakodissa. 
Su 14.12. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Su 21.12. klo 19 Kestilän kirkossa.
Su 21.12. klo 19 Pulkkilan kirkossa.
Su 21.12. klo 19 Rantsilan kirkossa.
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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: Topi Matias 
Heikkilä, Leo Matias Karhu-
maa.
Haukipudas: Anna Helmi 
Amanda Vatja, Pyry Benja-
min Siuruainen.
Karjasilta: Sini Sofia Alavah-
tola, Ville Oskari Haapanie-
mi, Emilia Anna Aurora Hie-
tala, Aada Olivia Jokinen, 
Sointu Sini Aarika Junttila, 
Rasmus Leonard Karttunen, 
Matias Kristian Kesti, Luukas 
Mikael Kämäräinen, Josefii-
na Linda Aurora Nukari, Topi 
Erik Oskari Oinas, Henri Jo-
hannes Rissanen.
Kiiminki: Hedda Vieno-Lee-
na Koret.
Oulujoki: Elmo Edvard Ervas-
ti, Linnea Tilda Helena Hirve-
lä, Majlis Anne Kaarin Mäklin, 
Roosa Eveliina Puroila.
Oulunsalo: Amin Elia Haap-
saari.
Tuira: Hilla Haltia Esteri Ant-
tila, Lenni Miio Aleksanteri 
Lappalainen, Niilo Jussi Vil-
jami Matikkala, Roope Jaak-
ko Sakarias Mäki, Iisa Ellen 
Törmikoski.

Vihityt
Tuomiokirkko: Vesa Mati-
as Mulari ja Titta Marianne 
Ukkola.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Tero Mat-
ti Mömmö 63, Tauno Albert 
Pelkonen 95, Taimi Tellervo 
Karhu 85, Mona Anita Sund-
qvist 84.
Haukipudas: Oiva Matias Sali 
73, Pirkko Marjatta Saravesi 
73, Raita Irmeli Heikkinen 65, 
Risto Jaakko Jämsä 28.
Karjasilta: Risto Kalevi Kor-
kala 69, Aune Eliina Halo-
nen 86, Raimo Uolevi Antti-
la 65, Pirkko Inkeri Lehtinen 
77, Maija Leena Holappa 70.
Kiiminki: Aili Elisabet Lehmi-
kangas 87.
Oulujoki: Sakari Henrikki 
Parkkinen 81, Kalevi Juhani 
Timonen 68, Aune Annikki 
Hökkä 86.
Oulunsalo: Rauni Mirjami 
Takkinen 77.
Tuira: Jouko Kalevi Santa-
la 78, Hannu Iisakki Musto-
nen 53.

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
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula ja urkurina 
Péter Marosvári. Lottien ja 
sotilaspoikien juhlajumalan-
palvelus. Ynnin Pojat, joh-
taa Mihkel Koldits. Kolehti 
Partaharju-säätiölle. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 23.11. klo 14, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja kanttorina Péter Ma-
rosvári.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
20.11. ja 27.11. klo 13. Rovas-
tinsali. Anna-Mari Heikki-
nen. 
Raamattupiiri to 20.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
to 20.11. ja 27.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. Hil-
jaisuutta, rukousta, Taize-
lauluja. NNKY ja Sinapinsie-
men ry.
Aamupiiri la 22.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 22.11. klo 18, Vanha pap-
pila. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 24.11. klo 16, Vanha pap-
pila. 
Raamattupiiri ti 25.11. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-

maan Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 26.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 26.11. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Niku.
Ompeluseurat to 27.11. klo 
19, Intiön seurakuntakoti.
 

Musiikki ja kulttuuri
J. S. Bach Jouluoratorio 
BWV 248 pe 19.12. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Kan-
taatit I-III. Sopraano Hen-
na-Mari Sivula, altto Anne-
Mari Moilanen, tenori Péter 
Marosvári, basso Jussi Juola. 
Oamk:n kamarikuoro, Ou-
lun kamarikorkesteri. Teok-
sen johtaa Olli Heikkilä. Kä-
siohjelma 10 € kirkon pää-
ovelta tuntia ennen konser-
tin alkua. Ilman käsiohjelmaa 
tilaisuuteen on vapaa pääsy 
klo 18.45 alkaen, mikäli va-
paita paikkoja on. Tilaisuus 
on myös seurattavissa www.
virtuaalikirkko.fi

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 25.11. 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 26.11. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 

Aamukahavit to 27.11. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyönte-
kijä Riku-Matti Järven vas-
taanotto to 27.11. klo 11, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetyspii-
ri, Asemakatu 6. To 20.11. klo 
14 Kimmo Kieksi ja to 27.11. 
klo 14 Juha Vähäkangas.

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 23.11. 
klo 12, Heinätorin seurakun-
tatalo. Lisätietoja Outi Met-
sikkö, p. 050 5213 380, outi.
metsikko@evl.fi. 
Perhekahvila ma 24.11. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekahvilassa voit halutes-
sasi vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Mukana 
perhekahvilassa on lasten-
ohjaaja Tea Lakkala yhteys-
tiedot: p. 050 5207 757, tea.
lakkala@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
25.11. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo.
Keskustan perhekerho to 
27.11. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
21.11. klo 18–22, Erityisnuo-
risotyön tilat . Pelikahvila tar-
koitettu yläaste ikäisille per-
jantai-illan olopaikaksi, mah-
dollisuus pöytäpelien pelai-
luun, biljardiin, keskinäiseen 
jutusteluun kahvi- ja teekup-
posen vauhdittamana.

Nuorisotyön päivystys ke 
26.11. klo 15–17, Monitoimi-
sali. Läsnäoloa, kuulumisten 
vaihtoa, kahvia, teetä ja het-
ken lepoa. Olemme paikalla 
sinua varten.
Avoimet ovet ke 26.11. klo 
18–21, Monitoimisali. Avari-
ohjaajina toimivat Tuomas ja 
Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Matalankynnyksen raamis 
to 20.11. klo 18–20, Vanhan 
pappilan Jössensali. 
Tuomioklubi pe 21.11. klo 
19–23, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. 
Lenkkiryhmä to 27.11. klo 
18–20, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. 
Ks. ilmoitus s. 20

Seniorit
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. 
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin. Lisätietoja dia-
konia Kaisa Jaakkola, p. 040 
7304 117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 
27.11. klo 12.30–14, Intiön 
seurakuntakoti. Kaikille elä-
keläisille avoin kohtaamis-
paikka kahvikupposen, har-
tauden, keskustelun ja pie-
nen ohjelman äärellä. 

Muut menot
Silmukka ke 26.11. 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. 

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.

Yhteislaulu-
tilaisuus 

J. S. Bach 

BWV 248 
perjantaina 19.12. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa.

Kantaatit I-III. 
Sopraano Henna-Mari Sivula, 
altto Anne-Mari Moilanen, 

tenori Péter Marosvári, basso Jussi Juola. 
Oamk:n kamarikuoro, Oulun kamarikorkesteri. 

Teoksen johtaa Olli Heikkilä. 
Käsiohjelma 10 € kirkon pääovelta tuntia ennen 
konsertin alkua. Ilman käsiohjelmaa tilaisuuteen 

on vapaa pääsy klo 18.45 alkaen, 
mikäli vapaita paikkoja on. 

Tilaisuus on myös seurattavissa 
www.virtuaalikirkko.fi

Parisuhteen kasvuryhmä
torstaina 15.1. klo 18 
Karjasillan kirkolla. 

Kasvuryhmä on tarkoitettu pariskunnille, joiden pari-
suhdetta sävyttää kokemus lapsen menetyksestä. Ryh-
mä on vertaistukiryhmä ja siinä käsitellään parisuhteen 
yleisiä kipupisteitä ja kasvuhaasteita erityisnäkökulma-
na lapsen menetyksestä aiheutunut kipu. 
Ryhmä on suljettu ryhmä ja siihen voi ilmoittautua 
8.1.2015 mennessä pastori Olavi Mäkelälle sähköpos-
titse: olavi.makela@evl.fi. 
Ryhmä kokoontuu keväällä 2015 enintään kymmenen 
kertaa. Aikataulu ja ryhmän keskusteluaiheet suun-
nitellaan yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
15.1.2015 klo 18.

Tuomasmessu  
lauantaina 22.11. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Vuoden viimeinen Tuomasmessu osuu myös 
kirkkovuoden päätökseen, Kristuksen kuninkuuden 
sunnuntaihin. Liturgina on Petteri Tuulos, saarnaa 
Tuulia Taskila, avustaa Tuula Kuha ja Erja Järvi. 
Juontajana on Soili Pitkänen ja esirukousjohtajana 
on Janne Kopponen. Musiikkitoteutus Oulujoen 
seurakunnan kirkkokuoro ja Sanna Leppäniemi, 
Jenni Suonperä, viulu, Riikka Vuoristo, huilu 
ja Vilho Vainionpää, kitara. Sanaosan aikana 
pyhäkoulu lapsille. Kolehti lähetysjärjestö 
Sanansaattajien kautta arabiankieliseen 
medialähetystyöhön islamilaisissa maissa. 
Kirkkokahvit vapaaehtoisten valmistamine 
tykötarpeineen. Olet lämpimästi tervetullut!

Tiernakirkko avaa 
joulun odotuksen

Myyjäiset Tuiran kirkolla
la 29.11. klo 11–13 
Joululeivonnaisia: torttuja, pullia,  

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

porkkana- ja lanttulaatikkoa.  
Joululahjaksi sopivia käsitöitä. Arpoja.

Tuotto Ilembulan sairaalan vammaisten lasten  
jatkohoidon ja orpokodin tukemiseen sekä koulu-

tukseen Tansaniassa.

Ilembulan Ystävät ry

HOOSIANNA-juhla 
La 29.11. klo 18–18.30 Oulun tuomiokirkon portailla
> Yhteislaulua ja puhallinmusiikkia, 
 mukana n. 700 kuorolaista
> Maakuntajohtaja Pauli Harjun tervehdys
> Piispa Samuel Salmen tervehdys
> Tilaisuuden juontaa tuomiorovasti Matti Pikkarainen

Seiminäyttelyn avajaiset kaupunginteatterilla klo 17

Lyhtykulkue lähtee kaupunginteatterilta klo 17.30
Kulkueen aikana osallistujat kuulevat jouluista musiikkia 
lukuisten kuorojen laulamana.

