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Kirkolliskokouksen esitys seurakuntavaali-
en ja kirkkoherranvaalien äänioikeusikärajan 
laskemisesta sattui juuri seurakuntavaalien 
alle. Vaikka tarkoitus oli hyvä, esityksen ym-
pärillä leijuu lievä populismin aromi. Päättä-
jillä on kova paine esiintyä nuorten asioiden 
puolustajina.

Ikärajan laskeminen 16 vuoteen pelkäs-
tään seurakuntavaaleissa ja kirkkoherranvaa-
leissa aiheuttaisi monia epäjohdonmukaisia 
tilanteita.

Ihmisen oikeudet ja velvollisuudet muodos-
tavat kokonaisuuden, josta yksittäisten rusi-
noiden noukkiminen litistää sen epämääräi-
seksi mössöksi. Toivottavasti kansanedustajat 
ottavat tämän aikanaan huomioon.

Jos ehdotus toteutuu, 16-vuotias nuori saa 
osallistua seurakunnan kirstunvartijoiden va-

lintaan, mutta ei saa tilata postimyynnistä 
kirjaa ilman huoltajan allekirjoitusta.

16-vuotias nuori saisi olla valitsemassa päät-
täjiä Helsingissä 360 000 jäsenen seurakun-
tayhtymälle, mutta toinen samanikäinen nuori 
ei saisi osallistua kunnanvaltuutettujen valin-
taan tuhannen asukkaan Hailuodossa.

16-vuotias saisi äänestää seurakuntavaa-
leissa, mutta ei saisi yksin päättää jäsenyy-
destään seurakunnassa.

Perustuslain lähtökohta on, että ikärajat 
ovat suhteessa ihmisen kehitystasoon. Jos 
16-vuotias katsotaan riittävän kypsäksi va-
litsemaan seurakunnan päättäjiä, on vaikea 
perustella, miksi hän ei olisi kypsä päättä-
mään uskonnollisesta asemastaan.

Näin ollen myös oikeus kirkosta eroamiseen 
pitäisi suoda nykyistä nuoremmille.

m onelleko ihmiselle olet tänään 
tullut sanoneeksi ”kiitos”? Ja 
toisaalta, ketkä ovat kiittäneet 

sinua? Pysähdy ja mieti. Mukaan las-
ketaan kaikki puhe, mutta myös sa-
nattomat myhäilyt, katseet ja muut 
arjen ihanuudet. Kotona, kaupassa, 
harrastuksissa ja ihan missä vain kii-
toksen tilanteita on tiuhaan.

Olen joutunut pohtimaan kiitossa-
noja töiden takia. Viime viikkoina on 
tullut päätökseen pari pitkään jatku-
nutta urakkaa. Loppuarviossa on aika 
antaa tunnustusta niille, jotka omalla 
panoksellaan ovat osallistuneet työhön. 
Vilpittömien sanojen löytäminen on 
haastavaa, kun mielessä kummitte-
levat juhlapuheiden ontot fraasit ja 
falskit imartelut.

Aiemmin odotin kauhulla eläkkeelle 
jäämisen ja merkkipäivien ylisanoja 
kumisevia puheita. Menestystari-
noita viriteltiin silloinkin, kun elämä 
oli ollut karu. Juhlakalusta piirrettiin 
niin siloteltu kuva, että kaikkia hänet 
tuntevia nolotti.

Pahinta oli tietysti, jos joku vas-
tineessaan sanoi, ettei hän vaihtaisi 
päivääkään pois. Minä kyllä vaihtai-
sin, montakin.

Tuolta kiitospuheet tuntuivat, kun 
itse olin nuorempi. Nykyään saattaa 
tulla tippa linssiin eläkkeelle jäävän 

työkaverin läksiäisissä. Koskettavimpia 
ovat sanat, joita sanotaan monivuo-
tisen työtoveruuden kokemuksella: 
”Yhdessä ollaan vanhettu, näin tämä 
ainut elämä on mennyt.”

Yli kuusikymppisille pidetyt juhla-
puheet herkistävät myös. Mieleen tulee 
aina joku, joka juhlitun ikätovereista 
ei enää ole mukana vaan on jo ajan 
rajan tuolla puolen.

Kiitoksen paikka on sekin, että tämä 
on viimeinen kolumnini. Päästäänpä 
tuosta, joku taatusti tuumii.

Kirkon lehteen kirjoittaminen on 
kuitenkin kinkkinen juttu. Mitä sanoa 
yhteisöstä, johon on sitoutunut, mutta 
joka syrjii muun muassa naispappeja 
ja homoja?

Kirkosta, jonka jäsenillä ei ole kes-
kenään enää jumalanpalvelusyhteyttä, 
kun osalle kelpaavat vain miespappien 
palvelut. Kirkosta, jossa jotkut rajaavat 
Jumalan valtakunnan vain itselleen.

Toivottavasti julkisessa sanassa tar-
tutaan kipeisiin asioihin myös pohjoi-
sen hiippakunnassa, vaikka totuuden 
puhujaa ei aina kiitetä. Epärehellisestä 
kirkosta ei kuitenkaan ole mihinkään, 
eivätkä etenkään nuoret aikuiset halua 
kuulua sellaiseen.

No ehkä sentään sen aikaa, että 
pääsevät kirkossa naimisiin ja saavat 
näyttävän häähumun.

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSn 0356-2840
 Perustettu 1907
kustantaja Suomen kirkko-mediat oy
levikki n. 108 338, 21 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja  Janne kankaala (08) 5626 410
toimittajat  Pirkko Paakki   (08) 5626 411  
  riitta hirvonen  (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, yksityistilaus 20,00 e
verkkojulkaisu:    www.rauhantervehdys.fi   

Postiosoite Pl 102, 90101 oulu
käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
Puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-liisa hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Paikalliset yritykset 
maire laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Painopaikka oulu 2006 - kaleva 
ulkoasu aija tihinen

Jakeluhäiriöt ja -kiellot:
p. 0207 54 2333 (arkisin klo 8-16)
Sähköposti: 
tilauspalvelut@kotimaa.fi

raimo niemelä, lehtori

Anita Kulmala kyselee ortodoksisessa ai-
kakaus- ja kulttuurilehti Aamun Koitossa 
20/2006, ovatko hautapaikkojen määräajat 
kaikille tasapuolisia.

– Helsingin seurakuntayhtymän hau-
taustoimen ohjesäännössä sanotaan, että 
”ensisijainen oikeus hautaan on sillä, jolla 
on aiemmin ollut oikeus tulla siihen hau-
datuksi, kun hauta määräajan päättymisen 
jälkeen luovutetaan uudelleen käytettäväksi. 
Kun merkittävän henkilön tai kulttuuri-
historiallisesti erityisen arvokkaan haudan 
hautaoikeuden voimassaoloaika päättyy, 
kirkkovaltuusto voi määrätä haudan seu-
rakuntayhtymän kustannuksella säilytet-
täväksi”.

Haudatulla on siis ensisijainen oikeus 
hautaansa, kun määräaika umpeutuu! Jos 
on omaisia hankkimassa haudalle 25 vuot-
ta lisää jatkoaikaa. Sen sijaan merkittäviksi 
katsotuilla henkilöillä säilyy etuoikeuksia 
kuoleman jälkeenkin.

Vanhoissa sukuhaudoissa lepäävillä on 
hautapaikkaansa useimmiten ainaisoikeus, 
mutta enää hautapaikkaoikeutta ei myön-
netä kuin 20–50 vuotta.

Vanhoja hautoja on viime vuosina ”ulos-
liputettu” laittamalla haudalle merkki hau-
taoikeuden päättymisestä. Jos sitä ei jatketa, 
hauta otetaan uudelleen käyttöön ja kivi 

siirretään pois.
– Hautaustoimilain mukaan vainajan ruu-

mista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla 
ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. 
Sitä ei määritellä, miten kauan kunnioitusta 
tulee jatkaa, ja miten se toteutuu, kun hauta 
kaivetaan auki uutta haudattavaa varten.

Turun Sanomien pääkirjoituksessa 12.11. 
kysellään demokratian toteutumisesta 
seurakuntavaaleissa.

– Ehdokasasettelua jäytää yhä tarpeet-
toman kompleksinen suhtautuminen 
politiikkaan. Se on tuottanut vaaleihin 
kirjavan joukon sitoutumattomia, joita 
on kaikkien pääpuolueiden listoilla, mut-
ta myös omiksi valitsijayhdistyksikseen 
järjestäytyneenä. Äänestäjiä kohtaan olisi 
reilua tunnustaa avoimesti väriä tai pro-
filoitua, vaikkei puoluepolitiikalla seura-
kuntien päätöksenteossa järin merkittävää 
roolia olisikaan.

Kirkolliskokouksen tuore päätös äänes-
tyikärajan laskemisesta 18 vuodesta 16:een 
on radikaali vastaus luottamushallinnon 
ukkoutumisen haasteeseen. Jos vasta äs-
ken rippikoulun käynyt ikäpolvi innostuu 
äänestämällä vaikuttamisesta, se edistänee 
ajanoloon myös ehdokaskunnan nuoren-
tumista.

aatoksia

kiitoksen paikka

Johdonmukaisuuden vuoksi valtiollisten vaa-
lien ja kunnallisvaalien ikärajat pitäisi laskea 
seurakuntavaalien kanssa samalle tasolle, mikä 
tarkoittaisi perustuslain muuttamista. Se oli-
si työläs hanke ja vaatisi eduskunnalta laajaa 
yksimielisyyttä.

Jos perustuslakia ei muuteta, seurakunta-
vaalit sekä kirkkoherranvaalit jäävät 16 vuo-
den ikärajansa kanssa yksin omiksi kummajai-
sikseen ja näyttäisivät silloin muita vaaleja 
vähäpätöisemmiltä. Tämä tuskin oli kirkollis-
kokouksen tahto.

Ikärajojen muuttamisessa ei ole kysymys oi-
keasta tai väärästä. Rajat perustuvat yhteisiin 
sopimuksiin ja niitä on muutettu ennenkin. 
Kirkolliskokouksen olisi kuitenkin kannatta-
nut vielä tarkemmin harkita, onko viisasta 
olla tässä asiassa yksin liikkeellä.

ikärajojen laskemisesta torso esitys
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Rantsilan valtuustossa 
jyllää naisenergia, 
Kiimingin uusi 
kirkkovaltuutettu lähtee 
ajamaan veroäyrin 
alentamista, ja useat 
oululaiset sekosivat 
kahden äänestyslipun 
kanssa.

Piispa Samuel Salmi tul-
kitsee Oulun tuoretta ää-
nestyprosenttia, 12,1, kä-
denojennukseksi seura-

kuntalaisilta: oululaiset luottavat 
kirkkoon. He antavat tuen seura-
kuntien tämänhetkiselle toimin-
nalle ja suunnalle. Kirkon asema 
on vakaa ja selkeä.

Salmi ei ajattele, että sittenkin suh-
teellisen alhainen äänestysprosentti 
kuvastaisi kaupunkilaisten välinpi-
tämättömyyttä kirkkoa kohtaan. 
Piispa ei itsestään selvästi haaveile 
korkeaa, esimerkiksi 50 prosentin 
äänestysaktiivisuutta.

– Luulen, että noin korkea luku 
kertoisi, että jokin asia vaatisi kir-
kossa radikaalisti korjausta heti.

Kiimingin ääniharavalla, Arto 
Kourilla (134 ääntä) on selkeänä 
mielessä, millaisiin asioihin hän 

yhtymän vaalitapaa yksinkertaistettava

haluaa vaikuttaa tulevana kirkko-
valtuutettuna.

– Kirkollisveroäyrin on lasket-
tava Kiimingissä. Seurakunnan on 
myös selvitettävä tilojensa käyttö. 
Esimerkiksi nuorisotyö toimii tällä 
hetkellä hyvin ahtaalla. Jäälin seu-
rakuntakodin remontti on myös 
käynnistettävä.

Markku Rahko sai Tyrnävän eh-
dokkaista eniten ääniä. Niitä kertyi 
51. Rahkon mielestä toimintansa 
aloittavan valtuuston tärkein teh-
tävä on kehittää lähivuosina mm. 
Murrossa lapsi-, nuoriso- ja per-
hetyötä. 

– Perhetyön kehittäminen ei voi 
odottaa kauan, Rahko painottaa. 

eläkeläisellä on aikaa
68-vuotias Marja Rysä Rysä sai 
komean äänisaaliin sekä tuomio-
kirkkoseurakunnan seurakunta-
neuvostoon että yhteiseen kirk-
kovaltuustoon. 

Hän tietää, että seurakuntavaalien 
toivottiin tuovan uusia, nuoria päät-
täjiä seurakuntiin. Rysän mielestä 
vanhemman henkilön etu nuoriin 
verrattuna on aika. Eläkeläisillä on 
elämänkokemusta ja aikaa luotta-
mustehtävien hoitamiseen 

– Ainakin minulla on, Rysä toteaa 
ja vertaa omaa elämäntilannettaan 
työikäisiin.

Hän toivoo uusia tuulia tuomio-
kirkkoseurakuntaan. 

- Meidän pitää virittää verkot 
niin, että nykyihmiset kiinnostuvat 
toiminnastamme. Perheet mukaan 
tilaisuuksiin, Rysä haaveilee ja aikoo 
käyttää rohkeasti puheenvuoroja 
toiveensa puolesta. 

ylikiiminkiläiset pitivät
puolensa

Oulun ev. –lut. seurakuntayhtymän 
ja Ylikiimingin seurakunnan seu-
rakuntavaalien Ylikiimingin jaos-

ton puheenjohtaja Saini Marttila 
on tyytyväinen siihen, että kotiky-
läläiset ovat hyvin edustettuna Ou-
lun uudessa yhteisessä kirkkoval-
tuustossa ja Oulujoen seurakun-
taneuvostossa.

– Olo on hämmentynyt! Emme 
tiedä, mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan. Olen yllättynyt tuloksesta. 
Äänestysprosentimme laski, mutta 
ilmeisesti osasimme keskittää ää-
nemme hyvin.

Marttila sanoo, että ylikiimin-
kiläiset toivovat pysyvänsä oma-
na yksikkönä, vaikka seurakunta 
liittyykin vuoden alusta Oulujoen 
seurakuntaan. Siinä onkin uusille 
valtuutetuille haastetta.

– Valtuutettujen tärkeä tehtävä 
on myös saada Ylikiiminkiin mää-
rärahoja uuden seurakuntakodin 
saamiseksi.

Marttila kertoo vielä, että kaikki 
ylikiiminkiläiset ehdokkaat ovat 
alle viisikymppisiä.

Rantsilan seuraavassa, perus-

vaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko arranto oli maanantai-iltana heti kuuden jälkeen valmiina aukaise-
maan äänestysuurnan.

tässä nipussa ovat pelkästään 
tuomiokirkkoseurakunnan hylä-
tyt äänet.

teellisesti uudistuneessa kirkko-
valtuustossa on naisenemmistö. 
Vasta valittu valtuutettu Eeva-Liisa 
Flink arvioi naisten tuovan valtuus-
totyöskentelyyn inhimillisyyttä ja 
maanläheisyyttä. Flink kuvailee 
naisten esiinmarssia jonkinlaiseksi 
feministiseksi kannanotoksi sille, 
ettei päätöksien tekemiseen saa 
kuulua minkäänlaista oman edun 
tavoittelemista. 

Flink mainitsee valtuutettujen 
tärkeäksi tehtäväksi yhdessä työn-
tekijöiden kanssa saada seurakunta 
lähemmäksi tavallisten rantsilalais-
ten elämää. 

vaalitapaan tultava 
muutos

Tuomiokirkkoseurakunnan vs. 
kirkkoherra Martti Pennanen on 
pahoillaan, että monet oululaiset 
kokivat seurakuntavaalit kaksi-
ne lappuineen liian monimutkai-
siksi. Pennanen toivoo, että tule-
vaisuudessa äänestettäisiin seu-
rakuntayhtymissäkin vain yksis-
sä vaaleissa.

