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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

”Älkää ottako avioeroa!” -lehti-ilmoitus 70 vuot-

ta sitten Aamulehdessä käynnisti kirkon perhe-

neuvonnan. Ilmoituksen takana oli pastori Mat-

ti Joensuu, joka huolestui avioerojen lisääntymisestä sodan 

jälkeen.

Olisiko nyt uuden lehti-ilmoituksen aika? 

Voitaisiinko edes kokosivun lehti-ilmoituk-

sella tavoittaa loppuun uupuneita vanhempia, 

jotka päätyvät surmaamaan ne, joita suures-

ti rakastavat? Mitä tuohon viestiin pitäisi kir-

joittaa?

Pohjois-Savossa lyhyen ajan sisällä tapahtu-

neet kaksi perhesurmaepäilyä ovat poikineet 

valtavan määrän analyysiä siitä, miksi näin tapahtui.

Henkirikoksien taustat jäävät yleensä salaisuudeksi. Sur-

mia yhdistäviä tekijöitä on asiantuntijoiden mukaan vaikea 

löytää.

Henkirikokset ovat myös harvinaisia, vaikka juuri nyt ei sil-

tä tunnu. 

Kaksi lähes peräkkäistä surmatyötä jättää miettimään, mil-

lä tavoin perheitä, joissa on ongelmia – kenties monen ongel-

man yhtäaikainen vyyhti – voitaisiin auttaa. Kysymystä on 

tärkeä miettiä, vaikka vastauksilla ei etsittäisi ratkaisua har-

vinaisten perhesurmien estämiseen. 

Mitä seurakunnissa voidaan tehdä aiempaa 

paremmin perheiden hyväksi?

Lehti-ilmoituksia tuskin on tulossa, mutta vii-

meistään nyt kaikkien korvien tulisi kuulla keho-

tus kirkon työntekijöiltä: Tulkaa juttelemaan! Tul-

kaa mieluimmin hyvissä ajoin kuin liian myöhään.

Mitä jokainen kansalainen voi tehdä, jotta 

kenenkään ihmisen epätoivo ei jäisi kuulematta 

siksi, että kukaan ei ollut siitä kiinnostunut?

Jo huominen voi alkaa kysymyksellä, mitä sinulle kuuluu ja 

maltilla asettua kuuntelemaan vastaus.

On lapsellista kuvitella, että yhdellä kysymyksellä ratkais-

taan perhesurmia, mutta on kyynistä väittää, ettei kaikille inhi-

millisempi elämä voisi alkaa näinkin yksinkertaisesta asiasta.         

HYVÄ YHTEISKUNTA, älä määrittele yhtä 
ainoaa oikeaa perhemuotoa. Se on vahin-
gollista lapselle.

Vahingollista ei ole se, onko vanhempia 
yksi, kaksi, kolme, neljä tai viisi.

Sekään ei ole vahingollista, onko sisa-
ruksia yhdestä, kahdesta, kolmesta tai nel-
jästä eri vanhemmasta.

Vahingollista on se, että yhteiskunta us-
kottelee lapselle häntä rakastavien ihmis-
ten olevan huonompia sen vuoksi, että he 
ovat mitä ovat.

Rakkaus ei ole vahingollista, suvaitse-
mattomuus on.

Henna Haaksi Helsingin Sanomien 
Mielipide-sivulla 24.11. 

KIRKKONI TEHTÄVÄ on tehdä hyvää Kor-
keimman käskystä. Ei pelkästään velvoi-
tettuna vaan sen vuoksi, että sen jäsene-
nä kokee saaneensa itselleen jo paljon hy-
vää sekä Jumalalta että toisilta ihmisiltä. 
Tämä hyvä kiertää eteenpäin siten, että 

kirkko lukuisten sitoutuneitten, työnteki-
jöiden ja vapaaehtoisten kautta pysähtyy 
kuuntelemaan ihmistä ja ymmärtämään 
hänen hätäänsä. Olemaan valona. Tuo-
maan valoa ihmisten elämään. 

Miksi tällainen mahdollisuus saada 
apua jää usein niin käyttämättä? Siitäkin 
huolimatta vaikka tiedämme, että valoa 
löytyy varmasti helpommin, kun on toi-
nen ihminen kuuntelemassa ja raottamas-
sa hämärän ja pimeän verhoa. 

Valon pilkahduskin auttaa jaksamaan 
eteenpäin.

Tuiran kappalainen Lauri Kujala 
Sielun Silmin -blogissa 24.11. 

LASTEN KYSYMYKSIÄ uskosta ei pidä pe-
lätä, sanoo kirkkoherra Aulikki Mäkinen. 
Sydämessään lapsi voi tietää vastaukset ai-
kuista paremmin.

Sana 20.11. 

Parempaa elämää voi tehdä

Erilainen
– ja upea

Katselen tyttöä, joka puuhaa 
pulpettinsa ääressä keskitty-
neenä värikynät suhisten. Hän 
on 12-vuotias. Tuo tyttö on ai-

ka onnekas. Hän on saanut syntymä-
lahjana klassisen kauniit piirteet. Hä-
nellä suuret silmät, huikean pitkät ja 
kaartuvat silmäripset, korkeat poski-
päät, tasainen hammasrivi ja kaunis 
hymy. Tyttö on sosiaalinen, rohkea ja 
huomaavainen. Hänellä on sammu-
maton tiedonjano, terävä muisti ja 
kyky ponnistella oppimisensa eteen. 
Välitunneilla hän viilettää muiden 
kanssa jalkapallokentällä pallon pe-
rässä, taistelee ja tykittää maaleja. 

Hetken kuluttua se on valmis, 
omakuva kaverikirjaan, johon jokai-
nen on laatinut sivun itsestään. Piir-
täjä nousee tyytyväisen näköisenä ja 
kävelee luokseni paperi  kädessään ja 
näyttää sen ylpeänä minulle. Rintaani 
vihlaisee ja viiltelee ilkeästi nähdessä-
ni kuvan. Nieleskelen, enkä tiedä, mi-
ten reagoisin. Kuvassa on tyttö, jolla 
on pitkät ja liehuvat vaaleat hiukset. 
Sillä on siniset ja suhteettoman suuret 
silmät. Sille on piirretty trendikkäät 
pillifarkut jalkaan sekä piukka paita. 

Miksi niin vihloo ja viiltelee? Eikö 
ole tyypillistä, että tuonikäiset tytöt 
piirtävät vahvasti opittujen skeemo-
jen mukaan eikä omakuvat muistuta 
piirtäjää itseään?

Tämän omakuvan tekijä, tuo kau-
nis ja lahjakas tyttö on kotoisin Afri-
kasta, hänen ihonsa on kauniin rus-
kea ja hänen silmänsä ovat ruskeat. 
Hän käyttää päässään aina huivia 
ja hametta housujen päällä. Hän on 
muuttanut Suomeen kymmenen kuu-
kautta sitten ja opettelee uutta kiel-
tä,  opettelee selviytymään sen kanssa 
täydellisen erilaisessa koulussa, kult-

Aatoksia Muut mediat

tuurissa ja ympäristössä verrattuna 
siihen, missä hän on aikaisemmin op-
pinut elämään. 

Näen, miten valtava tahto hänel-
lä on löytää paikka ikäistensä joukos-
sa, olla yksi muista. Näen, miten hän 
ihaillen katselee suomalaisia ikätove-
reitaan ja miten jano yhteyteen läik-
kyy hänen silmissään. 

Hetkessä kirkastuu, miten valtavan 
haasteen edessä tuo nuori tyttö on. 

Samassa kirkastuu myös se, miten 
köykäinen tavoite tässäkin tilantees-
sa on erilaisuuden suvaitseminen, siis 
sietäminen. 

Tämä tyttö ansaitsee, niin kuin jo-
kainen lapsi, mahdollisuuden kasvaa 
täyteen potentiaansa. Hänen kuuluu 
saada rakennusaineet hyvälle itsetun-
nolle ja -tuntemukselle ja maailman-
kuvansa muodostamiselle, jotta hän 
olisi aikuisena vahva, itsensä ja oman 
taustansa tunteva, itseään ja muita 
kunnioittava ihminen. 

Aion aloittaa oman osuuteni sil-
lä, että muistan sanoa tytölle, miten 
upea hän on kaikkinensa ja juuri nyt. 
Enkä koskaan enää piirrä malliksi 
valkoihoista ihmistä. 

TEIJA SALMI
Kirjoittaja on maahanmuuttajien 

valmistavan ryhmän opettaja Oulusta.

Mitä jokainen 
kansalainen 
voi tehdä, jotta 
kenenkään ihmisen 
epätoivo ei jäisi 
kuulematta?

Mustaa valkoisella lujittaa 
opiskelijahuoltoa

RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Oulun 
ammattikorkeakoulu 
sekä Oulun ja Oulaisten 
seurakunnat ovat 
allekirjoittamassa uutta 
yhteistyösopimusta.
Opiskelijoille pappi koulun 
käytävillä on tuttu näky.

Tässä on syntymässä win-
win -sopimus, Oulun am-
mattikorkeakoulun sosiaa-
li- ja terveysalan yksikön 

johtaja Kari Virolainen sanoo esi-
tellessään ammattikorkeakoulun, 
Oulun ja Oulaisten seurakuntien 
allekirjoittamaa, yhteistyön lujit-
tamiseen tähtäävää paperia.

Kaikki voittaa -periaatteella 
laadittu yhteistyösopimus takaa 
Virolaisen mukaan niin koulujen 
oppilaille kuin henkilöstölle ai-
empaa vahvemman turvaverkon. 

– Opiskelijat tarvitsevat ihmi-
siä, joiden kanssa he halutessaan 
voivat keskustella elämän solmu-
kohdissa. Meidän intressimme 
ammattikorkeakouluna on tukea 
opiskelijoiden kaikinpuolista hy-
vinvointia opiskeluaikana. 

– Kenenkään ei pidä jäädä yk-
sin vaan löytää opiskelijahuollos-
ta henkilö, jonka kanssa voi kul-
kea eteenpäin, Virolainen sanoo.

Oulun seurakunnissa näh-
dään, että yhteistyösopimus sel-
keyttää nimenomaan seurakun-
tien oppilaitostyöntekijöiden 
kuulumista ammattikorkeakou-
lujen tukihenkilöstöön. 

Koulussa kulkeva pappi
ei ihmetytä opiskelijaa
Oulun sosiaali- ja terveysalan yk-
sikössä bioanalyytikoiksi opiske-
levat Venla Kokkoniemi ja Min-
na Kvist muistelevat tavanneensa 
oman koulunsa oppilaitospasto-
rin lukukauden alkupuolella, kun 
ensimmäisen vuoden opiskelijoil-
le esiteltiin opiskelijahuoltoa.

– Viesti tuolloin oli varmaan-
kin se, että myös kirkon työnte-
kijään voi ottaa halutessaan yh-
teyttä, Venla Kokkoniemi sanoo.

Nuoret opiskelijat arvelevat 
kuitenkin, että heille itselleen 
opiskeluajan pulmatilanteissa 
pappia luontevampi juttukump-
pani olisi oma läheinen. Mutta jos 
sellaista ei olisi, apu on hyvä löy-
tää muualta.

Minnan mukaan kirkon työn-
tekijä on tuttu näky koulussa. 
Hän kertoo, että pappi liikkui 
opiskelijoiden parissa myös hä-
nen entisessä opiskelupaikassaan 
ammattikoulussa.

Venla arvioi, että seurakunnan 
työntekijän puoleen kääntymistä 
voi hidastaa opiskelijan epävar-
muus siitä, onko mieltä painava 
asia liian vähäpätöinen kerrotta-
vaksi ammattiauttajalle.

Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n, Oulun evankelisluterilaisen 

seurakuntayhtymän ja Oulaisten seurakuntien yhteistyösopimuksen 

mukaan:

• Sopimuksen tarkoituksena on edistää pitkäjänteistä 

korkeakouluyhteisön opiskelu- ja työhyvinvointia.

• Seurakunnan työntekijöillä on oikeus osallistua Oulun 

ammattikorkeakoulun henkilöstölle tarkoitettuihin yhteisiin 

tilaisuuksiin. He pääsevät oppilaitoksen intranettiin, voivat käyttää 

oppilaitoksen tiloja työhönsä ja syödä henkilökuntahintaan.  

• Työskentely tapahtuu ammattikorkeakoulun monikulttuurisen 

työympäristön edellyttämällä ekumeenisella ja uskontodialogisella 

työotteella.

• Yhteistyötä ohjaavat muun muassa oppilaitoksen 

opiskeluhyvinvointisuunnitelmat ja koulun strategia. 

• Oulun ammattikorkeakoulu ja seurakunnat voivat hyödyntää toistensa 

asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista opetus-, kasvatus- ja 

kehittämistyössä.

Maininnat ovat poimintoja yhteistyösopimuksesta.

Työtä tehtiin jo
ennen sopimusta
Vaikka virallinen yhteistyösopi-
mus laadittiin vasta nyt, Oulun 
seurakunnat on ollut jo vuosia 
mukana oppilaitostyössä, Oulun 
seurakuntien oppilaitostyön ja 
kansainvälisen työn diakoni Sal-
la Tuominen kertoo.

– Kun seurakuntaan perus-
tettiin kymmenisen vuotta sitten 
viimeisin oppilaitospastorin vir-
ka, sitä oli toivottu vahvasti ni-
menomaan ammattikorkeakou-
lun puolelta.   

Tuomisen mukaan opiskelijat 
tarvitsevat kirkon tukea muun 
muassa ihmissuhdeongelmissa ja 
taloudellisissa vaikeuksissa. 

– Keskustelemaan voi tulla 
päivystysaikoina tai napata hi-
hasta kiinni koulun käytävällä.

Seurakunnan työntekijät osal-
listuvat Oulun ammattikorkea-
koulun oppitunneilla silloin, kun 
aiheeseen kuuluu uskonnollisten 
ja hengellisten kysymysten poh-
timinen.

Oulun yliopisto ja Oulun seu-
rakunnat ovat tehneet oman yh-
teistyösopimuksensa syksyllä.

RIITTA HIRVONEN

Tästä sovittiin

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Opiskelijat Minna Kvist ja Venla Kokkoniemi saivat alkuviikolla Oulun seurakuntien oppilaitostyön diakonilta Salla Tuomiselta 
käyntikortin. Tuomisen terveiset olivat ytimekkäät: Tervetuloa luokseni, jos kaipaatte juttukaveria.

Diakoni Salla Tuominen ja yksikönjohtaja Kari Virolainen tutkivat tyytyväisinä 
yhteistyösopimusta sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen käytävällä. 

Kenenkään ei 
pidä jäädä yksin, 
vaan löytää 
opiskelijahuollosta 
henkilö, jonka 
kanssa voi kulkea 
eteenpäin.

Kari Virolainen
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Lestadiolaisten 
verkostoja 
analysoidaan
Lapin yliopistossa alkaa tutki-
mushanke, jossa analysoidaan 
lestadiolaisuuden yhteiskun-
nallisia, taloudellisia ja poliit-
tisia verkostoja.

Projektin osahankkeissa 
tutkitaan muun muassa les-
tadiolaista liike-elämää, herä-
tysliikkeen eri suuntien piiris-
sä tehtävää talkootyötä, saa-
melaisen yhteisön ja lestadi-
olaisuuden vuorovaikutus-
ta sekä lestadiolaisten naisten 
muodostamien verkostojen 
yhteiskunnallista merkitystä.

Emil Aaltosen säätiö on 
myön tänyt hankkeeseen 210 000
euron projektiapurahan. Han-
ke toteutetaan yhteiskuntatie-
teiden tiedekunnassa vuosina 
2015–2018. Työryhmään kuu-
luvat dosentti Aini Linjakum-
pu, apulaisprofessori Sanna 
Valkonen, tutkija Sandra Wal-
lenius-Korkalo ja yliopiston-
lehtori Mika Luoma-aho.

Fatima-elokuva 
palkittiin
Kirkon Mediasäätiö myönsi 
vuoden 2014 Katso minuun… 
-palkinnon Naima Mohamu-
dille elokuvastaan Fatima. 
Palkinto jaettiin viikonlop-
puna päättyneillä Oulun kan-
sainvälisillä lasten- ja nuorten 
elokuvien festivaaleilla.

– Mohamudin elokuva lä-
hestyy monia lapsia henkilö-
kohtaisesti koskettavaa van-
hempien avioeroa tai sen uh-
kaa aidosti, lapsen näkökul-
masta. Se vie katsojan samais-
tumaan liian harvoin käsi-
teltyyn lapsen kokemukseen, 
kuvailee palkinnon saajan va-
linnut elokuvaohjaaja, taiteen 
tohtori Timo Korhonen pe-
rusteluissaan.

Korhosen mukaan eloku-
van erityinen ansio on se, et-
tei päähenkilöiden erilaisista 
kulttuuritaustoista teemaan, 
vaan näyttää monikulttuu-
risuuden luontevana ja luon-
nollisena perheiden arjen rik-
kautena.

Katso minuun… -palkin-
nolla tuetaan kotimaista las-
ten ja nuorten elokuvaa. Pal-
kinnon tarkoitus on kannus-
taa elokuvantekijöitä kristilli-
sen arvomaailman ja vastuun 
pohdintaan. Palkinto myön-
netään elokuvan ohjaajalle, ja 
se on arvoltaan 1 500 euroa. 

SA

M
ALLA Palstalla julkaistaan 

uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
nimikkolähettien 
kuulumisia eri 

puolilta maailmaa.

P A L L O

L L
A

Sujata haluaisi kaikki lapset kouluun

Kaakkois-Nepalissa sijait-
sevan Dharanin näkö-
vammaisten koulu on ai-
noa näkövammaisten kou-

lu koko maassa. 16-vuotias Suja-
ta Limbu käy koulun yhdeksättä 
luokkaa. Tänä vuonna hänellä on 
edessä viimeinen luokka ja suuri 
koulun päättökoe. 

10. luokan jälkeen hän voi yhä 
asua koulun hostellissa, mutta 
seuraavat vuodet on opiskeltava 
muualla. Sujata haluaisi opiskella 
yliopistotasolle asti. 

– Koulutus on meille vammai-
sille tärkein asia elämässä. Vain 
sitä kautta voimme edetä, oppia 
itsenäisiksi ja saada hyväksyntää. 
Haluaisin, että kaikki vammaiset 
voisivat päästä kouluun!

Sujata on kotoisin Ilamista, 
Itä-Nepalista. Perheeseen kuuluu 

äidin ja isän lisäksi veli ja sisko. 
Limbut kuuluvat alueen vuoris-
toheimoihin. Perhe on kokonaan 
riippuvainen maataloudesta, jos-
ta ei kuitenkaan saa elantoa koko 
vuodeksi. 

Sujata aloitti näkövammaisten 

koulussa 11-vuoti-
aana. Alkuun oli 
raskasta. 

– Oli surul-
lista asua erossa 
perheestä, vaik-
ka tiesin, että tä-
mä koulu on mi-
nulle hyvä. Ikä-
vöin perhettäni toi-
sinaan vieläkin. 

Sujata käy perheensä luona 
yleensä kaksi kertaa vuodessa.  

– Pidän opettajista ja he ovat 
aina valmiita auttamaan. Opet-
tajat ovat kiinnostuneita meistä 
oppilaista ja ovat meidän puolel-
lamme. 

Koulupäivä kestää neljään 
saakka. Päivällisen jälkeen teh-
dään läksyjä, joiden jälkeen jää 
yleensä vähän vapaa-aikaakin. 

Sujata tykkää laulamisesta. Hä-
nen tulevaisuudenhaaveenaan 
on joko toimittajan tai opettajan 
ammatti. 

– Haluaisin toimia opettajana 
tässä samassa koulussa, hän sa-
noo hieman ujosti hymyillen. 

– Täytyy pystyä taistelemaan 
omien unelmiensa eteen, hän to-
teaa reipastuen.

ANNI TAKKO
Suomen Lähetysseura

Mihin Yhteisvastuukeräyksen varoja on seurakunnissa käytetty? 

Nahkatuoleja, villoja, patja ynnä muuta

Seurakunnan arkiapu
innosti lapsiperheitä

Oulunsalon seurakun-
nan syyskuussa aloitta-
ma palvelu lapsiperhei-
den arjen tukemiseksi 

on herättänyt kiinnostusta.
– Töitä on ollut niin paljon 

kuin on pystytty tekemään, 
vastaava lastenohjaaja Hanne-
le Heinonen Oulunsalon seu-
rakunnasta kertoo.

Asiakkaina on ollut tähän 
mennessä 12 perhettä, joista 
osaa lastenohjaajat käyvät aut-
tamassa kerran pari, osaa kau-
emmin.

– Kaikilla perheillä ei ole lä-
histöllä sukulaisia tai tuttavia. 
Äidit voivat olla hyvin yksinäi-
siä, Heinonen kertoo.

Apua ovat tarvinneet nimen-
omaan äidit, joilla on pieniä lap-
sia. Asiakkaina on sekä pieniä 
että isoja perheitä. Tavallisin ti-

lanne on se, että perheen isä on 
päivät töissä ja äiti lasten kans-
sa kotona.

– Olemme käyneet lasten 
kanssa ulkoilemassa, että äiti 
saa vähän huokaista. Olemme 
hoitaneet lapsia sillä aikaa, kun 
äiti käy kaupassa tai yhden lap-
sen kanssa lääkärissä.