Yhteislaulutilaisuus Oulun tuomiokirkossa klo 19

Su 30.11. klo 11.30–14 Piispan adventtivastaanotto 
Piispantalossa, Hallituskatu 3

Jouluoratorio 

English Service on Sunday 23th of November at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 23.11. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
Celtic connections laulupiiri ke 26.11. klo 18, Oulujo-
en pappila. Celtic Connections, singing circle. We want 
to explore and sing hymnal and devotional songs from 
Scotland and Ireland. If you like the Celtic sound, please 
join our group!
Neulansilmä to 27.11. klo 17–19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Kansainvälinen käsityökerho sekä suomalaisille 
että maahanmuuttaja naisille ja tytöille. Lisätietoja Sa-
ri Meriläinen, p. 040 5583 294.  

Kansainvälisyys

Tuiran kirkossa las-
keudutaan joulun 
odotukseen sun-
nuntaina 23. mar-

raskuuta kello 18 järjestet-
tävän Tiernakirkon myö-
tä. Ennen kirkonmenoja 
Ynnin pojat vievät tier-
natervehdyksen muuta-
miin vanhusten palvelu-
taloihin. 

Tervehdyksen jälkeen 
pojat kokoontuvat Tuiran-
kartanon (Kangastie 16) 
pihalle, josta kaikille avoin 
soihtukulkue lähtee kel-
lo 17 kohti Tuiran kirkkoa. 
Perillä odottaa lämmin glö-
gitarjoilu.

 Tiernakirkossa esiinty-
vät poikakuoro Ynnin pojat 
ja Ynnin poikien tiernapoi-
karyhmä. Lisäksi kirkos-
sa lauletaan yhteislauluna 
jouluisia lauluja, kuullaan 
Tuiran kirkkoherra Nii-
lo Pesosen lyhyt puhe se-
kä Ynnin poikien puheen-
johtaja Jouni Koiso-Kant-
tilan tervehdys. Illan päät-
teeksi nautitaan kahvit seu-
rakuntasalissa.

– Tiernakirkko on osa 
oululaista tiernaperinnet-
tä, joka ankkuroituu vah-
vasti maamme historiaan 
ja joulun odotukseen. 

– Itselleni tiernapojat 
ovat olleet aina keskeinen 
osa jouluun valmistautu-
mista, Tuiran seurakun-

nan kirkkoherra Niilo Pe-
sonen kertoo.

 Tiernakirkon toteut-
tavat yhteistyössä Tuiran 
seurakunta ja Ynnin po-
jat. Kirkossa kerättävä ko-
lehti ja tiernapoikien illan 
esiintymisistä mahdolli-
sesti saadut tulot lahjoite-
taan Tuiran seurakunnan 
ja Ynnin poikien yhteisel-
le kummikohteelle Thai-
maassa.

Uutta vanhan 
rinnalle
Tiernakirkon kanssa sama-
na viikonloppuna, 22.–23. 

marraskuuta järjestetään 
Rotuaarin aukiolla valta-
kunnallinen Tiernapoika-
kilpailu, jossa kisataan tier-
naamisesta rehdissä joulun 
tunnelmassa. 

Lisätietoa kilpailus-
ta löytyy osoitteesta www.
tiernakaupunki.fi.

 Tiernaperinteen äärelle 
johdattaa myös Tuiran kir-
kossa perjantaina 12. jou-
lukuuta kello 19 ensiesityk-
sensä saava musiikkidraa-
ma Tähdenkantajat.

Vanhasta tiernaperin-
teestä kumpuava uuden-
lainen musiikkidraama 

pohjautuu suomalaiseen ja 
pohjoismaiseen Tierna-ai-
neistoon sekä aihepiiristä 
kirjoittaneiden suomalais-
ten klassikkorunoilijoiden 
teksteihin. 

Runot on säveltänyt Kaj 
Chydenius, laulujen sovi-
tukset ovat Hannu Sirénin 
ja Mira Törmälän käsialaa. 

Teoksen käsikirjoituk-
sen ovat laatineet Hannu 
Sirén ja Mikko Salmi. 

Musiikkidraaman to-
teutuksesta vastaa Toppi-
lan laulustudio.

K i r ko n ku va p ank k i  /  Mat ia s  Pa r t an e n

Tuiran kirkossa ryhdytään odottamaan joulua ensi sunnuntaina Tiernakirkossa.
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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. (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

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

Jumalanpalvelukset
Messu su 23.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustaa Jaana Kontio, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Radiointi Radio Dei.
Messu su 23.11. klo 13 Jää-
lin kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Jaa-
na Kontio, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo , nokkahuilu ja 
yksinlaulu Matti Laurila. Ro-
vastikunnallinen omaishoi-
tajien ja heidän läheistensä 
kirkkopyhä.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 27.11. klo 
10 Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle taloudellisissa asi-
oissa vain maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla.
Juttunurkka ma 24.11. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 24.11. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 24.11. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella. 
Naisten kasvuryhmä ti 
25.11. klo 13 Jäälin kappelin 
keittiöllä. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 25.11. klo 13–
15 Jäälin kappelin neuvotte-
luhuone.  Keskusteleva ver-

kaupassa olevaan lippaaseen 
tai tilille ja tuo siten joului-
loa kiiminkiläisiin koteihin! 
Tilinro: FI56 5741 5320 0971 
75. Keräyksen avaus Kiimin-
gin ABC:lla pe 21.11. klo 17.
Työttömien ja vähävarais-
ten jouluruokailu ma 15.12. 
klo 10.30–12 Jäälin kappelil-
la. Aterialle tarvitset ruoka-
lipun, joita jaetaan 8.12. as-
ti. Lipun saa Seija Lommal-
ta tai Jaana Kontiolta, p. 040 
5793 248.

Kuorot ja kerhot
Ruskakööri pe 28.11. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Risto Ainali.

Musiikki ja kulttuuri
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 Jäälin 
kappelilla torstaisin klo 9.30–
11. Huom! to 27.11. klo 18 il-
taperhekerho Jäälin kappe-
lissa.
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 Kirkkopirtillä su 
23.11. klo 12.
Pieni suuri seikkailu -kon-
sertti to 20.11. klo 18 laste-
noikeuksien päivänä seura-
kuntakeskuksessa. Tervetu-

Jumalanpalvelukset
Perhemessu su 23.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, saarna Leena Brockman, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Arto 
Nevala, kanttorina Hannu 
Niemelä, Rauno Kinnunen 
kantele. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 16 Kellon srk-ko-
dilla. Toimittaa Leena Brock-
man, kanttorina Anna Kälkä-
jä, Helena Taskila panhuilu. 
Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 20.11. ja to 
27.11. klo 18 srk-keskuksessa.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki alle kouluikäi-
sille lapsille la 13.12. klo 10–
13 kirkonkylällä Vakkurilas-
sa. Maksuton lapsiparkki on 
tarkoitettu kaikille haukipu-
taalaisille lapsiperheille. Vii-
meinen ilm. päivä 10.12., soi-
ta p. 045 6577 426 tai 040 
5128 224. 
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 21.11. klo 18 
Vakkurilassa. 
RaJu-ilta ke 26.11. klo 18.30 
Wirkkulassa. RaJu-illassa ol-
laan Raamatun äärellä. Rip-

pikoululaiset saavat korttiin-
sa merkinnän.

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

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 24.11. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, ke 
26.11. klo 13 Kellon srk-ko-
dilla, mukana Arto Nevala, 
ja to 27.11. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Kulje-
tuspyynnöt maanantaisin klo 

9–11, p. 044 7310 232.

Muut menot
Juttukahvila ke 26.11. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa 
toimintapäivän merkeissä, 
teemme jutustelun lomassa 
jouluisen valolyhdyn. Kulje-
tuspyynnöt maanantaisin klo 
9–11, p. 044 7310 232.
Raamattuluento Efesolais-
kirjeestä ke 26.11. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalissa, 
pastori Martti Heinonen. Ai-
heena ”Jumalan taisteluva-
rustus”.
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. Puttaan 
Tuvan keittoounas pe 28.11. 
klo 11 alkaen, lihakeitto 5 €.
Adventtimyyjäiset la 29.11. 
klo 10–12 Kellon srk-kodilla. 
Nauti kahviossa riisipuuroa ja 
pullakahvit. Myyjäispöydissä 
käsitöitä, leivonnaisia, pöy-
täkynttilöitä, lanttu- ja pork-
kanalaatikkoa. Arpajaiset.
Kiitosilta su 30.11. vapaa-
ehtoistehtävissä oleville ad-
venttivesperin jälkeen n. klo 
19. Ilmoita tulostasi toimin-
taa ohjaavalle työntekijälle.
2.–7.12. srk-keskuksessa Hau-
kiputaalla. 
Suomalainen kastemalja 
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 Kastemal-
jan muotoilukilpailun par-
haimmistoa on esillä Suoma-
lainen kastemalja -näyttelys-
sä Oulun ev.lut. seurakuntien 

taistukiryhmä. 
Omaishoitajien ryhmä ke 
26.11. klo 13–14.30 Montin 
sali, Kirkonniementie 6, Kii-
minki. Vieraana Maarit Lam-
pela, Oulun Seudun Muisti-
yhdistys.
Muistisairautta sairastavi-
en ryhmä ke 26.11. klo 13–
14.30 Lähimmäisentupa, Kir-
konniementie 6, Kiiminki. 
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten saunailta ke 26.11. klo 
17.30–20 Suvelan saunara-
kennus. Ilm. Jaana tai Seija.
Kotirinteen Juttupiiri pe 
28.11. klo 13–15 Kotirinteen 
kerhohuone, Mäntykuja 2. 
Ryhmä on tarkoitettu kai-
kenikäisille, jotka kaipaavat 
juttukaveria ja uusia tutta-
vuuksia. Huom. päivä vaih-
dettu.
Joulupuusta iloa kiiminki-
läisille. Kiimingissä ja Jää-
lissä toimivat järjestöt: Lion-
sit, SPR, MLL sekä seurakun-
ta järjestävät yhteistyössä 
joulukeräyksen vähävaraisil-
le kiiminkiläisille. Keräysai-
ka on 21.11.–12.12. Lahjoita 
sopivaksi katsomasi summa 

Diakonia
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 24.11. klo 13, Karjasillan 
kirkko. Palvelupiiri Auttavat 
kädet on kaikille avoin Kar-
jasillan alueella toimivien va-
paaehtoisten ryhmä. 
Diakoniaryhmä ti 25.11. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen to 27.11. klo 
14, Karjasillan kirkko, ylä-
huone (urkuparven takana). 
Vertaistukiryhmä nuorille ja 
nuorille aikuisille (alle 30-v. ). 

Lähetys
Hanna -rukousryhmä 20.11. ja 
27.11. klo 18, Kastellin kirkko.
Sukanvarsi ke 26.11. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja. 
Lähetyspiiri ti 25.11. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, luonto-

pyhis lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat
Muskareista lisätietoja:
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari

Nuoret
Toisen vuoden isostoimin-
ta ke 26.11. klo 17, Pyhän An-
dreaan kirkolla (Sulkakuja 8).