– Ihmiset valitsisivat jäsenet vain 
seurakuntaneuvostoon. Sen jälkeen 
eniten ääniä saaneet menisivät kirk-
kovaltuustoon seurakunnan koon 
mukaisesti.

Jos tällaista muutosta ei saada 
aikaan, Pennanen toivoo, että ai-
nakin kahden vaalilipukkeen värit 
poikkeaisivat nykyistä selvemmin 
toisistaan. Kaksi vaaleaa väriä, 
valkoinen ja sininen, aiheuttavat 
ongelmia huononäköisille erityi-
sesti silloin, kun äänestyspaikassa 
on huono valaistus.

Seurakuntavaaleissa on yksin-
kertaistamisen varaa, Pennanen 
tiivistää ja kertoo, että tuomiokirk-
koseurakunnan vaaleissa annettiin 
130 hylättyä ääntä. 

Suurin osa niistä johtui Pennasen 
mukaan siitä, että ihmiset ovat se-
koittaneet valkoisen ja sinisen lapun 
keskenään. He äänestivät valkoisella 
lapulla neuvostoon ja sinisellä la-
pulla valtuustoon, kun kaiken piti 
mennä  juuri toisin päin.

riitta hirvonen

Kirkolliskokous päätti viime viikol-
la Turussa esittää seurakuntavaali-
en ja kirkkoherranvaalien äänioike-
usikärajan laskemista 16 vuoteen. 
Vaalikelpoisuusikärajaa ei lasketa 
eli ehdokkaaksi asettuvan pitää ol-
la edelleen 18-vuotias.

Valtiosääntöoikeuden profes-
sori Veli-Pekka Viljanen Turun 
yliopistosta huomauttaa, että ikä-
rajan laskeminen aiheuttaa ristirii-
taisen tilanteen täysivaltaisuuden 
näkökulmasta.

– Vain täysi-ikäinen eli 18-vuo-
tias voi vapaasti vanhemmistaan 
riippumatta erota uskonnollises-
ta yhdyskunnasta. Äänioikeuden 
seurakuntavaaleissa saisi aiemmin. 
Olisi varmaan syytä miettiä lainval-
mistelun aikana, miten nämä kaksi 
asiaa liittyvät toisiinsa.

– Täysivaltaisuuden ja täysi-
ikäisyyden on aiemmin katsottu 
liittyvän toisiinsa. Kansainvälisessä 
vertailussa 18 vuoden ikäraja on 
aika yleinen.

Viljasen mukaan kirkolliskoko-
uksen ehdotusta ei voi arvostel-
la oikeudellisin perustein. Perus-
tuslaissa määritellään valtiollisten 
vaalien ikärajaksi kahdeksantois-
ta vuotta, mutta seurakuntavaali-
en osalta tilanne ikärajat määritel-
lään kirkkolaissa.

– Aloite äänioikeusikärajan 
muuttamisesta kuuluu kirkon au-
tonomian piiriin. Eduskunta joko 
hylkää tai hyväksyy sen. Yleensä 
eduskunta ei ole kirkkolain muu-
toksiin puuttunut.

Ikärajan laskemista kirkollisko-
koukselle valmistellut hallintova-
liokunta sai esityksensä taakse 80 
kokousedustajaa. Vastaesitystä 
kannatti 22 kokousedustajaa.

Esityksen kannattajien mielestä 
äänioikeusikärajan laskemisella 
rippikoulun käyneet nuoret saa-
taisiin osallistumaan seurakuntien 
toimintaan aktiivisemmin.

Janne kankaala

va l t i o S ä ä n t ö o i k e u d e n  P r o F e S S o r i : 

äänioikeus kytköksissä 
täysivaltaisuuteen

k irkkovaltuustot ja Oulussa seurakun-
taneuvostot uusiutuivat voimakkaas-

ti. Esimerkiksi Haukiputaalla 27 valtuute-
tusta on entisiä edustajia vain 8, uusia 19. 
Kempeleessä uusia valittiin 17, vanhoja jäi 
10. Muhoksella vanhojen suhde uusiin val-
tuutettuihin on 6-17.

Pudasjärvellä, Tyrnävällä ja Oulunsalossa 
taas kokeneita päättäjiä on enemmistö.

Oulun seurakuntaneuvostoissa uusia luot-
tamushenkilöitä on enemmän kuin vanhoja, 
valtuustossa suhde on päinvastainen; uusia 
21, vanhoja 30. 

Oulussa yksi uusi seurakuntaneuvoston 
jäsen, Johanna Fiskaali, on 18-vuotias. Kirk-
kovaltuutetuista neljä on alle 30-vuotiaita. 
Nuorin valtuutettu on 24-vuotias Janne 
Puolitaival ja vanhin 82-vuotias Marjatta 
Sainio.

Oululaisten päättäjien keski-ikä aleni hie-
man ja tulee olemaan 56,12 vuotta. Nyt luku 
on 60,71 vuotta.

uudet valtuutetut kehiin
Oululaisten valtuutettujen joukossa on kak-
si istuvaa kansanedustajaa, Esko Kurvinen 
ja Lyly Rajala sekä yksi virassa oleva pappi, 
Hailuodon kirkkoherra Matti Keskinen.

Hailuodossa seurakunnan päättäjäksi 
valittiin pastori Árpád Kovács ja Kiimin-
gissä eläkkeelle jäänyt rovasti Arto Kouri 
suurimmalla äänimäärällä 134. Ääniharavia 
olivat myös Marja Manninen Haukiputaalla 
(133) sekä Juhani Liukkonen Oulussa. Hä-
net valittiin Tuiran seurakuntaneuvostoon 
äänimäärällä 216.

Oulun ulkopuolella äänestettiin vilkkaim-
min Pudasjärvellä (24,1 prosenttia äänioi-
keutuista), Rantsilassa (23,3) Siikajoella ( 
28,2) ja Tyrnävällä (21,3).

Oulussa äänestysprosentti oli 12,1, edel-
lisissä vaaleissa 9,8. Osallistuminen nousi 
korkeimmaksi Oulujoella (13,5) ja Ylikii-
mingissä (25,6). Kaikkiaan Oulun 87 075 
äänioikeutetusta äänesti 10 520.

Pirkko Paakki
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16.–23.11.2006

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulujoen kirkossa su 19.11. 
klo 10 messu, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Paavo Moila-
nen, kanttorina Lauri Nurkkala, 
Oulujoen kirkon kamarikuoro. 
Radio Dei.
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 19.11. klo 14 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.

Oulun tuomiokirkossa: Su 
19.11. klo 10 messu, toimit-
taa Ari-Pekka Metso, saarnaa 
Antti Leinonen, avustaa Juha 
Valppu, urkurina Maija Tynk-
kynen, Sydänäänet lauluryhmä. 
Kolehti terveydenhuollon ja 
elinolojen parantamiseen SLS:
n työaloilla. 
Su 19.11. klo 17 iltakirkko, toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen, 
kanttorina Maija Tynkkynen.
Heinätorin seurakuntatalolla 
su 19.11. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kantto-
rina Hanna Savela.

Kastellin kirkossa: Su 19.11. klo 
10 messu, toimittaa Liisa Karku-
lehto, avustaa Mervi Keskinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Kolehti terveydenhuollon ja 
elinolojen parantamiseen seu-
ran työaloilla SLS:n kautta.
Su 19.11. klo 15 Nallekirkko, 
mukana Olavi-pappi, Katja 
Ylitalo, Maria Portaankorva ja 
yhtye ja Ilkka-kanttori. Kolehti 
kerätään Joululahja lähetystyöl-
le -keräyksen hyväksi. Tervetu-
loa! Ota oma nalle mukaasi!
Su 19.11. klo 18 Unkarin ja 
suomen kielinen messu, toi-
mittaa Àrpád Kovács, avustaa 
Risto Laitila, kanttorina Ilkka 
Järviö. 

Tuiran kirkossa: Su 19.11. klo 
10 messu, liturgia Harri Fa-
gerholm, saarna Lage Ollinen, 
avustaa Petteri Tuulos, kant-
torina Jukka Jaakkola. Kolehti 
terveydenhuollon ja elinolojen 
parantamiseen SLS:n kautta. 
Rauhan Sanan seurat.
Su 19.11. klo 18 messu, toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kolehti Petroskoin 
kirkkorakennushankkeelle.
Ke 22.11. klo 20 messu, toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. edellinen.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 19.11. klo 10 messu, liturgia 
Ari Savuoja, saarna Hannu 
Kippo, avustaa Jaakko Lounela, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kirkkolaulajat. Kolehti nimik-

kolähettityölle Evankeliumi-
yhdistyksen kautta. Messun 
jälkeen seurat, puhuvat Ari 
Lukkarinen, Jaakko Lounela.
Su 19.11. klo 18 gospelmessu
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
19.11. klo 12 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustavat Juha 
Huhtala, Irma-Elina Mukari 
ja Aino-Liisa Ilkko, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti ks. 
Tuira. 60-vuotiaiden juhla.
Su 19.11. klo 16 messu vanhan 
käsikirjan mukaisesti, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Jukka 
Jaakkola.
Pateniemen kirkossa su 19.11. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira.

Pyhän Andreaan kirkossa su 
19.11. klo 12 messu, toimit-
taa Liisa Karkulehto, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti ks. 
Kastelli.
Maikkulan kappelissa su 19.11. 
klo 12 messu, toimittaa Liisa 
Suorsa, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Annastiina Nyman. 
Kolehti ks. Kastelli
Kaukovainion kappelissa: Su 
19.11. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustajana Katja 
Ylitalo, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kolehti ks. Kastelli.
Su 19.11. klo 18 Arabiankielinen 
jumalanpalvelus.

hartauselämä
Aamurukous ke 22.11. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 16.11. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo.
Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 17.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 18.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 18.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Kaatuneitten Omaiset ma 
20.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Aamurukous ke 22.11. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 22.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 22.11. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Arvo Alaperä.
Kristillinen miestenpiiri ke 
22.11. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Torstain raamattupiiri to 
23.11. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 17.11. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiirit:
To 16.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 16.11. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Mukana pastori 
Mirjami Dutton.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:

To 16.11. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Pe 17.11. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat pe 17.11. klo 19, 
Kastellin kirkko. Antti Leskelä 
ja Jari Latvala.
Raamattupiirit:
Ti 21.11. klo 12–13, Kastellin 
kirkko. Päiväraamattupiiri 
kaikenikäisille.
Ke 22.11. klo 18.30, Kauko-
vainion kappeli. Miesten raa-
mattupiiri.
To 23.11. klo 18, Kastellin 
kirkko.
To 23.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 23.11. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Herännäisseurat su 19.11. klo 
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Miesten piiri ti 21.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vilho Harvala 
alustaa aiheesta Sielunhoito.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 17.11. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Pe 17.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Raamattupiirit:
Ke 22.11. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To 23.11. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ystävän kamari. 
Mukana Pasi Kurikka.
To 23.11. klo 18–20, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Naisten 
raamattupiiri.

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 16.11. 
ja 23.11. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

musiikki ja kulttuuri
Barents vokalensemblen ylei-
sölle avoimet kuoroharjoitukset 
pe 17.11. klo 10-11.30 Oamk:n 
kulttuurialan yksikön konsert-
tisalissa, Kotkantie 1.
Professori Erik Westbergin 
luento pe 17.11. klo 13-14.30 
Oamk:n kulttuurialan yksikön 
konserttisalissa, Kotkantie 1.
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kuorokonsertti pe 17.11. 
klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Barents vokalensemble johtaa 
professori Erik Westberg oh-
jelma 5 e.
Syyskonsertti ke 22.11. klo 19, 
Madetojan sali. Oulun ev.-lut. 
seurakuntien soittokunnan ja 
konservatorion puhallinorkes-
tereiden syyskonsertti.

karjasillan seurakunta

Kirjallisuuspiiri ke 22.11. klo 
18, Kaukovainion kappeli. On 
naiskirjailijoitten vuoro! Kah-
desta erilaisesta maailmasta 
kirjoittavat Gita Mehta (Joen 
sutra) ja Annie Proulx (Lyhyt 
Kantama). Tule ja sano oma 
mielipiteesi.

tuiran seurakunta

Pyhän Tuomaan Lapsikuoron 
15-vuotisjuhla su 26.11. klo 15, 
Pyhän Tuomaan kirkossa.

diakonia
Kuppila pe 17.11. klo 13–15, 
Öbergin talo. Huom! Kuppila 
toimii Vapaaehtoisten pysäkin 
tiloissa. Uusia emäntiä etsitään, 
ota yhteys Heikki Kaikkoseen, p. 
040 502 5010.

karjasillan seurakunta

Kaukovainon seurakunta-
kerho to 16.11. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Seurakuntakerho to 16.11. 
klo 13–14.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Ystävän kammari ti 21.11. klo 
12–13.30, Kaukovainion seura-
kuntatalo. Vapaata keskustelua 
kahvittelun ja hiljentymisen 
lomassa.
Seurakuntakerho to 23.11. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 20.11. klo 12–13.30, Kau-
kovainion seurakuntatalo. 
Maikkulan diakoniapiiri ke 
22.11. klo 15, Maikkulan kap-
peli. 

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvit ti 
21.11. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Työttömien ateria ti 21.11. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 21.11. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Vapaaehtoisten Kielokoti-
ryhmä ti 21.11. klo 14, Tui-
rankartano. 
Seurakuntakerho to 23.11. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien jouluateriat: 
Ti 12.12. klo 12 Rajakylän 
seurakuntakodilla, johon ate-
riakortteja saa tiistaisin työt-
tömien aterian yhteydessä sekä 
Rajakylän asukastuvalta. 
To 14.12. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkolla, johon ateria-
kortteja saa Pyhän Tuomaan 
kirkolta ma 4.12. klo 12-13 ja 
ti 5.12. klo 9-10 sekä Pyhän 

Luukkaan kappelilta ma 4.12. 
klo 12-13 ja ti 5.12. klo 9-10.
Pe 15.12. klo 12 Koskelan 
seurakuntakodilla, johon ate-
riakortteja saa Koskelan seura-
kuntakodilta pe 1.12. klo 10-11 
ja ma 4.12. klo 13-14. 

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri to 
16.11. klo 12, Tuohinolla. 
Seurakuntapiiri ma 20.11. klo 
12–13.30, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Kuntopiiri ma 20.11. klo 19, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Martantupa ti 21.11. klo 12.30, 
väliaikaistilat. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Raamattupiiri ma 20.11. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Eläkeläisten päiväpiiri ke 
22.11. klo 12, Öbergin talo. 
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 21.11. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Keskustelukerho ti 21.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
NÄKÖVAMMAISET:
Kerho ke 22.11. klo 13–14.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. 
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 23.11. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerta.
PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 17.11. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 20.11. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 21.11. klo 13, 
Öbergin talo.  

lähetys
Lähetyssoppi to 16.11. ja 23.11. 
klo 10-14, Keskustan seura-
kuntatalo. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 22.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Apostolin oikeudet (1. Kor. 9), 
Ulla Säilä.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
21.11. klo 18–20, Kaukovaini-
on kappeli. Vieraana Japanin 
lähetti Tapio Pokka.

OulujOen seurakunta

Raamattu-ja lähetyspiiri ma 
20.11. klo 18.30, Hintan seura-
kuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 20.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari. 
Ma 20.11. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 
Ke 22.11. klo 14, Madekoskella 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi p. 5316197. 