Heinonen kertoo, että moni 
perhe on ottanut yhteyttä Föl-
jyssä-palveluun Oulunsalon 
neuvolan suosituksesta.

Asiakkaita on jo niin paljon, 
etteivät lastenohjaajat välttä-
mättä pääse paikalle heti. Hei-
nosen mukaan palvelulle on 
osoittautunut olevan tarvetta.

– Vastaanotto on ollut kiitol-
lista. Olemme tavanneet ihania 
lapsia ja perheitä.

HELI VÄYRYNEN

Olemme käyneet lasten kanssa ulkoilemassa, että äiti saa vähän huokaista, 
vastaava lastenohjaaja Hannele Heinonen kertoo.

H e l i  Väy r y n e n

Sujata Limbu haluaisi yliopistoon.

A nn i  Ta k ko

Piispantalossa kahvitellaan     
avoimin ovin ensi sunnuntaina

Limingan terveyskeskuksen 
vuodeosastolle on saatu luk-
susta. Saattohoitopotilaiden 
omaisten käyttöön on ostet-

tu kaksi mustaa nahkatuolia, jot-
ka ovat taitettavissa nukkuma-
asentoon. 

Hankintoihin kuuluu kak-
si CD-radiolaitetta ja korillinen 
hengellistä ensiapua: äänilevyjä, 
Raamattu, virsikirja, katekismus.

Omaisten käytössä on myös 
retkivuode.

Kaikki nämä tavarat on han-
kittu Limingan seurakunnan ke-
räämillä Yhteisvastuukeräyksen 
varoilla, keräyksen omaan seura-
kuntaan jäävällä osuudella. 

Rahaa kertyi tänä vuonna 
omaan käyttöön 1 120 euroa.

 
Hankinnat jo
yhteisenä ilona
– Omaisten on helpompi olla po-
tilaan vierellä loppuun asti, kun 
tuoli ja sänky ovat helpommin 
siirrettävissä, kertoo johtava lää-
käri Pauliina Sarajärvi Limingan 
terveyskeskuksesta.

Varsinaista saattohoitohuo-
netta terveyskeskuksen vuode-
osastolla ei ole. Tavarat siirretään 
niihin huoneisiin, joissa saatto-
hoitopotilaita kulloinkin hoide-
taan.

Hankinnat on osastonhoitaja 
Birgitta Niskasen mukaan otet-
tu jo käyttöön. Kesällä ne mah-
dollistivat kolmeen eri sukupol-
veen kuuluneiden perheenjäsen-
ten yhteisen yöpymisen.

Kohde innosti 
antamaan
Limingan seurakunnan keräys-
kohteesta kerrottiin etukäteen 
Rantalakeus-lehdessä, mikä mah-

dollisti hyvän tuloksen. Seura-
kunnan diakoniatyöntekijän Si-
nikka Ilmosen mukaan myös ke-
väällä valmistunut terveyskeskus 
auttoi liminkalaisten hengen nos-
tatuksessa. 

Liminkalaiset tiesivät, että ta-
loon olisi mahdollisesti tulossa 
saattohoitohuone, johon tarvit-
tiin kalusteita.

– Ihmiset ottivat asian omak-
seen, täsmentää seurakunnan yh-
teisvastuukeräyspäällikkö Eila 
Kilpeläinen.

Yhteisvastuukeräys 2015

• Vuonna 2015 Yhteisvastuukeräys kerätään     

vapaaehtoistyön ja Haitin hyväksi

• Keräyksen ensi vuoden kotimainen kohde on Suurella Sydämellä  

-verkkopalvelu, jonka kautta voi ilmoittautua vapaaehtoistehtä-

viin eri syistä ahdingossa olevien lähimmäisten auttamiseksi. 

• Yhteisvastuuvaroin Suurella Sydämellä -verkosto laajennetaan val-

takunnalliseksi.  

• Ulkomaan kohteeseen Haitiin rakennetaan keräysvaroilla tulevina 

vuosina turvallisia ja ympäristöystävällisiä kouluja. 

• Koulut on suunniteltu kestämään maanjäristyksiä ja   

hirmumyrskyjä. 

• Haiti kärsii yhä viisi vuotta sitten tapahtuneesta maanjäristyksestä, 

jossa kuoli 200 000 ihmistä.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi esittelee huolinukkea, jollaisia eräs 
liminkalaisnainen teki myytäviksi Yhteisvastuukeräyksessä. Aluperin guatemalalaiset 
huolinuket ovat legendan mukaan mielen kevennystä varten: Illalla omat huolet 
jaetaan nukeille ja pannaan ne tyynyn alle murehtimaan nukkujan puolesta.

Diakonissa Sinikka Ilmonen ja Yhteisvastuukeräys  päällikkö Eila Kilpeläinen istuvat mukavasti huonekaluilla, joilla saattohoitopotilaiden omaisetkin voivat tehdä olonsa mukavaksi.

Vaikka huonetta ei lopulta tul-
lutkaan, kalusteet saatiin hankit-
tua.

Yhteisvastuukeräyksen työ-
ryhmän jäsen Reijo Kilpelänen 
oli mukana keräyksen organisoi-
misessa.

– Ihmisten palaute oli positii-
vista, kun he kuulivat, että keräys 
tulee oman kunnan terveyskes-
kukselle. Tärkeää oli, että ennal-
ta määrättyä kohdetta mainostet-
tiin. 

Lumijoella lämmintä 
vanhuksille
Lumijoen seurakunnan diakonis-
sa-kansliasihteeri Marjo Koski-
Vähälä kertoo, että heillä seura-
kuntaan jäävä osuus yhteisvas-
tuutuotosta oli alle 200 euroa.

– Sillä summalla olemme os-
taneet villalankoja. Langoista va-
paaehtoisemme neulovat huiveja, 
sukkia ja säärystimiä lahjoitetta-
vaksi vanhuksille.

Muhoksen seurakunta osti yh-
teisvastuurahoilla terveyskeskus-

sairaalalle ja kunnan kotihoidol-
le vaihtuvapaineisen patjan, jon-
ka rakenne mahdollistaa esimer-
kiksi saattohoitopotilaille kivut-
tomamman lepäämiseen vuoteel-
la, kertoo seurakunnan diakonis-
sa, yhteisvastuukeräyspäällikkö 
Leena Leskelä. 

Koska patja maksoi paljon, 2 682 
euroa, loppuosa summasta jou-
duttiin hankkimaan muun mu-
assa kolehdeilla ja avustuksilla.

TEKSTIT: PEKKA HELIN

Kempeleessä järjestetään 
esteetön yhteislaulukon-
sertti Tunne joulun kos-
ketus maanantaina 8.12. 

Tilaisuus alkaa Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa kello 17 juh-
lakahvituksella ja jatkuu kon-
sertilla kello 18.

Kempeleen seurakunta, Elä-
keliiton Kempeleen yhdistys se-
kä TunneMusiikki-projekti tuo-
vat iltaan ripauksen moniaistil-
lista taikaa. 

Konsertissa kuullaan paikal-
lisia esiintyjiä ja lisäksi luvassa 
on yhteislauluina tuttuja ja tun-
nelmallisia joululauluja. Hei-
kenneiden aistien tarpeet huo-
mioidaan tekstitulkkauksella, 
viittomakielisellä laululla, pis-
tekirjoitus- ja isotekstisillä lau-
lunsanoilla sekä sopivan äänen-

toiston ja testatun induktiosil-
mukan avulla. Musiikkia väri-
tetään valokuvin, liikkein, viit-
tomin ja värein. 

Konsertti on osallistujilleen 
maksuton ja kestää noin tunnin. 
Mukaan kutsutaan kaikki, jotka 
haluavat nauttia joulun tunnel-
masta esteettömästi. Aistivam-
maisten osallistujien huomioi-
miseksi sekä tarjoilun järjestä-
miseksi kiinnostuneita pyyde-
tään ilmoittautumaan konsert-
tiin. 

Ilmoittautumisen voi teh-
dä ryhminä tai yksittäin sähkö-
postitse (tunnemusiikki@elake-
liitto.fi), puhelimitse (041 491 
2587) tai Internetissä Eläkelii-
ton Pohjois-Pohjanmaan piirin 
nettisivujen ilmoittautumisjär-
jestelmässä.

Esteettömässä konsertissa 
hivellään kaikkia aisteja

Oulun piispa Samuel Sal-
mi puolisoineen kutsuu 
kaikkia hiippakuntalai-
sia ja ystäviä läheltä ja 

kaukaa 1. adventtisunnuntaina 
30.11. kello 11.30–14 Piispanta-
loon. Piispantalo sijaitsee osoit-
teessa Hallituskatu 3. 

Ohjelmassa on juhlakahvien 
lisäksi tervehdyksiä ja musiik-
kiesityksiä. Tervehdyksen tuo 
muun muassa Oulun yliopiston 
rehtori Lauri Lajunen. 

Musiikillisena erityisvieraa-
na on maankuulu saamelainen 
muusikko Wimme Saari säestä-
jänään bassoklarinetisti Tapani 
Rinne. Lisäksi musiikkiesityksis-
tä vastaavat Ynnin pojat sekä So-
fia Magdalena -kamarikuoro.

Piispantalon pihalla voi ihail-
la luonnollisen kokoista seimi-

asetelmaa. Tänä vuonna asetel-
maan on lisätty taiteilija Pasi Jän-
tin veistämä aasinpää. Seimen luo 
johtaa ensimmäistä kertaa korkea 
valopylväs, joka näkyy kaupun-

gin kattojen yläpuolella.
Katso kuva-albumi viime vuo-

den adventtivastaanotosta osoit-
teessa: www.facebook.com/rau-
hantervehdys

A r k i s t o  /  S a t u  L a p in la m p i
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Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Kansankirkko on 
murroksessa
Kirkko tarvitsee uusia keinoja 
ihmisten tavoittamiseen

Kuntien yhdistymistä 
selvittelevä Kaarina 
Daavittila kehottaa kuntia 
katsomaan kirkosta mallia 
hallinnon kehittämisessä.

Kunnissa kannattaisi katsoa 
kiinnostuneena ja kunni-
oittavasti seurakuntien 
pyrkimystä uudistaa omaa 

hallintoaan, Kaarina Daavittila 
toteaa.

– Seurakuntarakenteiden uu-
distaminen on edennyt kirkossa 
maltillisesti ja järkevästi. Sitä on 
ollut ilo seurata. 

Pudasjärven kaupunginjohta-
jan paikalta eläkkeelle syyskuun 
alussa jäänyt Daavittila näkee kir-
kon kehitystyössä hyvänä erityi-
sesti pyrkimyksen erottaa hallin-
to seurakunnan ydintyöstä, hen-
gellisestä toiminnasta.

Kun hallinto keskitetään, pe-
rustyö seurakunnissa saa rauhal-
liset puitteet, Daavittila pohtii.

Hän uskoo, että myös kunnis-
sa tulisi irrottaa hallinto ja kunti-
en varsinainen palvelutehtävä ny-
kyistä selkeämmin toistaan. 

Tuore eläkeläinen seuraa kir-
kon muutoksia edelleen vahvas-
ti kuntapuolelta. Hän toimii vuo-
den loppuun saakka valtiovarain-
ministeriön palveluksessa Raahen 
seudun kuntajakoselvittelijänä.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Kaipaatko sinä tai ikääntynyt 
läheisesi apua arkeen? 
Oulun Diakonissalaitoksen luotettava vapaaehtoinen 
voi tulla tueksi, kun apua tarvitaan kertaluonteisesti esi-
merkiksi ulkoiluun, kauppareissulle tai lääkärikäynnille.

Keikka-apu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille oululaisille ja 
se on maksutonta. Vapaaehtoistoiminta on aina luotta-
muksellista ja yksityisyyttä kunnioittavaa.

Lisätietoa keikka-avun koordinaattori
Kati Ketolalta p. 050 312 58 17,  kati.ketola@odl.fi
  
  
                   

Välittävä ja vastuullinen. ODL.

To 27.11. klo 18 naistenilta 
Similällä, Katajakuja 2 Kempele
Su 30.11. klo 18 sunnuntain 
kokous. Mika Martinmäki
Su 7.12. klo 18 ehtooliskokous, 
Kai Similä 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 30.11. klo 11.00 
JUMALANPALVELUS

Ke  3.12. klo 19.00 ISRAEL-ILTA, 
Tuija Valtanen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 28.11. klo 19.30 Nuorten ilta. Su 30.11. 
klo 10 – 16 MUSIIKKI- JA KIRJALLISUUSPÄIVÄ. 
Lähetysmyyjäiset, lounas, kahvio. Su 30.11. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Leevi Launonen, Hannu 
Orava, Sinetti. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. 
Su 30.11. klo 14 Konsertti. Sinetti kansanmusiikki-

yhtye. Su 30.11. klo 17 International Service (in Russian and English). Ma 1.12. 
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 3.12. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. 
To 4.12. klo 12 Päiväpiiri. La 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän juhla. Päivärukous 
ti, ke ja to klo 11.   www.uskotv.fi TERVETULOA!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Vielä ehtii! Nimittäin Joulupadalle patavahdiksi. 
Ilmoittaudu: oulu.osasto@pelastusarmeija.fi  tai 044-7577 879/ Kaisa, 
044-7577 886/Markku 

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. 
Su 30.11. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu, 
klo 13 kannatusryhmän kokous. 
La 6.12. klo 11-14 perinteiset Joulumyyjäiset, tervetuloa ostoksille! 

To 27.11. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Linnar Edesi. Pe 28.11. Nuorten-
leiri, (EI Helmi iltaa). Su 30.11. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, 
Markus Packalén, Hannu Murhu, aihe: Jeesus osa 11, Jeesuksen mieli, musiikki: 
God’s Bell. Ke 3.12. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta, (11-14-vuotiaille). 
Tervetuloa!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net
Juennine Fox vierailee:
Pe 28.11. klo 18.00, La 29.11. klo 
11.00 ja Su 30.11. klo 12.00 sekä 
Lyhty srkssa la 29.11. klo 16.00 
Vanamosali, Kauppakaari 1, Tupos 
Olet sydämellisesti tervetullut! 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

Seurakuntalaisvaikuttaminen
toimintatavaksi
Vaikka Daavittila kiittää kirkkoa 
rakenneuudistuksen rauhallises-
ta eteenpäinviemisestä, uskoo 
hän, että vastavuoroisesti seura-
kunnilla olisi opittavaa kunnil-
ta. Oppimisen paikka olisi kan-
salaisvaikuttamisessa, jossa kun-
nat ovat aktivoituneet.

Daavittilan mukaan kunnilla 
on aito pyrkimys kuunnella kan-
salaisia. Kuuntelemista teroittaa 
myös valmisteilla oleva kuntala-

kiuudistus.
– Tapaamisia järjestetään tu-

ruilla ja toreilla. Kuntien johto yrit-
tää löytää kansalaiset ja kuunnel-
la heitä. Kansalaiset tuovat kunti-
en päätöksentekoon niin sanotun 
kolmannen näkökulman poliittis-
ten päättäjien ja virkamiesten nä-
kemysten täydentäjäksi. 

Kaarina Daavittila näkee, et-
tä seurakuntalaisvaikuttamisen 
lisäämiselle olisi oivallinen aika 
juuri nyt, alakanttiin menneiden 
seurakuntavaalien jälkeen. 

Yhdessä ihmisten
tykö
Seurakuntavaalit osoittivat, ettei 
kansalaisten enemmistö koe vaa-
lia luontevaksi keinoksi vaikuttaa 
kirkon toimintaan. 

Matalaan äänestysprosenttiin 
ei voi tyytyä noin vain, Daavitti-
la sanoo.

– Ihmiset pitää saada sytty-
mään kirkon hengellisestä toi-
minnasta ja kehittämään sitä. 
Kirkolla on tärkeä, rauhoittava 
paikka levottomassa maailmassa.

Daavittila ei pitäisi mahdot-
tomana sitä, että kuntien ja seu-
rakuntien työntekijät liikkuisivat 
keskuksissa ja kylillä välillä myös 
yhdessä tapaamassa kansalaisia.

– Eikö kohtaaminen ole kir-
kon työntekijöiden ydinosaamis-
ta, hän toteaa.

”Omia taustojaan
ei tarvitse hävetä”
Mikäli kuntavaikuttamisen ras-
kassarjalainen saisi päättää, seu-
raavissa seurakuntavaaleissa nel-
jän vuoden päästä ehdokaslistat 
olisivat nykyistä selkeämpiä:

– Valitsijayhdistysten on ker-
rottava äänestäjille jatkossa aiem-
paa avoimemmin, millaisia arvo-
ja ja pyrkimyksiä listan ehdok-
kaat ajavat.

– Puolueet ja herätysliikkeet 
rohkeasti esille. Omia taustojaan 
ei tarvitse hävetä. Ne ehdokkaat, 
joilla selvää taustaryhmää ei ole, 
olisivat sitoutumattomina omilla 
listoillaan, Daavittila kaavailee.

Hän kysyy, voisiko jokin kir-
kon työala olla seurakuntavaa-
liehdokkaan viitekehys.

– Diakonian tai nuorisotyön 
ehdokaslista kertoisi selkeästi, 
minkä puolesta sen väki seura-
kunnassa työskentelee.

RIITTA HIRVONEN

Kuntien raskassarjalainen kehuu kirkkoa

Kaarina Daavittila toivoo, että suurissa seurakuntayhtymissä toimintaa jaksetaan viedä reuna-alueille saakka. 

– 1980-luvun tapa toimia pap-
pina ei toimi enää 2020-luvulla. 

Näin totesi kirkkoneuvos 
Pekka Huokuna viime keski-
viikkona Karjasillan kirkossa 
pidetyillä hiippakunnallisilla 
evankelioimistyön neuvottelu-
päivillä. 

– Kansankirkkomme muut-
tuu joksikin muuksi, ja sen myö-
tä on haettava uusia muotoja 
kertoa kirkon perussanomasta. 

Huokunan mukaan suoma-
laisille luterilaisuus on sisään-
rakennettua.

– Jos meiltä kysyy, miltä tun-
tuu olla kristitty, emme osaa 
verrata sitä mihinkään. Sama 
kuin kysyisi ahvenelta, miltä 
tuntuu olla märkä. 

Tilanne on kuitenkin muut-
tumassa. 

– Yhtenäiskulttuurissa ei 
tarvitse puhua Jeesuksesta, 
mutta monikulttuurisessa maa-
ilmassa pitää, hän toteaa.

Evankeliointi on väline,  
ei päämäärä
Pekka Huokuna alusti evanke-
lioimistyön murroksesta seura-
kuntien työntekijöille ja luotta-
mushenkilöille, jotka keskuste-
livat vilkkaasti evankelioimisen 
eli kristinuskon ilosanoman le-
vittämisen haasteista.

Kirkkoneuvos Huokunan 
mukaan myös termi evankeli-
oiminen kaipaisi päivitystä. 

– Jos keksitte hyvän sanan, 
jolla korvata se, kertokaa mi-
nulle, kirkon evankelioimis-
työn toimikunnassa istuva 
Huokuna totesi.

Evankelioimisen ei pitäisi ol-
la päämäärä, vaan väline. 

– Välinettä huolletaan, pide-

tään ajan tasalla ja pohditaan sen 
toimintaa. 

Hän muistuttaa, että Raama-
tusta ei löydy valmiita malleja ny-
kyaikaan. 

– Sanoman sisältö ei muutu, 
mutta muotoa on mietittävä. 

Muodot muuttuvat, 
sisältö ei
Evankelioiminen ei ole kirkossa 
vain palkattujen työntekijöiden 
yksinoikeus. Maallikoiden roo-
li vahvistuu koko ajan, ja seura-
kuntien työntekijöiden tehtävä on 
tarjota heille tukea. 

Huokuna kannustaa mietti-
mään, millä keinoilla seurakun-
nissa toimitaan ja millä kielellä 
puhutaan. Pelkkä rituaalinomai-
nen toisto ei riitä. 

– Välitämmekö kristillistä 
kulttuuria vai puhummeko Jee-
suksesta? Mikä on olennaista, us-
kon ydin? Huokuna haastaa poh-

timaan.
Hän uskoo tilausta kirkon sano-

malle löytyvän yhtenäiskulttuurin 
rapautumisesta huolimatta. Ihmi-
set ovat jatkuvasti arjen keskellä 
suurten kysymysten äärellä.

– Uskonnoista ja hengellisis-
tä asioista puhutaan paljon joka 
paikassa. 

Arkiset kohtaamiset
ovat tärkeitä
Huokuna kannustaa seurakun-
tien työntekijöitä kohtaamaan 
rohkeasti ihmisiä. 

– Häitä, kasteita ja hautajaisia 
edeltävien toimituskeskustelujen 
suosio on nousussa. Ihmiset kut-
suvat pappeja koteihinsa mielel-
lään. 

Kirkkokahvit ja kerhotapaa-
miset tarjoavat luontevia mah-
dollisuuksia kohtaamisiin. Mie-
tittävänä on myös, kuinka tavoit-
taa ne, jotka eivät kuulu mihin-
kään seurakuntaan, eivätkä vuo-
sikausiin ole mukana häissä, kas-
teissa tai hautajaisissa. 

Kirkkoonkin moni tulee vain 
kerran, pari vuodessa. 

– Tienvarsikahvilaan kannat-
taa poiketa vaikka työmatkalla 
juttelemaan ihmisten kanssa. 