Seniorit
Eläkeläisten kerho ma 24.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Ystävän kamari ti 25.11. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Kastellin kirkko.  
Eläkeläisten kerho to 4.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

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

Jumalanpalvelukset
Tuomasmessu la 22.11. klo 
18 Kastellin kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 15.
Messu su 23.11. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Herättäjän kirk-
kopyhä. Ks. ilmoitus.
Messu su 23.11. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Maija Kont-
tinen, kanttorina Riitta Piip-
po, Merikosken laulu. 
Kastejumalanpalvelus su 
23.11. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, kanttori Sirpa Il-
vesluoto. 
Messu su 23.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Sirpa Vä-
häaho-Kuusisto, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 23.11. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttori Riitta Piip-
po. Kolehti Herättäjäyhdis-
tyksen Karjasillan paikallis-
osastolle.
Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 14, Caritas- Koti. 
Toimittaa Esa Nevala, kant-
torina Juha Soranta.
Perhemessu su 30.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko.  Ks. 
ilmoitus.
Varikkomessu su 7.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Esa Nevala, saarna Jonne 
Pirkola, Messubändi Tuomas 
Keskitalo, Mervi Kokkonen. 

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
20.11. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko.
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 20.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri ti 25.11. klo 
12, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
26.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri 27.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 21.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Rauhan-
yhdistyksen kirkkoseurat pe 
21.11. klo 19, Kastellin kirkko. 
Keijo Nissilä ja Esko Kalaoja.
RY:n ompeluseurat pe 21.11. 
klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko ja klo 19, Maikkulan 
kappeli, to 27.11. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

loa kaikki lapset perheineen.

Nuoret
Gospelkonsertti pe 21.11. 
klo 18 Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. Musiikista vas-
taa nuorten musaryhmä se-
kä yhteislaulujen että esitys-
ten muodossa. Tilaisuus on 
suunnattu erityisesti rippi-
koululaisille.
Varttikirkko ja yökahvila 
seuraavan kerran pe 28.11. 
klo 18.30 alkaen Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa.
Nuorten itsenäisyyspäi-
vän juhlaleiri 5.–7.12. Suve-
lassa. 18 vuotta täyttäneille. 
Leirimaksu 10 € nuorisotyön 
kummilapselle. Ilmoittautu-
minen Elisalle, p. 040 7431 
903. Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä 23.11.

Lähetys
Lähetyspiiri ti 25.11. klo 13–
14.30 Montin-salissa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
25.11. klo 18 Jäälin kappelissa.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 23.11. 

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

Lähde kanssamme aloittamaan adventin aikaa Kuusa-
mon maisemiin! Luvassa on hyvää ruokaa, hiljentymis-
tä, askartelua, laulua, leikkiä, ulkoilua ja lepoa sekä ad-
ventin perhemessu Käylän kirkossa!
Ilmoittautuminen 21.11. mennessä 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

Mukana Lapsikuoro ja alueen työntekijät. Messun jäl-
keen riisipuurolounas ja torttukahvit (vapaaehtoinen 
maksu). Jouluaskartelua, ongintaa, nukketeatteri, ar-
pajaiset. Tuotto Kaakkurin alueen vähävaraisten tuke-
miseen. Järjestää Karjasillan srk, MLL, Kaakkurin suur-
alueen yhteistyöryhmä. 

PE 05.12.2014 Oulu, Karjasillan Kirkko
Liput alkaen 27,50 €   |  www.lippu.fi   |  Konsertti klo 19:00

Lauri Tähkä - Jouluni Laulut
albumi kaupoissa 07.11.2014

Osa lipputuloista ohjautuu Naisten Pankin hyväksi.

Perhemessu
Perheen sunnuntaina 
23.11. klo 10 
Haukiputaan kirkossa

Saarna kertoo ihmeellisen 
kertomuksen 
Mooses-vauvasta ja 
Isosisko mirjamista. 
Varhaiskasvatuksen väki 
esittää saarnassa.
Pienet päiväkerholaiset 
laulavat. 

Vietämme myös ehtoollista. Lapsetkin ovat tervetul-
leita ehtoollispöytään. Ne lapset, joille on opetet-
tu ehtoollisesta, ja tulevat vanhemman tai kummin 
kanssa, saavat ehtoollisen. Muille lapsille lausutaan 
siunaus sanat, joiden kautta Taivaan Isä siunaa lapsen.

Perhemessun toimittaa Nevalan Arto, saarnaajana on 
Brockmanin Leena ja kanttorina Niemelän Hannu.

Tulkaa ja tuokaa lapsiakin kirkkoon 
Taivaan Isän hoivaan!
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ch
e

Haukiputaan kuorojen 

isänmaallinen joulukonsertti 
tiistaina 2.12. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Mukana Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro, 
Haukiputaan Mieskuoro, Seniorikuoro, Viihdepiikkarit 

ja Lauluyhtye Heliä. 

Liput 10 / 5 € vähävaraisten haukiputaalaisten hyväksi, 
puoli tuntia ennen konserttia ovelta.

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

25.–28.11. Kiimingin seurakuntakeskus 

 ti–pe klo 9–16   

www.oulunseurakunnat. /kastemalja

KASTE
MALJA
NÄYTTELY

SUOMALAINEN

25.–28.11. Kiimingin seurakuntakeskus 

 ti–pe klo 9–16   

ti–pe 25.–28.11. 
klo 9–16 Kiimingin 

seurakuntakeskuksessa

torstaina 27.11. klo 18–20 
Jäälin kappelilla. 

Jouluista askartelua, 
piparien leivontaa, 

hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. 

Tulkaa mukaan koko 
perheellä!

seurakuntataloissa ja kirkois-
sa 15.10.–7.12. Kilpailun voit-
ti Tero Välimaan kastemal-
ja Kasteenristi. Oulun-näyt-
telyssä on esillä kaikkiaan 
15 kastemaljaa. Kastemalja-
näyttelyn järjestäjinä Oulus-
sa toimivat Kristillinen taide-
säätiö, Oulun ev.lut. seura-
kunnat ja Kirkkohallitus. 
Vähävaraisten joulupuu-
ro ke 17.12. klo 12–14 Hauki-
putaan srk-keskuksessa. Ilm. 
28.11. mennessä Linkki-kirp-
piksen kassalle, Kauppakuja 
2. Joulupuuron jälkeen jae-
taan ilmoittautuneille ruo-
kakassit. Järj. Haukiputaan 
työnhakijat ry ja Haukipu-
taan seurakunta.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
23.11. klo 17 ry:llä. Kello: om-
peluseurat pe 21.11. klo 18.30 
ry:llä, seurat su 23.11. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: ompeluseu-
rat pe 21.11. klo 18.30 Marja 
ja Harri Heikkala, Greuksen-
tie 51, Satu ja Timo Littow, 
Kuivalanperäntie 91, seurat 
su 23.11. klo 17 ry:llä.

Messu, herättäjän kirkkopyhä 
sunnuntaina 23.11. klo 10 Karjasillan kirkossa. 

Toimittaa Juhani Lavanko, saarna Sauli Typpö, 
avustavat Erja Järvi ja Sirpa Vähäaho-Kuusisto, kanttori-
na Juha Soranta. Oulun Seudun Virsikuoro.
Herättäjän kirkkopyhä. Messun jälkeen ruokailu, vapaa-
ehtoinen ruokaraha Herättäjä-Yhdistyksen työlle. 

Isoskoulutusleirit
21.–23.11. Rokuan leirikeskuksessa.

Ensimmäisen vuoden isoskoulutus-leiri. 
Nyt on aika ilmoittautua mukaan syksyn viimeiselle 
isoskoulutus-leirille. Mukaan mahtuu 40 ensimmäise-
nä ilmoittautunutta. Ilmoittautuneille lähetetään tar-
kempia tietoja sisältävä leirikirje postitse noin viikko 
ennen leirille lähtöä. Lämpimästi tervetuloa leirille mu-
kaan. Lisätietoja saa kysymällä Annalta, p. 040 5747 167 
tai anna.savuoja@evl.fi.

Toisen vuoden isoskoulutus-leiri 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Il-
moittautuneille lähetetään tarkempia tietoja sisältävä 
leirikirje postitse noin viikko ennen leirille lähtöä. Läm-
pimästi tervetuloa leirille mukaan, olet tärkeä! Lisätie-
toja saa kysymällä Jenniltä, jenni.koskenkorva@evl.fi.

Jouluisia konsertteja 
Joulukonsertti tiistaina 9.12. klo 19 Karjasillan 
kirkossa. Oamk:n musiikin koulutusohjelman 
opiskelijat ja opettajat esiintyvät.
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Hyväntekeväisyyskonsertti 
sunnuntaina 30.11. klo 19 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Ohjelmatuloilla avustetaan Irakin ja Syyrian pakolaisia 
Bibliaseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Esiintymässä mm. Mari Klemettilä, sopraano, 
Taru Pisto sopraano, Jorma Kärnä baritoni, 

kvartetti, Juha Pisto Tuuba, Karen Jurvelin, viulu
 ja Risto Ainali, urut.

Jouluinen ilta 
perheille

klo 17 seurat ry:llä, Jorma 
Vuorma, Pekka Kainua.
Siionin virsiseurat: su 23.11. 
klo 15 Maija-Liisa ja Heik-
ki Huttulalla, Huttukyläntie 
904.
OuluOpiston yksinlaulajien 
konsertti la 22.11. klo 18 seu-
rakuntakeskuksessa
Ouluopiston Kiiminkijoen 
yksikön Soitinoppilaiden 
joulumatinea la 29.11. seu-
rakuntakeskuksessa. Klo 17 
opiston oppilaat ja 18.30 tai-
dekoulun oppilaat.

Kantelekonsertti keskiviikkona 10.12. klo 19 Pyhän  
Andreaan kirkossa. Joululauluja kanteleilla esittävät 
Oulu-, Pyhä-, ja Kalajokilaaksojen kanteleen soitta-
jat. Musisoinnissa mukana myös kaksi sahan soittajaa. 
Juontajana Eero Pitkälä.
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Jumalanpalvelukset  
Messu su 23.11. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, saarna Sanna Okkola, 
avustaa Heli Mattila, kant-
torina Heikki Jämsä, Psalmi-
kvartetti. Kirkkokahvit.
Messu su 23.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Jon-
na Piirainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Messu su 23.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kirkkokahvit.
Messu su 23.11. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, avus-
taa Jukka Kolmonen, kant-
torina Heikki Jämsä.
Tiernakirkko su 23.11. klo 18 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Ynnin Pojat.
Viikkomessu ke 26.11. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 20.11. ja 27.11. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 21.11. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 21.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miesten piiri ti 25.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Petteri Tuu-
los alustaa aiheesta "Kris-
tus suomalaisessa harmaassa 
mielenmaisemassa."
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
26.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lisätietoja Pasi Kurik-
ka, p. 040 5747 139.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko.