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulu:
Su 19.11. klo 12. Makasiininkatu 
6, kerhohuone.
Päiväkerhot:
Ma 20.11. klo 12–15, Heinätorin 
seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke 22.11. klo 10–11.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
To 23.11. klo 10–11.30, Intiön 
seurakuntakoti. 
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karjasillan seurakunta

Koko perheen Lyhtytapahtu-
ma su 3.12. klo 12–15, Pyhän 
Andreaan kirkko. Messun jäl-
keen lounas (aik. 4 e, lapset 2 e). 
Ongintaa, askartelua, muskari ja 
vetokoira-ajelua (50 sent.)
Pyhäkoulut:
Su 19.11. klo 12, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus, Maikku-
lan kappeli ja Kaukovainion 
kappeli. 
Su 19.11. klo 15, Tenavalinnan 
päiväkoti. 
Perhekerhot:
Ma 20.11. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 22.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkon seurakuntasali, Kauko-
vainion kappeli ja Maikkulan 
kappeli. 
Ke 22.11. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

tuiran seurakunta

Koko perheen pikkubasaari 
la 18.11. klo 11–14, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Nukketeat-
teria klo 11.30, 12.30 ja 13.30, 
seikkailurata, askarrellaan pos-
tia lähetysmaille, myytävänä 
käsitöitä, kahvila, kävijöiden 
kesken arvotaan herkkukori. 
Tuotto lähetystyölle.
Vauva- ja muskarimessu ma 
20.11. klo 17.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Järjestelyissä 
ovat mukana pastori Riikka 
Honkavaara, kanttori Raakel 
Pöyhtäri ja Tuiran seurakunnan 
muskariryhmien vetäjä Anna 
Haanpää-Vesenterä.
Pyhäkoulut:
Su 19.11. klo 12, Pateniemen 
kirkko, Rajakylän seurakunta-
koti, Niittyaron seurakuntakoti 
ja Kuivasjärven seurakunta-
koti. 
Su 19.11. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälinen 
pyhäkoulu.
Perhekerhot:
Ti 21.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 22.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Meri-Toppilan 
Monipalvelukeskus, Patenie-
men kirkko, Rajakylän seura-
kuntakoti ja Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
To 23.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekahvila ti 21.11. klo 
9.30–11, Talvikankaan moni-
toimitalo, nuorisotilat. 
Pyhäkoulut:
Su 19.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo, Myllyojan seura-
kuntatalo ja Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot:
Ke 22.11. klo 9.30, Heikki-
länkankaan seurakuntakoti,  
Hintan Väliaikaistilat, Huone-
suon seurakuntakoti, Saarelan 
seurakuntakoti ja Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti ko-
koontuvat kerhot löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Jouluaskartelukerho perus-
koululaisille ke 22.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Ilmoittau-
du p. 040 730 4118.
 

nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 

22.11. klo 18–20, Öbergin talo. 
Ytimesä. Periaatteessa olen sitä 
mieltä, että... Entäpä käytän-
nössä. Mistä en luovu? Tarjolla 
myös kuppi lämmintä.
Avarit (Avoimet ovet) katso 
netistä. 

karjasillan seurakunta

Nuortenilta to 16.11. klo 
18–19.30, Kastellin kirkko. 
Nuortenilta Kaakkurissa / Cafe 
Andreas ti 21.11. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuortenilta ti 21.11. klo 18–
19.30, Maikkulan kappeli. 
Sporttikerho to 23.11. klo 
17.30–18.30, Lintulammen 
koulun liikuntasali. Sisäpelejä 
rennossa seurassa. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 16.11. klo 19, Koulukatu 41. 
Mennään kovempaa kuin mei-
nattiin, Niilo Karjalainen.
Cross Cafe pe 17.11. klo 19-
0.30, Isokatu 11A. Vapaaeh-
toisten pyörittämä kristillinen 
nuorten aikuisten kahvila.
OPKOn ilta la 18.11. klo 19, 
Öbergin talo. Lämmittääkö 
lähimmäisyys (ystäväilta), hal-
litus ja vastuunkantajat. 
Messu su 19.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Gospelmessu su 19.11. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli
Iltamessu su 19.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 20.11. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Sielun-
hoito, miksi?, Vilho Harvala.
Lutukan raamattupiiri ti 21.11. 
klo 16, yliopiston Tellus-kir-
jasto. Luonnontieteen opiske-
lijoille.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ti 21.11. klo 16.30, Öbergin 
talo. Myös uudet laulajat ter-
vetuloa!
Talvitiistai ti 21.11. klo 18–20, 
Öbergin talo. Mukana Anniina 
Lehtiaho.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 22.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Markku 
Hulkko: Jumala – pelättävä ja 
rakastettava.
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 23.11. klo 19, Körttiksellä, 
Nokelantie 46A 16. 
Rauhan Sanan ilta to 23.11. 
klo 19, Koulukatu 10C. Her-
ran pyhä ehtoollinen, Olavi 
Rimpiläinen.
Ison kirjan ilta to 23.11. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirkon 
Ystävänkamari. 
Nuorten aikuisten joulujuhla 
ja vapaaehtoisten kiitosjuhla 
la 2.12. klo 18.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Tervetu-
loa kaikki nuorten aikuisten 
tilaisuuksiin, suunnitteluun 
ja toteutukseen osallistuneet. 
Juhlamme jatkuu keskiyöhön 
saakka ja majoitus on varattu 
tarvittaessa. Osanottomaksu 5 
e/hlö, vapaaehtoiset ilmaiseksi. 
Lisätietoja Tuulikki Ståhlberg 
040 574 7082 tai Kimmo Kieksi 
050 310 5001. 

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kerho to 16.11. klo 14, Keskus-
tan palvelutalo. 
Hopealanka ma 20.11. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 22.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 23.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 23.11. klo 12, 
Kajaanintie 1. 
Tuomiokirkkoseurakuntalais-
ten vanhusten kirkkoonkul-
jetus su 3.12. klo 10 alkavaan 
messuun tuomiokirkkoon ja 
sen jälkeen ladyjen järjestämille 
kirkkokahveille Heinäpään seu-
rakuntatalolle. Kuljetuksen jär-

jestää Lions Club, Oulu-Raatti. 
Jos haluat kyydin kotiovelta 
kirkkoon ja takaisin, ilmoita 
nimesi ja osoitteesi diakonia-
työntekijöille kerhoissa tai pu-
helimitse arkisin 3161 401.

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerho ma 20.11. 
klo 12.30–14, Maikkulan kap-
pelin takkahuone. 
Vanhuslinja ke 22.11. klo 9–11, 
p. 336080. Vanhuksille suunnat-
tu puhelinpäivystys.
Seurakuntakerho to 23.11. klo 
13–14.30, Kastellin kirkko.

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
To 16.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 16.11. klo 14, Laanila, Hoi-
kantien palvelutalo. 
Ma 20.11. klo 10, Hintan Väli-
aikaistilat. 
Ti 21.11. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 23.11. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

leirit ja retket
Perheretki kouluikäisten las-
ten perheille su 26.11. klo 
12–16, Virpiniemen liikunta-
opisto. Hyvän retkievään lisäksi 
tarjoamme perheille toimin-
nallista yhdessäoloa ulkona ja 
sisällä. Hinta 5 e/hlö ja max. 20 
e/perhe. Ilmoittaudu netissä tai 
p. 3161347 ma-pe klo 9-16.

tuiran seurakunta

Työttömien retki Haaparan-
taan pe 1.12. Hinta 5 e, sis. 
matkakulut. Ilmoittaudu p. 040 
5747149.
Adventtileiri 1–4-luokkalaisil-
le 1.–3.12. Vasamon leirikeskus, 
Ylikiiminki. Hinta 27 e (sisarale 
-25%) Iloista joulunodotusta 
askartelun, seikkailun ja mu-
siikin merkeissä. Tiedustelut ja 
ilm. viim. pe 24.11. anna-leena.
ylanne@evl.fi, p. 040 7451469.

kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoro to 23.11. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoro ma 
20.11. klo 18.30, Kastellin 
kirkko. 
Oulun seudun virsikuoro ma 
20.11. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 21.11. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoro ke 
22.11. klo 17, Kaukovainion 
kappeli. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 
23.11. klo 16, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
23.11. klo 16.30, Maikkulan 
kappeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 23.11. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Projektikuoro to 23.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Kirkkokuoro ke 22.11. klo 18, 
Oulujoen kirkko. 

muut menot
Naisten ilta ma 20.11. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
saunomista ja iltahartaus.
Päivä naiselle la 25.11. klo 
11–16, Maikkulan kappeli. 
Puheenvuoroja kristillisestä 
kasvatuksesta. Lounas 5 e yli 
12-vuotiailta. Maksuton las-
tenhoito. Katso ohjelma www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.
Jouluaskarteluilta ke 29.11. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Tehdään mm. joulukortteja ja 
huovutetaan. Kaikenikäisille 

sopivaa tekemistä. Tarjolla 
riisipuuroa, glögiä ja pipareita. 
Vapaaehtoinen puuromaksu 
Maikkulan kummilapsikoh-
teelle Barinasin lukutaitoluo-
kalle Venezuelassa. Ilm. viim. 
23.11. tekstiviestillä p. 040 730 
4118. 
Jouluaskarteluilta ke 29.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Kai-
kenikäisille sopivaa jouluista 
askartelemista, tarjolla mehua 
ja joulutorttuja. Ilm. viim 23.11. 
tekstiviestillä p.040 7636488 tai 
s-postilla olavi.makela@evl.fi.
Puuhakerho ma 20.11. klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huolto-
rakennus, kasvihuoneen kellari. 

kansainvälisyys
Jumalanpalvelus, joka 
tulkataan arabiaksi su 
19.11. klo 12, Kaukovai-
nion kappeli. 
English Service su 19.11. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

Karjasilta: Seppo Sakari Kangas 
ja  Sirkka-Liisa Ahola.
Oulujoki: Niko Juhani Cande-
lin ja Tiina Johanna Valkama.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Hannamari Ilmasti, Maijaleena 
Ilmasti, Iida Aurora Kauppi-
nen, Atte Patrick Kinnunen, 
Erika Iiris Karoliina Pentti, Ant-
tu Kasperi Tauriainen, Anton 
Elia Tirkkonen, Benjamin Emil 
Johannes Vaneeckhout, Theo 
Armas Eemeli Toïgo.
Karjasilta: Milla Eerika Ete-
läinen, Isla Anni Elieta Fono, 
Vili Veikka Verneri Hannula, 
Amanda Kukka Adalmiina 
Hietala, Oskari Eetu Eemeli 
Immonen, Tommi Tapani Im-
piö, Miska Ilari Malinen, Emma 
Anniina Saarinen, Jemina Sofia 
Mineta Trako, Iisa Liina Sofia 
Ylimäki.
Tuira: Aaro Johannes Anttila, 
Vili Petteri Kolanen, Helka 
Maaria Laurila, Aatu Olavi Par-
tanen, Sampo Aukusti Söder-
vall, Ella Reetta Tervonen, Tira 
Kukka Elviira Grubert, Asser 
Richard Allan Nevalainen.
Oulujoki: Eeva Matilda An-
tikainen, Tuuli Elisa Anttila, 
Emilia Jennifer Huotari, Sa-
muel Andreas Kalliokoski, Saa-
na Selina Keränen, Leevi Eemeli 
Nakkila, Lauri Aatos Väinämö, 
Aida Emilia Nikola.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Elsa Maria Puuperä 84 v, Elsa 
Eliina Isola s. Huovinen 95 v.
Karjasilta: Toini Elise Mäkelä 
s. Hartikka 95 v, Taimi Linnea 
Nurkkala s. Aakko 79 v, Seija 
Irmeli Porola s. Viinamäki 53 
v, Laura Margareta Niemi s. 
Väänänen 91 v, Aili Anna Liisa 
Heikkinen s. Pirttiaho 86 v, Ahti 
Johannes Mustonen 85 v.
Tuira: Tuomas Eskola 81 v, 
Paavo Henrik Litendahl 80 
v, Mirjam Kyllikki Tissari s. 
Ahlbom 85 v, Lauri Johannes 
Karpio 82 v, Jorma Seppo Sa-
lomon Korhonen 68 v.
Oulujoki: Jorma Tapani Koti-
saari 72 v, Eeva Eliina Hylkinen 
s. Petrelius 80 v, Bertta Inkeri 
Airaksinen s. Hiltunen 77 v.

Suruseminaari  

aiheena itsemurha
su 19.11. klo 14

Keskustan seurakuntasalissa, Isokatu 17

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
www.oulunseurakunnat.fi

Tuiran kirkko- 
herranvirasto on 

suljettu ma 20.11. 
remontin vuoksi.

Tehdään puutöitä. 
Korukivikerho ti 21.11. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Hiljaisuuden retriitti 1.–4.12. 
Rokuan leirikeskus. Aiheena 
on Minä kohotan käteni Sinun 
puoleesi. Ohjaajina Katariina 
Pitkänen p. 050 386 8677 ja Ulla 
Säilä p. 040 5747129. Hinta  62 e. 
Ilm. viim. 17.11.  p. 316 1347.
PARISUHDE:
Sylikkäin-iltapäivä parisuh-
teelle su 19.11. klo 16–19, 
Raatin nuorisotalo, Raatintie 
1. Ilmoittautuminen lastenhoi-
don ja tarjoilun järjestämisen 
vuoksi sähköpostitse johanna.
kerola@evl.fi tai p. 3161 340.

Naisten Linja on valtakunnallinen, maksuton neu-
vonta- ja tukipuhelin väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa 
kokeneille naisille ja tytöille. 

Naisten Linjan päivystäjinä toimivat vapaaeh-
toiset naiset, jotka haluavat tukea muita naisia. 
Linja toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja 
venäjäksi.

Naisten Linja hakee Ouluun vapaaehtoisia suo-
menkielisiä päivystäjiä. Uusien päivystäjien kou-
lutus alkaa joulukuussa 2006 ja kestää kevääseen 
2007. Koulutus kestää yhteensä 18 tuntia ja päi-
vystysten kuuntelu 10 tuntia. Lisäksi tutustutaan 
Naisten Linjan materiaaliin. 

Sitoutuminen 
välttämätöntä

Naisten Linja edellyttää vapaaehtoisilta päivystäjil-
tä sitoutumista koulutuksiin, osallistumista työn-
ohjaukseen ja valmiutta päivystää vähintään neljä 
tuntia kuukaudessa.

Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa. Päivystäjät 
valitaan henkilökohtaisen haastattelun kautta.

Naisten Linja on verkostohanke, jossa on mukana 
useita naisten tasa-arvoa ja oikeuksia edistäviä sekä 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviä tahoja.

Vastuujärjestönä toimii Naisten Linja Suomessa 
ry. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. 
Naisten Linja on aloittanut toimintansa touko-
kuussa 2002.

Lisätietoja saa Oulun ryhmän koordinaattoril-
ta Annelta, p. 044 927 6932 tai osoitteesta www.
naistenlinja.com. Sähköposti: oulu@naisten-
linja.com

naisten linja 
etsii vapaaehtoisia 
päivystäjiä ouluun

naisten linja 0800 02400
suomeksi ma-pe klo 16-20
venäjäksi ma klo 16- 20
ruotsiksi ke klo 16-20
englanniksi pe klo 16-20
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Su 19.11. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toi-
mittaa Hannu Ojalehto, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri.
Su 19.11. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulus-
sa Terttu Aakko puhuu hengellisestä valvo-
misesta.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:

Ke 22.11. klo 16.15 oululainen Pyhän Tuomaan Lapsikuoro juhlii 
15-vuotistaivaltaan! Kuoron pitkäaikainen johtaja Anu Vuorenmaa 
Marja Blomsterin vieraana.
To 23.11. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa aiheena hengellinen 
valvominen; nuorisotyöntekijä Jouni Heikinheimon ajatuksia aihees-
ta, haastattelijana Marja Blomster.

Su 19.11. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
Terttu Aakko puhuu hengellisestä valvomi-
sesta.
Su 19.11. klo 10 messu Kemin kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kooste edellisen maa-

nantain Etappi -seurakuntavaalilähetyksestä. Ma 20.11. klo 17.05 
Etappi -ohjelma, toimittaa Mervi Jutila Alavieskasta.

r a d i o - o h J e l m at

SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSET

P udasjärven kanttori Keijo Pii-
rainen valittiin Pohjois-Poh-
janmaan kirkkomusiikkipii-

rin syyskokouksessa piirin uudek-
si puheenjohtajaksi ensi vuodek-
si nykyisen puheenjohtajan hiip-
pakuntakanttori Anja Hyyryläi-
sen ilmoitettua, ettei ole enää käy-
tettävissä. 