–  Siellä tapaa taatusti parem-
min ihmisiä kuin kirkkoherran-
virastossa istumalla.

ELSI SALOVAARA

Jumalasta ei pitäisi puhua ylhäältä alaspäin, kirkkoneuvos Pekka Huokuna totesi 
Oulun hiippakunnan evankelioimistyön neuvottelupäivillä saarnatuolista pitämänsä 
alustuksen jälkeen. Kysymyksiin hän vastasi samalta tasolta kuulijoiden kanssa.

Mitä on evankelioiminen?
Evankelioiminen on seurakunnan perustehtävän toteuttamista, ja sen 

muotoja on lukuisia. Se on ilosanoman kertomista Jeesuksesta ja Ju-

malan kutsun välittämistä ihmisille. Ihmisiä kutsutaan Jumalan yhtey-

teen ja löytämään omaa tapaansa toteuttaa hengellistä elämäänsä ja 

kutsumustaan. Evankelioiminen merkitsee sitä, että kristityt yksilöinä 

ja kristilliset kirkot yhteisöinä kertovat Kristuksesta ja kristittynä elämi-

sestä erityisesti sanallisesti, mutta myös teoin, elämällä ja toiminnalla.

Lähde: Aikuiset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja. Kirkkohallitus 2012.

E l s i  S a l ovaa ra

R i i t t a  H i r vo n e n
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Terveys ja Hyvinvointi

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

Lounashinta 6,95

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

TERVETULOA APTEEKKIIN!
Hoida apteekki- ja lääkeasiat kätevästi

kauppareissulla apteekissasi 
Limingantullin Prismassa.

OULUN III HANSA APTEEKKI
LIMINGANTULLIN PRISMA
Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu
Ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18
www.oulunhansaapteekki.fi |(08) 311 2019

www.caritaslaiset.fi

Ajanvaraus 
netissä tai 

050 520 2383 

Lääkäritalomme palvelee 
Oulun keskustassa osoitteessa 
Mäkelininkatu 31.

Tervetuloa - Olemme täällä sinua varten.

Lääkäritalo  •  Työterveys  •  Kotilääkäri

Caritas Lääkäritalo tarjoaa sinulle monipuoliset ja kattavat 
terveyspalvelut. Palvelemme kaikenikäisiä vauvasta vaariin. 
Palveluihimme kuuluvat yleis- ja erikoislääkäreiden vastaan-
otto, työterveyshuolto sekä lääkärien kotikäynnit. 

Aidosti oululainen.

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Terveys & Hyvinvointi 
ilmestyy seuraavan kerran 

18.12.
Ota yhteyttä ja varaa 

paikkasi vuodelle 2015: 
Pirjo Teva, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Adventin ja joulun ajan tapahtumia 
Kiimingin seurakunnassa
Torstaina 27.11. 
klo 9 alkaen myyjäistalkoot Suvelassa 
lähetystyön adventtimyyjäisten tuotteiden 
valmistamiseksi.
klo 13 adventtikonsertti Jäälin kappelissa, 
esiintyjinä Majakan toimintakeskuksen väki.
klo 18 jouluinen ilta perheille Jäälin 
kappelissa. Jouluista askartelua, piparien 
leivontaa, hiljentymistä, pientä iltapalaa. 
Tulkaa mukaan koko perheellä!

Perjantaina 28.11. 
noin klo 9–18 lähetyksen adventtimyyjäiset 
Kiimingin S-marketin edessä, käsitöitä, 
leivonnaisia, laatikoita. 

Lauantaina 29.11. 
Oulu-opiston Kiiminkijoen yksikön 
soitinoppilaiden joulumatinea 
seurakuntakeskuksessa, klo 17 opiston 
oppilaat ja 18.30 taidekoulun oppilaat.

Sunnuntaina 30.11. 
klo 10 ensimmäisen adventtisunnuntain 
perhemessu kirkossa, Miia Seppänen, Harri 
Isopahkala, Riina Moilanen, lastenohjaajat, 
Jarkko Metsänheimo, Satakielet-tyttökuoro, 
johtaa Ulla Metsänheimo. Messun jälkeen 
puuroa seurakuntakeskuksessa.
klo 13 Jäälin messu Jäälin kappelilla,  
Miia Seppänen, Sari Wallin, soitinryhmä. 
Messun jälkeen tarjolla puuroa.
klo 19 hyväntekeväisyyskonsertti 
seurakuntakeskuksessa. Konsertissa 
esiintyvät Mari Klemettilä ja Taru Pisto, 
sopraano, Jorma Kärnä baritoni, kvartetti, 
Karen Jurvelin, viulu ja Risto Ainali, urut. 
Raamatunluku ja iltahartaus 
Harri Isopahkala. Ohjelmatulot Irakin ja 
Syyrian pakolaisille Kirkon ulkomaanavun 
ja Pipliaseuran kautta.

Lauantaina 6.12. 
klo 10 itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus kirkossa, 
Juha Tahkokorpi, Miia Seppänen, 
Jarkko Metsänheimo, mieskvartetti. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti 
sankarihaudoilla, puhe Martti Väänänen, 
ja juhla seurakuntakeskuksessa, mukana 
Oulun seurakuntien puhallinorkesteri.

Sunnuntaina 7.12. 
klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Harri Isopahkala, Sari Wallin, Kirkkokuoro.
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Jäälin 
kappelissa, Juha Tahkokorpi, Sari Wallin.

Tiistaina 9.12. 
klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut 
seurakuntakeskuksessa, Miia Seppänen, 
Riina Moilanen, lasten laulukouluryhmät, 
poikakuoron junnut, Ulla ja Jarkko 
Metsänheimo.

Keskiviikkona 10.12 
klo 10–13 diakoniatyön 
joulumyyjäiset Jäälin kappelissa.

Torstaina 11.12. 
klo 13 eläkeläisten joulujuhla 
seurakuntakeskuksessa, järjestää 
yhteistyössä Eläkeliiton Kiimingin osasto, 
Kiimingin eläkeläiset ja seurakunta.
klo 18–20 Koitelin joulu, jouluinen 
tapahtuma kauniissa Koitelissa. 
Tonttupolku perheen pienimmille, 
joulukuvaelma nuotiopaikalla, joululauluja 
tunnelmatuvalla, lämmintä mehua ja 
pipareita tarjolla. 
Klo 19 eläinten joulurauhan julistaminen 
Koitelin sahasaaren lavalla.

Perjantaina 12.12. 
klo 18 nuorten joulukirkko Kiimingin 
kirkossa, Miia Seppänen, Sari Wallin 
ja nuorisotyönohjaajat.

Lauantaina 13.12. 
klo 18 yksinlaulajien konsertti 
seurakuntakeskuksessa, esiintyjinä 
Erja Haho, Anna Kälkäjä, Matti Laurila, 
Jari Leskelä, Jarkko Metsänheimo, 
Jukka Nevalainen, Jenni Uusitalo, 
Marjut Uusitalo, Sari Wallin. 
Säestys: Kristiina Puolitaival, piano.

Sunnuntaina 14.12. 
klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Seija Helomaa, Sari Wallin.
klo 15 lasten kirkko Jäälin kappelissa, Juha 
Tahkokorpi, Anne Schönberg, Sari Wallin.
klo 17 Kauneimmat joululaulut Jäälin 
kappelissa, Juha Tahkokorpi, 
Jarkko Metsänheimo.
klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa, 
Juha Tahkokorpi, Jarkko Metsänheimo, 
Satakielet-kuoron isommat tytöt, 
johtaa Ulla Metsänheimo.

Tiistaina 16.12. 
klo 9.30 ja 10.30 lasten joulukirkot Jäälin 
kappelissa, Seija Helomaa, Anne Schönberg, 
Jarkko Metsänheimo ja lastenohjaajat. 
klo 18 Oulun konservatorion 
kirkkomusiikinopiskelijoiden 
joulukonsertti seurakuntakeskuksessa.

Keskiviikkona 17.12. 
klo 9.30 lasten joulukirkko kirkossa, 
Seija Helomaa, Anne Schönberg, 
Sari Wallin ja lastenohjaajat.

Lauantaina 20.12. 
klo 18 tyttökuoro Satakielten ja 
poikakuoro Pohjantähtien joulukonsertti 
seurakuntakeskuksessa, solistina 
Jorma Kärnä baritoni. Kuoroja johtaa 
Ulla Metsänheimo, säestykset Jarkko 
Metsänheimo. Konsertin jälkeen 
kahvitarjoilu, tulot kuorojen hyväksi.

Sunnuntaina 21.12. 
klo 10 messu kirkossa, Raimo Salonen, 
Erja Haho, Sari Wallin.
klo 17 Kauneimmat joululaulut kirkossa, 
Harri Isopahkala, Sari Wallin.
klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa, 
Harri Isopahkala, Sari Wallin.

Tiistaina 23.12. 
klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa, 
Seija Helomaa, Sari Wallin.

Keskiviikkona 24.12. 
klo 13 aattohartaus Jaarankartanossa, 
Miia Seppänen, Sari Wallin, Kirkkokuoro.
klo 15 aattohartaus Jäälin kappelissa, 
Miia Seppänen, Jarkko Metsänheimo, 
Karen Jurvelin.
klo 16 aattohartaus kirkossa, 
Seija Helomaa, Anne Schönberg, 
Sari Wallin, tilaisuus sopii myös 
lapsiperheille.
klo 23 jouluyön messu kirkossa, 
Harri Isopahkala, Seija Lomma, 
Pauli Niemelä, Jarkko Metsänheimo, 
Taru-Tuuli Metsänheimo.

Torstaina 25.12. 
klo 7 jouluaamun jumalanpalvelus 
kirkossa, Juha Tahkokorpi, Sari Wallin, 
Kirkkokuoro.
klo 9 jouluaamun jumalanpalvelus Jäälin 
kappelissa, Juha Tahkokorpi, Sari Wallin.

Perjantaina 26.12. 
klo 18 Tapaninpäivän iltamessu kirkossa, 
Harri Isopahkala, saarna Olavi Ikonen, 
Jarkko Metsänheimo.

Sunnuntaina 28.12. 
klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu 
kirkossa, Juha Tahkokorpi, 
Harri Isopahkala, Jarkko Metsänheimo.
klo 13 Kauneimmat joululaulut -messu 
Jäälin kappelissa, Juha Tahkokorpi, 
Harri Isopahkala, Jarkko Metsänheimo.

Keskiviikkona 31.12. 
klo 18–20 uudenvuodenaaton tapahtuma 
Kimmokkeella, Riina Moilanen, 
Seija Helomaa, yhteistyössä Kiimingin 
urheilijoiden kanssa.

Torstaina 1.1.2015
klo 18 uudenvuodenpäivän iltamessu 
kirkossa, Miia Seppänen, Seija Helomaa, 
Sari Wallin, Taina Palola.

Sunnuntaina 4.1. 
klo 10 messu kirkossa, Harri Isopahkala, 
Pauli Niemelä, Sari Wallin.

Tiistaina 6.1. 
klo 10 loppiaisen messu kirkossa, 
Seija Helomaa, Sari Wallin, saarna 
Suvimarja Rannankari-Norjanen, 
Suomen Lähetysseura. 
Lähetysjuhla seurakuntakeskuksessa, 
mukana Kirkkokuoro. Ruokailuun 
ennakkoilmoittautuminen.
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Ynnin joulukonsertissa 
kuullaan myös naisääniä

Oulun NMKY:n Mieslaulajien perinteinen joulu-
konsertti soi perjantaina 28.11. kello 19 alkaen 
Oulun tuomiokirkossa. Konsertin ohjelma mak-
saa 15 euroa.

Miesäänien lisäksi tuttuja joululauluja ovat laulamas-
sa Niina Kähönen, kamarikuoro Aiolos (kuvassa) ja Vas-
kiveikot. Urkuja soittaa Maija Tynkkynen. Konsertissa 
lauletaan yhteislauluna kaikille tutut Kun joulu on ja Maa 
on niin kaunis. 

Bach soi yhä Kempeleessä 

Tulevana lauantaina 29.11. kello 18 jatkuu J. S. Bach-
in urkuteosten sarja Kempeleen Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 

Urkuri Christian Ahlskog esittää kaikki Bach-
in urkuteokset konserttisarjassaan, jonka hän aloitti vii-
me keväänä Kokkolassa. Bachin urkuteosten esittäminen 
vaatii noin 20 konserttia. 

Lauantai-illan konsertin yhtenä teemana on advent-
ti, sillä konsertissa esitetään adventinajan urkukoraaleja. 

Itsenäisyyden juhlakonsertti 
tuomiokirkossa

Lahdes-
sa, Oulus-
sa ja Yli-
vieskassa 

kuullaan itse-
näisyyspäivän 
alla Itsenäisyy-
den juhlakon-
sertit. Oulus-
sa konsert-
ti järjestetään 
tuomiokirkos-
sa perjantaina 
5.12. kello 19. 
Liput maksavat 
10 euroa ja niitä saa Musiikki-Kullakselta ja tuntia en-
nen ovelta. Tuotot käytetään sotaveteraanien hyväksi.

Esiintymässä ovat tenorit Aarno Taskila ja Jari Tas-
kila, urkuja soittaa Risto Ainali, pianoa Markus Vaa-
ra ja selloa Aino Siurua.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 30.11. klo 10 messu.
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 30.11. klo 10 jumalanpalve-
lus Lahden Ristinkirkosta, Kes-
ki-Lahden seurakunnasta
Virret: 13:1; 134:1,4; 15; 1; 6:1-
3; 2; 3:1,2,6.
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.
Su 30.11. klo 10 ensimmäisen 
adventtisunnuntain perheju-
malanpalvelus Rovaniemeltä

tateltavana on Kiimingin seu-
rakunnan diakoniatyöntekijä 
Jaana Kontio. 
Ke 3.12. klo 16.40 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa Hannu 
Sirén ja Kaj Chydenius kerto-
vat Tähdenkantajat -musiikki-
draamasta.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 30.11. Klo 9.45. Ensimmäi-
sen adventtisunnuntain Radio-
pyhäkoulun pitää lastenohjaa-
ja Eveliina Korkea-aho Karja-
sillan seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 30.11. Klo 8.45. Ensimmäi-
sen adventtisunnuntain Radio-
pyhäkoulun pitää lastenohjaa-
ja Eveliina Korkea-aho Karja-
sillan seurakunnasta.
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys klo 9.55–12.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta.  Virret: 2:1-3, 3:1-3 ja 
6, Hoosianna-hymni (virsi 1), 
323, 15, 229 ja 339:4
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kuullaan vähäva-
raisten jouluaterioista. Haas-

Yhdistykset

Ps. 24: 7-10
Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset 
ovet!
Kirkkauden kuningas tulee.
  Kuka on kirkkauden kuningas?
  Hän on Herra, väkevä ja voimallinen.
  Hän on Herra, voiton sankari.
Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset 
ovet!
Kirkkauden kuningas tulee.
  Kuka on kirkkauden kuningas?
  Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot!

Ilm. 3: 20-22
Kristus sanoo:
    ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee 
minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen 
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.
    Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani 
valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen 
voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen 
valtaistuimelleen.
    Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo 
seurakunnille.”

Luuk. 19: 28-40
Jeesus lähti toisten edellä nousemaan 
Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa 
Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä 
Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi 
opetuslastaan ja sanoi: ”Menkää tuolla näkyvään 
kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun 
aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole 
istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku 
kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra 
tarvitsee sitä.”
    Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan 
niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat 
irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: 
”Miksi te viette varsan?” He vastasivat: ”Herra 
tarvitsee sitä.” He toivat varsan Jeesukselle, 
heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat 
Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, 
opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle.
Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä 
tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko 
opetuslasten joukko alkoi riemuissaan 
suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä 
voimateoista, jotka he olivat nähneet. He 
huusivat:
      - Siunattu hän, kuningas,
      joka tulee Herran nimessä!
      Taivaassa rauha,
      kunnia korkeuksissa!
    Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon 
keskeltä Jeesukselle: ”Opettaja, kiellä 
opetuslapsiasi!” Mutta Jeesus vastasi: ”Minä 
sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet 
huutaisivat.”

Hän on jo ovella
Uuden kirkkovuoden riemu avautuu eteemme. Katse kiinnittyy kohti suurta juhlaa, 
ja sitä edeltävää valmistautumisen aikaa. Kaupalliselta puolelta mieliimme on tarjottu 
teemaan liittyviä virikkeitä jo viikkojen ajan. 

Ensimmäiseen adventtiin, ja oikeastaan koko uuden kirkkovuoden alkuun liittyy 
vahvasti tien tasoittamisen sävyt. Tästä kertovat niin Raamatun tekstit, rukoukset kuin 
virretkin. Meitä kutsutaan liittymään Hoosiannaa laulavaan seurakuntaan, ja toivot-
tamaan Herran nimessä saapuva kuningas tervetulleiksi koteihimme ja sydämiimme.

 Elämän sykkeessä ja oravanpyörässä kulkevaa adventin sanoma pysäyttää. Näenkö 
Jumalan antamat hyvät lahjat ja siunauksen arjessani? 

Kuningas on kerran tullut jo maailmaan, jokaista meitä varten. Hän ei ole kaukana 
kenestäkään meistä. 

Oma adventtini on jo vuosia avautunut kahden musiikillisen ikkunan kautta. Armas 
Maasalon adventtivesperin sanat ja sävelet ovat kutsuneet tekemään Herralle tietä, näin 
tänäkin vuonna. 

Toiseksi minua on pysäyttänyt Johann Sebastian Bachin 1. adventtisunnuntain kan-
taatti numero 61. Sen yhden resitatiivin mestari Bach on säveltänyt Ilmestyskirjan 3. 
luvun tekstin pohjalta, jossa Jeesus sanoo: ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuu-
lee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, 
minä ja hän”. 

Tämän musiikin ja tekstin äärellä mennään ytimeen. Siinä voi yhä uudelleen kuulla, 
kuinka Jeesus itse kutsuu ja kolkuttaa. 

Adventin aika on monille, erityisesti lapsille, iloista ja välillä malttamatontakin odo-
tusta. Edessä olevien päivien ja viikkojen aikana meidän on kuitenkin hyvä muistaa, 
että juhlan päähenkilö on tehnyt kaiken valmiiksi juhlaa varten. 

Hän on jo ovella, ja haluaa olla sydäntemme asukkaana. 

TIMO LIIKANEN
Tyrnävän kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 30.11.2014
Psalmi: Ps. 24: 7-10
1. lukukappale: Jes. 49:8-10
2. lukukappale: Ilm. 3:20-22
Evankeliumi: Luuk. 19:28-40

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

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267
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SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 27.11. klo 18.00 Pattijoen pappilassa, 
su 30.11. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, su 30.11. klo 18.30 
Maarit ja Ekku Leskelällä, Fasaanikuja 3 (entinen Metsokuja), Oulunsalo, 
ti 2.12. klo 19.00 Koortilan toimintakeskuksessa, Koortilantie 30, Muhos, 
to 4.12. klo 18.30 Väinölässä, Piippola
Miesten adventtitapaaminen: la 13.12. klo 10.00-18.00 Kainuun Opistol-
la, Paltamon Mieslahdessa. Mukana mm. piispa Jari Jolkkonen, Anssi Jout-
senlahti ja Jaakko Löytty. Tule – ja kokoa porukkaa mukaasi – ilmoittaudu 
viim. 8.12. mennessä Kainuun Opistolle p. 020 785 6833 
kurssisihteeri@kainuunopisto.fi 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 30.11. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Lähetysseurat David Orre. 
Pe 5.12. klo 18:30 Raamattuilta.

Tervetuloa!

Tänään NA/OPilta klo 19. Reino 
Junttila. Halusilla, 0400 834 486.
Action & Bible -kerho pe 28.11. 
klo 18. 12-14v. pojille.
Seurat su 30.11. klo 14. 
Jukka Nuutinen, Niko Rantanen.
3K-ilta ma 1.12. klo 18.30. 
Jonne Pirkola.
Rukouspiiri + kahvi tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Miehen työ ja -lepo
Miestenpäivät 28-30.11.2014
28.11. Perjantai
klo 18-19.30 Pekka Siljander, Antti Holma.
klo 19.30 Iltatee.
klo 20-21 Ari-Pekka Metso. 
29.11. Lauantai
klo 13 Martti Hannula.
klo 14 Kahvi.
klo 14.30-16 Janne Krankka.
Klo 16-17 Risto Wotschke.
30.11. Sunnuntai
klo 10 Messu, Kastellin kirkko: 
Niko Rantanen.
klo 14 Seurat, Koulukatu 41. 
Jukka Nuutinen, Niko Rantanen.
Keskustelua, rukoustapalvelu päivien aikana.

TERVETULOA!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19
54
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 ■ KULJEN KANSSASI –riipus   
Kaksiosainen, hopeinen Kuljen kanssasi –koru yhteiselle 
matkallenne. 49 € 

  

Kaksiosainen 
hopeinen riipus
Kuljen kanssasi
UUTUUS!

 ■ LÄPPÄKIRJA
Hauska tapa oppia Raamattua.  
15 €. Saatavana myös digikirjana 
App Storesta.

KULTAINEN NIMIPAINATUS
Raamatun tai virsikirjan kanteen. 
Tuotevalikoima www.pipliakauppa.fi .
 