 
Diakonia

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9-11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 20.11. klo 10.30 
Palokan palvelukeskuksessa, 
Parkettitie 4.
Työttömien ateria to 20.11. 
ja 27.11. 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 20.11. ja 27.11. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Ateria 2€.
Myyjäiset la 22.11. klo 11–13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. il-
moitus.
Henkisen hyvinvoinnin kirk-
kopyhä su 23.11. klo 10–15, 
Tuiran kirkko. Ks.ilmoitus.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ma 
24.11. klo 10, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
diakonian vapaaehtoisille ti 
25.11. klo 17, Koskelan seura-

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 20.–27.11.2014

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

kuntakoti.
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
26.11. klo 10, Tuiran kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
26.11. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti.  

Lähetys
Puutyökerho ma 24.11. klo 9, 
Siivessä. 
Lähetyspiiri ma 24.11. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Pikku-
pirtti. Tervetuloa keskustele-
maan lähetystyön ajankoh-
taisista tapahtumista!
Koskelan käsityökahvila ti 
25.11. klo 12, Koskelan seu-
rakuntakoti. Tule tekemään 
käsitöitä, juomaan kahvia ja 
juttelemaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nallekahvila to 20.11. ja 
27.11. klo 10, Tuiran kirkko. 
Nallekahvila avoinna klo 10-
12 Tuiran kirkolla, Myllytie 5 
(käynti Telakan ovesta kir-
kon takaa). Tule juttelemaan 
ja leikkimään! Käsitöitä myy-
tävänä lähetystyön hyväksi. 
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle! to 27.11. klo 9–11.30,
Koskelan seurakuntakoti. Il-
moittautuminen puhelimitse
viim. saman viikon keskiviik-
koon klo 12 mennessä. Tei-
ja Kokko, p. 050 5347 477 
tai Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 
050 4334 094.
Nettiosoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/kalenteri/
lapset ja lapsiperheet, löyty-
vät päiväkerhot, puuhakerhot, 

Jumalanpalvelukset 
Nuorten messu pe 21.11. klo 
19, Hintan seurakuntatalo. 
Toimittaa Sanna Komulai-
nen, avustavat Jouni Heikin-
heimo ja Pekka Leskinen.
Messu su 23.11. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 23.11. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit.
Messu su 23.11. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Leo Rahko.
Messu su 23.11. klo 12, Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 25.11. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Jorma 
Kiviranta, Veli Tuomivaara.

Musiikki ja kulttuuri
Celtic connections laulupii-
ri ke 26.11. klo 18, Oulujoen 
pappila.
Aikuisten laulukerho to 
27.11. klo 11, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
Laulukerho to 27.11. 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 24.11. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 24.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Piispankamari pe 21.11. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.

perhekerhot, pyhäkoulut, var-
haiskasvatuksen musiikkiryh-
mät ja nuorten kerhot.

Nuoret
Nuortenilta ja jatkot pe 
21.11. klo 18–23, Tuiran kir-
kon Suvantosali. Ilta alkaa 
teemallisella ohjelmalla, jon-
ka jälkeen vapaata jutuste-
lua, pelailua, musaa, pientä 
purtavaa aina klo 23 asti. 
Nuorten Avarit ke 26.11. klo 
18–21, Tuiran kirkon nuori-
sotila. Nuorten vapaamuo-
toinen oleskeluilta nuoriso-
tilassa, jossa voi jutella, pe-
lailla, nähdä kavereita, tar-
joilua. Lisätietoja nuoriso-
työnohjaaja Anssi Putila, p. 
050 3408 982.

Seniorit
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 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Yhteislauluja, 
kahvittelua ja hartaus. Mu-
kana diakoni Päivi Moilanen 
ja kanttori Katri Sippola.
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Paikalla diakoni He-
li Mattila ja lähetyssihtee-
ri Tarja Oja-Viirret. Kerhoon 
voi osallistua myös palvelu-
keskuksen ulkopuoliset hen-

kilöt. Lisätietoja Heliltä, p. 
040 5747 145.
Eläkeläisten kerho ti 25.11. 
klo 14–15.30, Tuiran palve-
lukeskus. Ohjelmallinen päi-
vätuokio talossa ja sen lähi-
alueella asuville eläkeläisille. 
Mukana diakoni Paula Mik-
konen ja vapaaehtoisten lau-
luryhmä.
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Vierai-
lijoina Pyhän Tuomaan ja Ou-
lunjoen eläkeläiset.
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Vierailemme Tuiran kir-
kon eläkeläisten kerhossa.

Muut menot
Juttutupa ma 24.11. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian aamukahviti-
laisuus jossa hartaus ja ajan-
kohtaiset aiheet viikon aluk-
si. Lisätietoja diakonissa Saila 

Luukkonen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 24.11. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aamuhartauden ja kah-
vin jälkeen juttelemme ajan-
kohtaisista asioista. 
Käsityökerho ma 24.11. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 25.11. 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 26.11. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. Tiedustelut Outi Kum-
puvaara, p. 045 2641 209.

Oulun 
Sotaveteraanikuoron 

konsertti 
sunnuntaina 30.11. klo 16 Oulujoen kirkossa. 

Perinteinen Oulun Sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti pidetään ensimmäisenä 

adventtisunnuntaina 30.11. klo 16. Kuoroa johtaa 
Kristian Heberg, uruissa Rauno Rännäli. Mukana 

Oulun NMKY:n Vaskiveikot johtajana Mauri Kinnunen. 
Lauletaan yhteislauluna joululauluja ennen kosertin 
alkamista. Konserttiin on vapaa pääsy. Kolehti Oulun 

Sotaveteraaniyhdistyksen hengelliseen työhön.

Lähetyksen joulumyyjäiset 
keskiviikkona 3.12. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Lahjoituksia myytävistä tuotteista otetaan vastaan.

Joulumyyjäiset 
lauantaina 13.12. klo 10–13 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Joulumyyjäiset. Myynnissä mm. 
arpoja, käsitöitä, leivonnaisia ja torttukahvit. 
Voit vuokrata pöydän myös omille myytäville 
tuotteille. Pöytävuokra 5 € lähetyksen hyväksi. 
Pöytävaraukset 8.12. mennessä 
lähetyssihteerille, p. 044 3161 459.

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!

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoki  
ja kohdasta lapset ja perheet 
löytyvät tarkemmat tiedot 
mm. lasten ja perheiden ta-
pahtumista ja kerhoista.
Perheiden lapsenpäivän il-
ta to 20.11. klo 17.30–19.15,, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Seniorit
Porinapiiri ma 24.11. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuone. 
Eläkeläisten kerho ma 24.11. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Seurakuntakerho to 27.11., 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Lähdemme retkelle yhteisel-

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.

lä kyydillä klo 12.30
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. Kerhovierailu. Läh-
demme yhteiskyydillä klo 
12.40.
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
tatalo. Kerhovierailu. Läh-
demme retkelle Haukipu-
taalle yhteisellä kyydillä seu-
rakuntakodin pihalta klo 12.

Muut menot 
Fransupiiri ti 25.11. klo 17, 

Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
26.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. Kuntopiirissä käy-
tetään rauhallisia, pehmeitä 
ja venytteleviä liikkeitä.
Neulansilmä to 27.11. klo 
17–19, Hönttämäen seura-
kuntatalo. Kansainvälinen 
käsityökerho sekä suoma-
laisille että maahanmuutta-
ja naisille ja tytöille. Lisätie-
toja Sari Meriläinen, p. 040 
5583 294.  

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
Messu su 23.11 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
av. Jussi Saviharju, kanttori 
Tuomo Kangas.

Hartauselämä
Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 11, Toimitalolla. Anneli 
Nieminen.
Hartaus to 20.11. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
Virsilaulupiiri ti 25.11. klo 
11, Varjakka, Kerttu Piiraisel-
la. Minna Salmi.
Hartaus ke 26.11. klo 12.45, 
Caritas talo. Riitta Markus-
Wikstedt.
Hartaus ke 26.11. klo 13.30, 
Salonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt.
Seurakuntakerho to 27.11. 
(huom.aika) klo 11.45, Toi-
mitalo, Vattukuja 2. Arkilou-
nas, Jukka Joensuu. Vieraita 
Raahesta.

Seniorit
Kyläkamari ma 24.11. klo 11, 
Vattukuja 2, Yläsali. 
Kyläkamarin lauluhetki ke 
26.11. klo 12, Vattukuja 2. 
Jukka Joensuu, Tuomo Kan-
gas.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
20.11. klo 9–10.30, Toimita-
lon kerhopiste.
Perhekerho ma 24.11. klo 
9.30–11, Toimitalon kerho-
piste.
Perhekerho ti 25.11. klo 
9.30–11, Pitkäkankaan ker-

hotila Reppu, Opintie. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 27.11. 
klo 9–10.30, Toimitalon ker-
hopiste. 
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 
leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 20.11. klo 
15–16, Reppu. 
Musiikkikerho to 27.11. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 20.11. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 26.11. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 26.11. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. 
Uusi Ääni to 27.11. klo 18–20, 

Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.

Musiikki ja kulttuuri
Adventtivesper su 30.11. klo 
20, Oulunsalon kirkko. Ks. il-
moitus.

Muut menot
Kehitysvammaisten Tuki 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous to 27.11. klo 17.30 kir-
jaston yläkerrassa. Tervetu-
loa.
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylä: Seurat su 
23.11. klo 16 Esa Koukkari, 
Pekka Kinnunen. Lauluseu-
raoja kodeissa: ti 25.11. klo 
18.30 Karhuoja; Tuomas Lää-
köllä, Pahajärvntie 2.
Salonpää: Aikuisten virkis-
tysilta la 22.11. klo 18. Seurat 
su 23.11. klo 16.

Diakonia 
jouluenkelinä
Miten sinä toivoisit, että 
auttaisimme sinua tai 
perhettäsi jouluna? 

Toivooko Ville uutta paloautoa tai sählymailaa 
tai Minttu uimalippuja vai ilahduttaisiko 
perhettänne ruokakassi? 

Oulunsalon seurakunnan diakonialla on 
mahdollisuus olla tänä vuonna jouluenkelinä 
ja toteuttaa näitä toiveita oulunsalolaisille 
mahdollisuuksien mukaan. 