Hyyryläinen toimi piirin pu-
heenjohtajana viisitoista vuotta ja 
sitä ennen vuodesta 1987 varapu-
heenjohtajana viisi vuotta. 

Uudeksi piirihallituksen jäsenek-
si kokous valitsi kanttori Sanna 
Leppäniemen. Entisinä jatkavat 
Eila Mursu-Lehtosaari, Tuulikki 
Tihinen ja Heikki Herronen, va-
rajäseninä Mervi Toppi ja Kaari-
na Eronen. 

Ensi vuoden toimintasuunnitel-
massa on piirin järjestämä valta-
kunnallinen musiikin varhaiskasva-
tuksen kurssi. Piiri osallistuu myös 
syyskuussa Oulussa pidettävään 
valtakunnalliseen nuorisokuoro-
festivaaliin.

exit kempeleessä
Tarttuvista melodioistaan ja maanläheisistä teksteistään tunnet-
tu gospelyhtye Exit esiintyy Kempeleessä Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa lauantaina 25. marraskuuta.

Konsertti alkaa klo 18. Liput maksavat 5 euroa, ja konsertin 
tuotto menee lyhentämättömänä lähetystyöhön.

Exitin nykyiseen kokoonpanoon kuuluu myös pohjoissuoma-
laista väriä, siinä soittaa kajaanilaislähtöinen, nykyisin Oulussa 
asuva muusikko Jari Levy.

muistiakin voi hoitaa
Vaikuttamalla elämäntapoihin voi vaikuttaa myös muistiin. Näin 
vakuuttaa dementiakoordinaattori Anna-Liisa Tikkanen Ou-
lun seudun dementiayhdistyksestä. Hänen mukaansa muistia 
voi hoitaa vähentämällä alkoholin käyttöä ja tupakointia, opis-
kelemalla ja harrastamalla mieluisia asioita. Sekin, että on teke-
misissä muiden ihmisten kanssa, näyttää suojaavan dementoi-
vilta sairauksilta.

Anna-Liisa Tikkanen kertoo lisää muistin huollosta Oulun 
NNKY:llä, Isokatu 15, maanantaina 20.11. klo 18. Tilaisuus on 
kaikille avoin.

Piirainen 
kirkkomusiikkipiirin 
johtoon

hyyryläinen luovutti nuijan Piiraiselle

oulun tuomio-
kirkkoseurakunta

karjasillan
seurakunta

tuiran
seurakunta

Joulukeräys lapsille
Oululainen hyväntekeväisyysjärjestö Help for Underprivileged 
HFU ry (apua vähäosaisille) ohjaa tänä vuonna jouluavustuk-
sensa paikallisten köyhien lasten hyväksi.

Avustukset jaetaan perheille ostokortteina jouluruokiin se-
kä lapsille vaatteina ja leluina. Yhdistys järjestää lapsille myös 
joulujuhlan. 

HFU kerää rahaa lippailla sekä internetin kautta osoitteessa 
http://www.clik.to/hfu. Netin tai pankin kautta maksettaessa (ke-
räystili SAMPO 800018–70899128) viestiksi merkitään paikkakun-
ta ja sana ”joulu”, jolloin keräystilille lahjoitetut varat ohjataan 
suoraan lasten jouluavustuksiin kyseisillä paikkakunnilla.

Avustuksia voi hakea sähköisellä hakemuslomakkeella, jo-
ka löytyy osoitteesta http://www.clik.to/hfu. Järjestö on myös 
avannut joulun ajan avustuspuhelimen. Puhelinajat ovat tiis-
taina klo 9–10 ja keskiviikkona klo 12–13. Puhelinnumero on 
041 706 3884.

miehet tapaavat mieslahdessa
Miehet eri puolilta Suomea kokoontuvat adventtitapaamiseen 
Paltamon Mieslahteen Kainuun Opistolle lauantaina 9.12. Tar-
koitus on olla leppoisasti yhdessä virsien ja adventin sanoman 
ääressä.

Päivä aloitetaan klo 10, ja ohjelma päättyy illalla jätkänkynt-
tiläkirkkoon klo 19. 0Väliin mahtuu näyttelijä Vesa Kaikkosen 
Veikko Huovisen tekstiin perustuva monologi Konsta etsii kort-
teeria, piispa Wille Riekkisen raamatun tutkistelu .. mikä säilyä 
voisi maan päällä.. ja kirjailija, filosofi Reijo Ylimyksen pohdis-
kelu Maan ja taivaan väliltä. Välillä veisataan jouluisia virsiä ja 
pidetäänpä seurat. Ennen jätkänkynttiläkirkkoa syödään joulu-
päivällinen ”pitemmän kaavan mukaan”.

Tapaamisen järjestää Herättäjä-Yhdistyksen Itä-Suomen 
aluetyö, ja mukaan odotetaan kaikenikäisiä ja -kokoisia miehiä 
ja miesporukoita. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset opistolle 2.12. mennessä.

Äänestysprosentti 12,7
Annettuja ääniä 1908
Seurakuntaneuvoston paikkoja 14
 

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 
(ESLI) Arranto Jouko 86, Sandelin 
Harry 79, Kemppainen Marjo 39, 
Yrjänä Ritva Orvokki 37.
Kirkko keskelle arkea (KKA) Rysä 
Marja 108, Irjala Marja 79, Tenhu 
Seppo 41.
Kristillisten perusarvojen puolesta 
Kopperoinen Pentti 68, Sinervo Pertti 
62, Takkula Marja Leena 57.   
Seurakunta ihmistä varten – välit-
tämistä ei voi ulkoistaa (SIV) Rajala 
Lyly 52.
Toimivat seurakuntalaiset (TS) Myl-
lylä Sirkka-Liisa 79, Aholinna Jukka 77, 
Aittola Maija 54.

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkoja 8

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 
(ESLI) Arranto Jouko 95, Sandelin 
Harry 82.
Kirkko keskelle arkea (KKA) Rysä 
Marja 120, Irjala Marja 72.
Kristillisten perusarvojen puolesta 
Kopperoinen Pentti 71, Puolitaival 
Janne 70. 
Seurakunta ihmistä varten – välit-
tämistä ei voi ulkoistaa (SIV) Rajala 
Lyly 54.
Toimivat seurakuntalaiset (TS) Aho-
linna Jukka 80. 

Äänestysprosentti 12,4 
Annettuja ääniä 3181
Seurakuntaneuvoston paikkoja 16

Seurakunta ihmistä varten – välittä-
mistä ei voi ulkoistaa: Jouppila Riitta 
SIV 127, Korvenheimo Pia-Riitta (u)  
SIV 64 , Kurvinen Esko (u) SIV 84.

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä: 
Keskinen Matti (u) ESLI 66, Sirviö 
Pirjo (u) ESLI 52.
Kirkko keskelle arkea: Laaksonen Eino 
(u) KKA 143, Lämsä Arja (u) KKA 51,  
Still Matti KKA 52.   
Kristillisten perusarvojen puolesta: 
Kanniainen Juha (u) Krist.arvot 101, 
Kivioja Arto Krist.arvot 125,  Ranua 
Jouni  Krist.arvot 67, Riihiaho Pirkko 
(u) Krist.arvot 65 , Vaaramo Päivi (u) 
Krist.arvot 66.
Toimivat seurakuntalaiset: Hannula 
Martti TS 60,  Kamula Pirkko TS 78,   
Portaankorva Maria (u) TS 63. 

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkoja 
15

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 
(ESLI) Keskinen Matti 75,Kuha Leena 
54, Lahti Liisa 116.  
Kirkko keskelle arkea (KKA) Laak-
sonen Eino 153, Lämsä Arja 48, Still 
Matti 50.
Kristillisten perusarvojen puolesta 
Isokangas Keijo 94, Kanniainen Juha 
108, Ranua Jouni 70, Riihiaho Pirkko 

62, Vaaramo Päivi 84.
Seurakunta ihmistä varten – välittä-
mistä ei voi ulkoistaa (SIV) Jouppila 
Riitta 121, Kurvinen Esko 74.
Toimivat seurakuntalaiset (TS) Han-
nula Martti 68, Kamula Pirkko 69.

Äänestysprosentti 10,1
Annettuja ääniä 3161
Seurakuntaneuvoston paikkoja 16

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 
(ESLI) Haipola Pertti 183, Raudaskoski 
Mikko 94, Sainio Marjatta 90, Ruuska 
Aino 60, Mattson Roy  53.
Kirkko keskelle arkea (KKA) Aakko 
Antero 98, Siikaluoma Teuvo 46.
Kristillisten perusarvojen puolesta 
Liukkonen Juhani 216, Koistinaho 
Aino-Maria 60, Pakanen Jouni 48, 
Aho Juha 47.
Toimivat seurakuntalaiset (TS) 

Dickson Leena 140, Lahdenperä Pekka 
92, Fiskaali Johanna 72, Tarkkinen 
Tauno 71.
Seurakunta ihmistä varten – välittä-
mistä ei voi ulkoistaa (SIV) Yliniemi 
Ilkka 46. 

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkoja 18

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 
(ESLI) Haipola Pertti 194, Raudaskoski 
Mikko 95, Sainio Marjatta 91, Piikivi 
Olli 56, Lääveri Seppo 54, Ruuska 
Aino 54. 
Kirkko keskelle arkea (KKA) Aakko 
Antero 108, Siikaluoma Teuvo 50, 
Pyörälä Pirjo 44.
Kristillisten perusarvojen puolesta 
Leskelä Martta 125, Päkkilä, Maija 
97, Pakanen Jouni 83, Alasaarela 
Esko 81.
Seurakunta ihmistä varten – välittä-
mistä ei voi ulkoistaa (SIV) Yliniemi 
Ilkka 49.
Toimivat seurakuntalaiset (TS) 
Dickson Leena 150, Lahdenperä Pek-
ka 102, Tarkkinen Tauno 68, Vieru 
Markku 56. 

tuomiorovasti-
ehdokkaat 

haastatellaan
Oulun hiippakunnan tuomiokapi-
tuli päätti viime tiistaisessa istun-
nossaan haastatella kaikki Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kirk-
koherran eli tuomiorovastin vir-
kaa hakeneet. Haastattelu tapah-
tuu 29. marraskuuta.

Virkaa ovat hakeneet Oulun yh-
teisen seurakuntapalvelun johtaja, 
TT, rovasti Matti Pikkarainen 
Oulusta, pastori, PhD, FM Päivi 
Jussila Oulusta, kirkkoherra, TT, 
FM Pauli Niemelä Kiimingistä, 
kappalainen, FL, TM, VTM Pekka 
Rehumäki Oulusta, kirkkoherra, 
TT, rovasti Timo Määttä Ylivies-
kasta ja yliopistopastori, TL Ari 
Savuoja Oulusta.
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oulujoen
seurakunta

hailuodon
seurakunta

haukiputaan
seurakunta

kempeleen
seurakunta

kiimingin
seurakunta

o ululainen sopraano ja laulu-
pedagogi Virve Karén val-
mistautuu monen muun 

laulajan tapaan adventin ja joulun 
ajan esiintymisiin. Erityisen mie-
lenkiintoisena hän pitää Barentsin 
vokaaliyhtyeen harjoituksia ja yh-
tyeen konserttia Oulussa.

– Barentsin vokaaliyhtye kootaan 
erilaisia projekteja varten suomalai-
sista, ruotsalaisista, norjalaisista ja 
venäläisistä laulajista. Tällä kertaa 
yhtyeessä on 12 laulajaa Suomesta 
ja Ruotsista, Virve Karén esittelee 
harvinaislaatuista kokoonpanoa.

Idean takana on Piteån musiik-
kikorkeakoulun professori Erik 
Westberg, joka harjoituttaa kuo-
rolla pääasiassa uutta, 1900-luvulla 
sävellettyä musiikkia.

Oulun konsertissakin kuullaan 
teoksia, joiden rytmiikka saattaa 
kuulostaa monimutkaiselta, efek-
tit voimakkailta ja harmonia mo-
dernilta verrattuna vanhempaan 
musiikkiin. Virpi Karén lupaa kui-
tenkin, että kahdentoista laulajan 
sointi on muhevaa.

äänien rikkautta

Laulajalle puolisen tuntia kestä-
vä Sven-David Sandströmin vii-
siosainen teos Raamatullisia ku-
via on vaativa puhumattakaan Bo 
Holtenin koraalimuunnelmista 
12 äänelle.

–Viimeksi mainitussa laulaja 
saa panna koko ammattitaitonsa 
peliin. Vaikea tehtävä on samalla 
mukava.

– Barentsin vokaaliyhtyeen työs-
kentelyssä on mielenkiintoista tu-
tustua laulajiin, joiden äänenmuo-
dostuksen perinteet ovat erilaisia 
kuin meillä. Suomalainen perinne 
poikkeaa hieman ruotsalaisesta, 
mutta erityisesti venäläisestä, Vir-
ve sanoo.

Hänen mielestään erilaiset äänet 
ovat kuitenkin rikkaus, joka saa 
tulla laulussa kuuluville, vaikka 
yhtenäistä sointia etsitäänkin.

Eri maista koottu projektikuo-
ro harjoittelee kotona nuoteista, 
kokoontuu sitten useiden päivien 
intensiivisiin harjoituksiin ja antaa 
muutaman konsertin.

– Johtajallamme Erik Westbergillä 

uutta musiikkia 12 äänelle

on selkeä ajatus siitä, mitä hän ha-
luaa, ja sen hän myös houkuttelee 
laulajista irti. Ammatillisesti se on 
antoisaa ja kehittävää.

vanha ja uutta
Adventin ja joulun aika tuo muu-
sikon elämään oman värinsä. Virve 
Karénkin valmistautuu laulamaan 
ja johtamaan lauluyhtyeitä monis-
sa tilaisuuksissa.

– Joulumusiikkia esitetään vain 
lyhyenä aikana, joten se on taval-
laan tuoretta yhä uudelleen. Rak-
kaimpia lauluja jaksaa taas esittää, 

ne kuuluvat sesonkiin.
– Myös työni Madetojan mu-

siikkilukion, konservatorion ja 
Ouluopiston musiikkiyhtyeiden 
johtajana on mielekästä. Erilaisissa 
kokoonpanoissa vanhatkin laulut 
kuulostavat uudella tavalla mielen-
kiintosilta, Virve ajattelee.

Hän valitsee esitettäväkseen 
mielellään myös harvoin kuultu-
ja lauluja. 

– On olemassa paljon kaunista 
vanhaa joulumusiikkia. Toivon, 
että ihmiset oppisivat kuuntele-
maan myös sitä.

Pirkko Paakki

Barentsin vokaaliyhtye pitää yleisölle 
avoimet harjoitukset Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun kulttuurialan 
yksikön konserttisalissa, Kotkan-
tie 1, perjantaina 17.11. kello 10-
11.30. Kuoron johtaja, professori 
Erik Westberg luennoi klo 13-14.30 
samassa paikassa. Myös luento on 
kaikille avoin. 

Tuomiokirkossa yhtyeen konsertti 
alkaa kello 19. Virve Karénin lisäk-
si kuorossa on mukana oululainen 
Jyrki Kauppinen. Konserttiin on 
vapaa pääsy, ohjelma maksaa vii-
si euroa.

kolehti 
aids-työhön
 

Sunnuntaina 19.11. luteri-
laisissa jumalanpalveluksis-
sa kootaan kolehti tervey-
denhuoltotyöhön ja elinolo-
jen parantamiseen Etiopias-
sa ja Pakistanissa.

Etiopiassa kolehdilla tuetaan 
muun muassa Suomen Lähe-
tysseuran yhteistyökumppa-
nin, Mekane Yesus -kirkon, 
aids-työtä ja Airan sairaalan 
peruskorjausta.