JOULU
SYDÄMESSÄ

|   myynti@piplia.fi   |   www.pipliakauppa.fi   |   

Jouluradion nettisivuilla 
soi seitsemän kanavaa

Jouluradio tarjoaa tänäkin 
vuonna monipuolisen va-
likoiman joulumusiikkia 
meiltä ja maailmalta. Lähe-

tys alkaa ensimmäisenä advent-
tina 30.11. jo puoliltaöin kello 
00.00. 

Jouluradion tradition mukai-
sesti lähetyskauden avaa Hoosi-
anna-hymni. Tänä adventtina 
Hoosiannan sovituksesta vastaa-
vat laulaja Jesse Kaikuranta ja 
muusikko Lenni-Kalle Taipale. 

Jouluradio soittaa joulumusiik-
kia kellon ympäri ensimmäises-
tä adventista loppiaiseen saakka.  
Oulun FM-taajuus on 91,6 MHz ja 

kaapelitaajuudet 91,6 MHz (Sone-
ra) sekä 101,9 MHz (DNA). 

Nettiosoitteessa www.joulura-
dio.fi voi kuunnella pääkanavan 
lisäksi seitsemää erilaista joulu-

musiikkikanavaa. Uusina aloit-
tavat klassiseen musiikkiin kes-
kittyvä Klassinen joulu sekä vi-
ronkielistä joulumusiikkia soit-
tava Jõuluraadio. 

Viime vuonna aloittaneet 
verkkokanavat, kansainvälistä 
joulumusiikkia soittava Xmas ja 
rokahtava Rouhea joulu jatkavat 
valikoimassa. 

Ruotsinkielinen Julradion, 
Suomen Lähetysseuran Kau-
neimmat joululaulut sekä per-
heen pienimmille omistettu Pik-
ku jouluradio ovat niin ikään 
kuunneltavissa jouluradio.fi -si-
vuston kautta.

Päivystys 08 545 1957 (24h)                      www.dapu.fi

LIMINKA
Tupoksentie 12 

08 384 477

Hautauspalvelu Da-Pu

Tuira, OULU
Valtatie 59 

08 554 6005

TYRNÄVÄ
Joonaantie 4
08 545 1957

MUHOS
Valtatie 11
08 374 800

Arkut, uurnat, kuljetukset, kukat, pitopalvelut, hautakivet
kivityöt, kaiverrukset, perunkirjoitukset
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Hoosianna-juhla 
avaa joulun ajan

Oulun tuomiokirkos-
sa otetaan ensimmäi-
senä adventtina käyt-
töön remontissa olleet 

pääurut. Urkujen uudistunut-
ta sointia päästään kuulemaan 
ensimmäisen kerran 30.11. kel-
lo 10 alkavassa messussa. 

Messun toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen. Musiikista mes-

sussa vastaavat kanttori Hen-
na-Mari Sivula, urkuri Lauri-
Kalle Kallunki ja Tuomiokirk-
kokuoro. Messua pääsee seuraa-
maan myös Radio Dein ja Vir-
tuaalikirkon kautta.

Remontoitujen urkujen käyt-
töönottoa juhlitaan 16.12. kon-
sertissa, jossa urkuja soittaa 
kanttori Péter Marosvári.

JP Leppäluoto on raa-
helaissyntyinen muu-
sikko, joka tunnetaan 
muun muassa yhty-

eistä Charon ja Harmaja. Hän on 
mukana myös Raskasta Joulua 
-projektissa, joka kokoaa jo kym-
menettä kertaa yhteen suomalai-
set metallimusiikin tähdet esittä-
mään tuttuja joululauluja metal-
liversioina. 

Raskaan Joulun yhteistyö Kau-
neimpien Joululaulujen kanssa 
vei Leppäluodon keväällä kym-
meneksi päiväksi Nepaliin tutus-
tumaan Suomen Lähetysseuran 
työhön. 

Koska Kauneimmat Joululau-
lut soivat tänä vuonna kehitys-

Nepalissa JP Leppäluoto vaikuttui ihmisten vieraanvaraisuudesta kaiken köyhyyden keskellä.
Yksi Leppäluodon tapaamista naisista oli 24-vuotias kuuro Mamata (keskellä violetti paita), joka sai kielen vasta 
8-vuotiaana. Mamatan äiti ei osaa viittomakieltä, joten vierailulla mukana ollut viittomakielen tulkki antoi äidille ja tyttärelle 
harvinaislaatuisen mahdollisuuden keskusteluun.

maiden äitien hyväksi, Leppäluo-
to tutustui muun muassa äitiryh-
mien toimintaan ja äitiystervey-
denhuoltoon. 

– Naiset olivat huomanneet, 
miten voivat tehdä asiat parem-
min ja olivat alkaneet levittää sa-
nomaa. Tykkään kovasti mallis-
ta, jossa sysätään jokin asia liik-
keelle, saadaan ihmiset innostu-
maan ja viemään sitä sitten itse 
eteenpäin.

Nepal näytti paikan päällä silti 
hyvin erilaiselta kuin mitä hän oli 
kotisohvalla kuvitellut. Matkan 
lopulla hän kärsi selvistä kulttuu-
rishokin oireista. 

– Päällimmäiseksi jäivät mie-
leen mieletön vieraanvaraisuus 

sekä iloiset ihmiset ja heidän us-
konsa tulevaisuuteen. Ihmisten 
hätä ja ongelmat asettuivat aivan 
uuteen perspektiiviin. 

Yhteistyö 
ei enää jännitä
Raskasta Joulua starttaa marras-
kuun puolivälissä kymmenvuo-
tisjuhlakiertueelle, johon sisältyy 
yli 20 konserttia. 

Leppäluoto on ollut mukana 
alusta alkaen. Aluksi esiintymi-
set olivat pieniä yökerhokeikko-
ja, tänä vuonna soitetaan ensim-
mäistä kertaa jo jäähallissa. 

– Meillä on mahtavan tiivis 
kaveriporukka, Korhosen Erk-
ka, Hietalan Marco, Kakon To-

ni, Aholan Jarkko ja muut. Jou-
lu on saanut taas sellaisen lapsen-
omaisen merkityksen. 

–Sitä odottaa, että näkee ka-
vereita ja pääsee heidän kanssaan 
reissaamaan ja tekemään mahta-
via konsertteja.

– Aluksi yhteistyö Lähetysseu-
ran kanssa jännitti, mutta kun 
näin, miten yleisö otti asian vas-
taan ja allekirjoitti idean lahjoit-
tamalla, niin totesin, että tämä-
hän on ihan nappivalinta. 

Leppäluodon oma lempijoulu-
laulu on Konstan joululaulu, jota 
hän on myös esittänyt. 

– Se on rankka, mutta kaunis 
tarina, joka pistää ajattelemaan.

On mahdollista, että tule-

vaisuudessa Raskaassa Joulussa 
kuullaan myös originaaleja, uu-
sia joululauluja. 

Millainen olisi JP Leppä-
luodon tekemä joululaulu? 

– Olen aika mollivoittoinen sä-
veltäjä. Aihe löytyisi ehkä omasta 
lapsuudesta – kaikki joulut eivät 
menneet nappiin, mutta kaikesta 
on selvitty, hän kertoo.

KIRSI ELO

Raskasta Joulua-konsertti 
järjestetään Oulussa su 30.11. klo 
16 ja 19.30. Jälkimmäiseen voi vielä 
hankkia lippuja Lippupalvelusta.

Raskaan Joulun ja Kauneimpien 
Joululaulujen yhteistyö jatkuu

Ku vat :  J e nny Ro s t a in

Lyhtykulkueen reitti on merkitty punaisella, ja keltaisten tähtien kohdalla esiintyy jokin kuoro tai ryhmä.

L o t t a  Vu o r ma

Hoosianna-juhlaan osallistui viime vuonna 2000–3000 ihmistä.

Tapahtuma kestää tunnin

Oulussa järjestetään lauantaina suuri Hoosianna-juhla 

kello 17.30–18.30. Tilaisuus on kaksiosainen.

Lyhtykulkue lähtee Oulun kaupunginteatterin edestä kello 17.30.

Hoosianna-juhla pidetään Oulun tuomiokirkon edustalla 

kello 18–18.30.

Kaikille avoimeen 
Hoosianna-juhlaan 
saa tulla vaikka 
kauppakassien kanssa, 
hiippakuntasihteeri 
Raimo Paaso sanoo.

Lauantai-iltana Oulussa pi-
dettävään Hoosianna-juh-
laan odotetaan tuhansia ih-
misiä. Tilaisuus järjestetään 

nyt toista kertaa.
Viime vuonna tapahtumaan 

osallistui arviolta 2000–3000 ih-
mistä ja kuorolaisia oli mukana 
noin 400.

Tänä vuonna tapahtumaan 
osallistuu 600–700 laulajaa, jois-
ta parisataa on lapsia.

– Tilaisuus avaa joulun ajan. 
Ulkoilmatapahtumassa sää rat-
kaisee, paljonko väkeä lopulta tu-
lee paikalle, sanoo hiippakunta-
sihteeri Raimo Paaso, jonka ide-
oima tapahtuma on.

Tilaisuus koostuu lyhtykulku-
eesta ja Hoosianna-juhlasta. Kul-
kueen matka alkaa Oulun kau-
punginteatterilta puoli kuudel-
ta ja kulkee 1,2 kilometrin reitin 
Oulun tuomiokirkolle.

Kulkueeseen osallistuvat kuu-
levat jouluista musiikkia 15 kuo-
ron laulamana. Kuorot asettuvat 
reitille noin sadan metrin välein 
ja valitsevat itse esittämänsä kap-
paleet.

– Siellä kuullaan varmasti ke-
vyitäkin joululauluja, ei vain hen-
gellisiä, Paaso jatkaa.

Kulkue etenee rauhallisesti 
niin, että lapsetkin pysyvät mu-
kana. Matka taittuu 20–25 mi-
nuutissa.

– Siellä on joukot tökkimässä 
väkeä eteenpäin, ettei tule sump-
puja.

Kuorolaiset kantavat laulaes-
saan lyhtyjä, joita on rakennettu 
Valoa Oulu! -valofestivaalin työ-
pajoissa.

Idea verrattavissa Turun
joulurauhan julistukseen
Tilaisuuden huippuhetki viete-
tään Oulun tuomiokirkon edus-
talla kello 18:n kirkonkellojen 
soiton jälkeen.

Kaikki kuorot ja yleisö laula-
vat yhdessä oululaisen Leevi Ma-
detojan säveltämän laulun Arki-
huolesi kaikki heitä, ikiaikaisen 

kappaleen Maa on niin kaunis ja 
lopuksi Hoosianna-hymnin. Lau-
lut ovat samat kuin viime vuon-
na.

– Lauluja ei vaihdeta jatkossa-
kaan. Hoosiannan tuntee aina-
kin 80–90 prosenttia suomalai-
sista. Nykyään tosin on niitäkin, 
jotka eivät tunnista sitä.

Juhlassa kuullaan myös puhal-
linmusiikkia ja Raamatun tekste-
jä. 

Tilaisuuden juontaa tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen. Ter-
vehdykset esittävät maakuntajoh-
taja Pauli Harju ja piispa Samuel 
Salmi.

Paaso vertaa tapahtuman ide-
aa Turun joulurauhan julistuk-
seen.

– Tilaisuus on yksinkertainen 
ja aina samat elementit sisältävä. 
Pyrimme pitämään tapahtuman 
samanlaisena vuodesta toiseen.

Tapahtuma on avoin kaikille.
– Viime vuonnakin huomasi, 

että ihmiset tulivat paikalle os-
toskassien kanssa, ja se on hyvä 
niin. Kynnys tulla saa olla matala.

 HELI VÄYRYNEN

Ku va t :  S a nna K r o o k

TuomiokirkkoKaupunginteatteri
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jouluradio?

Sofia Magdalena -kamari-
kuoron taiteellinen johta-
ja vaihtuu. Raimo Paaso 
johtaa kuoroa enää kah-

den konsertin verran. 
Tammikuusta lähtien Sofia 

Magdalenan johtajana toimii 
Oulunsalon seurakunnan kant-
tori Taru Pisto. 

Raimo Paaso kertoo luovut-
tavansa kuoron johtajuuden 
Pistolle luottavaisena.

– Taru on ammattitaitoinen, 
valovoimainen persoona. Kuo-
ron korkea taso tulee säilymään 
hänen johdossaan.

Taru Pisto toteaa ottavansa 
suuren vastuun vastaan ennen 
kaikkea hienona mahdollisuu-
tena.

– Kuorojen johtaminen on 
minulle rakasta kanttorin työs-
sä. Sofia Magdalenan kuorolai-

set ovat minulle entuudestaan 
tuttuja, sillä olen laulanut jou-
kossa vuoden verran.

Kamarikuoro laulaa 29. mar-
raskuuta kello 21 Oulun tuo-
miokirkossa. Konsertin ohjel-
misto on läpileikkaus Paason 
14-vuotisesta kaudesta kuoron 
johdossa. Tilaisuudessa kuul-
laan muun muassa Montever-
din motetti ja Bachin kantaatti. 

Viimeinen kuoron konsertti 
Paason ohjaksissa on Haukipu-
taan seurakuntakeskuksessa 9. 
joulukuuta kello 19. 

Sofia Magdalena on oululai-
nen, vuonna 1991 perustettu ka-
marikuoro. Se konsertoi aktiivi-
sesti eri puolilla Suomea. Ohjel-
miston helmiä ovat muun muassa 
eri vuosisatojen sakraalimusiikki.

RIITTA HIRVONEN

Sofia Magdalena 
saa uuden johtajan

Tuomiokirkossa soivat 
remontoidut urut

Taru Pisto on saamassa kuoron johtamisessa tärkeän ääniraudan Raimo Paasolta.

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

E l s i  S a l ovaa ra
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Menot Oulun seurakunnissa 27.11.–4.12.2014

Leikkaa talteen!

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

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 4, 2 kerros.
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 

Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Sisu Aaron 
Arvola.
Haukipudas: Atte Johannes 
Örn, Ebba Isabella Autio, Hil-
ma Eedit Miriam Koskela, Sa-
vanna Maria Hakso, Eino Ii-
sak Jämsä.
Karjasilta: Jasper Johan Ed-
ward Flygare, Joseph Gatho-
go, Ella Helmi Matilda Heis-
kanen, Jerry Jasper Itkonen, 
Adora Osasere Iyahen, Kaar-
lo Elliot Kainua, Elli Elisabet 
Koivupalo, Sanela Memic, 
Aida Emilia Muhola, Liisi So-
fia Pigg, Aino Helmi Matil-
da Pääskylä, Alvar Onni An-
dreas Rytilahti, Anni Hilja 
Matilda Sandbacka, Eemil Ju-
lius Kasperi Väyrynen.
Kiiminki: Veeti Petteri Peu-
raniemi, Amanda Henriikka 
Nevala, Saku Johannes Suor-
sa, Jean Oliver Sormunen, 
Eetu Olavi Iinatti, Peppi Pau-

liina Hilja Arffman.
Oulujoki: Amos Edvin Emil 
Auvinen, Vilho Manuel Erola, 
Fiia Katariina Hottinen, Ro-
meo Jalo Ensio Hyrkäs, Niila 
Aarre Arvid Karjalainen, Ee-
mi Adiel Karjula, Venni Ina-
ri Alexandra Korpela, Anton 
Benjamin Korpi, Viljam Ma-
tias Malila, Mette Kaisa Pir-
nes, Aatos Julius Taskila, Ja-
mi Nico Valtteri Vähäkuopus.
Oulunsalo: Topi Matti Jo-
hannes Aarnio, Tomas Alek-
si Johannes Lehtola, Elme-
ri Kaarlo Juhani Heikkinen, 
Emilio Benjamin Tervanie-
mi, Minni Lumi Maria Tenno, 
Oona Maria Uutinen.
Tuira: Olavi Veli Vilmar Aro-
maa, Elmeri Aatos Kalervo 
Berg, Nella Aleksandra Heik-
kinen, Jemias Jare Mikael 
Jauhojärvi, Veikko Elias Juu-
so, Essi Helen Eveliina Juuso, 
Olli Ilmari Järnfors, Klaus Ris-

to Aatami Ketola, Iiro Hen-
rik Tapio Kurttila, Inka Seea 
Martina Latvanlehto, Silvia 
Eleonora Majuri, Unni Ron-
ja Aleksandra Rasmus, Hugo 
Johannes Rautiainen, Veikko 
Johannes Antero Seppänen, 
Martti Juho Juhani Takalo, 
Lyydia Lilian Tiitinen, Kons-
ta Elmeri Tyybäkinoja.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville Risto 
Henrik Niemi ja Maaret Se-
lina Hemmilä.
Haukipudas: Hannu Kaler-
vo Örn ja Mira Maarit Moi-
lanen.
Karjasilta: Miika Juhani To-
kola ja Hannah Safira Aure-
lia Lumijärvi, Timo Sakari Tis-
sari ja Jenna Maarika Savela.
Tuira: Toni Juha Antero Sep-
pänen ja Suvi Annika Jurva-
kainen, Jaakko Juhani Ervas-
ti ja Jenni Johanna Martimo.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pekka Juhani 
Veki 80, Rauha Kaarina Lai-
tinen 80, Sari Marianne Ku-
janpää 30, Tuomas Aapra-
ham Sippari 89, Antti Kale-
vi Merviö 66.
Haukipudas: Hanna Lappa-
lainen 96.
Karjasilta: Esa Iisak Rautiai-
nen 75, Elvi Mirjami Pirko-
la 84, Markku Olavi Loukko-
la 50.
Kiiminki: Toivo Nieminen 87.
Oulujoki: Antti Juhani Sutela 
53, Jaakko Juhani Kääriä 80.
Oulunsalo: Viivi Aurora Kar-
vonen  26 pv.
Tuira: Raija Maija Hannus 70, 
Kerttu Ediita Pehkonen 94, 
Lyyli Maria Hirvioja 90, Ved-
la Esteri Männistö 88, Erkki 
Matias Karppinen 81, Matti 
Tapio Partanen 65.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a

Keskustan srk-talo
Isokatu 17

Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71

Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 30.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina Henna-Mari Sivula ja 
urkurina Péter Marosvári. 
Tuomiokirkkokuoro. Koleh-
ti aids-orpojen tukemiseen. 
Radiointi radio Dei ja lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 30.11. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Olavi Rimpiläinen. 
Kolehti Venäjän työlle.
Adventtivesper su 30.11. klo 
17, Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Matti Pikkarainen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki ja urkurina Péter Ma-
rosvári.
Kauneimmat joululaulu-
messu su 30.11. klo 19, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Juha Kyllönen ja saarna  Han-
na-Maija Ollanketo.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
27.11. ja 4.12. klo 13. Vanhan 
pappilan Rovastinsali. Anna-
Mari Heikkinen. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
27.11. ja 4.12. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo.
Ompeluseurat to 27.11. klo 
19, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 28.11. klo 18, 
Vanha pappila. 
Aamupiiri la 29.11. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 2.12. klo 19, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 

Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 3.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 3.12. 
klo 18, Vanha pappila. An-
na-Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 4.12. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 4.12. klo 
19, Keskustan seurakunta-
talo. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 2.12. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali.
Vertaistukiryhmä henkiri-
koksen uhrien läheisille ti 
2.12. klo 18, Jössen Sali.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 3.12. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. 
Aamukahavit to 4.12. klo 
9–10, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. 
Päihdetyön diakoniatyön-
tekijä Riku-Matti Järven 
vastaanotto to 4.12. klo 11, 
Keskustan seurakuntatalo. 

Lähetys
Vanhan pappilan lähetys-
piiri, Asemakatu 6. to 27.11. 
klo 14 Juha Vähäkangas ja to 
4.12. klo 14 Niilo Pesonen.
Cafe Krypta. Ks. ilmoitus s. 
20.

Lapset ja lapsiperheet
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 4.12. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo.
Perhepyhäkoulu su 30.11. 
klo 12, Heinätorin seurakun-
tatalo. Lisätietoja Outi Met-
sikkö p. 050 5213 380, outi.
metsikko@evl.fi. 
Perhekahvila ma 1.12. klo 
10, Intiön seurakuntako-
ti. Yhteys tiedot: Tea Lakka-
la p. 050 520 7757, tea.lakka-
la@evl.fi. 
Heinätorin perhekerho ti 
2.12. klo 10, Heinäpään seu-
rakuntatalo. 
Keskustan perhekerho to 
4.12. klo 10, Keskustan seu-
rakuntatalo.

Nuoret
Nuorten pelikahvila pe 
28.11. klo 18–22, Erityisnuo-
risotyön tilat. 
Nuorisotyön päivystys ke 
3.12. klo 15–17, Monitoimi-
sali.
Avoimet ovet ke 3.12. klo 
18–21, Monitoimisali. Avari-
ohjaajina toimivat Tuomas ja 
Sussu.

Nuoret aikuiset
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 20.

Seniorit
Eläkeläisten tarinatupa to 
27.11. ja 4.12.klo 12.30–14, 
Intiön seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Lisätietoja diako-

nia Kaisa Jaakkola p. 040 730 
4117. 

Muut menot
Virsilauluillat ti 2.12. klo 18, 

Heinätorin seurakuntatalo. 
Adventin aikaan liittyviä vir-
siä. Esko Laukkanen.
Silmukka ke 3.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta.

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

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

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki

aUki 
myös  

la 25.10.  

klo 10–14

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

p. 044 788 1392  •  facebook.com/domsecondhand

AUKI
myös

la 29.11.

klo 10–14
Tuotto lähetystyölle

Musiikkitilaisuuksia
Yhteislaulutilaisuus 
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.