Toiveita voi jättää Vanhanajan joulumarkkinoilla 
15.–16.11. Toimitalolla olevaan lahjalaatikkoon tai 
lähettää sähköpostitse diakoniatyöntekijälle 
4.12. mennessä. Lahjalaatikon vieressä 
täytettäväksi toivekortteja. 

Sähköpostit pyytäisimme otsikoimaan 
”Joululahjatoive”. 

Lisätietoja antaa 
vs. diakoni Anneli Nieminen, 
p. 044 7453 853, anneli.nieminen@evl.fi tai 
diakonissa Riitta Markus-Wikstedt, 
p. 044 7453 848, 
riitta.markus-wikstedt@evl.fi

Myyjäiset 
lauantaina 22.11. klo 11–13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Myyjäiset diakoniatyön hyväksi. Myytävänä: hernekeit-
toa, lihakeittoa, ohraryynipuuroa, marjakeittoa, leivon-
naisia, pientä suolaista sekä käsitöitä. Arvontaa ja lapsil-
le askartelua. Olet lämpöisesti tervetullut! 
Järjestää Välivainion ja Puolivälinkankaan diakoniapiiri.

Iltaperhekerho 
torstaina 27.11. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Aloitamme yhteisellä hiljentymisellä, leikimme, askarte-
lemme ja syömme yhdessä iltapuuron. 
Perhekerhossa mukana lastenohjaajat Tiina Huurre, p. 
044 3161 733 ja Minna Andersson, p. 050 5347 481 ja lap-
si- ja perhetyönsihteeri Anu Hannula, p. 044 3161 718. 
Olette lämpimästi tervetulleita koko perheellä!

Pieni joulupaja 
lauantaina 22.11. klo 13–15 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Joulu lähestyy. 
Jouluinen askartelupaja 
kaikenikäisille. 
Tervetuloa mukaan!

Adventtitalo 
lauantaina 29.11. klo 10–14 Koskelan seurakuntakodissa.
Adventtihartaus klo 12 pastori Jonne Pirkola. Laulam-
me joululauluja. 
Adventtitalon myyjäisissä on käsitöitä ja leivonnaisia se-
kä arpajaiset. Joulupuuroa 2€ ja torttukahvit 2€. 
Aitassa jouluseimi. 
Järjestää Koskelan diakonian aluetukiryhmä, 
Lämmitä lähimmäistä -ryhmä ja lähetystyö.

Opinnäytekonsertti osa 1 
torstaina 20.11. klo 18–19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Anu Arvola-Greussin opinnäytekonsertti. Pianosäestyk-
sistä vastaa Raakel Pöyhtäri. Konsertissa kuullaan myös 
suomalaisia tuttuja pianokappaleita. Konserttiin on va-
paa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Joulukonsertti 
Jouluyö Juhlayö 

keskiviikkona 26.11. klo 18 
Oulujoen kirkossa.

Petrus Scroderus, tenori, 
Markus Vaara, piano/ urut. 

Ohjelma 15 €. 
Järjestää Eläkeliiton 

Oulun yhdistys.

Tiernakirkko 
sunnuntaina 23.11. klo 18 Tuiran kirkossa.

Toimittaa Niilo Pesonen,
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 

Ynnin Pojat.

Vuoden 2015 isosvalinnat, 
suuri julkistamistilaisuus!
lauantaina 22.11. Klo 11–15 Repussa
Tervetuloa uusi, vanha, ikivanha ja fossiili isonen kuu-
lemaan vuoden 2015 isosvalinnan tulokset. Päivä on 
pakollinen kaikille vuonna 2015 isostoimintaan osal-
listuville ja sisältää myös koulutuksellisen osuuden + 
pientä tarjoilua. 
Jos et jostain syystä pääse tähän tapaamiseen, ilmoi-
ta siitä Jussille mahdollisimman pian, p. 044 7453 852 
tai jussi.saviharju@evl.fi.

Perheiden Askare- ja Oloilta 
Salonpäässä 
maanantaisin klo 17–19 Kokoontumisker-
rat ennen joulua: 24.11., 1.12. ja 8.12.

Tervetuloa Salonpään koulun vanhal-
le puolelle askartelemaan, porisemaan, 
leikkimään ja viettämään leppoisaa aikaa 
yhdessä. Ilta alkaa hartaudella ja jossain 
sopivassa välissä on tarjolla munkkikah-
vit (mehua tai teetä). Iltaan ei tarvitse il-
moittautua ja sinne voi tulla ja sieltä läh-
teä oman aikataulun mukaan.
Ohjaajina ovat Saara Kurkela, Marjo-Pau-
liina Vahera-Helin ja Kirsi Järvelin, jolta 
saa myös lisätietoja illasta p. 040 7720 373. 
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Joulumyyjäisiä
Lähetysmyyjäiset pe 28.11. klo 13–15 
Pulkkilan srk-talossa. 
Leivonnaisia ja arvontaa.

Joulutori 
lauantaina 29.11. klo 10–14 
Rantsilan liikuntahallilla
• myyntipöytä lähetystyön 
   ja lapsikuoron hyväksi 
• Rantsilan Stellat ja 
   tiernatytöt esiintyvät 
   joulutorilla

Adventtimyyjäiset 
perjantaina 5.12. klo 14–16 
Piippolan 
seurakuntakodissa. 
Myytävänä leivonnaisia, 
arpoja ja kahvia. Karjalanpiirakoita voi tilata etukäteen: 
Leena Hyytinen, p. 044 5763 119 tai Arja Hyvärinen, 
p. 040 7522 165. Myyjäisten tuotto lähetystyön hyväksi.

Lahjoituksia otetaan vastaan sekä myyntiin että 
arpavoitoiksi.

Menot Oulun seurakunnissa 20.–27.11.2014
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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

Seurakunnissa tapahtuu 20.–27.11.2014

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

Hartaus to 20.11. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Rantsilan kappelineuvos-
ton järjestämä retki Rova-
niemelle la 22.11. Lähtö klo 
7 Rantsilan srk-talolta. 
Ehtoollishartaus su 23.11. 
klo 13 Koivulehdossa ja su 
23.11. klo 14 Siikalatvan vuo-
deosastolla.
Siioninvirsiseurat ma 24.11. 
klo 19 Rantsilan seurakunta-
talossa, Merja Jyrkkä ja En-
na Junno.
Järvikylän diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 25.11. klo 11 Pirjet-
ta ja Jorma Rahikkalalla.
Eläkeliitto ti 25.11. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Nuortenilta ti 25.11. klo 17 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
loissa. Rippikoululaisille mer-
kintä. Isoset mukaan!
Jouluruokailu to 27.11. klo 
12 Kestilän seurakuntakodis-
sa. Ruokailuun kutsutaan 70 
vuotta täyttäneet kestiset.  
Ennakkoilmoittautumiset p. 
040 5528 989. 
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 27.11. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Stellat 
ke klo 17 ja kappelikuoro to 
27.11. klo 19 srk-talossa. 

Seurakuntakerho to 20.11. 
klo 13 Rantsilan ja pe 21.11. 
klo 10 Kestilän srk-talossa, ti 
25.11. klo 12 Väinöläs-
sä ja torstaisin klo 
12 Pulkkilan srk-
talossa. 
Perheker-
ho ma klo 10 
Nuppulassa ja 
ke klo 10 Kesti-
län kerhokodis-
sa, ke 26.11. klo 
10 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhohuoneessa.  
Päiväkerho to klo 12 Nuppu-
lassa sekä ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, pe klo 10 Pulk-
kilan srk-talon kerhohuo-
neessa ja pe klo 10 Pyhännän 
srk-talon kerhotilassa.
Varhaisnuortenkerho ma 
klo 14.15 Pulkkilan srk-ta-
lon kerhohuoneessa, ti klo 
13.15 Kestilän kerhokodissa, 

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 23.11. klo 10 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto 
Määttä. Omaishoitajien kirkkopyhä. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. 

Sanajumalanpalvelus su 23.11. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä. Kanttorina Arja Leinonen.

 
Kuollut:  Väinö Ilmari Myllylä 95 (Pyhäntä), 
Eedit Nissinen e. Heikkinen 93 (Pyhäntä), 
Pauli Pelkonen 90 (Rantsila), 
Anna Elina Paakkari e. Koivumaa 87 (Rantsila), 
Martti Paavali Kesti 87 (Piippola)

Sanajumalanpalvelus su 
23.11. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö.

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 20.11. klo 10 
srk-talossa. 
Raamattupiiri to 20.11. klo 
19 srk-talossa, Apt.11.
Miesten tulet su 23.11. klo 

Messu su 23.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Raamattu- ja rukousilta ti 
25.11. klo 18 srk-salissa.
Saarenkartanon hartaus-
hetki to 27.11. klo 14.

Viikoittaiset 
kerhot

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin klo 10. 
Laulamme,

jutustelemme ja 
visailemme yhdessä. 

Tulkaa mukaan 
kylältäkin!

Mafinga-
kummikerho 
keskiviikkoisin 

klo 12.30 kirkolla. 

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa.

Yhteinen aamiainen eurolla
perjantaina 28.11. klo 7.30–9.30 

seurakuntasalissa.
Jatkamme yhteisten aamiaisten nauttimisia 

joka toinen perjantai.
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Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen to 20.11. ja 
27.11. klo 14, Karjasillan kirkko, ylähuone (urkuparven 
takana). Ryhmä on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisil-
le, joilla on tai on ollut jokin vaikea elämäntilanne, joka 
koettelee omaa hyvinvointia ja jaksamista. Yhteydet ja 
lisätietoa: diakoniatyöntekijät Seppo Meriläinen, p. 044 
7884 035 ja Nina Niemelä, p. 040 5752 711. 
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. 
Tuomioklubi pe 21.11. klo 19–23, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali. Kaikille avoin (ikä 18< >30 v.) nuor-
ten aikuisten kohtaamispaikka. Klubi meiningillä vierai-
lijoita, musiikkia, pientä purtavaa, asiaa ja yhdessäoloa. 
Lenkkiryhmä to 27.11. 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.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 22.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Miksi käyttäisin katekismusta, Pasi Palmu.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 24.11. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Jukka Nuutinen, 
Pyhä viha.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 26.11. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Pelkkä rakennusko? Pa-
si Palmu.

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 21.11. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Jumala on yksi. Gal. 
3:20, 1. Tim. 2:5, Jaak 2: 19, Ulla Mäkinen.