Mekane Yesus -kirkko teki 
jo vuonna 2000 periaatepää-
töksen, jonka mukaan aids-
työn tulee olla osana kirkon 
kaikkea työtä. 

Kolehtiin voi osallistua 
myös tekstiviestillä. Viestiksi 
näppäillään joko KOLEHTI5 
tai KOLEHTI10 (5/10 euroa). 
Viesti lähetetään numeroon 
16579. Palvelu toimii Elisan, 
Soneran, Saunalahden, Te-
leFinlandin ja DNA:n liit-
tymissä.

Selkeästi 
toimituksista

Tietoa luterilaisen kirkon 
toimituksista ja jumalan-
palveluksesta saa nyt selko-
kielellä. 

Kirkkohallituksen julkai-
semassa Elämässä mukana 
-oppaassa kerrotaan kirkol-
listen toimitusten eteneminen 
ja uskonnollinen merkitys 
mahdollisimman selkeällä 
tavalla. Oppaassa on myös 
käytännön tietoa esimerkiksi 
rippikoulusta, avioliittoon 
vihkimisestä ja seurakunnan 
toiminnasta.

Elämässä mukana -toimi-
tusten kirjasta on apua esi-
merkiksi maahanmuuttajil-
le ja vammaisille, erityisesti 
kehitysvammaisille.

Opas maksaa viisi euroa ja 
sitä voi tilata Kirkkohallituksen 
julkaisumyynnistä. Opas on 
saatavilla myös verkkosivuilta 
osoitteesta evl.fi/toimitukset. 
Kirkkovuoteen liittyvää sel-
kokielistä materiaalia löytyy 
lisäksi Internetin Papunet-
sivustolta.

Pi
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Äänestysprosentti 30,2
Annettuja ääniä 221
Valtuustopaikkoja 11

Hailuodon yhteislista: Sipola Paavo 
24, Parrila Ulla 19, Vuorinen Sari 
18, Piekkola Anna-Liisa 17, Ketola 
Markku 16, Kovacs Arpad 16, Holmi 
Liisa 15, Sauvola Aaro 14, Sipilä Jorma 

Äänestysprosentti 15,5
Annettuja ääniä 1649
Valtuustopaikkoja 27

Seurakuntaväen ehdokaslista: Man-
ninen Marja 133, Manninen Aarno 
45 (u), Väätäjä Kaisa 40 (u), Annala 
Markku 38, Krankka Irma 37 (u), 
Rekilä Maarit 29 (u), Virtanen Katri 
27 (u), Jussila Jouko 20, Timonen 
Marjatta 20 (u).
Sosialidemokraattien ja sitoutumat-
tomien ehdokaslista: Tähtelä Pirkko 
43, Pellikainen Janne 34 (u), Nikkinen 
Esa 33 (u), Kylén Henri 29 (u), Heik-
kilä Kalevi 24, Herranen Sara 19 (u), 
Uimonen Pentti 18 (u).
Haukiputaan vasemmiston ehdokas-
lista: Sipola Mauno 58 (u).

Äänestysprosentti 17,4
Annettuja ääniä 1583
Valtuustopaikkoja 27
   
Kempeleen kokoomus: Rauma Tuula 
55, Kukkurainen Hannu (u) 40, Hirvelä 
Harri (u) 39, Rajala Tiina (u) 38, Kärnä 
Riitta (u) 36.  
Suvaitseva seurakunta: Penttilä Jaak-
ko (u) 39, Halonen Eija (u) 34 
Demarit ja sitoutumattomat: Kaveri 
Osmo (u) 34.  
Kristillisten perusarvojen puolesta: 

Äänestysprosentti 20
Annettuja ääniä 1446
Valtuustopaikkoja 27

Lähimmäisen apu: Kailo Kaarina 
(u)25, Kansanaho Sirpa(u) 22, Kok-
koniemi Elina(u) 28, Kouri Arto (u) 

Äänestysprosentti 15
Annettuja ääniä 2284
Seurakuntaneuvoston paikkoja 16

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 
(ESLI) Sallinen Reijo 72, Marttila Sirpa 
69, Turkka Martti 61, Sohlo Heljä 60.
Kirkko keskelle arkea (KKA) Huttu-
Hiltunen, Antti 88, Sivonen Veikko 59, 
Onnela-Kariniemi Marjatta 37.
Kristillisten perusarvojen puolesta 
Hämäläinen Perttu 106, Ylikärppä 
Minna 89, Luukkonen Riitta-Liisa 84, 
Kuha Heimo 56, Lukka Eino 46.
Seurakunta ihmistä varten – välittä-
mistä ei voi ulkoistaa (SIV) Juntunen 
Antero 27.
Toimivat seurakuntalaiset (TS) Jämsä 
Mikko 48, Honkanen Sirpa 46, Rasi 
Pirkko-Liisa 35.

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkoja 10

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 
(ESLI) Marttila Sirpa 89,  Sallinen 
Reijo 84,  Rajatie Juhani 69, Turkka 
Martti 68. 
Kirkko keskelle arkea (KKA) Huttu-
Hiltunen Antti 108, Sivonen Veikko 
77.
Kristillisten perusarvojen puolesta  
Hämäläinen Perttu 111, Luukkonen 
Riitta-Liisa 99, Ylikärppä Minna 88.
Toimivat seurakuntalaiset (TS) Jämsä 
Mikko 50. 

13, Kartimo-Pramila Sirpa 12, Isola 
Tuula 11. 

Kristillisen perusarvot kunniaan 
ehdokaslista: Pitkälä Juhani 69 (u), 
Similä Minna 62 (u), Kortesalmi Han-
nes 57, Jokitalo Vesa 48, Rehu Pekka 
35, Paaso Raimo 33 (u), Laukkanen 
Johanna 31 (u), Ahvenvaara Leena 29 
(u), Hiltunen Pauliina 29 (u), Venga-
saho Kari 22 (u). 

Luokkala Urpo 77, Leivo Sari (u) 51, 
Tahkola Olavi (u) 37, Lahtinen Sakari 
36, Silver Saara (u) 29, Ahola Tuula (u) 
28.   
Kirkko keskellä arkea: Jarva Taavi 
74, Juvani Kaisu 57, Ollikainen Antti 
(u) 55, Tahkola Maija(u) 53, Laitinen 
Reino 52, Siiro-Virtanen Riikka (u) 
38, Tauriainen Kaisu 23, Sankilampi 
Johanna 23. 
Yhteinen seurakuntamme: Holma 
Sisko 34, Markkanen Anneli 31, Tuo-
vinen Timo (u) 24, Silvola Suvi(u) 22, 
Maalismaa Juha (u) 21.  
   

Perjantain esiintymisen 
jälkeen Barentsin 
vokaaliyhtye matkustaa 
ruotsiin ja pitää 
siellä kaksi konserttia, 
virve karén kertoo.
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Haastateltavilta 
kysyttiin, onko 
köyhyydessä elävän 
miehen ja naisen 
selviytymisessä 
eroja.

o ulun Rajakylässä työsken-
televän diakoniatyönte-
kijän Riku-Matti Järven 
asiakkaissa on yhtä lailla 

miehiä kuin naisia. Useilla heistä 
on taloudellisia vaikeuksia, monil-
la myös päihdeongelma. 

Hänen tyypillisin asiakkaansa 
on lamavuosista saakka työttömä-
nä ollut mies, joka elää asumis- ja 
toimeentulotuella sekä peruspäi-
värahalla.

Järvi miettii asiakkaitaan, mie-
hen ja naisen köyhyyttä. Hän löy-
tää eroja. 

Taloudellisesti ahtaalla oleva nai-
nen laskee miestä tarkemmin, miten 
hän saa eurot ja sentit venymään 
kunnes seuraava tuki tulee.

– Ollaanko me miehet sellaisia päivä 
kerrallaan eläjiä, Järvi sanoo. 

Monille miesasiakkailleen, jos 
naisillekin, hän on sanonut suo-
raan ”myy auto”. Usein turhaan. 
Mies ajaa omalla autolla, vaikka on 
velkajärjestelyssä ja rahaa auton pi-
tämiseen ei ole ollut aikoihin.

– Auto on monelle miehelle hen-
ki ja elämä – ja ehkä jonkinlainen 
status. En tiedä. Liikkuminen Ou-
lun alueella ilman autoa onnistuisi 
helposti.

Postimyynti 
velkaannuttaa

Peruspäivärahan varassa elävä nai-
nen velkaantuu helposti, kun hän 
ostelee tavaroita ja vaatteita Hob-
by Hall –verkkokaupasta, Elloksel-
ta ja netanttilasta. 

Naiselle on miestä tärkeämpää, 
että koti näyttää hyvältä. Näin on 
usein erityisesti silloin, kun kotona 
on lapsia. Heille halutaan telkkari, 
peli- ja tietokoneet. Ne ja paljon 
muuta on helppo hankkia posti-

rakkauteen menee 
usko molemmilla

”Miesten sosiaalinen verkosto on lähes ole-
maton. Naisilla on juttukavereita. Se ehkä 
vaikuttaa myös siihen, että heillä tulee poru-
kassa lähdettyä paremmin lenkille ja jump-
papiireihin kuin miehillä, joilla sitä seuraa ei 
tahdo olla. 

Miesten perinteiset harrastukset voivat olla 
kalliimpia kuin naisten, ja siksikin harrasta-
minen voi jäädä miehellä pois taloudellisen 
tilanteen heikentyessä. Minulla ei ole ollut 
aina varaa käydä edes uimahallissa.

Yksin jääminen voi aiheuttaa masennus-
ta. Iskeekö se siksi helpommin miehiin kuin 
naisiin.

Nainen lähtee miestä helpommin hakemaan 
apua. Tunnen naisia, jotka ovat käyneet dia-
koniatyöntekijän juttusilla, mutta en yhtään 
miestä. 

Välillä minua ihmetyttää, että naisilla täytyy 
olla meikit, uudet vaatteet ja kodissa koristusta, 
vaikka rahaa ei olisikaan paljon käytettävissä. 
Toki nainen voi ompelutaitoisena kunnostaa 
itselleen vanhastakin uutta. Harvalla miehellä 
on ompelutaitoa, mutta ei myöskään ompe-
lukonetta.

Rakkauteen molemmilla menee varmaan 
yhtä lailla usko. Ehkä joku haaveilee perhees-
tä. Minä olen miettinyt, onko loppuelämäni 
sellaista, ettei siihen kuulu usko, toivo eikä 
rakkaus.”

Jari, 40 v

nainen toivoo kun mies ei enää jaksa

oulunsalon
seurakunta

Pudasjärven
seurakunta

riku-matti Järvi tietää, mikä ruoka tekee kauppansa, kun rahaa on vähän.
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Äänestysprosentti 23,4
Annettuja ääniä 1265
Valtuustopaikkoja 23

Äänestysprosentti 24,1
Annettuja ääniä 1645
Valtuustopaikkoja 23

Kaikille avoin seurakunta: Harju 
Heikki (u) 39, Ikonen Eija 62, Tihinen 

muhoksen
seurakunta

Äänestysprosentti 21,1
Annettuja ääniä 1098
Valtuustopaikkoja 23

Kristillisten perusarvojen puolesta: 
Kalliokoski Mika (u) 33, Antila Ismo 
(u) 31, Vääräniemi Antti (u) 30, 

134, Marjomaa Mikko 37.
Kristillisten perusarvojen puolesta: 
Alakärppä Markus (u) 34 , Hekkala 
Maija (u)42, Impiö Mari (u)37,  Käl-
käjä Mikko (u)53, Mertaniemi Marja-
Terttu(u) 22, Mikkonen Aarne 27, Paso 
Lea(u) 23, Suominen Airi 23.
Seurakuntaväen lista: Ainali Risto 26, 
Erkkilä Oili(u) 21, Mikkonen Leena 91, 
Ojalehto Sauli 30, Runtti Pirkko 32, 
Eskola Laura (u)30, Kreivi-Palosaari 
Satu(u) 34.
Keskustan valitsijayhdistys: Lauk-
kanen Pekka 49, Mikkonen Lauri 33, 
Runtti Yrjö 34, Tuomaala Eija(u) 36, 
Vuorjoki Risto(u) 34, Väänänen Martti 
52, Korhonen Marjo(u) 53.

limingan
seurakunta

Äänestysprosentti 20,6
Annettuja ääniä 913
Valtuustopaikkoja 19

Suomen Keskusta: Puusaari Sirkka (u) 
36, Vuollo Satu (u) 33, Pietilä Timo 
30, Kaakinen Heidi (u) 28, Heiskari 
Helli (u) 28, Junttila Anna-Maria (u) 
27, Litola Eero 26, Sangi Leea (u) 26, 
Uitto Paavo 26.
Rakastava seurakunta – rinnalla 
kulkeva: Raitio Heini 38, Niemi Hilja 
(u) 32, Leppäluoto Tapani 29.
Kristillisten perusarvojen puolesta: 
Sippola Ilpo 50, Vappula Esko 47, 
Nikula Ritva (u) 33, Laurila Irena 31, 
Ylikulju Paula (u) 29, Holma Markku 
29, Virpi Heidi (u) 28.

lumijoen
seurakunta

Äänestysprosentti 31,5
Annettuja ääniä 376
Valtuustopaikkoja 15

I välittävä seurakunta keskellämme 
ehdokaslistalta valituksi tulleet:

Jouni Tornio(u) 23, Leena Kumpula 
(u) 20.
II Keskusta ehdokaslistalta valituksi 
tulleet: Paavo Sallinen 32, Seppo Pietilä 
(u) 30, Jarmo Ketonen 23, Kari Sutela 
17, Laura Ollakka (u) 16, Anna Hem-
milä 15, Tuula Pakkala 13, Mika Litola 
(u)11, Sirkka Anttila (u) 10.
III Kristillisten perusarvojen puoles-
ta ehdokaslistalta valituksi tulleet:
Jorma Koivula 24, Mirja Karjula (u) 
22, Tuomo Eskola (u) 19, Hannu 
Vanhala 13.

Louhisalmi Yrjö (u) 24, Kinnunen 
Lea (u) 21.
Hengellisen tasa-arvon puolesta: 
Repo Hannele (u) 30.
Kotiseurakunta lähellä sinua: Till-
man-Sutela Eila (u) 77, Pikkarainen 
Asta (u) 51, Kukkohovi Juha H. 51, 
Kinnula Irja (u) 45, Kiviharju Martti 34, 
Niskanen Sami-Henrik (u) 29, Väliaho 
Anna-Kaisa 27, Väänänen Väinö (u) 
26, Lyijynen Erkki (u) 26, Happonen 
Anna-Kaisa (u) 24, Heikkinen Mar-
ja-Riitta 23, Männikkö Raili (u) 22, 
Paakki Juhani (u) 20, Ruottinen Liisa 
18, Piirala Juha (u) 18.
Yhteisvastuun ehdokaslista: Nilosaari 
Anna (u) 28, Kokkonen Väinö 19.

Seurakuntaväen ehdokaslista: Kaup-
pi-Pasma Oili 75, Hekkala Rauno 65, 
Salo Seppo 45, Saarenpää Ilkka 44, 
Simojoki Merja 42, Salo Anja 39, Uusi-
Illikainen Jorma 38, Siekkinen Risto 
31, Ylitalo, Eero 29, Ojala Tuulikki 25, 
Leskelä Maarit 23, Suominen Irina 23, 
Pernu Eero 22, Ronkainen Jani 22.
Kristillisen perusarvojen puolesta: 
Kinnunen Pentti 63, Pitkälä Marja-
Leena 54, Ojala Pauli 53, Kettukangas 
Hannu 47, Lehto Sirkka 41, Niemikorpi 
Veijo 40, Tahkola Pekka 39, Toljamo 
Esko 35, Niemikorpi Ulla 30.
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myynnistä. 
Naisella on usein miestä enem-

män rahaa käytettävissä. Jos avioero 
tulee, lapset jäävät lähes aina äidil-
le. Silloin naisen käytettävissä ovat 
lapsilisät ja elatusmaksut. Niiden 
avulla syntyy suunnitelma velan 
takaisinmaksusta. 