Sofia Magdalenan konsertti 
lauantaina 29.11. klo 21 Oulun Tuomiokirkossa. 
Kamarikuoro Sofia Magdalenan konsertti, johtaa 
Raimo Paaso. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Oi, joutuos kirkkahin jouluyö 
-joulukonsertti, 
Lauluyhtye torstaina 4.12. klo 18 Vanhassa pappilassa.

Isänmaallisen levyn julkaisukonsertti 
perjantaina 5.12. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. 
Konsertin esiintyjät ovat tenoriveljekset Aarno ja Ja-
ri Taskila, urut Risto Ainali, piano Markus Vaara ja sel-
lo Aino Siurua.  Vapaa pääsy. Ohjelmalippu 10 € ennak-
koon Musiikki Kullas tai kirkossa tuntia ennen tapahtu-
maa. Tuotto lahjoitetaan sotiemme veteraaneille paikal-
lisjärjestöjen kautta.

J. S. Bach Jouluoratorio 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 Juo-
la. Oamk:n kamarikuoro, Oulun kamariorkesteri. Teok-
sen johtaa Olli Heikkilä. 
Käsiohjelma 10 € kirkon pääovelta tuntia ennen konser-
tin alkua. Ilman käsiohjelmaa tilaisuuteen on vapaa pää-
sy 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.

Hoosianna-hymni soi odotuksen riemua

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

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.

Adventin ja joulun ajan 
laulujen konsertti 

keskiviikkona 3.12. klo 13.30 Kaupunginsairaalan 
ala-aulassa (Kiviharjuntie 5).

Timo Pikkarainen, tenori, säestäjänä Inkeri Rantanen. 
Juha Kyllönen lukee joulurunoja.

Ehtookellot ja iltarukous (Vesper) 
lauantaina 13.12. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Tule hiljentymään lauantain ehtookelloihin ja kirkon 
ikivanhaan laulettuun iltarukoushetkeen, Vesperiin. 

Vapaaehtoisten päivän juhla
keskiviikkona 3.12. klo 17 Keskustan seurakuntatalossa

Ohjelmassa 
•  kahvitarjoilu klo 17–17.30
• Tervetulotoivotus – Matti Pikkarainen, Oulun  

tuomiokirkkoseurakunta
• Tervehdys – Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
• Yhteisöllisyys maahanmuuttajan silmin – Oulun  

seudun  Setlementti ry:n Naisten koulu -hanke
• Vapaaehtoisten puheenvuoro –    

Uudet kokemuskouluttajat
• Vuoden vapaaehtoistoiminnan muodon   

palkitseminen, VARES-verkosto
• Musiikkiesitys – Ystävyystalo

Ilmoittautuminen: ilmoita koko ryhmä kerralla tai hen-
kilökohtaisesti www.varesverkosto.fi tai tekstiviesti VET 
(perään osallistujien lukumäärä, esim VET 8) numeroon 
044 7861 606.

Tulevana sunnun-
taina, 30. marras-
kuuta vietetään en-
simmäistä advent-

tia. Adventti aloittaa kirk-
kovuoden ja silloin kristi-
tyt ympäri maailmaa al-
kavat valmistautua joulun-
viettoon.

Oulun ev.lut. seura-
kunnissa adventtiin kuu-
luvat lukuisat jumalanpal-
velukset ja musiikkitapah-
tumat. Myös Kauneimpia 
joululauluja lauletaan jäl-
leen ensimmäisestä adven-
tista alkaen. Kaikki Oulun 
ev.lut. seurakuntien juma-
lanpalvelukset ja muut ad-
venttiajan tapahtumat löy-
tyvät osoitteesta oulunseu-
rakunnat.fi/joulu.

Lyhtykulkue ja juhla 
aloittavat adventin 
Ensimmäisen adventin 
aattona, lauantaina 29.11. 
päästään Oulun tuomio-
kirkon edustalla tunnel-
moimaan joulun odotuk-
sen riemua suuren Hoosi-
anna-juhlan merkeissä. 

Juhlatunnelma alkaa 

kello 17 kansainvälisen sei-
minäyttelyn avajaisilla Ou-
lun kaupunginteatterilla, 
mistä lyhtykulkue lähtee 
kohti tuomiokirkkoa kel-
lo 17.30. 

Matkan varrella kuullaan 
musiikkia lukuisten kuoro-
jen laulamana. Kuorolaiset 
kantavat laulaessaan lyhty-

jä, joita on rakennettu syk-
syn aikana Valoa-festivaa-
liin liittyvissä työpajoissa.

Juhla huipentuu Ou-
lun tuomiokirkon portail-
le noin kello 18. Tuomio-
kirkon edustalla lauletaan 
yhteislauluna Arkihuolesi 
kaikki heitä ja Maa on niin 
kaunis sekä kuunnellaan 
puhallinmusiikkia. 

Tervehdyksen juhlaan 
tuovat tuomiorovasti Mat-
ti Pikkarainen, maakun-
tajohtaja Pauli Harju ja 
piispa Samuel Salmi. Juh-
la päättyy yhdessä lauletta-
vaan Hoosianna-hymniin. 
Jouluinen tunnelma jatkuu 
Oulun tuomiokirkossa yh-
teislaulutilaisuudella kel-
lo 19.

S a nna K r o o k
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Menot Oulun seurakunnissa 27.11.–4.12.2014

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16*
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi
*Kirkkoherranvirasto
av. ke 3.12. klo 9–14.

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

Kirkkoherra Pauli Nieme-
lä virkavapaalla 24.11.–
31.12.2014, vs. kirkkoherra 
Juha Tahkokorpi. 

Jumalanpalvelukset
Perhemessu su 30.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Harri Isopah-
kala, Riina Moilanen ja las-
tenohjaajat, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, Satakie-
let-tyttökuoro Ulla Metsän-
heimon johdolla. Messun jäl-
keen puuroa ja joululauluhet-
ki seurakuntakeskuksessa.
Jäälin messu su 30.11. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Miia Seppänen, jäälinmes-
sun soitinryhmä, kanttorina 
Sari Wallin. Messun jälkeen 
puuroa ja jouluseimen avaus.

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 1.12. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 1.12. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €.
Diakoniapiiri ma 1.12. klo 13-
14.30, Jäälin kappeli. Käden-
taidonryhmä.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 1.12. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-

Musiikki ja kulttuuri
Hyväntekeväisyyskonsertti 
30.11. klo 19 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa. Ohjelmatu-
loilla avustetaan Irakin ja Syy-
rian pakolaisia Bibliaseuran ja 
kirkon ulkomaanavun kaut-
ta. Esiintymässä mm. Mari Kle-
mettilä, sopraano, Taru Pisto 
sopraano, Jorma Kärnä bari-
toni, kvartetti,  Karen Jurvelin, 
viulu ja Risto Ainali, urut.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla iltaperhekerho 
to 27.11. klo 18.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Jouluinen ilta perheille to 
27.11. klo 18–20 Jäälin kap-
pelilla. Jouluista askartelua, 
piparien leivontaa, hiljenty-
mistä, pientä iltapalaa. Tul-
kaa mukaan koko perheellä!

Nuoret
Varttikirkko ja yökahvila pe 
28.11. klo 18.30–22 Kiimin-
gin seurakuntakeskuksella 
(Kirkonniementie 6). Tämä 
on viimeinen yökahvila tälle 
vuodelle.

Jumalanpalvelukset
Messu su 30.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Sami Puolitaival. Lapsi-
kuoro, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Pyhäkouluhetki lapsil-
le jumalanpalveluksen saar-
nan aikana urkujen takana 
olevassa morsiushuoneessa. 
Varhaisnuorten kerholaisten 
kirkkopyhä.
Adventtivesper su 30.11. klo 
18 kirkossa. Liturgia ja pu-
he Jaakko Kaltakari, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuo-
ro, johtaa Hannu Niemelä, 
urut Kaisa Säkkinen. Koleh-
ti Vienan-Karjalan jouluke-
räykseen.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 27.11. klo 18 
srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 3.12. klo 18 
Puttaan Tuvalla. 
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 4.12. klo 18 Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuoneella 
Kellossa. Sielunhoito ja ru-
kouspalvelu.

Lapset ja lapsiperheet
Kirkkopyhäkoulu su 30.11. 
kirkossa. Pyhäkouluhetki 
lapsille jumalanpalveluksen 
saarnan aikana urkujen ta-
kana olevassa morsiushuo-
neessa. Pyhäkouluun tullaan 
päivän virren aikana ja pyhä-
koulun loputtua lapset pa-
laavat omien aikuisten luok-
se. Pyhäkoulusta saa Messu-
passiin tarran ja viidestä tar-
rasta saa pienen lahjan.
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. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerholais-
ten kirkkopyhä su 30.11. klo 
10 kirkossa.

Nuoret
Nuorten ilta pe 28.11. klo 18 
Vakkurilassa. 
RaJu-ilta ke 26.11. ja 3.12. klo 
18.30 Wirkkulassa. RaJu-illas-
sa ollaan Raamatun äärellä. 
Rippikoululaiset saavat kort-
tiinsa merkinnän.

Musiikki
Kauneimmat joululaulut su 
30.11. klo 14 ja 15.30 Koljun 
majalla.  Juontaa Martti Hei-
nonen ja kanttorina Hannu 
Niemelä. Kahvitarjoilun jär-
jestää Halosenlahden ky-
läyhdistys. Kolehti lähetys-

työlle.
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
4.12. klo 13 srk-keskuksessa.

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

Seniorit
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 27.11. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa. 

Muut menot
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12-14. Tule 
istahtamaan aukioloaikoi-
na Puttaan Tuvalle, Kirkko-
tie 10 C, srk-keskuksen taka-
na. Kahviosta voi ostaa päi-
väkahvin tai teen. Puttaan 
Tuvan keittolounas pe 28.11. 
klo 11 alkaen, lihakeitto 5€.
Kirkkovuotta seuraten -hil-
jaisuuden iltojen päätös-
kerta su 30.11. klo 16.30 Pik-
ku-Vakkurilassa. Kokoon-
numme ensin Vieraskamaris-
sa ja sen jälkeen osallistum-
me klo 18 Adventtivesperiin 
kirkossa.
Kiitosilta vapaaehtoisteh-
tävissä oleville su 30.11. ad-
venttivesperin jälkeen n. klo 
19. Ilmoittaudu Johanna Ke-

rolalle, p. 045 1393 993 tai jo-
hanna.kerola@evl.fi.
Suomalainen kastemalja-
näyttely Haukiputaalla 2.–
7.12. srk-keskuksessa. Näyt-
tely 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. Vii-
me vuonna järjestetyn val-
takunnallisen Kastemaljan 
muotoilukilpailun parhaim-
mistoa on esillä Suomalai-
nen kastemalja -näyttelyssä 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
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-

neella. 
Naisten kasvuryhmä ti 2.12. 
klo 14 Suvelassa. 
Tervetuloa juhlimaan va-
paaehtoisten päivää ke 
3.12. alk. klo 17. Juhlapaikka-
na Oulussa keskustan seura-
kuntatalo, Isokatu 17. Ilm. ja 
tied. Jaana, p. 040 5793 248.
Diakoniatyön joulumyyjäi-
set ke 10.12. klo 10–13, Jää-
lin kappeli. Perinteiset jou-
lulaatikot, leivonnaisia, kä-
sitöitä, arpajaiset ym. kivaa. 
Tuotto oman seurakunnan 
diakoniatyölle. 
Eläkeläisten perinteinen 
joulujuhla to 11.12. klo 13 
seurakuntakeskuksessa. Ks. 
ilmoitus.
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. Järj. Kiimin-
gin seurakunta ja Oulun 
kaupunki. Lippuja on jaos-
sa 100 kpl.
Joulupuusta iloa kiiminki-
läisille. Ks. ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Ruskakööri pe 28.11. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.
Ruskakööri pe 5.12. klo 10 
seurakuntakeskuksessa.

18, Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 2.12. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 2.12. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Hannu Ojaleh-
to ja Pentti Hintsala.
Miesten raamattupiiri ke 
3.12. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 4.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Raamattu-
piiri kutsuu! 

Musiikki ja kulttuuri
Jouluni laulut pe 5.12. klo 
19, Karjasillan kirkko. Lau-
ri Tähkän Hyväntekeväisyys-
konsertti Kirkon Ulkomaa-
navun Naisten Pankin rahas-
ton hyväksi. Liput 25 €. En-
nakomyynti lippu.fi 25 € ja 
palvelumaksu 2,5 €. Ennak-
komyynti myös Sinikaarre - 
liikkeessä. 
Joulukonsertti ti 9.12. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Oamk:n 
musiikin koulutusohjelman 
opiskelijat ja opettajat esiin-
tyvät.
Kantelekonsertti ke 10.12. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Joululauluja kanteleil-
la esittävät Oulu-, Pyhä-, ja 
Kalajokilaaksojen kanteleen 
soittajat. Musisoinnissa mu-
kana myös kaksi sahan soit-
tajaa. Juontajana Eero Pit-
kälä.
Joulukonsertti to 11.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. Pe-
rinteisiä, kauniita joululau-
luja mezzosopraano Maija 
Laurin ja hänen laulunopis-
kelijoidensa tulkitsemina. 
Vapaa pääsy.
Jouluhenkeä! – joulurunoil-
ta ma 15.12. klo 18, Kastellin 
kirkko.  Ks. ilmoitus. 
Mieskuoro Weljien joulu-
konsertti ti 16.12. klo 20, 
Karjasillan kirkkosali. Kuoroa 
johtaa Joonas Vatjus, uruis-
sa Juha Soranta. Vapaa pää-
sy, ohjelma 5 euroa.
Jouluoratorio su 21.12. klo 
15, Karjasillan kirkko. J.S. 
Bachin Jouluoratorio (kan-
taatit I-III).
Kuoroharjoitukset lisätieto-
ja www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset.

Diakonia
Diakoniapiiri ma 1.12. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 2.12. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Aamupuuro to 4.12. klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Tervetuloa vapaaehtois-
ten valmistamalle maksut-
tomalle aamupalalle. Tarjol-
la puuroa, leipää, leikkeleitä 
ja kahvia / teetä.

Tuuppa kahaville, teelle ja 
rupattelleen to 4.12. klo 14, 
Vertaistukiryhmä nuorille ja 
nuorille aikuisille (alle 30-v.) 
torstaisin klo 14–16 Karjasil-
lan kirkon ylähuoneessa (ur-
kuparven takana) Nokelan-
tie 39, alkaen 2.10. Syyskau-
den viimeinen kerta 11.12. 
Ryhmä on suunnattu nuoril-
le ja nuorille aikuisille, joilla 
on tai on ollut jokin vaikea 
elämäntilanne, joka koette-
lee omaa hyvinvointia ja jak-
samista. Yhteydet ja lisätie-
toa: diakoniatyöntekijät Sep-
po Meriläinen, p. 044 7884 
035 ja Nina Niemelä, p. 040 
5752 711.

Lähetys
Hanna-rukousryhmä to 
27.11. klo 18, Kastellin kirk-
ko.  Järj. Medialähetys Sa-
nansaattajat.
Sukanvarsi ke 3.12. klo 14, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja.
Perinteiset joulumyyjäiset 
la 13.12. klo 10–13, Kauko-
vainion kappelin kirkkosa-
li / seurakuntasali. Hiirihau-
kantie 6. Puurolounas, tort-
tukahvit, leivonnaisia, lant-
tu- ja porkkanalaatikoita, 
arpoja ja käsitöitä ja paljon 
paljon muuta. Myyjäisiä jär-
jestämässä Karjasillan seu-
rakunnan lähetyksen ja dia-
konian vapaaehtoiset sekä 
nuorten lähetysryhmiä. Ter-
vetuloa jouluisille ostoksille 
yhdessä ystävien kanssa.
Lähetyspiiri ti 2.12. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Leena 
Lehmuspuu vierailee.

Lapset ja lapsiperheet
Satutuokio Kaakkurin kir-
jastossa to 4.12. klo 14.30, 
Kaakkurin kirjasto. Karjasil-
lan seurakunnan lastenoh-
jaaja Junnu tulee Kaakkurin 
kirjastoon pitämään satutuo-
kiota klo 14.30–15 seuraavi-
na päivinä: 4.12. ja 18.12.
Perhekerhot, perhetupa, 
pyhäkoulut perheiden puu-
haillat lisätietoja www.ou-
lunseurakunnat.fi/perheta-
pahtumat.
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoista 
lisätietoja www.oulunseu-
rakunnat.fi/kerhot piirit ta-
pahtumat

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Kastellin kirkko.  
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 4.12. klo 

Jumalanpalvelukset
Messu su 30.11. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttori Juha So-
ranta, Karjasillan kirkkokuo-
ro. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. Kolehti aids-orpo-
jen tukemiseen Suomen Lä-
hetysseuran kautta. 
Messu su 30.11. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Juha Vähä-
kangas, saarnaa Niko Ranta-
nen, kanttoreina Ilkka Järvio 
ja Riitta Piippo, viulu Jaana 
Herlevi-Hautala.  
Messu su 30.11. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Jenni 
Hepo-oja ja Eveliina Korkea-
aho, kanttori Juha Soranta.  
Messu su 30.11. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Juha Vähä-
kangas, kanttori Riitta Piip-
po.  
Perhemessu, lyhtytapahtu-
ma ja kirkon 10 v. juhla su 
30.11. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, avustavat Heikki 
Karppinen,Päivi Rahja, kant-
tori Sirpa Ilvesluoto. Mukana 
Lapsikuoro. Messun jälkeen 
riisipuurolounas ja torttu-
kahvit (vapaaehtoinen mak-
su). Jouluaskartelua, ongin-
taa, nukketeatteri, arpajai-
set. Tuotto Kaakkurin alu-
een vähävaraisten tukemi-
seen. Järjestää Karjasillan 
srk, MLL, Kaakkurin suuralu-
een yhteistyöryhmä.

Maasalon adventtives-
per su 30.11. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Liturgi-
na Olavi Mäkelä, Karja-
sillan, Kastellin ja Tuo-
miokirkon kirkkokuo-
rot, kanttorit Juha So-
ranta, Riitta Piippo, Ilk-
ka Järviö ja Hanna-Ma-
ri Sivula.

Varikkomessu su 7.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Esa Nevala, saarna Jon-
ne Piirola, Messubändi Tuo-
mas Keskitalo, Mervi Kokko-
nen. Kolehti Karjasillan seu-
rakunnan nimikkolähetti An-
nukka Isokosken työn tuke-
miseen Bangladeshissa, Kyl-
väjän kautta. 
Messu ja Wanhan ajan jou-
lujuhla su 21.12. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Messun toimit-
taa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo, avusta-
jina alueen työntekijät. Mes-
sun jälkeen riisipuuroa ja jou-
luista ohjelmaa. Kirkon etei-
sessä taidepyhisläisten taide-
näyttely. 

Hartauselämä
Kristillinen meditaatio to 
27.11. klo 16.15. Karjasillan 
kirkko
Raamattupiiri to 27.11. ja 
4.12. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 27.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 28.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 28.11. klo 

YV-lentopalloturnaus
Kiimingin seurakunnassa järjestetään 
Yhteisvastuun hyväksi lentopalloturnaus la 31.1.2015. 
Turnaus pelataan sekajoukkueilla 3 naista + 3 miestä. 
Pelit pelataan kolmessa lohkossa. Yksi lohkoista vara-
taan ns. ”höntsäilyyn” eli siihen voivat ilmoittautua sel-
laiset joukkueet, jonka pelaajat pelaavat vain harvoin, 
eikä ottelun sijoitus ole olennainen (4 joukkuetta ote-
taan mukaan). Koko turnaukseen otetaan yhteensä 12 
joukkuetta. Mikäli ”höntsäilyjoukkueita” ei tule riittä-
västi, pelaamme kolmessa lohkossa tavallisia pelejä. Tur-
naukseen pääsee nopeimmin ilmoittautuneet.
Turnauksen yhteydessä järjestetään kahvilatoimintaa 
sekä myydään arpoja. Sitovia ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 27.11.2014–9.1.2015: erja.haho@evl.fi / 0400 775 
164. Osallistumismaksu 10 € / pelaaja. 

Eläkeläisten perinteinen joulujuhla 
torstaina 11.12. klo 13 seurakuntakeskuksessa. 

Juhla alkaa joulupuurolla. 
Juhlan järjestää Kiimingin seurakunta, Eläkeliiton 

Kiimingin yhdistys ja Kiimingin Eläkeläiset.

Joulupuu – 
joulukeräys vähävaraisille kiiminkiläisille 

Joulupuusta iloa kiiminkiläisille. Kiimingissä ja 
Jäälissä toimivat järjestöt Lionsit, SPR, MLL 
sekä seurakunta järjestävät yhteistyössä 
joulukeräyksen vähävaraisille kiiminkiläisille. 
Keräysaikaa on 12.12. saakka. 
Lahjoita sopivaksi katsomasi summa 
lippaaseen Kiimingin S-Marketissa, Jäälin 
K-Supermarketissa, K-Supermarket Ateriassa,
kunnan talon asiointipisteessä tai tilille, 
jonka numero on: FI56 5741 5320 0971 75. 
Ilon tuottaminen toiselle tuo myös itsellesi iloa! 
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sunnuntaina 7.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Kimmo Kieksi, avustaa Esa Nevala, 
saarna Jonne Piirola, Messubändi Tuomas Keskitalo, 
Mervi Kokkonen. Kolehti Karjasillan seurakunnan 
nimikkolähetti Annukka Isokosken työn tukemiseen
Bangladeshissa, Kylväjän kautta. 