"Tulkoon sydämeesi joulu"  
-konsertti

sunnuntaina 7.12. klo 14 Pulkkilan kirkossa
Virpi Piippo, laulu     Petri Herranen, säestys 

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €. 
Järj. Pulkkilan kappeliseurakunta
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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 Myllyo-
jan seurakuntatalolla, Koivumaantie 2  ja maanantaina 15.12. 
klo 11 Yli-Iin seurakuntatalolla, Kirkkokuja 4. Tarjolla joulu-
puuro, 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.
Karjasillan, tuomiokirkkoseurakunnan sekä Kiimingin
ateriat järjestetään yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Diakonian ajanvaraus:
Vuoden viimeinen diakonian ajanvaraus on Oulun ev.lut. 
seurakunnissa maanantaina 15.12. klo 9–11, paitsi Tuomio-
kirkkoseurakunnassa, jossa on mahdollisuus varata aika vie-
lä 22.12. Vuoden 2015 ensimmäinen ajanvaraus on maanan-
taina 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

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.

ti klo 14.30 Pyhännän srk-ta-
lon kerhotilassa, ke klo 16.30 
Piippolan srk-talossa ja to klo 

15.30 Tavastkengän 
koululla. Tyttö-

kerho ma klo 15 
ja poikakerho 
to klo 15.30 
Nuppulassa.
Rauhanyhdis-

tys: Kestilä:  
Ai kuisten raa-

mattuluokka pe 
21.11. klo 19, seurat 

su 23.11. klo 19 ja ompelu-
seurat pe 28.11. klo 19 ry:llä. 
Pulkkila: Raamattuluokka pe 
21.11. klo 19, pyhäkoulu su 
23.11. klo 12 ry:llä.   Pyhäntä: 
Seurat su 23.11. klo 16 ja lau-
luseurat ke 26.11. klo 18.30 
ry:llä. Rantsila: Aikuistenil-
ta pe 21.11. klo 19, seurat su 
23.11. klo 18.30 ja joulumyy-
jäiset pe 28.11. klo 19 ry:llä.

www.siikalatvanseurakunta.fi/

KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 20.11. klo 12–13.30, Vanha pappila, Jös-
sensali. Ryhmä vanhemmille, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.
Varttuneiden porinapiiri ti 25.11. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien kehitysvammais-
ten kerho.
Keskustelukerho ti 25.11. klo 17, Heinätorin srk-talo. Kai-
kenikäisten kehitysvammaisten kerho.

KUULOVAMMAISET 
Viittomakielinen messu su 23.11. klo 12, Piispantalon 
tallikirkko. 
Lähetyspiiri ma 24.11. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. 
Runolan raamattupiiri ti 25.11. klo 13, Palvelukeskus Ru-
nola.  

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 Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyy-
dessä.
Tuomasmessu la 22.11. klo 18, Kastellin kirkko. Osallistu-
taan porukalla. Tavataan Kastellin kirkon pihalla viimeis-
tään 15 min ennen messun alkua. Opasystävä on vastas-
sa kirkon parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Messun jälkeen 
on tarjoilu ja yhdessäoloa seurakuntasalissa.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 21.11. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali.
Tavoiteryhmä ma 24.11. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. Tavoiteryhmä on keskusteluryhmä 
päihdeongelman kanssa kipuileville miehille ja naisille.

 

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

Sunnuntaina 23.11. klo 16 alk. 
Kristittyjen yhteinen Kristus yhdistää -tapaht. 
Oulun Helluntaiseurakunnassa (Uusik. 78)  

 

Aihe: JUMALA VOI ANTAA  
           ENEMMÄN - Ef.3:20 

 

 

Olet lämpimästi tervetullut!   

 

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto.  

                                                                                               Mukana myös Oulun ev.lut. seurakunnat. 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

OHJELMASSA:  

Klo 16: Opetusta  
Klo 18: Yhteinen rukousilta 

 

Mukana paikallisia vastuunkantajia eri seurakunnista. 
 

Mukana myös pastori James Wamanga Ugandasta. 
 

Tauolla tarjoilua. 

Joulunavaus 
28.11. Pyhännällä. 
Kappelineuvosto

 tarjoaa joulupuuroa 
klo 17–19 

kunnantalolla. 

Diakoniatyö ottaa vastaan hyväkuntoisia liinavaatteita: aluslakanoita, pussilakanoita, tyynyliinoja ja pyyhkeitä edelleen lahjoitettavaksi.  P. 044 5181 171 / Eeva-Liisa Kekkonen.
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Autot jätetään Lännentien 
varteen. Kävelymatka 750 
metriä.  Lisätietoja Markul-
ta, p. 044 7750 602.
Käsityöilta ma 24.11. klo 17–
19 srk-talossa. 
Kirkkovaltuuston kokous ti 
25.11. klo 18 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset ke 26.11 
klo 18.30–20 srk-talossa. 
Koulun adventtikirkko pe 
28.11. klo 9.15 kirkossa.
Ystävyyden talo pe 28.11. 
klo 10 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 21.11. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net Mattilalla ja isot S&A 
Viinikalla. La 22.11. klo 17 
joulumyyjäiset ry:llä. Su 
23.11. klo 12 pyhäkoulu I 
K&Jaakko Klaavolla, II Ant-
tilalla, III Kiviahteella ja klo 
17 seurat ry:llä. Päiväker-
ho ry:llä  ti, ke ja to klo 17–
18.30. To 27.11. klo 13 vart-
tuneidenkerho A&P Hirvas-
niemellä.

Kirkossamme on Johanna Kurkelan 
Joulun lauluja -konsertti lauantaina 22.11. klo 19. 

Konsertti on maksullinen konsertti ja lippuja myynnis-
sä lipputoimiston kautta.

Koulun 
adventtikirkko 

perjantaina 28.11. 
klo 9.15 kirkossa.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  Ma r k ku P ih la ja

Kiitos kaikille äänestäjille 
ja onnea valituille 

luottamushenkilöille! 
33,1 prosentin äänestystulos on erinomainen. 

Voimia ja valoa alkutalveen! 

kirkkoherra Timo Juntunen

16 Liisanlinnassa Ala-Tem-
meksellä (Lännentie 84 a). 
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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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               Armas Maasalon Adventtivesper 
sunnuntaina 30.11. klo 19 

Tyrnävän kirkossa. 

Tyrnävän ja Limingan kirkkokuorot, 
kanttorit Pentti Korkiakoski ja 

Mika Kotkaranta. 
Liturgia ja puhe Timo Liikanen.

Seurakunnissa tapahtuu 20.–27.11.2014

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

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

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

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

Hartaus ja ehtoollinen to 
20.11. klo 14 Helmin kodissa, 
Jouni Heikkinen.
Lähetyslauluilta to 20.11. 
klo 18.30 Laitasaaren ruko-
ushuoneella, Jouni Heikki-
nen, Ossi Kajava.
Iltahartaus to 20.11. klo 19 
Rokualla, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus pe 21.11. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri su 
23.11. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 25.11. klo 12 Kerttu Väyry-
sellä, Sanginjoentie 89, Lee-
na Leskelä. 
Kirkkovaltuuston kokous ti 
25.11. klo 18 seurakuntata-
lossa.
Keskipäivänkerho ke 26.11. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Leena Leskelän aiheena ku-
vat ja tunteet. Arvontaa!
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 26.11. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala. Aiheena jouluun 
valmistautuminen ja itsenäi-
syyspäivä.
Rukouspiiri ke 26.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 27.11. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Ehtoolliskirkko to 27.11. klo 

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

13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Tarja Pyy.
Adventin laulut to 27.11. klo 
18 Kylmälänkylän kappelis-
sa, Ossi Kajava, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille 
maanantaisin klo 15–17 srk-
talon alakerrassa. Kassien si-
sältö muodostuu kauppaliik-
keiden lahjoittamista tuot-
teista, joissa merkintänä vii-
meinen myyntipäivä tai pa-
rasta ennen. Toimintaan tar-
vitaan vapaaehtoisia, tied. ja 
ilm. Leena, p. 040 5470 785 ja 
Hanna, p. 040 5470 784.
Kuorot: Ke 26.11. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
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. Perheilta to 
27.11. klo 18 Koortilassa.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 21.11. klo 16–

18. Nuortenilta pe 21.11. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Yökahvila Valopilikku la 
22.11. klo 19–24 Nuokkarilla. 
Isoskoulutus ke 26.11. klo 18–
20 Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. Per-
hekerho to klo 10–12. Lähetys-
lauluilta to 20.11. klo 18.30.

Messu su 23.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Heikki Lumiaho. Avusta-
jana Suutarinkylän diako-
niakylätoimikunta.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 20.11. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Nuttupiiri ti 25.11. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Hartaus ke 26.11. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuoret: 
Nuortenilta to 20.11. klo 18 
Murron kerhotilassa.
Yökahvila pe 21.11. Tyrnävän 
nuokkarilla, Tupostie 4.
Rippikoulu II:n aloitusta-
paaminen ke 26.11. klo 17 
Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurakuntapäivä su 23.11. 
klo 13 ry:llä. Joulumyyjäiset 
la 29.11. klo 12 ry:llä, ruokai-
lu klo 11.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 21.11. klo 19 Ala-
korpi 6. Viittomakielisten jou-
lujuhla la 22.11. klo 12 ry:llä. 
Seurat su 23.11. klo 16 ry:llä.

Työntekijöiden suun-
nittelupäivä pe 21.11., 

toimistot suljettu.

Nuortenilta to 20.11. klo 18–
20 Vanamon Olohuoneessa. 
Aamupuuro pe 21.11. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla. 
Jaossa myös kauppojen lah-
joittamaa ruokaa. Vapaaeh-
toiset paikalle klo 8. Yhteys-
henkilö Marika Kamps.
Miesten tulet su 23.11. klo 16 
Liisanlinnassa Ala-Temmek-
sellä (Lännentie 84 a). Au-
tot jätetään Lännentien var-
teen. Kävelymatka 750 m. 
Tarvittaessa voi ajaa pihaan. 
Pihassa rajoitetusti tilaa.
Lähetysvintin kokoontumi-
nen ma 24.11. klo 12 Lähetys-
vintillä.
Perhekerho ti 25.11. klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. 
Hiiren tarinatupa.
Lukupiiri ti 25.11. klo 12 Lä-
hetysvintillä. Lukupiirissä Sa-
tu Taskilan kirja Katedraali.
Nuorten lähetysvintti ti 
25.11. klo 17.30 Lähetysvin-
tillä. 
GospelGym ti 25.11. klo 
18.30–20.30 Vanamo-salissa. 

Rippikoulusunnuntai ja 
miesten kirkkopyhä su 
23.11. sanajumalanpal-
velus klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Hanna Korri. 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen Kesä I -rippikoulu-
ryhmän opetusta.