Riku-Matti Järvi pohtii hetken, 
selviytyvätkö naiset miestä sääs-
teliäämmin päivittäisestä ruoka-
huollosta.

Hän on huomannut, että nuo-
remmat naiset ja miehet ostavat 
samalla tavalla einesruokia. Siinä 
suhteessa sukupuolten välillä ei 
ole eroa.

- Paljon riippuu siitä, mitä ih-
minen on oppinut ruuanlaitosta 
lapsuudenkodissaan.

Järvi tietää, että alkoholisoitu-
nut nainen yrittää selvitä omillaan 
mahdollisimman pitkään. Mies 
velkaantuu juomavipeillä. Niitä 
pyydetään reilusti mies mieheltä 
–tyyliin, ja omalta äidiltäkin. 

nainen miestä 
vahvempi

Järvi kuvaa naisia miehiä sitkeäm-
miksi ja optimistisemmiksi. Hänen 
mutu-tuntumansa on, että nai-
nen löytää tulevaisuuden uskoa, 
kun mies jo ajattelee, että kaikki 
on mennyttä. Järvi varoisi kuiten-
kin puhumasta ulkopuolelta kovin 
isoon ääneen, kuinka köyhällekin 
jää sisäinen rikkaus vaikka kaikki 
muu menisi ulosottoon.

– Henkistä hyvää saa usein ton-
kia syvältä. Monien hyvät muis-
tot liittyvät lapsuuteen ja aikaan 
ennen lamaa. 

Järvi sanoo, että miehen takarai-
vossa on usein ajatus, että hänen 
pitäisi kyetä elättämään perheensä 
ja olemaan näin kodin selkäran-
ka. Siksi kaikille miehelle ei ole 
helppoa, että perheessä vain äiti 
käy töissä.

Miehet ja naiset hakevat tiukassa 
elämäntilanteessa samalla tavalla 
lohtua hengellisistä asioista. Jär-
vi kuvailee tuota etsimistä kysy-
myksellä: ”Onko Jumala isäntä, 
joka auttaa silloin, kun muuta ei 

nainen entraa 
vanhaa

”Minusta tuntuu, että naisen on miestä helpompi 
pyytää apua ulkopuolisilta, esimerkiksi sukulaisil-
ta, silloin, kun raha ei tahdo riittää ruokaan. 

Nainen osaa loihtia puuron lopusta vielä pan-
nukakun, mutta mies syö leipää ja makkaraa. 
Nainen, ainakin minä, poimin marjat, ostan 
ruokaa tarjouksesta ja hankin sitä silloin edul-
lisesti pakkaseen saakka. Osaako mies varata 
ruokaa pakastimeen niin kuin nainen?

Jos mies tarvitsee uudet housut, hän ostaa ne kau-
pasta. Nainen voi kunnostaa kirpputorivaatteita tai 
entrata saatuja housuja itselleen.

Jos minulla olisi pieniä lapsia, haluaisin että heil-
lä olisi tietokone ja pelikonsoli niin kuin muillakin 
lapsilla. Ajattelen, että se olisi jonkinlaista lapsen 
suojelua siltä, ettei häntä kiusattaisi. Tasavertaista 
muiden kanssa. 

Minun selviytymistäni on helpottanut se, että olen 
uskaltanut käydä käsiksi kaikenlaisiin töihin, myös 
remonttitaitoa vaativiin. Toki jotkut miehetkin te-
kevät puolestaan perinteisiä naisten töitä. 

Nainen jaksaa odottaa ja uskoa ihmeeseen. Paistaa 
se päivä joskus risukasaankin, niin ajattelen. Joku 
päivä helpottaa, sitä olen odottanut.”

anita, 50 v

nainen toivoo kun mies ei enää jaksa
enää ole?”

– Mies rohkenee puhua näis-
tä asioista helpommin pienessä 
tuiskeessa.

Juomatavat 
lähestyvät

Tutkija Jouko Karjalainen Stake-
sista kertoo, että 40 prosenttia toi-
meentulotuen saajista on yksin elä-
viä miehiä. Monen arkea leimaa 
päihdeongelma. 

– Useammin kuin naisilla, mutta 
juomisen suhteen ollaan tasaver-
taistumassa. Miehinen juomistyyli 
alkaa sopia naisille. 

Karjalainen tietää, että naisten 
sosiaalinen verkosto on yleensä 
laajempi kuin miesten. Äideillä 
on muun muassa hiekkalaatikko-
kontaktit, miehillä niitä on har-
vemmin.

Karjalainen puhuu vertaisryh-
mistä, joihin hän toivoisi miesten 
hakeutuvan yhtä aktiivisesti kuin 
naisten. Tutkija miettii, miksi esi-
merkiksi työttömien yhdistykset 
ovat viime vuosina naisistuneet.

Työttömyys ei erottele miehiä 
ja naisia. Välillä naiset työllistyvät 
helpommin kuin miehet, joskus 
tilanne on taas toisinpäin. Työ-
markkinoilla nainen on usein sa-
manikäistä miestä vanhempi.

Oulun A-klinikan sosiaalityön-
tekijän Veli-Matti Näpän asiak-
kaista 90 prosenttia on miehiä. 

Hän toteaa tutun asian: auto on 
monelle miehelle lähes luovutta-
maton omaisuus. 

Näpän kokemus onkin, että 
materialistiset arvot ovat miehille 
tärkeämpiä kuin naisille. 

– Miehet voisivat oppia naisilta 
asenteen etsiä materian sijalle hen-
kistä hyvyyttä. He voisivat tutkia 
naisten tavoin sisäisiä arvojaan ja 

rikkauksiaan.
Näppä pohtii, voisivatko naiset 

vuorostaan oppia miehiltä rohkeutta 
lähteä hakemaan apua juomiseen. 
Moni päihdeongelmainen nainen 
tissuttelee kotona, on kaappijuop-
po eikä tunnusta ongelmaansa 
kenellekään.

riitta hirvonen

mitä ajatuksia haastattelut 
herättävät sinussa? oletko eri 
mieltä jostakin? kerro meille 
kokemuksesi miehen ja naisen 
selviytymisestä köyhyydessä. 
toimituksen sähköposti: 
toimitus@rauhantervehdys.
suomi.net

 

rantsilan
seurakunta

Siikajoen
seurakunta

tyrnävän
seurakunta

Äänestysprosentti 23,3
Annettuja ääniä 347
Valtuustopaikkoja 15

Yhteinen seurakuntamme ehdokas-

Äänestysprosentti 28,2
Annettuja ääniä 243
Valtuustopaikkoja 5

Lähimmäisen parhaaksi: Nygård 
Reino 50, Huttu Anu 19, Hirvaskari 
Anni 15.
Kristillisten perusarvojen puolesta: 
Toppila Samuli 27, Nikola Jarmo 23.

Äänestysprosentti 21,3
Annettuja ääniä 750
Valtuustopaikkoja 19

Keskustan ehdokaslista: Rahko 
Markku 51, Junttila Anita 43, Litho-
vius Helena (u) 34, Nuolioja-Saksio 
Heleena (u) 30, Kauppi Nelli (u) 26, 
Hietikko Veli-Matti 25, Koskenniemi 
Anna-Liisa 25, Kallinen Vilho 24, Ra-
jander Maarit 24, Kauppila Ritva 22, 
Kärppä Eila (u) 21.
Kokoomuksen ehdokaslista: Salmen-
haara Anne (u) 40. 
Kristillisten arvojen puolesta ehdo-
kaslista: Tölli Petri 38, Sakaranaho 
Raija 36, Keränen Johanna (u) 26, 
Snellman Toivo 24, Uusi-Illikainen 
Timo 24, Paaso Vesa (u) 23, Kokkonen 
Henna (u) 23. 

Paavo 29, Törrö Marja-Leena (u) 35.             
Kristillisten perusarvojen puolesta: 
Illikainen Anna (u) 40, Jurmu Iivari (u) 
45, Kujala Tauno 40, Lauhikari Aira 36, 
Lehto Jukka 83, Luokkanen Kerttu (u) 
68, Majava Pekka 84, Niskasaari Arvo 
86, Ranua Sari (u) 52.
Yhteinen Seurakunta: Puhakka 
Risto 33.             
Elävä kotiseurakunta: Ahonen Esko 
49, Holappa Virpi (u) 40, Lantto Marja 
(u) 36, Loukusa Vuokko 37, Moilanen 
Janne (u) 35,  Piri Jouni 54, Puurunen 
Terttu 41, Tihinen Tuulikki 64, Vähä-
kuopus Paula (u)36.

lista: Linna Juha (u) 34, Kesälä Pirjo (u) 
25, Hilli Matti 22, Mikkola Sinikka (u) 
21, Kangas Raili (u) 20, Jurmu Salme 
(u) 18, Lehto Ilkka (u) 16, Karppinen 
Saila (u) 15, Oja Jari 15, Äijälä Elina 
(u) 14 ja Flink Eeva-Liisa 13.
Kristilliset perusarvojen puolesta 
ehdokaslista: Jäntti Pentti (u) 33, 
Lauriala Anja (u) 14, Kallio Johanna 
(u) 14 ja Näsänen Tuomo (u) 13.
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klo 12, läntinen Antti Paasolla, itäinen 
Hannes Kortesalmella, pohjoinen 
Heikki Parkkisella, seurat ry:llä su 
19.11. klo 17, Toivo Määttä, Markku 
Seppänen, lauluseurat Riitta ja Matti 
Pisilällä (Halkokarintie 8) ke 22.11. 
klo 18.30, Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 17.11. klo 17, 
kodin ilta ry:llä pe 17.11. klo 18.30, 
pyhäkoulu su 19.11. klo 12: Asema-
kylä etel. Kari Kaunistolla, Asemakylä 
pohj. Jukka Karsikkaalla, keskikylä 
Pekka Hintikalla, Taipaleenkylä Ari 
Koivukankaalla, Vänttilänperä Juha 
Kaarivaaralla, seurat ry:llä su 19.11. 
klo 17, Olli-Pekka Telkki, Teuvo Timlin, 
päiväkerho ry:llä ke 22.11. ja to 23.11. 
klo 17.30-19, alueompeluseurat Kirsi 
ja Tommi Myllynevalla to 23.11. klo 
18.30. Kello: ompeluseurat ry:llä pe 
17.11. klo 18.30, pyhäkoulu su 19.11. 
klo 12 Orava-Takkuranta Kalliokos-
kella, Eskonpolku 7 ja Hietalanmäki-
Kiviniemi Turpeisella, Virpiniementie 
61, seurat ry:llä su 19.11. klo 15, Aarno 
Haho, Timo Vänttilä.
Kuollut: Eila Sisko Suutari 68 v.
Kastettu: Emmi Päivikki Korpi, Peetu 
Pekka Mäkinen, Joona Kristian Kehus-
maa, Eetu Olavi Aapro, Valter Juhani 
Suomela, Laura Inkeri Karsikas, Jessika 
Sofia Kujala, Janne Matias Suomela, 
Marita Anneli Karsikas, Nico Juhani 
Mikael Leppälä.

Hailuoto

16.–23.11.2006

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä m ä  v i r S i

(toiSinto SavoSta/ ahti Sonninen. anderS odheliuS 1745. 
Suom 1790, uud. Wilhelmi malmivaara 1893. 

virSikirJaan 1938)

Rakennusmestari Heimo Hiltulalle on lapsuudesta asti ollut 
tärkeä virsi 361: Koska valaissee kointähtönen.

-Lapsena toivoin aina illan lauluseuroissa tätä virttä. Meillä 
oli iso perhe ja itsensä tunsi köyhäksi. Tämä virsi tuntui aina 
lohdulliselta.

Koska valaissee kointähtönen mua köyhää kerjääjää? Koska päät-
tyy matka yöllinen? On yhä hämärää. Taivaalle nostan yhtenään 
katseeni kaipaavan. Valoa jos en näekään, sen tiedän loistavan.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Kiiminki

To 16.11. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus ja klo 18.30 kirk-
kokuoro. 
Su 19.11. klo 10 sana-
jumalanpalvelus.
Ti 21.11. klo 11 Elä-
keliitto.
Ke 22.11. klo 9.30 päiväkerho ja 14.45 
Saaren Sirkut.
To 23.11. klo 9.30 perhekahvila Luu-
kulla ja klo 18.30 kirkkokuoro.
Su 26.11. klo 10 messu, klo 12 pyhä-
koulu ja klo 16 Lähetyksen lauluilta-
päivä Perämeren tutkimusasemalla.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 19.11. 
klo 10, liturgia Hei-
nonen, saarna Vähä-
kangas, kanttorina 
Niemelä. 
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään 
to 16.11. klo 17. Kirkkokuoro Hau-
kiputaan Laulun harjoitukset Kellon 
srk-kodissa tänään to 16.11. klo 18.30. 
Kuorosta kiinnostunut, ota yhteyttä 
kanttori Hannu Niemelään, p. 040 5471 
660, e-mail: hannu.niemela@evl.fi. 
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 16.11. klo 13, 
Jokivarren vanhustentalolla ma 20.11. 
klo 13 sekä Kellon srk-kodissa ke 22.11. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon  
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, puh. 5472 636. Tyrnävän 
seurakunnasta vieraita to 30.11. 
kirkonkylän seurakuntakerhoon. 
Aloitamme yhteisellä ruokailulla klo 
12, minkä jälkeen kerho klo 13 isossa 
salissa. Aterian hinta 7 e/h. Tervetuloa 
seurakuntakerholaiset kaikilta kyliltä! 
Aterialle osallistujia ja kyydintarvit-
sijoita pyydetään ilmoittautumaan 
diakoniatoimistoon Kirkkotie 10 tai, p. 
5472 636 pe klo 9-11 viim. 24.11.
Itsemyyntikirppis ja kahvio Vakku-
rilassa la 18.11. klo 11-14.  Pöytä 3 
e.  Varaus läh.sihteeri Ylimaulalta klo 
17 jälkeen perjantaihin saakka, p. 040 
501 4764.
Lähetysilta Kaisu Takkisella, Lennan-
polku 4, ke 22.11. klo 18.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 23.11. klo 13-14.30. Juttukah-
vilassa on alussa hartaushetki, jonka 
jälkeen kahvit ja vapaata keskustelua. 
Terveydenhoitaja mittaamassa ve-
renpainetta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Haukiputaan seurakunnassa 12.-
13.11.2006 toimitettujen seurakun-
tavaalien vaalipöytäkirja valitus-

osoituksineen on nähtävänä 16.11.-
15.12.2006 kirkkoherranvirastossa 
sen aukioloaikana, osoite Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Virasto on avoinna 
ma - pe klo 10-14 ja to 10-17. 
Vapaaehtoistoimijoiden ilta Ison-
niemen leirikeskuksessa joulunalus-
tunnelmissa to 23.11. klo 18.  Ilmoit-
tautumiset diakoniatoimistoon 20.11. 
mennessä pe klo 9-11, p. 547 2636 tai 
Helena Seppäselle, p. 040 581 9316.
Kynttiläkulkue itsemurhan tehnei-
den muistoksi su 19.11. Tule mukaan, 
lähdemme yhdessä klo 18 kunnan-
talon edestä hautausmaalle, jossa 
hartaushetki muualle haudattujen 
muistomerkin luona. Iltakahvit tai 
-teet Yhdessä yhdistyksen tiloissa Re-
vontie 2. Järjestäjinä Yhdessä Yhdistys 
ja Haukiputaan seurakunta.
Rantapohjan seurakuntien yhteinen 
omaishoitajien kirkkopyhä su 26.11. 
alkaen klo 10 messulla kirkossa. Sen 
jälkeen srk-keskuksessa ruokailu ja 
konsertti, jossa esiintyy Mäntyahon 
orkesteri Tahkokankaan palvelukes-
kuksesta. Päätteeksi kahvit noin klo 
13.30. Ilmoittautumiset tarjoilun 
järjestämistä varten 17.11. mennessä  
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, puh. 
547 2636 tai Helena Seppäselle, puh. 
040  5819 316.
Jouluinen ilta kehitysvammaisille 
ja heidän läheisilleen Isonniemen 
leirikeskuksessa ti 28.11. klo 18 alkaen 
torttukahveilla. Jouluista ohjelmaa 
luvassa ja ottakaa pikkupaketit mu-
kaan. Tienviitat  johdattelevat perille 
jäähallin risteyksestä.
Perhekerhot Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) tiistaisin klo 9.30-11, Kellon 
srk-kodissa torstaisin klo 9.30-11 ja 
klo 12-13.30, Jokelan vanhalla kou-
lulla torstaisin klo 10-11.30 ja Mar-
tinniemen srk-kodissa perjantaisin 
klo 9.30-11.
Varhaisnuoret: Raamattukerho var-
haisnuorille (12-15 v.) srk-keskuksen 
pienryhmätilassa ti 21.11. klo 17-18. 
6-luokkalaisten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 15-17, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 15-17 sekä 
Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 15-17. 
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 18-20 sekä Mar-
tinniemen srk-kodissa torstaisin klo 
18-20. Nuorten raamis Wirkkulassa 
tiistaisin klo 18. Elokuvailta nuorille 
Wirkkulassa pe 17.11. klo 18.
Lähetyslounaan arpajaisissa voittivat: 
tyynyn Sara Väänänen, kynttilänjalan 
Marjatta Timonen, pöytäliinan Kaarlo 
Kallinen, kirjan Ari Liedes, sukat Eini 
Ronkainen ja angolalaisia pääskysiä 
Toini Pentti. Onnea! Voitot voi hakea 
kirkkoherranvirastosta.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka 
pe 17.11. klo 18.30, pienet Nevalalla 
ja isot Laukkasella, nuortenilta ry:
llä la 18.11. klo 19, puheenvuoro: 
Juhani Pitkälä, pyhäkoulu su 19.11. 