Jouluhenkeä! – joulurunoilta 
maanantaina 15.12. klo 18 Kastellin kirkossa.  

Armas joulu on täällä. Tänään hiljennymme jouluruno-
jen ja joululaulujen ääressä. Anna joulun soida! Kuu-
le se runoissa! Mukana ovat Hilja Alasuvanto, Maija 
Karppinen, Pirjo Kauppinen, Hilkka Patja, Aila Valta-
vaara, Juha Vähäkangas ja Sirpa Ilvesluoto. Tilaisuu-
den jälkeen glögiä ja pipareita. Vedä jo jouluhenkeä! 
Vapaa pääsy!

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.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 30.11. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 ry:llä, 
Jokikylä: joululaulu- ja jul-
kaisuilta pe 28.11. klo 18.30 
ry:llä.

Adventtimyyjäiset 
lauantaina 29.11. klo 10–12 Kellon srk-kodilla, Kylätie 8. 
Nauti kahviossa riisipuuroa ja pullakahvit. Myyjäispöy-
dissä tarjolla käsitöitä, leivonnaisia, pöytäkynttilöitä, 

lanttu- ja porkkanalaatikkoa. Arpajaiset. 
Järj. Kellon diakonia-lähetyspiiri ja 

Kehitysvammaisten Tuki ry.

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.

Lähetys
Lähetyksen adventtimyy-
jäiset pe 28.11. klo 9–18 Kii-
mingin S-marketin edessä. 
Käsitöitä, leivonnaisia, laa-
tikoita.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 29.11. 

klo 16 joulumyyjäiset ry:llä  
su 30.11. klo 17 seurat ry:llä, 
Pekka Aittakumpu, Tauno 
Kujala. 
Oulu-opiston Kiiminkijoen 
yksikön Soitinoppilaiden 
joulumatinea la 29.11. seu-
rakuntakeskuksessa, klo 17 
opiston oppilaat ja 18.30 tai-
dekoulun oppilaat 

12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.12. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
Majakkailta pe 28.11. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Mukana illassa pastori Tee-
mu Kakkuri. Musiikissa Kap-
pelin laulu. Tarjolla iltapa-
laa. Tervetuloa mukaan! Jär-
jestäjä Karjasillan seurakun-
ta ja Majakkatiimi.

Karjasillan alueen 
päiväkotien adventtikirkot
torstaina 4.12. Karjasillan kirkossa 
klo 9 Allinpuiston, Lintulan ja Otokylän päiväkodit 
klo 10.15 Mäntylä-Snellmannin, Jatsin, Kaarnalaivan 
ja Riihitontun päiväkodit

Kaukovainion alueen 
päiväkotien adventtikirkot 
tiistaina 9.12. Kaukovainion kappelissa
klo 9 Kaukovainion ja Vaskitien päiväkodit 
klo 10 Merikotkan päiväkoti

Perheiden jouluaskarteluilta
torstaina 4.12.klo 18–20 Maikkulan kappelilla

Tule hiljentymään hetkeksi joulun sanoman äärelle 
ja askartelemaan jouluisia juttuja.
Pieni iltapala tarjolla. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109 tai mari.jaaskelainen@evl.fi.
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Adventti-
talo

Koskelan seurakuntakodilla 
la 29.11. klo 10–14

Adventtihartaus klo 12,  
pastori Jonne Pirkola.

Laulamme joululauluja.
 Aitassa jouluseimi. 

Myyjäisissä leivonnaisia  ja käsitöitä.  
Joulupuuro 2e  ja torttukahvit 2e.

Tervetuloa!

w
w

w
.sxc.h

u

Jumalanpalvelukset  
Messu su 30.11. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustavat Lauri Kujala ja 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Messu su 30.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Nii-
lo Pesonen ja Jonne Pirkola, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Sekakuoro Tuike. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Perhemessu su 30.11. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Anu Ojala, avusta-
vat Jonna Piirainen ja lapsi- 
ja perhetyön tiimi, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. Py-
hän Tuomaan lapsi- ja nuori-
sokuoro, Rytmitassut ja Peh-
motassut.
Messu su 30.11. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa 
Marika Alakopsa, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kartanon kuo-
ro Kellon kartanosta. Kirkko-
kahvit.
Iltamessu su 30.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 30.11. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Katri Sippola. Rauhanyh-
distyksen iltakirkko.
Viikkomessu ke 3.12. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Viikkomessu ke 3.12. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 27.11. ja 4.12. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. Vetäjänä pas-
torit Riitta Louhelainen ja 
Jukka Kolmonen.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 28.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Herännäisseurat su 30.11. 
klo 15, Tuiran kirkko, seura-
kuntasali. 
Miesten piiri ti 2.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Lauluilta, Ar-
vo Ågren. Puolisot mukaan.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
3.12. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Musiikki 
Lasten kauneimmat joulu-
laulut to 4.12. klo 17.30 ja 
18.30, Hietasaaren leirikes-
kus. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 27.11. ja 4.12. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Ateria 2€. 
Työttömien ateria to 27.11. 
ja 4.12. klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Diakoni-
an vapaaehtoisten valmista-
ma kotiruokalounas 2 €. 
Työttömien ja vähävarais-

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 27.11.–4.12.2014

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

ten maksuton aamupala ma 
1.12. klo 10, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 1.12. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tervetuloa. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
3.12. klo 10, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala ke 
3.12. klo 10, Tuiran kirkko.

Lähetys
Puutyökerho ma 1.12. klo 9,
Siipi.
Koskelan käsityökahvila ti 
2.12. klo 12, Koskelan seura-
kuntakoti.

Lapset ja lapsiperheet
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle! to 27.11. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. Il-
moittautuminen puhelimit-
se viim. saman viikon keski-
viikkoon klo 12.00 mennessä. 
Teija Kokko, p. 050 5347 477 
tai Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 
050 4334 094.
Nallekahvila to 27.11. ja 4.12. 
klo 10–12, Tuiran kirkko, Myl-
lytie 5 (käynti Telakan oves-
ta kirkon takaa). Tule jutte-
lemaan ja leikkimään! Käsi-
töitä myytävänä lähetystyön 
hyväksi. 

Nuoret
OMG -ilta pe 28.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. OMG? Tätä ih-
metellään taas Tuiran kirkol-
la kerran kuussa. Illassa lu-
vassa musiikkia, draamaa, 
sanaa ja rukousta. Ilta jat-
kuu ohjelman jälkeen nuor-

Jumalanpalvelukset 
Perhemessu su 30.11. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saar-
na Riitta Kentala, avusta-
vat Maiju Ojutkangas ja He-
lena Ylimaula, lastenohjaa-
jat, kanttorina Sanna Leppä-
niemi, Mido ja aCorde -kuo-
rot, johtaa Anna Haanpää-
Vesenterä. Perhemessun jäl-
keen jouluaskartelupaja Ou-
lujoen pappilassa.
Perhekirkko su 30.11. klo 10, 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Kirkkokuoro ja 
lapsikuoro. Kirkkokahvit.
Perhekirkko su 30.11. klo 12, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Lasten laulukerho.

Hartauselämä
Adventtihartaus su 30.11. 
klo 12, Turkansaaren kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.

Musiikki ja kulttuuri
ks. ilmoitukset.
Aikuisten laulukerho to 
27.11. klo 11, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
Laulukerho to 27.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Sotaveteraanikuoron kon-
sertti su 30.11. klo 16, Oulu-
joen kirkko.  
Laulukerho to 4.12. 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 1.12. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetys
Piispankamari pe 28.11. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
1.12. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 1.12. klo 18.30, Oulujoen 

ten yökahvilana. OMG -illat 
ovat osa Tuiran seurakunnan 
isoskoulutusta ISO15. Lisätie-
toja Marja Maneliukselta, p. 
040 5245 944.
Kaijonharjun nuokkarin Yö-
kahvila pe 28.11. klo 20–23, 
Kaijonharjun nuorisotila. Tu-
le tapaamaan kavereita, jut-
telemaan ja pelailemaan. Yö-
kahvila yhteistyössä kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa. 
Illat päihteettömiä ja ener-
giajuomattomia. Lisätietoja: 
nuorisotyönohjaaja Anssi Pu-
tila, p. 050 3408 982.
Nuorten Avarit ke 3.12. 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 27.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Vierailemme Tuiran kir-
kon eläkeläisten kerhossa.
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13 Tuiran kirkko Vieraili-
joina Pyhän Tuomaan ja Ou-
lunjoen eläkeläiset.
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 13, Tuiran kirkko. Harta-
us, kahvit ja yhteistä ohjel-
maa.
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa kerhoon. 

Muut menot
Myyjäiset la 29.11. klo 11–13, 
Tuiran kirkko, seurakuntasa-
li. Ks. s. 15.

Juttutupa ma 1.12. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Diakonian aamukahvitilai-
suus jossa hartaus ja ajankoh-
taiset aiheet viikon aluksi. 
Juttutupa ma 1.12. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Joulujuhla. Joululaulu-
ja laulattaa kanttori Tommi 
Hekkala.
Käsityökerho ma 1.12. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle.
Kivikerho ti 2.12. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Nuorten eläkeläisten ryh-
mä ti 2.12. klo 14.30–16, Py-
hän Luukkaan kappeli. Olet-
ko jäänyt nuorena tai nuore-
na aikuisena eläkkeelle? Et-
kö vielä tiedä kutsuuko sinua 
työelämä vai työttömyyselä-
ke? Oletko alle 40-vuotias? 
Tervetuloa Pyhän Luukkaan 

kappelilla kerran kuukau-
dessa kokoontuvaan nuor-
ten eläkeläisten ryhmää klo 
14.30 alkaen. Mikäli kiinnos-
tuit, tule paikan päälle tai 
kysy lisätietoja diakoni Heli 
Mattilalta, p. 040 5747 145.
Käsityökerho ke 3.12. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Käynti parkkipaikan puo-
lelta. 
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin äärellä to 4.12. klo 17–
18.30, Koskelan seurakunta-
talo. Ahdistavatko maailmas-
sa tapahtuvat asiat? Haluat-
ko rauhoittua ja jakaa aja-
tuksiasi muiden kanssa? Tu-
le keskustelemaan maailman 
menosta, Jumalasta ja muis-
ta hengellisistä asioista. Il-
lan aikana kaikille tarjotaan 
myös teetä. Lisätietoja antaa 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145.

pappila. 
Lähetyksen joulumyyjäiset 
ke 3.12. klo 18, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Lahjoituksia myy-
tävistä tuotteista otetaan 
vastaan.
Hintan Marttojen joulumyy-
jäiset 13.12. klo 10–13 Myllyo-
jan seurakuntatalolla. Tarjol-
la laatikoita, leivonnaisia, ym. 
jouluherkkuja, käsitöitä, jou-
lukoristeita, ovikransseja, ar-
poja. Martta-kahvio.
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 
10–13, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Pöytävaraukset 
8.12. mennessä lähetyssih-
teerille p. 08 3161 459.

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.

Seniorit
Seurakuntakerho to 27.11., 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Lähdemme retkelle yhteisel-
lä kyydillä klo 12.30.
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. Lähdemme yhteiskyy-
dillä klo 12.40.
Eläkeläisten kerho to 27.11. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. Lähdemme ret-
kelle Haukiputaalle yhteisel-
lä kyydillä seurakuntakodin 
pihalta klo 12.
Eläkeläisten kerho ma 1.12. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

Eläkeläisten kerho ma 1.12. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ti 2.12. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti.
Seurakuntakerho to 4.12. 
klo 11–12.30, Yli-Iin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 4.12. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Muut menot
Neulansilmä to 27.11. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kansainvälinen käsityö-
kerho sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajanaisille 
ja tytöille. 
Fransupiiri ti 2.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

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
Perhemessu su 30.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustaa Jukka Joen-
suu, kanttori Tuomo Kangas.
Adventtivesper su 30.11. klo 
20, Oulunsalon kirkko. Ks. il-
moitus.

Musiikki ja kulttuuri
Joulukonsertti Juhani Ala-
kärppä baritoni ja Ismo Hint-
sala urut, su 7.12. klo 20, Ou-
lunsalon kirkko. Jouluista 
laulu- ja urkumusiikkia.
Riemuitkaa! -joulukonsertti 
ke 10.12. klo 19 kirkossa. Tui-
ran kamarikuoro, Uusi Ääni, 
musiikkikerho ja soitinyhtye. 
Puhe Petri Satomaa.

Seniorit
Seurakuntakerho to 27.11. 
klo 11–12.30, Toimitalo. Arki-
lounas, Jukka Joensuu. Vie-
raana Tähkäkerho Raahesta.
Kyläkamari ma 1.12. klo 11, 
Vattukuja 2, Yläsali. 
Hartaus ke 3.12. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Jukka Joensuu.
Hartaus to 4.12. klo 11.30, Tep-
pola. Riitta Markus-Wikstedt.

Lapset ja lapsiperheet
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille 
to 27.11. ja 4.12. klo 9–10.30, 
Toimitalon kerhopiste. 
Perhekerho ma 1.12. klo 9.30–
11, Toimitalon kerhopiste. 
Perhekerho ti 2.12. klo 9.30–
11, Pitkäkankaan kerhotila 
Reppu. 
Kerhoissa on mukavaa toi-
mintaa (kahvittelua, laulua, 

leikkiä, askartelua) lapsille ja 
aikuisille. Kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua.

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 27.11. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 27.11. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.
Lapsikuoro ke 3.12. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 3.12. klo 18–
19, Oulunsalon kirkko. 
Uusi Ääni to 4.12. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. Lisätieto-
ja Taru Pistolta.

Lähetys
Lähetysilta ke 3.12.alk. klo18 
toimitalon II kerros. Luem-
me Raamatusta Room. 2:17-
29. Keskustelua ja ajatuksia 
lähetystyöstä ja uskosta. Pie-
ni iltatarjoilu, vapaaehtoinen 
maksu. Tervetuloa.
Suuret kiitokset kaikille yk-
sityisille henkilöille ja yri-
tyksille lahjoitetuista ta-
varoista ja / tai ajasta lähe-

tystyön myynti / arpajais-
pöytään Wanhanajan Mark-
kinoilla. Tuotto yhteensä 
849 €. Kiitokset myös ostajil-
le. Tuotoilla tuemme lasten 
kummitoimintaa Kolumbias-
sa ja Nepalissa.

Muut menot
Herännäisseurat su 30.11. 
klo 18.30 Maarit ja Ekku Les-
kelällä, Fasaanikuja 3 (ent. 
Metsokuja) Oulunsalo.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Kirkonkylä: La 29.11. 
klo 15 Joulumyyjäistavaroi-
den vastaanotto ja ruokailu, 
klo 16.30 joulumyyjäiset, klo 
18.30 jouluinen iltaohjelma.  
Seurat su 30.11. klo 16 Juha 
Kaarivaara, Toivo Määttä. It-
senäisyyspäivän juhla la 6.12. 
klo 14 Markku Seppänen.
Salonpää: Myyjäiset pe 
28.11. klo 19. Seurat su 30.11. 
klo 16.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us to 27.11. klo 17.30  kirjaston 
yläkerrassa.

               Armas Maasalon Adventtivesper 
sunnuntaina 30.11. klo 20 

Oulunsalon kirkossa. 

Liturgia ja puhe Petri Satomaa. 
Oulunsalon nuorisokuoro ja 

seurakunnan mieskuoro, 
Johtaa Eeva-Maija Sorvari. 

Urut Tuomo Kangas.

Opinnäytekonsertti / harjoituskonsertti
perjantaina 28.11. klo 18–19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Anu Arvola-Greusin opinnäytekonsertti. Pianosäestyk-
sistä vastaa Raakel Pöyhtäri. Konserttiin on vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!

Perhemessu
sunnuntaina 30.11. klo 10 

Oulunsalon kirkossa

Messun toimittaa Petri Satomaa, 
avustajina ovat Jukka Joensuu, Hannele Heinonen, 

Heidi Lampela, Susanna Kairamo, 
Anne-Mari Koivu ja 

kirkkoväärti Jorma Uusi-Illikainen, 
kanttorina Tuomo Kangas ja musiikissa avustavat 

lapsikuoro ja senioriopettajien kuoro. 

Kirkkokahvit toimitalon yläsalissa.

Tule laulamaan 
Hoosiannaa!

K i r k ko ha l l i t u s  /  A nn i i na  M ika ma

Vähävaraisten joulupuuro ke 10.12. klo 12, Myllyo-
jan seurakuntasali. Tarjolla joulupuuro, kinkkuleivät ja 
torttukahvit. Alkuhartaus Pentti Kortesluoma. 
Vähävaraisten joulupuuro ma 15.12. klo 11–12.30, Yli-
iin seurakuntatalo. Tarjolla joulupuuro, kinkkuleivät ja 
torttukahvit. Alkuhartaus Pertti Lahtinen.

Arja Ollila, trumpetti, Riitta Rahko ja Elena Savikina, 
piano, Jaakko Rahko, urut. Oulujoen pappilassa 

konsertin jälkeen joulukahvila, MLL:n Oulun 
paikallisosasto ja Myllyojan Martat.  

Jouluaskartelupaja 
sunnuntaina 30.11. Tervetuloa Oulujoen pappilaan klo 
10 perhemessun jälkeen askartelemaan yhdessä jouluisia 
juttuja (n. klo 11.30). Ei erillistä ilmoittautumista.

Askarrellen kohti adventtia 
maanantaina 1.12. klo 18, Huonesuon seurakuntakodilla. 
Askarteluilta aikuisille. Teemme tähtiä ikkunoiden somis-
teeksi tai vaikkapa joulukuusen koristeeksi.

Perheiden adventtikirkko 
sunnuntaina 30.11. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Toimittaa Anu Ojala, avustavat Jonna Piirainen ja 
lapsi- ja perhetyön tiimi, kanttorina Anu Arvola-Greus. 

Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoro, Rytmitassut 
ja Pehmotassut.

OMG -ilta 
perjantaina 28.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. 
OMG? Tätä ihmetellään 
taas Tuiran kirkolla kerran kuussa. 
Illassa luvassa musiikkia, draamaa, sanaa ja rukousta. 
Ilta jatkuu ohjelman jälkeen nuorten yökahvilana. 

Iltaperhekerho 
torstaina 27.11. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelissa.  
Aloitamme yhteisellä hiljentymisellä, leikimme, askarte-
lemme ja syömme yhdessä iltapuuron. Olette lämpimäs-
ti tervetulleita koko perheellä!

Perheiden joulupolku 
torstaina 4.12. klo 17.30
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 
Voit kiertää perheesi kanssa eri toimintarasteja oman 
aikataulusi mukaan: -askartelua -heijastinrata (oma tas-
kulamppu mukaan) -nuotiolla glögiä ja piparia. Mahdol-
lisuus paistaa omia makkaroita. Lasten kauneimmat jou-
lulaulut -lauluhetki klo 17.30 ja 18.30.

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

Tule joulutorttukahveille 
Pateniemen kirkkoon! 
Tervetuloa su 30.11. klo 12 Pateniemen 
kirkkoon viettämään 1. adventtisunnun-
tain messua. Messussa esiintyy Kellonkar-
tanon oma Kartanon kuoro. Messun jäl-
keen paikallinen diakoniapiiri tarjoaa jou-
lutorttukahvit seurakuntasalissa. Voit ha-
lutessasi osallistua myös jouluisen herkku-
korin arvontaan tai ostaa muita diakonia-
piirin myyjäistuotteita. 
Lisätietoja antaa diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.

Tervetuloa joulupajaan 
alakoululaiset! 
Joulupajapäivä Koskelan seurakuntakodilla lauantaina 
13.12.  klo 15–17. Valmistaudutaan jouluun askarrellen 
ja hiljentyen. Ohjelmassa myös joulubingo, glögiä ja pi-
pareita. Joulupukki vierailee myös. Voit ottaa mukaa-
si myös vanhempasi tai jonkun muun aikuisen. Lisätie-
toja Matti Ketola, p. 040 5747 069 ja Marika Alakopsa, 
p. 040 7451 469.

Kauneimmat 
joululaulut 
sunnuntaina 30.11. klo 13 
Turkansaaressa, 
Yli-Juuruksen talossa.

Čábbámus juovlalávlagat Oulujoki girkus 1. advean-
tasotnabeaivve 18. Wimme Saari, Tapani Rinne.
Kauneimmat joululaulut saameksi ja suomeksi 
ensimmäisenä adventtina 30.11. klo 18 Oulujoen kirkossa. 
Wimme Saari, Tapani Rinne. Ks. s. 20.

Sello–piirros -konsertti 
lauantaina 29.11. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Pekka Haahti soittaa selloa ja Ville Ranta piirtää 
samanaikaisesti musiikin ja hetken inspiroimana. 
Tulot menevät lyhentämättömänä Intian orpolasten 
hyväksi. Ohjelmamaksu 15 €.

joulukonsertti  
”Pieni sydän 

kiirehdi”  
torstaina 4.12. 

klo 18–20 
Oulujoen kirkossa
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Joulumyyjäisiä
Lähetysmyyjäiset pe 28.11. klo 13–15 
Pulkkilan srk-talossa. Leivonnaisia ja arvontaa.