Perhekerho ke 26.11. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Yhdessäoloa.
Seurakuntakerho ke 26.11. 
klo 12 Seurakuntatalolla. Ad-
venttiin valmistuminen.
Kuorot ke 26.11.: Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 kirkossa, 
Tähdet-kuoro klo 17 Seura-
kuntatalolla, Aikuisten kuo-
ro klo 18.30 kirkossa, Kirkko-
laulajat klo 18.30 Seurakun-

tatalolla.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
26.11. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Nuortenilta to 27.11. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.
Tukihenkilöilta to 27.11. klo 
18–19.30 pappilan yläkerran 
kahviossa.
Limingan seurakunnan va-
paaehtoisten kiitosjuhla to 
20.11. klo 18 seurakuntata-

Nuttukerho ma klo 18 kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot
Kirkkokuoro ke 26.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 27.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 27.11. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 27.11. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 27.11. klo 18.30 
kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 28.11. klo 18 kir-
konkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa 
Kirpputori Ilonpisaran au-
kioloajat: ti, to pe klo 14-17.
Aamukahvila ma klo 10 kir-
konkylän srk-kodissa.

Messu su 23.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Olli Seik-
kula, avustaa Vesa Ääre-
lä, diakoni Leena Hintsala, 
kanttori Marjo Irjala. Mu-
siikkiavustus Marja-Lee-
na Tahkola, laulu ja huilu. 
Pyhäkoulu saarnan aikana 
kirkon monitoimitilassa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

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. Yö-
pappila pe 21.11. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Gospelhar-
taus ti 25.11. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Raamis ke 26.11. klo 18 Van-
hassa pappilassa.
Kastetut: Vilho Kalle Eemeli 
Karvonen, Vanessa Aada So-
fie Hanhela, Senni Susanna 

Yliräisänen, Mimosa Nannas-
tiina Toivainen, Luka Eemil 
Juhani Ervasti, Nadja Rauha 
Adalmiina Pahkala.
Vihitty: Janne Henrikki Han-
hela ja Minna Johanna Tai-
valoja.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 20.11. klo 
18 Länsipuoli: Limma, Pappi-
lanniitty 8. Raamattuluokat 

Kuollut: 
Martti Kirmanen 77.

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

Iloa ja valoa kaamokseen
Hyväntekeväisyyskonsertti 
sunnuntaina 23.11. klo 19 Limingan kirkossa. 
Esiintyjinä Limingan musiikkiopiston opettajia 
ja oppilaita, Lakeuden Puhallus, Lakeuden 
kamarimuusikot ja Limingan seurakunnan 
kuorot Celeste ja Tähdet. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.
Konsertin tuotolla rahoitetaan Limingan seudun 
musiikkiopiston vapaaoppilaspaikkoja.

Konsertin järjestää Limingan seudun musiikkiopisto 
ja Limingan seurakunta

J. S. Bachin 
urkuteosten sarja 
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
Diplomiurkuri Christian Ahlskog 
esittää kaikki Bachin urkuteokset konserttisarjassaan.

lauantaina 29.11. No. IX 

klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 euroa.

pe 21.11 klo 18 4.–5.-lk: Tah-
kola K ja H, Paiturintie 10. 6-8 
lk: Räihä, Tiilipojanpiha 9.
Nuortenilta pe 21.11. klo 19 
ry:llä. Seurat su 23.11. klo 16 
ry:llä. Tiistaikerho ti 25.11. 
klo 12 ry:llä.
Perhekerho ke 26.11. klo 10-
12 ry:llä. Sisarilta ke 26.11. klo 
18.30 ry:llä. Kotiseurat länsi-
puoli to 20.11. klo 18 Pirjo ja 

Tepa Heikkisellä os. Tukki-
reentie 2 A 1 (Metsokangas). 
Järjestäjänä Aholat ja Heik-
kiset.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 21.11. klo 19, 
Alakorpi 6, Tyrnävä. Viitto-
makielisten joulujuhla la 
22.11. klo 12 ry:llä. Seurat su 
23.11. klo 16 ry:llä.

Kastettu: Akseli Ilmari Apaja, Ronja Ella Sofia Nummi, 
Sara Marie Pellikka, Helmi Lilian Pirnes, 
Livia Wilhelmiina Pitkälä, Heikki Viljami Ylipukki, 
Aapo Veikko Olavi Happo.
Vihitty: Anssi Juhani Perttunen ja Heidi Pauliina Terho.    
Kuollut: Lahja Terttu Vimpari s. Pitkänen 83.

Kastettu: Maija Kerttu Aliisa Paaso.

Kuollut: Hilma Katariina Lyytinen s. Pasanen 102, 
Raimo Olavi Karppinen 67.

Jouluinen 
illallinen 

pariskunnille 
lauantaina 13.12. klo 18 

Hannuksen piilopirtillä Tyrnävällä. 

Osallistumismaksu 30 € / pariskunta. 

Ilmoittautumiset viimeistään 5.12. 
www.kempeleenseurakunta.fi/

ilmoittautuminen.  

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
Seurakunnan ilmainen lapsiparkki 1–6-vuotiaille 
liminkalaisille lapsille. Ennakkoilmoittautuminen 
saman viikon keskiviikkona klo 15 mennessä 
p. 044 752 1230 (Tuija). 
Lapsiparkki Tupoksen Vanamossa 
torstaisin 27.11. ja 11.12. klo 8.30–11 ja 
kirkonkylän Koti-Pietilässä 
perjantaina 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

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. 

Lähetyskalenteri 2015
Opettajien Lähetysliiton 
vuoden 2015 Lähetyska-
lenteri on ilmestynyt.  Ru-
noilijat Anja Karkiainen, 
Pia Perkiö ja Kaija Pispa 
ovat sanoittaneet kalente-
rin kuvat runoiksi, lisäksi jo-
ka kuukaudelle on valittu 
raamatunteksti. Kalenterin 
tuotto käytetään lähetys-
työhön Suomen Lähetys-
seuran kautta. Kalenterin 
hinta on 9 €. Voit hankkia 
kalenterin lähetyssihteeril-
tä. Tiedustelut Anja Hämä-
läinen, p. 040 5629 131.

J u s s i  Va l kea jo k i

Diakoniatoimistoissa 
ei ole vastaanottoa 

eikä puhelinpäivystystä 
27.–28.11. 

Diakoniatyöntekijät ovat 
koulutuksessa.

Vapaaehtoisten 

  Joulujuhla
 
torstaina 4.12. klo 18 Tyrnävän seurakuntatalolla 
Seurakunta kutsuu yhteiseen joulujuhlaan kaikki seura-
kunnan vapaaehtoistoimijat. 
Ohjelmassa mm. kirkkoherran tervehdys, joulupuuroa, 
yhteislaulua ja kuorojen esityksiä. 
Säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä ilmoittautumi-
nen hoidetaan kiertävän listan muodossa (isoset, Nuo-
Pa, lapsi- ja kirkkokuoro, nuttupiiri, aamukammari, ys-
tävä-  ja lähimmäispalvelu). Jos et kuulu edellä mainit-
tuihin ryhmiin ja olet mukana jossain seurakunnan va-
paaehtoistoiminnassa (esimerkiksi yhteisvastuukerääjä-
nä, talkoolaisena, diakoniakylätoimikunnassa), ilmoit-
taudu 28.11. mennessä kirkkoherranvirastoon: p. 044 
737 2610. 

Tervetuloa yhdessä valmistautumaan 
Vapahtajan syntymäpäiväjuhlaan!

w
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KERÄÄ POSTIMERKKEJÄ!
Tue Suomen Lähetysseuran työtä ke-
räämällä postimerkkejä.  Lähetystalol-
la Helsingin keskustassa pidetään noin 
2–3 postimerkki- ja rahahuutokauppaa 
vuodessa. Alan asiantuntija toimii huuto-
kauppojen meklarina. 
Toimi merkkien kanssa seuraavasti: Jätä merkin ympärille 
taustaa n. sentin verran. Älä leikkaa kortteja vaan toimi-
ta ne kokonaisina. Säilytä kaikki ulkomailta tulleet kuo-
ret ehjinä. Tuo merkit, kirjeet ja kortit kirkkoherranviras-
toon, taloustoimistoon tai lähetyssihteerille. 
Tiedustelut: Anja Hämäläinen, p. 040 5629 131.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 20.11. klo 18.30 raamattu-
piiri ry:llä. Pe 21.11. klo 18.30 
sisarilta. La 22.11. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk 
Romppainen ja 7.–8.-lk Ihme. 
Su 23.11. klo 12 pyhäkoulut: kk-
Anttila E. Karppinen, Korivaa-
ra Hyväri, Pälli Löppönen, Suo-
kylä M. Räisänen. Klo 14 seu-
rat terveyskuskuksessa ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 24.11. klo 

18 päiväkerhot ry:llä.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 20.11. klo 10 perhe-
kerho ry:llä. Pe 21.11. klo 19 
pienten raamattuluokka Va-
rila. La 22.11. klo 10 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka Ihme. Su 23.11. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Holappa, Laitasaari Ihme, 
Huovila Paaso. Klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä. 

lolla. 
Wanhan ajan joulu pappi-
lan pihapiirissä la 29.11. klo 
10–15.
Jouluavustukset. LAHJOIT-
TAJAT: Toimita lahjakortit vii-
meistään 21.11. diakoniatoi-
mistoon tai kirkkoherranvi-
rastoon. HAKIJAT: Jos tarvit-
set taloudellista apua ruo-
kaan joulun aikana, laita va-
paamuotoinen hakemus 
21.11. mennessä diakonia-
työntekijöille tai kirkkoher-
ranvirastoon. Kerro nimi, yh-
teystiedot, perhetilanne, las-
ten määrä ja ikä sekä syy avus-
tuksen hakemiseen. Avustus-

ten myöntämisestä ilmoite-
taan henkilökohtaisesti. 
Partio: Pe–la 21.–22.11. Kar-
hunkaato 14 Partiokämpäl-
lä. La–su 22.–23.11. Seikkai-
lijaleiri Partiokämpällä. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta: 
www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 21.11 klo 
18.30 nuortenilta ry:llä ja klo 
18.30 raamattuluokka (7.–8.) 
ry:llä. La 22.11 klo 12–16 las-
ten toimintapäivä ry:llä. Su 
23.11 klo 12 pyhäkoulut ja 
klo 16 ja 17.30 seurat ry:llä.  
ke 26.11 klo 19 sisarilta ry:llä. 
To 27.11 klo 10.30 perheker-
ho ry:llä.