Messu su 19.11. klo 10 
kirkossa. Toim. Juntu-
nen, avust. Liikanen, 
kantt. Jääskeläinen. 
Varttuneet laulavat. 
Kolehti terveyden-
huollon ja elinolojen 
parantamiseen Suomen Lähetysseuran 
työaloilla.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
19.11. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Markku Korpela laulaa lähtölaulut.
Herännäisseurat su 19.11. klo 18.30 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa.
Pyhäinpäivän iltakirkossa la 4.11. sy-
tytettiin muistokynttilät. Kynttilöissä 
oli vainajien nimet.  Jos mahdollista, 
pyydämme ystävällisesti palauttamaan 
omaisten kesken vaihtuneet kynttilät 
kirkkoherranvirastoon. 
Naisten piiri to 16.11. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakeskuksessa. Mukana 
Jaakko Tuisku.
Miesten piiri to 16.11. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Varhaisnuorten kuorot to 16.11. klo 
16.30-17.15 kirkonkylän seurakunta-
kodissa ja pe 17.11. klo 15-16 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Nuorten aikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 17.11. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Lisätiedot Eija 
Savolainen, p.040 779 0337.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Konservatorion oppilaskonsertti ti 
21.11. klo 18 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  ke 22.11. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Anni Näyhä alustaa aiheesta 
ikääntyvän ihmisen arjen ilot. Seura-
kuntapiiri to 23.11. klo 13 kirkonkylän 
seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole  
ke 22.11. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Kirkkopyhäretki Ouluun Pyhän An-
drean kirkkoon sunnuntaina 26.11. 
klo 12-15. Kuljetus järjestetään, ilmoit-
tautumiset 23.11. mennessä Sirkku 
Määttä, puh. 040 779 0368.
Hyvät naapurit -lähetysnäyttely kir-
konkylän srk-talon salissa ma 13.11. 
- pe 17.11. (Päivisin koululaisten 
vierailuja). To 16.11 näyttely on avoin 

kaikille kiinnostuneille klo 18, joilloin 
opastus alkaa. Tervetuloa tutustumaan 
lähetystyöhön Venezuelassa, Etiopias-
sa, Venäjällä ja Botswanassa.
Joululahja merimiehille kerätään 
loka-marraskuun aikana. Voit tuoda 
lahjoituksena saippuaa, shampoota, 
miesten/naisten sukkia, hammashar-
jan, hammastahnaa ym. lähetyssihtee-
rille. Lahjoituksista kootaan joululahjat 
ulkomaalaisille merimiehille ja -naisil-
le, jotka viettävät joulunsa rahtilaivalla. 
Lahjoitukset toimitetaan perille Oulun 
Merimieskirkon kautta.
Lähetystyön joulumyyjäiset kirkon-
kylän srk-talolla la 2.12. klo 11-13. 
Talkoolaiseksi voit ilmoittautua lähe-
tyssihteerille, p. 040 779 7705 joko per-
jantain valmistelupäivään tai lauantain 
myyjäispäivään. Lahjoituksia myyjäisiä 
varten (käsitöitä, leivonnaisia, arpa-
voittoja ym.) otetaan vastaan pe 1.12. 
klo 17-18 kirkonkylän srk-talolla.
Isä-lapsiretki Rokuan kuntokes-
kukseen 1.-2.12. Lähtö keskustan 
seurakuntatalolta (Tiilitie 1) pe klo 
18 ja paluu la klo 19. Ota lapsesi tai 
lapset mukaan viettämään mukavaa  
yhteistä aikaa Rokuan kauniisiin 
maisemiin. Luvassa uintia, pelailua, 
ulkoilua, syömistä ym.  Yöpyminen 
oman perheen kanssa hotellihuonees-
sa. Osallistumismaksu 20 e aikuiselta 
ja 5 e/lapsi. Ilmoittautuminen 17.11. 
mennessä Jaakko Tuiskulle, p. 040 
770 3819 tai sähköpostilla jaakko.
tuisku@evl.fi.
Jouluinen aviopari-ilta la 16.12. klo 
18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Luvassa laadukasta musiikkia, hyvää 
ruokaa ja rentoa ohjelmaa. Ilmoit-
tautumiset 4.12. mennessä Jaakko 
Tuiskulle, jaakko.tuisku@evl.fi tai, p. 
040 770 3819.
Seurakuntatapahtuma Nyt Polvil-
lemme 25.-26.11. La 25.11. kirkon-
kylän seurakuntakoti: klo 14 Ajan 
merkit, Raamattutunti ja tutkistelu, 
klo 15.15 Varustautuminen, Yhteisiä 
eväitä, klo 16 Kahvit. Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkko: klo 17 Isä tuntee 
kurjuutemme ja saa kiitoksemme, 
Sanan ja rukouksen ilta, rukouspalvelu. 
Su 26.11. Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko klo 10 Nyt armon aika on!, 
Kristuksen kuninkuuden messu. Klo 
11.30 Kirkkokahvit ja klo 12 Maa-
ilman ääriin kaikuu huuto Herran, 
Lähetysjuhla. Vastuunkantajina: Risto 
Jokinen (Riihimäki), Anja ja Paavo 
Korteniemi (Pello), Ritva ja Heimo 
Kajasviita (Kemijärvi), Timo Juntu-
nen, Versot, Marja-Liisa Jääskeläinen, 
Minna Sipilä.
Yhteinen naisten- ja miestenpiiri to 
30.11. klo 18.30 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Vieraana Ilkka Pöyry, 
aiheena Odotuksen aika meillä ja 
Israelissa. 
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistaisin 
klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 -vuo-
tiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-18.30 
Toimintakerho 8-11 -vuotiaille tytöille, 
torstaisin klo 18-19 Kansainvälisyys-
kerho 7-12 -vuotiaille, perjantaisin 
klo 16-17.30 Koirakerho 9-13 -vuo-
tiaille. Vanha pappila: tiistaisin klo 
17-18 Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Nuoret: Nuorten ilta to 16.11. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten lähe-
tystiimi ke 22.11. klo 18.30 Vanhassa 
pappilassa. Päiväpappila tiistaisin klo 
14-17 Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla. Nuorten pelivuoro 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
18-19.30.  EXITin konsertti la 25.11. 
klo 18 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Liput 5 e.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 17.11. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Tuomo 

Taskilalla, Haukkasuontie 4, yläaste 
Jouko Malisella, Hömötiaisentie 5. 
Su  19.11 klo 12  Pyhäkoulut ry:llä, 
Sarkkirannassa Käkelällä, Niittyran-
nantie 142, Paiturissa Katriina ja Harri 
Tahkolalla, Kokkokankaalla Paanasella, 
Teeripolku 4,  klo 17 seurat ry:llä .          
Murron rauhanyhdistys: Pe 17.11. 
klo 19  lauluseurat Janne Paasolla. Pe 
17.11. klo 19  nuortenilta Marjasella. 
La 18.11. klo 19. raamattuluokka ry:llä. 
Su 19.11. klo 12  pyhäkoulut Tuomo 
Aholalla ja Hannu Aholalla. Su 19.11. 
klo 16 seurakuntapäivä ry.llä.
Kastetut: Aapo Iivari Pirttikoski, Olli 
Eemeli Koukkula, Aada Meri Marjatta 
Suutari.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu su 19.11. klo 
10 kirkossa, tulkka-
us kuuroille. Johtaa 
piispa Samuel Salmi, 
saarna kirkkoherra 
Pauli Niemelä, avus-
tajina kappalainen Miia Seppänen, 
vt. kappalainen Raimo Salonen ja dia-
konissa Eeva Mertaniemi, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, urkurina Marja 
Ainali, kirkkokuoro. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle terveydenhuollon 
ja elinolojen parantamiseen seuran 
työaloilla.
Yleinen tarkastus kirkossa messun 
jälkeen. Juhlalounas seurakuntakes-
kuksessa klo 12.30, musiikkia, ansio-
merkkien jakoa kuorolaisille.
Ystäväpiiri to 16.11. klo 14 Huttuky-
lässä nuorisoseuralla. Kuljetuspyynnöt 
kirkkoherranvirastoon, p.040 584 4406 
tai 8161 003.
Rukouspiiri to 16.11. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla, Raamatun lukua, 
rukousta ja esirukousta.
Kirkkokuoro to 16.11. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Piispantarkastus pe 17.11. ja su 19.11. 
Piispantarkastus alkaa aamuhartau-
della kirkossa pe 17.11. klo 8.
Rauhan Sanan seurat su 19.11. klo 
18 (Huom! aika) Vanhalla koululla, 
Montin-salissa, Vesa Pöyhtäri.
Diakoniapiiri ma 20.11. klo 12.30 
Jäälin seurakuntakodilla.
Diakoniapiiri ma 20.11. klo 18-20 
Kolamäessä vanhustentalon kerho-
huoneessa.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
21.11. klo 13 Vanhalla koululla, Mon-
tin-salissa. Mukana fysioterapeutti 
Pirkko Saarela. Kuljetuspyynnöt Ulla 
Junttilalle, p. 040 579 3247.
Porinahetki ke 22.11. klo 13 Jäälissä 
Kotirinteen kerhohuoneessa.
Viikkomessu ke 22.11. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Miia Seppänen.
Hartaus to 23.11. klo 13 Koivuleh-
dossa.
Rantapohjan seurakuntien omaishoi-
tajien kirkkopyhä su 26.11.Haukipu-
taalla, alkaen klo 10 messulla kirkossa. 
Ilmoittautumiset Kiimingin kirkko-
herranvirastoon 15.11. mennessä, p. 
040 584 4406 tai 8161 003 tai Eeva 
Mertaniemelle, p. 040 579 3248. Kul-
jetus järjestetään. Osallistujille retki 
on maksuton. 
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu 
Kirkkopirtillä ti klo 9.30.-11. ja Jäälin 
seurakuntakodilla to klo 9.30-11. Per-
hekahvila on Jäälin seurakuntakodilla 
ti klo 13-14.30  ja Kirkkopirtillä to klo 
13-14.30.
Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: Avoi-
met ovet Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17-20.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 19.11. 
klo 12 Huttukylässä P. Runtilla, Alaky-
lässä Peltokorvella ja E. Mäenpäällä, 
Tirinkylässä T. Turtisella, rauhanyhdis-
tyksellä, kirkonkylässä S. Pentikäisellä 
ja kirkkopirtillä. Julkaisuilta ja seurat 
su 19.11. klo 17 rauhanyhdistyksellä, 
Juhani Kallioranta.
Kastettu: Natalia Sofia Kilpijärvi, Kimi 
Eemeli Matias Leinonen, Rasmus 
Eliel Lukka, Iisakki Olavi Luukkonen, 
Rami Heikki Mikael Lämsä, Milo 
Eero Henrikki Vatjus, Adele Milja 
Sofia Vattula.
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päivän lupauksenantoa varten. Hinta 
6 euroa. Hallitus partiotoimistossa klo 
18-20. Vastaa vartio-osasto. Su 26.11. 
kirkkopalvelussa Metsämansikat.  Ma 
27.11. Kärppäkäräjät Kotikololla klo 
18-19.30. Ke 29.11. Laumanjohtaja-
neuvosto Kotikololla klo 19. Hyvät 
partiolaisten vanhemmat!  Kaipaam-
me teidän apuanne partiokämpän 
rakentamisessa. Talkoot jatkuvat, 
yhteyshenkilö Jukka Raitio, puh. 040 
7360 411. Partiotoimisto/ Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi, 
562 1223 tai 044 752 1223. Partiolaiset 
myyvät Punainen Sulka-joulukortteja, 
10 kpl:een paketti tavallisia kortteja 5 
euroa, 5 kpl taittokortteja kuorineen  
5,50 euroa. Alueellinen tuotto partio-
laisten kämppäprojektiin lyhentämät-
tömänä. Lisätietoja laumanjohtajilta ja 
vartiojohtajilta.
Rauhanyhdistys: Pe 17.11. klo 18.30 
rippikoulun käyneiden nuorten laulu-
seurat ja iltakylä Päivi ja Antti Lepistöl-
lä. La 18.11. klo 18.30  äidit ja isät ilta 
ry:llä. Su 19.11. klo 11.30 pyhäkoulut ja 
klo 13 seurat Niittypirtin palvelutalolla 
sekä klo 17 seurat ry:llä. Ti 21.11. klo12 
varttuneiden kerho Tupoksessa Anna-
Kaisa ja Pekka Sippolalla.
Kuollut: Pekka Juhani Metsometsä 60 
v 4 kk 16 pv.
Kastettu: Julius Antoni Mikael Alatalo.

Muhos

Oulunsalo

Liminka

Lumijoki

Paloturvallisuus ajan tasalle
Haukiputaan kirkkovaltuusto vahvisti ensi vuoden tuloveropro-
sentiksi edelleen  1,5 prosenttia.

Kirkon paloturvallisuusjärjestelmää päätettiin täydentää. Puut-
teeksi on todettu sprinklereiden puuttuminen urkujen takana 
sijaitsevasta, varastona toimivasta ullakkohuoneesta. Lisäksi pa-
lohälytyksen koestusmahdollisuuksissa oli puutteita. 

Kirkkovaltuusto myönsi hankkeeseen enimmillään 5 900 eu-
ron suuruisen ylitysluvan.

Kirkkoon hankitaan myös valvontakamerat sisä- ja ulkotilojen 
valvontaan. Kustannusarvio kattavan kameravalvonnan järjes-
tämisestä on vuositasolla 4 400 euroa.

kaksi haki kiiminkiin
Kiimingin seurakunnan kappalaisen virkaa ovat hakeneet seura-
kuntapastori Markku Kananen (s. 1964) Sallasta ja seurakunta-
pastori Saija Kronqvist  (s. 1976) Jyväskylästä. Tuomiokapitu-
li antaa hakijoista lausunnon lähiaikoina. Kirkkovaltuusto suo-
rittanee valinnan marraskuun lopulla.

raahen rovastikunta liikkuvan 
mannerlaatan päällä

Raahen rovastikunnassa järjestetään seminaari seurakuntaliitos-
ten muutosprosessin mahdollisuuksista ja uhkista.