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

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

Järjestömyyjäiset la 13.12. klo 10–13 Pyhännän seurakun-
tatalossa. Pöytävaraukset Eija Niilekselä, p. 040 5092 390. 
Pöytämaksu 5 €. Lähetystyön hyväksi tarjoilu ja arpoja.

Lahjoituksia otetaan vastaan sekä myyntiin että arpa-
voitoiksi.
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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 27.11.–4.12.2014

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi
Huom. Virasto 
suljettu pe 28.11.

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

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

Joulupuurotarjoilu pe 28.11. 
klo 17–19 Pyhännän kunnan-
talon aulassa joulunavauk-
sen yhteydessä. Tarjoilusta 
vastaa kappelineuvosto.
Kestisten vapaaehtoisten 
retki la 29.11. Rokualle. Il-
moittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon, p. 040 5528 
989. Omavastuu 20 €.
Adventin ja joulunajan lau-
luja ke 3.12. klo 13 Kestilän 
srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus ke 3.12. klo 
13 Nestorissa. 
Kauneimmat joululaulut ke 
3.12. klo 19 Tavastkengän ky-
lätalolla, Veijo Kinnunen ja 
Martti Arkkila.
Erityisryhmien jouluharta-
us to 4.12. klo 13 Piippolan 
kirkossa, Hanna Fähnrich. 
Kahvit ja pientä ohjelmaa 
seurakuntatalossa. Mukaan 
kutsutaan myös omaisia.
Siioninvirsiseurat to 4.12. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 18 srk-kodissa. Piip-
pola: Veteraanikuoro to klo 
11 srk-kodissa. Pulkkila: Kä-
sikellokuoro ke 3.12. klo 9.30, 
Stellat to klo 15.15 ja kirkko-
kuoro to klo 16.30 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuo-
ro to klo 12 ja lapsikuoro to 
klo 16.30 pienet ja klo 17.30 
isot ja mieskuoro to 27.11. ja 
4.12. klo 19 srk-talossa. Rant-
sila: Stellat ke klo 17 ja kap-
pelikuoro to 27.11. ja 4.12. klo 
19 srk-talossa. 
Seurakuntakerho ti 2.12. klo 

12 Väinölässä, ke 3.12. klo 
10 Pyhännän, to 4.12. klo 
13 Rantsilan, pe 5.12. klo 10 
Kestilän ja torstaisin klo 12 
Pulkkilan srk-talossa. 
Perhekerho ma 
klo 10 Nuppulas-
sa ja ke klo 10 
Kestilän kerho-
kodissa, ti 2.12. 
klo 10 Pyhännän 
srk-talon kerho-
huoneessa.  
Päiväkerho ti klo 10 
ja to klo 12 Nuppulassa se-
kä ti klo 10 Kestilän kerho-
kodissa, pe klo 10 Pulkkilan 

Jumalanpalvelukset
Perhekirkko su 30.11. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Unto Määttä. 
Avustaa kirkkokuoro ja Marketta Taipaleenmäki.
Perhekirkko su 30.11. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Osmo Leppänen, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Avustaa lapsikuoro ja Sirkku Palola.
Perhekirkko su 30.11. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. 
Avustaa kirkkomuskarit ja Johanna Hietala.
Perhekirkko su 30.11. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Arja Leinonen. 
Avustaa kirkkokuoro ja Marketta Taipaleenmäki.
Perhemessu su 30.11. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Osmo Leppänen, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Avustaa Sirkku Palola. 

 
Kastettu: Viivi Laina Hannele Myllykoski (Pulkkila), 
Aada Laura Anitta Jokela (Pulkkila)
Kuollut: Heikki Einari Remes 85 (Kestilä), 
Tauno Olavi Stjerna 84 (Pulkkila)

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja Siljalta, p. 044 7750 
601.
Lapsiparkki ke 10.12. klo 
12.30–14.30. Paikka hoitoon 
varataan etukäteen Siljalta 
p. 044 7750 601.
Perhekerho to 27.11. klo 10 
srk-talossa. 
Koulun adventtikirkko pe 
28.11. klo 9.15 kirkossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 3.12. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 3.12 
klo 18.30–20 srk-talossa. 
Pikkukirkko to 4.12. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-

1. adventtisunnuntain 
sanajumalanpalvelus su 
30.11. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell, kirkkokuoro ja 
lasten lauluryhmä avus-
tavat.

Eläkeliitto ti 2.12. klo 12 Ra-
vintola Ailastossa jouluate-
ria.

Viikoittaiset 
kerhot

Viisastenkerho 
Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin klo 10. 
Laulua, jutustelua 

ja visailua. 
Mafingakerhon 

toimintakausi 
päättyi tältä 

vuodelta.
Kaikenikäisten 

kaverikerho 
torstaisin klo 10 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa.

Yhteinen 
aamiainen 

eurolla
perjantaina 28.11. klo 

7.30–9.30 
seurakuntasalissa.
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lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Lähetys

Cafe krypta. Perinteinen, tunnelmallinen joulukahvi-
la ja pieni käsityöpuoti Oulun tuomiokirkon kryptassa 
la 13.12. ja ma–pe 15.–19.12. klo 10–17. Myytävänä riisi-
puuroa ja soppaa, sosekeittoa 6€,  kahvia ja joulutorttu-
ja 3€. Su 14.12. 12–16 iltapäiväkahvia ja joululeivonnai-
sia. Tuotto lähetystyölle.
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma, ti, ke ja pe klo  
10–14, Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolel-
ta, p. 044 3161 720. Pajassa tehdään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaaeh-
toistoimintaan ja ostoksille! 
Jumala on... tovi Raamatun äärellä pe 28.11. klo 12–13, 
Siivessä. Jumala on hyvä. Luuk 18:19, Tarja Oja-Viirret.
Sukanvarsi ke 3.12. klo 14, Siivessä.
Perinteiset joulumyyjäiset la 13.12. klo 10–13, Kauko-
vainion kappelin kirkkosali / seurakuntasali, Hiirihaukan-
tie 6. Puurolounas, torttukahvit, leivonnaisia, lanttu- ja 
porkkanalaatikoita, arpoja ja käsitöitä ja paljon paljon 
muuta. Myyjäisiä järjestämässä Karjasillan seurakunnan 
lähetyksen ja diakonian vapaaehtoiset sekä nuorten lä-
hetysryhmiä. Tervetuloa jouluisille ostoksille yhdessä ys-
tävien kanssa.

Tiernatyttöjä 
voi tilata 

p. 044 5181 151 /
Arja Leinonen. 

srk-talon kerhohuoneessa ja 
pe 28.11. klo 10 Pyhännän 
srk-talon kerhotilassa.

Varhaisnuortenkerho 
ma klo 14.15 Pulkki-

lan srk-talon ker-
hohuoneessa, ti 
klo 13.15 Kesti-
län kerhokodis-
sa, ti klo 15 Ho-
vin koululla, ke 

klo 16.30 Piippo-
lan srk-talossa ja to 

27.11. klo 15.30 Tavast-
kengän koululla. Tyttökerho 
ma klo 15 ja poikakerho to 
klo 15.30 Nuppulassa.

www.siikalatvanseurakunta.fi/

teinen kirkkohetki.
Raamattupiiri to 4.12. klo 19 
srk-talossa, Apt.12.
Rauhanyhdistys: Pe 28.11. 
klo 19 raamattuluokka pie-
net Pitkäsellä, isot Simunalla 
ja iltakyläilta T&I Kämäräisel-
lä. Su 30.11. klo 12 pyhäkoulu 
I Myllymäellä II Mattilalla III 
S&A Viinikalla ja klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 1.12. klo 10 puu-

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

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Jumalanpalvelus pe 28.11. klo 13, Tahkokankaan palve-
lukeskus, juhlasali. 
Keskustelukerho ti 2.12. klo 17, Heinätorin srk-talo. Kai-
kenikäisten kehitysvammaisten kerho

KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 28.11. klo 9.30, Keskustan srk-ta-
lo. Historian lehtori Martti Asunmaa jatkaa luentoaan 
Suomen talvi-ja jatkosodan vaiheista.
Ystäväilta to 4.12. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Ter-
vetuloa Runolaan, Kauneimmat joululaulut tilaisuuteen.
Tunne joulun kosketus ma 8.12. Joulunajan esteetön yh-
teislaulukonsertti Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Ks. ilmoitus alla.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten joulujuhla la 13.12. klo 13–15, Kastel-
lin kirkko. Monipuolista ohjelmaa, joululauluja ja yhdes-
säoloa. Tarjolla riisipuuroateria ja torttukahvit.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 28.11. klo 13–15, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimisali. 
Tavoiteryhmä ma 1.12. klo 10–12, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali. Keskusteluryhmä päihdeongelman 
kanssa kipuileville miehille ja naisille. 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Tuuppa kahaville, teelle ja rupattelleen to 27.11. ja 4.12. 
klo 14, Karjasillan kirkko, ylähuone (urkuparven takana). 
Ryhmä on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, joilla 
on tai on ollut jokin vaikea elämäntilanne, joka koette-
lee omaa hyvinvointia ja jaksamista. Syyskauden viimei-
nen kerta 11.12. Yhteydet ja lisätietoa: diakoniatyönte-
kijät Seppo Meriläinen, p. 044 7884 035 ja Nina Nieme-
lä, p. 040 5752 711. 
Lenkkiryhmä to 27.11. klo 18–20. Kokoonnumme Mo-
nitoimisalissa, josta lähdemme noin tunnin lenkille tai 
muuten reippailemaan. Palattuamme nautimme pien-
tä iltapalaa ja hengenravintona iltahartautta. Sopii hy-
vin sekä aloittelevalle että aktiiviliikkujalle. Jos ei muu-
ten niin liikutaan ainakin apostolin kyydillä.
Nuorten eläkeläisten ryhmä ti 2.12. klo 14.30–16, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Oletko jäänyt nuorena tai nuorena ai-
kuisena eläkkeelle? Etkö vielä tiedä kutsuuko sinua työ-
elämä vai työttömyyseläke? Oletko alle 40-vuotias? Ter-
vetuloa Pyhän Luukkaan kappelilla kerran kuukaudessa 
kokoontuvaan nuorten eläkeläisten ryhmää klo 14.30 al-
kaen. Mikäli kiinnostuit, tule paikan päälle tai kysy lisä-
tietoja diakoni Heli Mattilalta, p. 040 5747 145.
Matalankynnyksen raamis to 4.12. klo 18–20, Vanhan 
pappilan Jössensali. Ryhmä päättää yhdessä, mihin koh-
taan Raamatussa tutustutaan tarkemmin. Keskustelun 
ja pohdinnan kautta vanhat tekstit tulevat eri tavalla 
tutuksi ja lähelle. Lisätietoja Jouko Lankinen, p.  044 
3161 577. 
Seuraa Joulun Staraa -joululaulut to 4.12. klo 12–14, 
Aulakahvila Oulun yliopiston Linnanmaan kampus. Tu-
le viihtymään ja rentoutumaan sekä laulamaan yhdessä 
muiden kanssa perinteisiä joululauluja! Joulutortun ja 
glögin/kahvin tarjoaa Tuiran seurakunnan diakoniatyö, 
jonka työntekijäöihin voit samalla tutustua. Laulattaja-
na kanttori Anu Arvola-Greus ja pastori Jaakko Syyni-
maa, portsareina diakoniatyön pastori Jonne Pirkola ja 
yliopistopastori Ari Savuoja.

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 28.11. klo 18–21, 
Heinätorin seurakuntatalo. Jeesus ja 12, Petteri Tuulos.
OPKOn opiskelijailta la 29.11. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Perisynti, Aki Lautamo.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 1.12. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Jonne Pirkola, An-
sioton rakkaus minun osakseni.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 3.12. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Minne tie vie…? Ou-
ti Aksela.

English Service on Sunday 30th of November at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 30.11. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.
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

Messu su 30.11. klo 
10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkko-
nen, kuoro ja messutii-
mi. Messun jälkeen elä-
keliiton tarjoamat kirk-
kokahvit srk-talossa.

rokerho Mäkitalolla ja klo 19 
sisarpiiri ry:llä. Ti 2.12. klo 17–
18.30 päiväkerhon pikkujou-
lu ry:llä.

Kastettu: 
Sanni Anja Matilda Greus.
Kuollut: 
Nauska Timo Antero 70.

Virpi Piippo ja Petri Herranen

"Tulkoon sydämeesi joulu" 
sunnuntaina 7.12. klo 14 
Pulkkilan kirkossa 

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Järj. Pulkkilan kappeliseurakunta

Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 28.11. klo 
19 ja pe 5.12. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 30.11. klo 12 ry:llä, 
Arttu Kamula ja Mikko Ka-
mula. Pyhäntä: Joulumyyjäi-

Itsenäisyyden 
97-vuotisjuhla 
6.12.2014 

Pyhäntä: klo 10 juhlajumalanpalvelus 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa. Itsenäisyyspäivänä vietetään 
myös eläkeväen kirkkopyhää.

Kestilä: klo 10 kokoontuminen sankarihaudoille, 
kunniavartio, seppeleiden lasku, Kestilän mieskuoro. 
Kuljetus Rantsilaan.
Piippola: klo 10 kokoontuminen sankarihaudoille, 
kunniavartio, seppeleen lasku. 
Kuljetus Rantsilaan.
Pulkkila: klo 10.15 kokoontuminen sankarihaudoille, 
kunniavartio, seppeleen lasku. 
Kuljetus Rantsilaan.

Rantsila: klo 11 juhlajumalanpalvelus kirkossa. 
Toimittaa kappalainen Martti Arkkila, kanttorina 
Arja Leinonen. Kunniakäynti sankarihaudoilla ja 
seppeleiden lasku, veteraanikuoro.
Itsenäisyyspäiväkahvit seurakuntatalolla.
Pääjuhla klo 13 Rantsilan liikuntahallilla.
Tilaisuuden jälkeen kuljetukset takaisin Kestilään, 
Pulkkilaan ja Piippolaan.

set la 29.11. klo 18, seurat su 
30.11. klo 16 ry:llä. Pulkkila: 
Joulumyyjäiset la 29.11. klo 
12 ry:llä. Rantsila: Joulumyy-
jäiset pe 28.11. klo 19 ry:llä.

Petrus Schroderus ja Markus Vaara

”Oi jouluyö” -joulukonsertti 
sunnuntaina 14.12. klo 19 Rantsilan kirkossa 

Vapaa pääsy. 
Ohjelma 10 €, eläkeläiset ja opiskelijat 5 €

Kansalaisopiston kuorojen 

Joulukonsertti 
tiistaina 2.12. klo 19 Piippolan kirkossa  

Violakuoro ja Mieslaulajat. Johtaa Kaisu Boutellier. 
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Čábbámus juovlalávlagat 
Oulujoki girkus 1. adveantasotnabeaivve 18.

Ovdalávlun Wimme Saari, 
saksofona Tapani Niemi

Boađe lávlut guovttegillii (suoma-sáme) 
juovlalávlagii!

 
Tule laulamaan kahdella 

kielellä joululauluja! 
Kauneimmat joululaulut saameksi ja 

suomeksi ensimmäisenä adventtina su 30.11. 
Oulujoen kirkossa 18. Esilaulajana Wimme Saari, 

saksofoni Tapani Rinne.

Hailuodon 
kyläjou luka lenteri 2014
Ma 1.12. Päiväkoti OnnenSaari 
klo 13 alkaen. Tule katsomaan, millä tontut saapuvat 
saareen? Kulku koulun puoleisesta päädystä. Kenttä-
läntie 8.
Ti 2.12. Saarenkartanon palvelukoti 
klo 17 enkelirunoja, enkelilauluja ja koriste-enkelinäyt-
tely. Esiintyjinä Tuula P-P, Iiris P ja Marja J. Yhteislaulua, 
glögiä ja pipareita. Kaunakaupungintie 1.
Ke 3.12. Tunnelmapolku Hailuoto Organumille 
klo 17–19, Ulkokarvo. 
To 4.12. Merisilta-lautta. 
Tonttumuorit lautalla klo 15–17 välisillä lauttavuoroilla.
Pe 5.12. Hailuodon Osuuspankki 
klo 10–15 jouluista kahvittelua ja mahdollisuus tutus-
tua Hailuodon laajakaistaosuuskunnan hankkeeseen. 
Luovontie 138.

Jouluseimiä pyydetään kyläjoulukalenterin seimi-
näyttelyyn viikoksi 50. Jos sinulta löytyy seimiasetelma 
näyttelyyn, ota yhteyttä Marjaan, p. 040 7430 382 tai 
Kaisamarjaan, p. 040 7430 381.

Uusi kirkkovuosi 
ja joulunodotus alkavat
1. adventin jumalanpalvelus 
alkaa kirkon pihalla su 30.11. 
klo 10 adventtirauhan 
julistamisella ja kuusen 
jouluvalojen sytyttämisellä. 
Sen jälkeen siirrymme 
kirkkoon jatkamaan 
jumalanpalvelusta ja 
lopuksi juomme vielä 
kirkkokahvit srk-salissa. 

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Joulunajan esteetön yhteislaulukonsertti

Tunne joulun kosketus
maanantaina 8.12. klo 18 
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Tilaisuus alkaa klo 17 juhlakahvituksella.

Konsertissa kuullaan paikallisia esiintyjiä jouluisine oh-
jelmistoineen. Lisäksi laulamme yhdessä tuttuja, tun-
nelmallisia joululauluja.
Konsertissa huomioidaan heikenneiden aistien tarpeet 
tekstitulkkauksella, viittomakielisellä laululla, pistekir-
joitus- ja isotekstisillä laulunsanoilla sekä sopivan ää-
nentoiston ja testatun induktiosilmukan avulla. Viit-
tomakielen tulkkeina ovat Sirpa Suomela ja Ulla Aal-
tomaa. Musiikkia väritetään valokuvin, liikkein, viitto-
min ja värein. Illan aluksi hellitään maku- ja hajuaistia 
kakkukahvien muodossa. Tunne joulun kosketus -kon-
sertti on osallistujilleen maksuton.
Kutsumme konserttiin kaikki, jotka haluavat naut-
tia joulun tunnelmasta esteettömästi yhdessä toisten 
kanssa.

Lähtö klo 16.30 Suomen Pankin pysäkiltä
Kajaaninkadulta klo 16.30.
Laulutilaisuuden jälkeen paluu samaan paikkaan
noin klo 19.30.

Ilmoittautumiset Anne-Marille 5.12. mennessä
p. 040 5912 657 tai anne-mari.kyllonen@evl.fi
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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 27.11.–4.12.2014

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 to 27.11. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Ehtoolliskirkko to 27.11. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Tarja Pyy.
Adventin laulut to 27.11. klo 
18 Kylmälänkylän kappelissa, 
Ossi Kajava, Tuula Väänänen.
Adventtilounas su 30.11. klo 
13–14.30 seurakuntatalossa.
Ompeluseurat ma 1.12. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa. Kaikille avoimet ompelu-
seurat lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi, Hanna Kaisto-
Vanhamäki.
Siioninvirsiseurat ti 2.12. klo 
19 Koortilassa. Veisataan Sii-
onin jouluvirsiä, puhe Veik-
ko Kärnä ja Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 3.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
3.12. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 3.12. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Lähetysilta to 4.12. klo 18.30 
Niina Leinonen-Light’lla, 
Pääskyntie 10 as 1.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kaminen vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–17 srk-ta-
lon alakerrassa. Kassien si-

Perhekirkko su 30.11. klo 
12 kirkossa. Liturgia Tarja 
Pyy, toimittaa lapsi- ja nuo-
risotyöntekijät, kanttorina 
Ossi Kajava, lapsikuoro. 

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. 040 547 0785 ja 
Hanna, p. 040 547 0784.
Diakonian avustusanomuk-
sia ei käsitellä 13.12.2014–
6.1.2015 välisenä aikana. 
Tulossa: Taivas sylissäni -jou-
lukonsertti su 7.12. klo 19 kir-
kossa. Merikosken Laulu, joh-
taa Leena Pääkkönen, vapaa 
pääsy/käsiohjelma 10 €.
Kuorot: Ke 3.12. klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 kirkkokuo-
ro 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 torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren rukous-

Perhemessu su 30.11. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Kor-kia-
koski. Avustaa Meiju Kaa-
kinen ja Noora Kutilainen 
sekä rippikoululaiset.
Perhekirkko su 30.11. klo 
12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Kor-kia-
koski. Avustaa Meiju Kaa-
kinen ja Noora Kutilainen 
sekä Helmi ja Onni Lakso.