Senioripysäkki  keskusteluryhmä 
Uusi ryhmä aloittaa helmikuussa 2015
Ryhmään etsitään yli 60-vuotiaita, joilla on halua tois-
ten seuraan. Ryhmässä olennaista on se, että jokainen 
voi jakaa omia kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan 
– saaden uutta näkökulmaa omiin kokemuksiinsa ryh-
män vuorovaikutuksessa. 
Ryhmä (6–8 henkilöä) kokoontuu pääsääntöisesti tors-
taisin seurakuntatalolla klo 9.30–11 kerran viikossa 15 
kertaa alkaen 5.2. 
Ryhmän ohjaajana toimii esh-diakonissa  Sinikka Ilmo-
nen. Ota rohkeasti yhteyttä, jos asia kiinnostaa, mielel-
lään 8.12. mennessä, p. 044 7521 226!
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Saarna kuuluu 
lapsillekin

Olin saarnaamassa messussa jokin aika sit-
ten eräässä kirkossa. Ilokseni huomasin, et-
tä kirkkovieraiden joukossa oli monta las-
ta. Päätin muistaa puheessani erikseen juu-

ri lapsia, sitten kun saarnan hetki koittaa. Näin py-
rin tekemään aina, kun huomaan kirkonpenkissä yh-
denkin lapsen.

Kun olin kavunnut saarnastuoliin ja luonut kat-
seeni kuulijoihin, silmäni eivät erottaneet yhtään las-
ta. Mihin he katosivat? Olinko nähnyt väärin palve-
luksen alussa? Kohta se selvisi. 

Sakastiin ilmestyi messun jälkeen pyhäkoulun-
opettaja, joka kertoi pitäneensä saarnan aikana py-
häkoulua urkujen takana 30 lapselle. Hän mainitsi, 
kuinka lapset piirsivät in-
noissaan kuvaa Jeesuksesta 
ja lampaista. 

Jos olisin ollut omassa 
seurakunnassani kirkko-
herrana ja rovastikunnas-
sani lääninrovastina, olisin 
ehkä ottanut osaa keskuste-
luun. Mutta kun olen eläke-
rovasti, nielaisin ja jäin ajatuksiini.

Olen ollut siinä uskossa, että kirkkomme on sanan 
kirkko. Kirkon uskon, oppin ja elämän, julistuksen, 
sanan ja sakramenttien hoidon tulee levätä Raama-
tun sanan pohjalla. 

Kirkon järjestys velvoittaa pitämään kiinni raa-
mattuperiaatteesta. Tästä johtuu, että alusta alka-
en jumalanpalveluksen kohokohta on ollut nimen-
omaan kirkkovuoden teksteihin perustuva saarna. 
Kolmannen käskyn selityskin huomauttaa, ettemme 
”halveksisi saarnaa ja Jumalan sanaa…” 

En jaksa uskoa, että tuo pyhäkouluopettaja tai 
lapset olisivat ”halveksineet saarnaa” siellä urku-
jen takana, mutta kuinka mahtavat lapset suhtau-
tua saarnaan, jos heidät viedään pois juuri saarnan 
ulottuvilta. Jos saarna on puiseva ja vaikeaselkoi-
nen, saarnaaja voi mennä itseensä ja ruveta mietti-
mään, miten ottaisin huomioon lapsen jumalanpal-
veluksessa. 

Itsetutkistelussa auttaa lasten evankeliumi Mar-
kuksen 10. luvussa. Se on oikeas-
taan aikuisten evankeliumi, 
joka varoittaa meitä aikui-
sia asettumasta esteeksi Ju-
malan valtakunnan sano-
malle.

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on rovasti, 

joka viettää eläkepäiviään 
Oulussa.

Palstalla ihmetellään ja 
ihastellaan maailmanmenoa. 
Palstalle voivat jatkossa 
kirjoittaa muutkin kuin Rauhan 
Tervehdyksen toimittajat.

Piippolan vaari tuijottaa 
kuraista maata, lume-
tonta lakeutta. Aika ma-
telee kevättä odotellessa, 

ei tullut valakosta jouluakaan 
niin kuin ennen vanhaan. Nyt 
kuitenkin tupruttaa. Yläilmois-
ta leijailee pitsihiutaleita, kuin 
olisi taivaan esikartanossa tam-
pattu tyynyt tyhjiksi, höyhen-
patjat puhki. 

Jospa se Pihtiputaan muori 
siellä suursiivoo ja hakkaa kau-
limella jäätä niin että lopulta 
lunta tulla vihmoo oikein kun-
nolla. Vaan vaari on vielä täällä 
maan piällä, odottaa ja on kär-
simätön, kunpa jo pääsisi mui-
den joukkoon.  

Ei se ole elo ja elossaolo enää 
herkkua, vaikka vaari asuu seu-
tukunnan syrjäkolokassa, josta 
savu ei tavoita viranomaisia. 
EU:n energiamarkkinat ovat 
menneet yhteen, pyhän kili-
pailukykynsä nimissä. Kielsi-
vät puunpolton ja tervan. Jopa 
jokamiehen oikeus kumottiin. 

Ei saa enää iliman marjas-
taakaan. Joku otti siihenkin 
patentin. Mutta Piippolan vaa-
ri se on vaan henkensä pitimik-

Piippolan vaari ja kilipailukyky

si metällä käynyt. Saunankin 
lämmittää salaa. Eikä se elä-
mä liian pitkäksi pääse venäh-
tämmää, kun ei piisaa raha pil-
lereihin. 

Mutta poikaa on ikävä. Kun 
se ei kylältä töitä saanut. Lähet-
ti digikännykän, mutta kun on 
liikaa näppäimiä, koodeja ja sa-
lasanoja, kuka niitä muistaa. Ja 
kenellepä vaari soittaisi? Ei ole 
enää kunnantaloakaan. 

Olisihan se mukava kun joku 
joskus siivoisi. On tilaajia ja sit-
ten tuottajia, yhtymiä ja liike-
laitoksia, palvelut kaikki pörs-
sissä. Johtajia näkkyy olevan 
joka lähtöön. On kontrolleria, 
kuntakonsulttia, tiimiesimies-
tä, esimiestiimiä. 

Ja golfkenttiä on nyt niin 
Pihtiputtaalla kuin Piippo-
lassa. Ei se Suomi iliman niitä 
pärjää, muuten ei tule isoja her-
roja tänne meitä auttamaan. Ja 
rollaattoriväkeä on liikaa, sik-
si pitää purkaa vanahainkodit. 
Mihinköhän ne säästää? Van-
husten hautapaikkoja varten, 
kun niitä on niin palajon, nii-
tä vanahoja ja sairaita?  

On ikävä vanahanajan mei-
nikiä. Kun kuntapomotkin oli-
vat muutosvastarinnassa. Eivät 
olleet valamiita viemään va-
nahuksilta tuhkaakin pesästä. 
Kyllä se oli korkea aika nyt ot-
taa oma elämä hallintaan. Tui-
kata tulehen koko punainen tö-
nö ja pottumaa. Ei tarvisi poika 
edes uurnaa. Eikö ole hautajai-
setkin ulokoistettu, kilipailu-
tettu. Siinä vasta varma pisnes! 

Nyt tämä poika lähtöö. Kun 
ei oo lähikirkkoakaan. Mitä 
nyt joku mobiilikirkkotulos-
yksikkö kerran kuussa kylällä 
piipahtaa.  

 
KAARINA KAILO

kaupunginvaltuutettu
Kiiminki

Kyllä se oli 
korkea aika 
nyt ottaa oma 
elämä hallintaan. 
Tuikata tulehen 
koko punainen 
tönö ja pottumaa.

Jos saarna 
on puiseva ja 
vaikeaselkoinen, 
saarnaaja voi 
mennä itseensä.

KAUNIIT KIITOKSET 
luottamuksesta vaa-
leissa! 

Hannu Tarvas

Rauhan Tervehdyksen ju-
tussa (nro 38, Kotikirk-
koni helmi, s. 8) kerrot-
tiin maallikkosaarnaa-

ja Hjalmar Laxin  (1861–1949) 
vaikuttaneen herännäisyydes-
sä. Oikeasti Lax oli kuitenkin 
Evankelisen todistajaseuran 
maallikkosaarnaaja, joka vai-
kutti muun muassa Kaskisis-
sa, Kannuksessa sekä Viipurin 
seuran saarnaajana.

Hänen kolme lauluaan löy-
tyy evankelisen liikkeen lau-
lukirjasta Siionin kanteleesta: 
191 ”Sovinnon suuri salaisuus 
on teko Jumalan”, 328 ”Kun on 
Jeesukseni minun auttajani, 
kuka synnistä syyttää nyt voi” 
sekä 340 (yhdessä Pietari Kur-
visen kanssa) ”Nyt synkät pil-
vet väistykää.”

Kaikissa näissä lauluissa 
iloitaan Kristuksen toimitta-
masta lunastuksesta, esimer-
kiksi näin: ”Jos vain tuomit-
semaan / sinä saapuisit maan, 
/ minut ensiksi tuomitsisit, 
/ mutta toisin jo teit, / kaikki 
syntini veit, / minut syytteistä 
näin vapautit.

Samoin Hjalmar Lax rait-
tiisti ohjaa katseemme toiseen 
Jumalan tekoon, pyhään kas-
teeseemme: ”Sovinnon suu-
ri salaisuus on kaunistuksem-
me. / Työ, voitto, risti Jeesuk-
sen on juhlapukumme, / kun 
meidät pestiin kasteessa hoh-
tavan puhtaiksi / ja Jeesuksel-
le kihlattiin myös morsiamek-
si.” (Sk 191:5)

Siionin kanteleen juhlavuot-
ta on vietetty tänä vuonna. 

Laulukirja täytti 140 vuotta.
Muistan tavanneeni Sleyn 

Pohjois-Suomen piiriä 20 vuot-
ta kiertäneenä ihmisiä, jotka 
kertoivat pienenä istuneensa 
Hjalmar Laxin polvella evanke-
lisissa seuroissa. Eräskin heis-
tä muisteli, että opettaja Lax 
oli hyvin huumorintajuinen 
ja tehtyään jonkun hengellisen 
laulun, hän kertoi tehneensä 
sen kansanlaulun sävelmään ja 
tokaisi sitten iloisesti virnistä-
en: ”Nappasinpa pirulta sävel-
män parempaan käyttöön!”

 
HANNU KIPPO

Sley-Media Oy:n toimitusjohtaja
Sanansaattajan päätoimittaja

Hjalmar Lax vaikutti evankelisuudessa

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 

Muista yhteystietosi! 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan myös oma nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä julkaistaan poikkeustapauksissa nimimerkillä, mut-
ta tuolloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 