Diakoniatyön päivystys ma 
1.12. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon entisessä virastossa. 
Käynti takapihan puolelta.
Hartaus ma 1.12. klo 14 Ko-
tolassa.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ke 3.12. klo 
10.30 Murron kerhotilassa.
Hartaus ke 3.12. klo 15 Villa 
Tyrnissä.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
3.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Kokouksen asialuettelo 
on yleisesti nähtävillä khran-
virastossa 26.11.–3.12. Ko-
kouksen tarkistettu pöytä-
kirja muutoksenhakuohjei-
neen on yleisesti nähtävillä 
khranvirastossa  4.12.2014–
4.1.2015.
Hartaus to 4.12. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-

Nuortenilta to 27.11. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.
Tukihenkilöilta To 27.11. klo 
18–19.30 pappilan yläkerran 
kahviossa. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Omaishoitajien vertaisryh-
mä ma 1.12. klo 13.30 seura-
kuntatalolla. Joulua kohti. 
Ohjaajana Sinikka Ilmonen.
Perhekerho ti 2.12. klo 9.30 - 
11 seurakuntatalolla. Joulu-
askartelua.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 2.12. klo 12–13.30. Joului-
sissa tunnelmissa seurakun-
tatalolla. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps ja esh Mai-
re Taiki-Aho, p. 050 4302 023
Alueellinen kehitysvam-
maisten joulujuhla ti 2.12. 
klo 18 seurakuntatalolla.
GospelGym ti 2.12. klo 
18.30–20.30 Vanamosalissa.
Perhekerho ke 3.12. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-

Hoosianna-messu su 
30.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Marja-Liisa 
Hautamäki, Aino Pieskä 
ja Hanna Korri. Avusta-
massa Lähetyksen juma-
lanpalvelusryhmä ja Ce-
leste-kuoro. Pyhäkoulu 
kirkkokammarissa saar-
nan aikana.
Adventtivesper su 30.11. 
klo 17 kirkossa. Armas 
Maasalon adventtives-
per. Limingan Kirkkolau-
lajat ja Tyrnävän kirkko-
kuoro. 

neessa. Nyyttärit ja jouluas-
kartelua.
Seurakuntakerho ke 3.12. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ys-
täväperheen lahjan kokoa-
minen. Jos haluat, ota lahja-
si mukaan.
Isko – uudet isoset ke 3.12. 
klo 16.30–18.30 Nuorisonur-
kassa.
Kuorot ke 3.12.: Celeste klo 
17 kirkossa, Tähdet 17 seura-
kuntatalolla, Aikuisten kuo-
ro klo 18.30 kirkossa ja Kirk-
kolaulajat klo 18.30 seura-
kuntatalolla.
Neulekahvila ke 3.12. klo 
17.30 Lähetysvintillä
Isko – toisen vuoden isot ke 
3.12. klo 18 Nuorisonurkassa.
Ystävärengas Hoivako-
ti Mummolassa to 4.12. klo 
13 Jouluisia lauluja yhdessä 
asukkaiden kanssa. Mukana 

diakonissa Marika Kamps.
Syksyn viimeinen nuorte-
nilta to 4.12. klo 18–20 Va-
namon Olohuoneessa.
Partio: La 29.11. Wanhan 
ajan joulussa partionuotio, 
jolta voi ostaa glögiä ym. 
partiolaisten jamboreemat-
kan hyväksi.  Sudenpennut 
myyvät adventtikalenterei-
ta. Ke 3.12. päivystys Partio-
toimistossa klo 15–17. Partio-
huivikankaat ja merkit 6 €. 
Mafecafen joulu Partiotoi-
mistossa klo 17–18. To 4.12. 
partiolupausharjoitus kirkos-
sa sudenpennuille ja seikkai-
lijoille klo 17.30–18. Huivi 
mukaan. Lipunkantajat, ai-
ruet ja kunniavartiot har-
joittelevat sankarihaudoil-
la klo 18–18.15. Itsenäisyys-
päivänä partiolaiset kokoon-
tuvat seurakuntatalolle klo 

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot.
Diakoniatoimistoissa ei ole 
vastaanottoa eikä puhelin-
päivystystä 27.–28.11. Dia-
koniatyöntekijät ovat koulu-
tuksessa.
Naisten raamattu- ja keskus-
telupiiri to 27.11. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 28.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 30.11. klo 17 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Hanna-ryhmä ti 2.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
2.12. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 3.12. klo 18 

1. adventtisunnuntain 
messu 30.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Mari Flink, dia-
koni Saija Kivelä, kanttori 
Marjo Irjala. Musiikkiavus-
tus Kirkkokuoro ja Varhais-
nuorten kuoro. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. Uusien 
työntekijöiden tehtävään 
siunaaminen. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi

Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 3.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 3.12. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 4.12. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiriä ei ole to 4.12.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 
Kastetut: Joona Antton Mäki, 
Emilia Anna Helena Lahtimaa, 
Viivi Erika Koskinen.

Kuollut: Toivo Rikhard Leske-
lä 73, Mirjam Tellervo Heikki-
nen s. Iskulehto 82.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 28.11 klo 
18 4.–5.-lk: Luukkonen, Kiu-
runkuja 4. 6.–8.-lk: Käkelä, 
Niittyrannantie 142. Joulu-
myyjäiset la 29.11. ry:llä klo 
11 ruokailu klo 12 myyjäiset. 
Pyhäkoulut su 30.11klo 12 
Paituri: Tahkola K ja H. Santa-
mäki: Tahkola J ja S, Kannon-
kuja 3. Linnakangas: Puolitai-
val, Linnalammentie 9.Kes-
kusta-Ollila: Takkunen, Olla-
kantie 31. Kokkokangas-Haa-
pamaa: Kreivi, Ketunpesä 8. 
Seurat su 30.11. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai pe 28.11. 
klo 19 ry:llä. Joulumyyjäiset 
la 29.11. klo 17 ry:llä. Seurat 
su 30.11. klo 13 ry:llä. 

Kastettu: Eetu Lauri Johannes Asikainen, 
Eelis August Närhi, Leevi Juho Julius Pulliainen, 
Aarne Santeri Rusanen, Mirella Adalmiina Toivonen, 
Kuollut: Väinö Henrikki Sillanpää 90, 
Kerttu Olga Annikki Juvani s Polvi 88. 

Kastettu: Kasperi Juho Matias Kallio.
Kuollut: Teuvo Antero Hannus 82.

Kaikenikäisten
retki Ylläkselle 
keväällä
10.–13.4.2015.  
Tied. ja sitovat ilm. 28.11. 
mennessä, p. 08 533 1284. 
Huom! Retki maksettava 
helmikuussa.

Vapaaehtoisten 

  Joulujuhla
 
torstaina 4.12. klo 18 Tyrnävän seurakuntatalolla 
Seurakunta kutsuu yhteiseen joulujuhlaan seurakunnan 
vapaaehtoistoimijat. Ohjelmassa mm. kirkkoherran ter-
vehdys, joulupuuroa, yhteislaulua ja kuorojen esityksiä. 
Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleva ilm. 28.11. men-
nessä khranvirastoon p. 044 737 2610. 

Tervetuloa yhdessä valmistautumaan 
Vapahtajan syntymäpäiväjuhlaan!

huoneella. Perheilta to 27.11. 
klo 18 Koortilassa. Perhepy-
häkoulu pe 28.11. klo 9.15–
9.45 Päivärinteen srk-salis-
sa. Esikot-ryhmä ke 3.12. klo 
10–11.30 srk-talon alakerras-
sa perheille, joille on syntynyt 
ensimmäinen lapsi. 
Nuoret/ rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 

8.45. Kulkue lähtee kirkkolle 
klo 9.20. Tarkemmat ohjeet 
www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 28.11 
klo 18.30 raamattuluokka 
(5.–6.) ry:llä. La 29.11 klo 11 
joulumyyjäiset ry:llä. Su 30.11 
klo 12 pyhäkoulut ry:llä ja klo 

16 ja 17.30 seurat ry:llä. To 
4.12 klo 12 varttuneiden ker-
ho ry:llä.

Avioliittoon vihitty:
Juuso Jalmari Pietiläinen 
ja Sirpa Hannele Puhakka.

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!

Wanhan ajan Joulu 
           29.–30.11. Limingassa 

Lauantaina pappilan pihapiirissä
- Puurokahvila seurakuntatalolla klo 10–15
- Lähetysvintillä tarjolla itämaista teetä, 

myyjäistuotteita, arvontaa, himmelin tekijän 
työnäytös ja tuohitöitä

- Pyhäkouluryhmä jakaa Hyvää Sanomaa klo 10, 
10.30, 12.30 ja 13. 

- Kirpputori lähetysvintin alakerrassa klo 10–14
- Arpajaiset yhteisvastuun ja KUA:n hyväksi 

seurakuntasalissa.
Sunnuntaina Limingan kirkossa
- Hoosianna-messu ja kirkkovuoden aloitus klo 10.
- Adventtivesper klo 17.

Kauneimmat joululaulut 
• pe 12.12. klo 19–21 
 Rantakylän kappelilla
• su 14.12. klo 16–18  ja 19–21 
 Limingan kirkossa
• ke 17.12. klo 19–21 
 Ketunmaan koululla 
• pe 19.12. klo 19–21 
 Alatemmeksen kylätalolla
Kauneimmat 
Joululaulut 
ja joulukirkko
su 21.12. klo 15–17 
Tupoksen Vanamossa

TULOSSA JOULUKONSERTTEJA
mm. Jouluenkelit -konsertti 
keskiviikkona 10.12. klo 19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Esiintyjät: Saara Aalto & Teemu Roivainen sekä Musarit-
kuoro. Käsiohjelma 16 €–18 € / www.blessedwithlove.net
Ks. lisää jouluisia konsertteja www.kempeleenseura-
kunta.fi/529-konsertit

Eläkeläisten ja 
omaishoitajien joulujuhla 
torstaina 11.12. klo 12 Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Juhlaan bussikuljetus: Caritas-koti klo 11.15, Palveluko-
ti Hovila klo 11.25, Kirkonkylän srk-koti klo 11.30, Palo-
aseman pysäkki 11.35 ja Honkasen monitoimitalo klo 
11.40. Muuta kyyditystä tarvitsevat yht.otto 9.12. men-
nessä p. 040 7790 368 / Jaana Helisten-Heikkilä.

Perhekerhojen yhteinen joulupuuro 
keskiviikkona 17.12. klo 10 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Linja-autokuljetus klo 9.30 PKK, klo 9.40 Keskustan 
srk-talo ja klo 9.45 Vanha Pappila. Paluu klo 11 jälkeen
kerhopisteisiin. 
Ilmoittautuminen www.kempeleenseurakunta.fi, 
ilmoittautuminen 7.12. mennessä.

Tervetuloa OMAISEN ABC -ryhmään!
Ryhmä on tarkoitettu sinulle, jonka läheisellä; perheen-
jäsenellä, ystävällä tai sukulaisella on mielenterveyson-
gelmia ja tunnet tarvitsevasi itse tietoa ja tukea sekä 
mahdollisuuden keskustella muiden samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevien kanssa.
Tapaamiset ma klo 17–19 (12.1., 26.1. ja 9.2.2015) Kok-
kokankaan srk-keskuksessa, Kissaojantie 12. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 7.1. mennessä joko diakonissa Soile 
Pakkaselle, p. 040 7790 367, soile.pakkanen@evl.fi tai 
omaistyöntekijä Sanna Hyrylle, p. 041 5402 354, sanna.
hyry@hyvanmielentalo.fi. Ryhmä toteutetaan yhteis-
työssä mielenterveysyhdistys Hyvän mielen talo ry:n, 
Kempeleen seurakunnan ja Kempeleen mielenterveys-
palveluiden kanssa.

Sinulle joka olet menettänyt läheisesi
Sururyhmä alkaa 8.1.2015 klo 17 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Teemu Riihimäki, 

p. 040 7790 308 tai Soile Pakkanen, p. 040 7790 367.

Jouluruokailu työttömille ja vähävaraisille 
torstaina 11.12. klo 12 seurakuntatalolla. 

Ilmoittautuminen ti  3.12. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 533 1284.

Koko perheen  

adventtilounas
sunnuntaina 30.11. klo 13–14.30 

Muhoksen seurakuntatalolla, Kirkkotie 32  

Hinta: aikuiset 12 euroa, lapset 4–14 v. 5 euroa. 
Lounaan tuotto käytetään nimikkolähettiperheen 

työn tukemiseen Tansaniassa

Menu:
palapaisti, keitetyt perunat, Hilkan sienisalaatti,

riisikasvisvuoka, vihersalaatti, ruokajuomat, leivät
karpalojäädyke, kahvi / tee

Arvonta!

Tervetuloa!
Muhoksen seurakunta / lähetystyö

Perhekerho to klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 29.11 klo 15 ruokailu ja klo 
16 joulumyyjäiset ry:llä. Su 
30.11. klo 12 pyhäkoulut: Kk-
Anttila M. Karppinen, Kori-
vaara Alasaarela, Pälli A. Tas-
kila, Suokylä Saarela. Ma 1.12. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 29.11. klo 16 jouluta-
pahtuma ry:llä. Su 30.11. klo 
12 perhekirkko kirkossa. Klo 
17 seurat ry:llä.

sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuoret: Rippikouluryhmä I: 
oppitunnit la 29.11. klo 10–
15 Tyrnävän srk-talolla ja su 
30.11. klo 9–12 Tyrnävän kir-
kossa.
Nuortenilta la 29.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 29.11. klo 

12 ry:llä, ruokailu klo 11. Su 
30.11. seurat klo 13 ry:llä ja 
klo 14 Lepolassa.
Murron rauhanyhdistys: 
Nuorten perjantai 28.11. klo 
19 ry:llä. Joulumyyjäiset la 
29.11. klo 17 ry:llä. Seurat su 
30.11. klo 13 ry:llä.

Jouluelintarvikekeräys
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö 
järjestää perinteisen elintarvikekeräyksen 
vähävaraisten perheiden ja yksineläjien auttamiseksi!
Voit lahjoittaa kuivaelintarvikkeita (kuten kahvia, tee-
tä, jauhoja, hiutaleita, suurimoita, riisiä…) ja säilykkei-
tä toimitettavaksi joulun alla kotitalouksiin, joissa on 
taloudellista hätää.

Elintarvikkeiden vastaanotto
maanantaina 8.12. klo 15–17 
Temmeksen seurakuntatalolla, Petäjäsuvannontie 2
tiistaina 9.12. klo 16–18 
Murron kerhotilassa, Kauttaranta 12 A 2
keskiviikkona 10.12. klo 9–12 ja 16–18 
Tyrnävän seurakuntatalolla, Mankilantie 1
Jos et pääse tulemaan edellä mainittuina ajankohtina, 
soita niin sovitaan sinulle sopiva aika: Salme Kinnunen, 
p. 044 7372 631 tai Riitta Pesonen, p. 044 7372 630.
Tehdään yhdessä hyvä Joulumieli!
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J. S. Bachin urkuteosten sarja 
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 

Diplomiurkuri 
Christian Ahlskog 
esittää kaikki Bachin urkuteokset 
konserttisarjassaan. 
lauantaina 29.11. (Bach No. IX) 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 euroa.
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• Olihan selkäpiitä karmivaa 
lukea Árpàd Kovàcs:n tekstiä 
Siunatkaa! -otsikon alta (RT 
13.11.). Mies on pappina kir-
kossamme. Se ei estä häntä ke-
hottamasta ihmisiä jumalatto-
muuteen.

ANTTI PUHAKKA

• Ihanaa huomata, että kirkon 
piirissäkin löytyy näin ajatte-
levia! Hieno, rohkea veto taas 
jälleen kerran Arpad! Olet siu-
naus Suomen evl kirkolle, niin 
hyvä, että joku tuulettaa. Jos 
kaltaisiasi olisi enemmän, voi-
sin jopa harkita takaisin kirk-
koon liittymistä.

MAIJA KALLINEN

• On hienoa, että jumalanpalve-
luksissa on vapaaehtoisia luke-
massa tekstejä ja esirukouksia. 
Monesti käy kuitenkin niin, et-
tä mikrofoni ei ole kohdallaan 
ja teksti tai rukous jää kuule-
matta, koska siitä ei saa mitään 
selvää. Ei liene liikaa toivottu, 
että mikrofonin käyttö opete-
taan niille, jotka eivät ole var-
sinaisesti "puhetyöläisiä". 

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 
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ottamatta onkeensa

Maan tunnetuin pappismies, Kallion kirk-
koherra Teemu Laajasalo kävi nauratta-
massa väkeä viime viikolla Oulussa. Kun 
joukko pappeja, nuorisotyöntekijöitä, 

diakoneja ja luottamushenkilöitä on koolla kirkko-
salissa puhumassa evankelioimisesta, se ei kuulos-
ta hauskalta. 

Meno oli kuitenkin jotain aivan muuta. Se, että 
sain tehtäväkseni seurata keskusteluja aamupäivän 
ajan, ei ollutkaan juttukeikka, josta saa etsimällä et-
siä jutunaihetta, vaan koko viikon kohokohta.

Kirkkoneuvos Pekka Huokunan lämmittelemäl-
le yleisölle Laajasalo totesi heti alkuun kirkon olevan 
aivan liikaa kaavoihinsa kangistunut. ”Joskus tun-
tuu, että meidänkin seurakunnassa olisi helpompaa 
saada läpi viisiyhteinen Ju-
mala kuin muuttaa torstain 
hartausaikaa!”, hän heitti.

Helsingistä löytyy seura-
kunta, jossa jäsenmäärä on 
laskenut kolmessakymme-
nessä vuodessa 90 prosen-
tista 57 prosenttiin. Missä 
syy? Laajasalo ei maininnut tässä kohtaa tuttua lis-
taa syistä: yhteiskunnan maallistuminen, kirkollis-
verosta säästäminen, vapaa-ajattelijoiden kampanjat. 

Sen sijaan hän totesi: ”Kuka uskaltaisi sanoa kirk-
koherralle, että syy on sinussa?” 

Tässä vaiheessa nauroivat kaikki, jopa yleisössä is-
tuvat kirkkoherrat.

Laajasalon alustuksen otsikkona oli Rohkaisevia 
viestejä ajassamme.  Ilmeisesti mainosmiehiltä oppia 
saaneena hän kiteytti sanomansa kolmeen teesiin: 
totuudellisuus, kiinnostus ihmisistä ja tekeminen. 

Ne johtavat siihen, että yhä useampi löytää jon-
kinlaisen sitoutumisen kokemuksen kirkkoon. 

”Jos emme puhu Jumalasta, meitä pidetään vitsi-
nä. On uskottava itse omaan asiaansa. Ja Jeesuksen 
tavoin on mentävä niiden 99 kadonneen lampaan 
luo, eikä hoidettava suhdetta vain siihen yhteen. Kir-
kossa on liikaa lammas lampaan nuuskimista.”

Tekemisestä Laajasalo antoi esimerkkilaskelman. 
”Jos meillä Kallion seurakunnas-
sa jokainen työntekijä soittai-
si päivässä 20 puhelua seura-
kuntalaisille ja kysyisi, mi-
tä kuuluu, tavoittaisimme 
henkilökohtaisesti kaikki 
seurakuntalaiset alle sa-
dassa päivässä.”

Jää nähtäväksi, kuin-
ka monessa seurakun-
nassa linjat ovat kuu-
mina ensi vuonna. 

ELSI SALOVAARA

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa.

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

Kirkossa luetaan kaikki-
en poisnukkuneiden ni-
met ja sytytetään jokai-
selle oma kynttilä. Mi-

nun äidillekin!
Alttari on kaunis ja kynt-

tilöiden liekit lepattavat. Äiti-
ni kynttilä lepattaa mielestäni 
eniten. 

Tilaisuus on kaunis. Sievät, 
koskettavat laulut herkistävät. 
Pyyhkäisen välillä kosteaa sil-
mäkulmaani…

Kirkossa on punaiset alttari-
liinat. Väreillä on joku merkitys 

Vainajien muistopäivä
– se tulee mieleeni jostain.

Muistan yhtäkkiä uudet vio-
letit mokkaiset kävelykenkäni 
vaaleine tikkauksineen ja ”por-
raspohjineen”.

Uudet kengät ja kirkkovie-
railupäivä! 

Teuvo Pakkalan koulun pi-
halla astuin koirankakkaan. 
Kenkää piti yrittää puhdistaa 
nurmikkoon vedellen yhä uu-
destaan ja uudestaan.

Kai kenkä jotenkin puhdis-
tui, mutta tunne oli, että kak-
kakengällä menin Karjasillan 

kirkkoon.
Ja silloin kirkon väri tekstii-

leissä oli violetti. Katumuksen 
väri, kuulemma.

Ja minua 10-vuotiasta ka-
dutti koiran kakkaan astumi-
nen. Violetti kenkä.

Kynttilät – niin monet valai-
sevat ja lepattavat alttarilla.

Mun äidin kynttilä lepattaa 
eniten!

HELENA SAHLGREN
Oulu

Kirkossa on 
liikaa lammas 
lampaan 
nuuskimista.

jouluenkeli pitsimekkoinen
niin pieni ja lumivalkoinen
saapui luokseni 
hiljaa niin
kun olin vaipunut aatoksiin
enkeli leväytti siipensä 
auki levälleen
katsahti peiliin
ja hymyili kuvajaiselleen

ei enkeli ennen ollut
peiliin katsonut ollenkaan
oli ollut kiire lennellä
ympäri ihmisen maan
sitten enkeli kertoi sen
suuren viisauden
ei se mikä kuvastimessa näkyy
tärkeintä olekaan
vaan se mitä sydän 
sanookaan
sydämen kauneus on hyviä tekoja
joka kekoja kasvaa ja runsastuu

Pitsimekkoinen jouluenkeli

enkeli pitsimekkoinen
niin pieni ja lumivalkoinen
lensi pois siivet levällään
ja hymyili lempeästi
taivaalle noustuaan
enkeli tiesi ihmisen
miettivän hänen sanojaan
ja hänellä oli niin hyvä olla
ja mennä menojaan
pilvien taakse
nukkumaan

TUIJA SAVIKOSKI
Haapavesi
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