Raahen suureen seurakuntasaliin kutsutaan kaikki rovastikun-
nan työntekijät ja luottamushenkilöt. Kirkkohallituksen yhteis-
työkonsultti Leena Vallenius Helsingistä on luennoijana.

Raahen rovastikunnassa on muodostettu entisistä itsenäisistä 
seurakunnista kokonaan uudennimisiä seurakuntia vuoden 2006 
alusta. Siikalatvaan kuuluvat Piippola, Pulkkila, Kestilä ja Pyhäntä 
sekä Siikasaloon Ruukki ja Vihanti. Raahen seurakuntayhtymä 
(Raahe, Saloinen, Pattijoki) on purettu, ja Raahen seurakunta 
astuu voimaan 2007 alusta. Siikajoki liittyy kuntaliitoksen myö-
tä Siikasaloon 2007 alusta. Rantsilan kunta on mukana uudes-
sa Siikalatvan kuntahahmotelmassa, mikä merkitsee Rantsilan 
seurakunnan perässätuloa Siikalatvan seurakuntaan.

Otsikko Seurakunnat liikkuvan mannerlaatan päällä on piispa 
Voitto Huotarin puheesta syksyn piispainkokouksessa.

Raahen seminaari on maanantaina 27. marraskuutta. Semi-
naarin juontajana toimii lääninrovasti Erkki Piri.

kolmas papinvirka liminkaan
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.10. perustaa seura-
kuntapastorin viran vuoden 2007 alusta. Limingan seurakun-
nan jäsenmäärä on tällä hetkellä 7 300, joten jäsenmääräänkin 
nähden kolmas papin virka on tarpeellinen. 

Viimeisten vuosin raju kasvu ja muuttoliike on aiheuttanut sen, 
että tällä hetkellä Liminka on ikärakenteeltaan Suomen nuorin 
seurakunta. Jäsenistön keski-ikä on 30,5 vuotta. Lapsi- ja nuo-
risotyöhön panostaminen on entistä voimakkaammin painopiste. 
Tämä näkyy myös uuden papin toimenkuvassa.

Kirkkovaltuusto päätti myös ensi vuoden veroprosentista. 
Se säilyy 1,75 prosentissa. Perusteluna todettiin, että vaikka ve-
rokertymä on tällä hetkellä maan keskiarvoa reilusti parempi, 
kasvusta aiheutuvat paineet ja haasteet kasvattavat myös me-
nopuolta tuntuvasti. 

Tupokseen yhteistyössä kunnan kanssa rakennetun toimin-
takeskus Vanamon investointikustannukset, lähes miljoona 
euroa, rasittavat taloutta useita vuosia. Vanamossa toimin-
ta on käynnistynyt osin jo syyskuun alusta, täyteen vauhtiin 
päästään loppuvuodesta. Vihkiäisjuhlaa vietetään 11.12., jol-
loin vieraiksi saapuvat kuntaministeri Hannes Manninen ja 
piispa Samuel Salmi.

muhos kasvoi
Muhoksen kirkkovaltuusto vahvisti Muhoksen seurakunnan tu-
loveroprosentiksi 1,5 prosenttia vuodelle 2007. Verotuloja seu-
rakunnalle arvioidaan kertyvän ensi vuonna 1 283 000 euroa. 

Seurakunnan läsnä oleva väkimäärä oli 23.10. yhteensä 7 436. 
Lisäystä vuodenvaihteesta on 133 henkilöä.

Valtuutetut saivat tiedoksi, että kirkkoneuvosto hyväksyi koko-
uksessaan 10.10. yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimuk-
sen tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta Oulun 
ev.-lut. seurakuntayhtymän kanssa. Tunnustukseton hauta-alue 
sijaitsee Oulujoen hautausmaalla.

Hartaus to 16.11. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kuoroharjoituksia ei 
ole tänään.
Talvileirin + 10 muu-
alla rippikoulunsa käyvien rippikou-
luralli to 16.11. klo 18-20 seurakun-
tatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 19.11. klo 
10 kirkossa. Saarna ja liturgia Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Virret: 153:1-3, 328:4, 201, 152, 
186:1 ja 6, 224, 228, 148:3 ja 4. Kolehti 
terveydenhuollon ja elinolojen paran-
tamiseen seuran työaloilla Suomen 
lähetysseura ry:n kautta.
Pyhäkoulut: su 19.11. klo 15 pyhäkoulu 
Koti-Pietilässä. Ti 21.11. klo 18 Tupok-
sessa Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Vapaaehtoistoiminnan monet mah-
dollisuudet-ilta ma 20.11. klo 18.30  
srk-talolla. Kaikille seurakunnan va-
paaehtoistyössä  eri tavoin toimiville 
ja asiasta kiinnostuneille aikuisille. 
Vieraana Ttm, tutkija, diakonissa Mai-
re Vuoti. Lisätietoja Sinikalta, puh. 044 
7521 226.
Hyvän mielen päiväkahvit mielen-
terveyskuntoutujille ti 21.11. klo 12 
pappilan piharakennuksen vintillä. 
Mukana diakonissa Sinikka Ilmonen. 
Tule suunnittelemaan, millaista toi-
mintaa jatkossa.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä.
Seurakuntakerho ke 22.11. klo 12 srk-
talolla eläkeläisille. Mielenterveyden 
hoitaminen. Mukana Sinikka.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 22.11. klo 18 lähetys-
vintillä.
Hartaus to 23.11. klo 13.15 vuode-
osastolla ja klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Tähdet kokoontuvat to 23.11. klo 16 
Tuomikosken hevostalleilla. Paikalla 
klo 15.50.
Huom! Tupoksen diakoniatoimisto 
avattu. Diakonissojen vastaanottoajat 
muuttuneet. Ajanvaraus varmimmin 
kirkonkylällä Sinikka Ilmonen ke ja 
pe klo 9-10, puh. 5621 226 tai 044 
7521 266. Tupoksen Vanamossa Maisa 
Hautamäki ma ja to klo 9-10, puh. 044 
7521 227.
Haaste: Joulumyyjäiset lähestyy 
(3.12.). Ehditkö kutoa tai tehdä muita 
käsitöitä diakonia myyntipöydälle? 
Lahjoitukset voi tuoda diakoniatoi-
mistoon 30.11. mennessä. Tiedustelut 
Maisa, puh. 044 7521 227. Myyjäisten 
tuotto käytetään vähävaraisten perhei-
den tukemiseen.
Perhekerhot: Kirkonkylällä ti 21.11. 
klo 9.30-11 srk-talolla. Tupoksen Va-
namossa ke 22.11. klo 9.30-11. Tiina 
With pitää muskarituokion.
Lähetys: Lähetyssihteeri vintillä maa-
nantaisin klo 12-14. 
Nuoret: Nuoriso-ohjaaja päivystää 
toimistolla tiistaisin klo 15–16.30.
Avoimet ovet Tupoksessa lopetettu 
toistaiseksi. Toimintaa kehitellään.
Nuorten lähetysvintti tiistaina 21.11. 
klo 17-18 pappilan piharakennuksen 
vintillä. Tule tekemään ruohonjuuri-
lähetystyötä rennossa seurassa!
Isoset huomio! Tällä eikä ensi viikolla 
(vk.46-47) ei tavallista kokoontumista 
vaan isoset tutustuvat nuorten lähe-
tysvinttiin!
Exit konsertoi Kempeleessä Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa lau-
antaina 25.11. klo 18. Lippujen hinta 
5 e. Jos haluaisit lähteä, mutta et saa 
kyytiä tai olet menossa ja sinulle mah-
tuisi kyytiläisiä, niin soita Kirsille! 
Jouluaskartelukurssit yhteistyössä 
kunnan ja 4H-yhdistyksen kanssa 28. 
ja 29.11. klo 17-20. Maksu 2,5 e 4H:n 
jäseniltä ja muilta 5 e. Ilmoittaudu He-
lille 21.11. mennessä! P.0400 803 837.
Partio: Pe 17.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.  Partio-
huivikankaat ja huivimerkit myynnissä 
itsenäisyyspäivän lupauksenantoa 
varten. Hinta 6 euroa. 17.-18.11. 
Havas Kaamos 06 vartiolaisille lip-
pukunnan kämpällä. Vetäjänä oj Olli 
Lahdenperä, p. 040 763 5446. Leiri-
kirjeet tulossa lähempänä. Su 19.11. 
kirkkopalvelussa Variksenmarjat. Pe 
24.11. Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14-16.  Partiohuivikankaat 
ja huivimerkit myynnissä itsenäisyys-

Su 19.11. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Kyllö-
nen, kanttori Kajava. 
Kolehti terveyden-
huollon ja elinolojen 
parantamiseen seuran 
työaloilla, Suomen lähetysseura ry. 
Talvirippikoulun oppitunti kirkossa 
jumalanpalveluksen jälkeen.
Ti 21.11. klo 12 Laitasaaren seura-
kuntapiiri rukoushuoneella, Kajavan 
Ossi laulattaa. Klo 18.30 aikuisten 
raamattupiiri srk-talon kappelihuo-
neessa, Pekkala.
Ke 22.11. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, vieraana kehitysvammais-
työn pastori, rovasti Elina Hyvönen. 
Arvonta! Klo 14 hartaus Toivola-ko-
dissa, Pekkala. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen.
To 23.11. klo 13 hartaus Päiväkes-
kuksessa, Tuula Väänänen. Klo 19 
lähetysilta Raija ja Martti Väliaholla, 
Viskaalintie 76, Heikkinen.
Kuorot: Ke 22.11. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa sekä torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Varhaisnuoret/nuoret: Yökahvila 
la 18.11. klo 19-23 yläasteen tiloissa. 
Raamattupiiri nuorille ja rippikou-
lulaisille su 19.11. klo 12-13 srk-talon 
alakerrassa. Saa merkinnän rippikou-
lukorttiin. Koulupastoripäivystys to 
23.11. klo 10.45-12.15 yläasteella ja 
lukiolla. Nuortenilta to 23.11. klo 18.-
19.30 srk-talon alakerrassa. Päivystys 
nuorisotoimistolla perjantaisin klo 
14-16 ja maanantaisin klo 10.40-12.15, 
puh. 533 1201 tai nuorisotyönohjaajat 
Tuula Väänänen, puh. 040 524 6534 
ja Rainer Väänänen, puh. 040 585 
1057. 
Rippikoulut: Kesä I- rippikoulun 
teemallinen nuortenilta pe 17.11. 
klo 18-19.30 srk-talon alakerrassa. 
Talvirippikoulun oppitunnit la 18.11. 
klo 10-14 srk-talossa sekä su 19.11. 
kirkossa, alkaen jumalanpalveluksella 
klo 10, jonka jälkeen oppitunti.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 21.11. klo 12, Kajava.
Rauhanyhdistys: Pe 17.11. klo 19 raa-
mattuluokka ja ompeluseurat ry:llä. La 
18.11. klo 19 nuortenilta Laitasaaren 
ry:llä. Su 19.11. klo 12 pyhäkoulut: kk 
M. Toljamo, Korivaara Pekkarinen, 
Pälli J. Pitkänen, Suokylä Räisänen. Klo 
17 seurat ry:llä. Ma 20.11. klo 18 päivä-
kerho. Ke 22.11. klo 10 perhekerho.
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 18.11. 
klo 11-12.30 päiväkerho. Klo 19 nuor-
tenilta ry:llä. Su 19.11. klo 12 ja klo 18 
seurat ry:llä.
Kastettu: Jere Mikael Määttä, Lenni 
Miko Eelis Kemppainen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Lapsi- ja perhetyö 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyö: ks. 
erill. ilm. Oulunsalo 
-lehdestä!
Raamattupiiri ko-
koontuu maanantai-
sin klo 18, seurakuntatalon kerho-
huoneessa. 
Seurakuntakerho seurakuntatalolla  to 
16.11. klo 11. Lahja Rautiola. Vieraana 
dirc.mus Pentti Yletyinen 
Hartaustilaisuus Teppolassa to 16.11. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Messu kirkossa su 19.11. klo 10, Minna 
Salmi.
Perhekirkko/Hiljaisuuden messu su 
19.11, klo 17, Vesa Äärelä.
Herättäjäseurat su 19.11. klo 18.30 
Kempeleen Kokkokankaan seurakun-
takodissa.
Limingan rovastikunnan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan Yhteisvas-
tuu 2007- koulutusilta.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
22.11. klo 13.30, Päivi Pulkkinen.
Seurakuntakerhon retki to 23.11. Läh-

To 16.11. klo 10 per-
hekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 
14 kokkikerho ker-
hohuoneella.
Su 19.11. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Ilkka Tornberg, kolehti 
Suomen Lähetysseuralle, terveyden-
huollon ja elinolojen parantamiseen 
seuran työaloilla.  
Ma 20.11. klo 10 perhekerho srk-
talossa (pienten ryhmä). Klo 17.30 
lähetysilta srk-talolla, kahvittelua, 
lähetysaiheista ohjelmaa, arpomista 
jne. Tule mukaan! Tulot Soilin tuke-
miseen. 
Ti 21.11. klo 10-11.30 3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuoti-
aiden päiväkerho kerhohuoneella. 
Ke 22.11. klo 10-12 5-vuotiaiden 
päiväkerho kerhohuoneella. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 14 
kokkikerho kerhohuoneella.  Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitukset  
srk-talolla. Klo 19 palvelujohtokun-
nan kokous kerhohuoneella.  Huom! 
Virasto suljettu tänään! 
To 23.11. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä).
Partio toimii tuttuun tapaan.
Diakonissa: parhaiten tavoitat Mar-
jon puhelimitse, p.387 512  tai  045 
638 1973. 
Joulupakettikeräyksemme Moldovan 
ja Romanian lapsille on nyt päättynyt 
ja reilut 30 pakettia lähtee meiltä 
matkaan! Suurkiitokset kaikille lah-
joittajille!! Keräyksen myötä tuli paljon 
kyselyjä käytettyjen puhtaiden ja ehjien 
vaatteiden ja lelujen lahjoittamisesta. 
Otamme niitäkin mielellämme vastaan 
ja annamme niitä sitten eteenpäin mm. 
lumijokisiin lapsiperheisiin. Lisätietoja 
Marjolta.
Ti  21.11. klo 17.30 Yhteisvastuu 2007 
-koulutusilta Oulunsalon seurakun-
tatalolla. Tietoa ensivuoden Yv-kerä-
yksestä. Jos haluat mukaan ja tarvitset 
kyytiä, niin ilmoittaudu Marjolle. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.11 klo 19 
raamattuluokka J Kiviahteella. Su 
19.11 klo 12 pyhäkoulu I =Pernu II=I 
Kämäräinen III=K Karjula. Päiväkerho 
ry:llä klo 17.30-19 II ke 22.11 III to 
23.11. To 23.11 klo 13 varttuneiden-
kerho Lahdenperällä.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, pastori 045 630 
6073, suntio 045 630 6081, diakonissa 
045 638 1973, talouspäällikkö 045 
630 6082. Kotisivu: http://lumijoki.
seurakunta.net 
Kastettu: Meiju Helena Vanhala. veroprosentti ennallaan

Lumijoen kirkkovaltuusto päätti pitää ensi vuoden tuloveropro-
sentin entisellään eli 1,75 prosenttina.

tutuStu uuteen 
verkkolehteemme

oSoitteeSSa:
WWW.rauhantervehdyS.Fi
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Su 19.11. klo 8.15 
(huom. muuttunut 
aika!) lähtö seurakun-
tatalon pihasta Haa-
pajärvelle Ganander-
juhlaan.
Su 19.11. klo 19 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, liturgia 
Hannu Lauriala, saarna Markku Pikka-
rainen, kanttorina Arja Leinonen.
Ma 20.11. klo 18.30 lasten virsilau-
luilta seurakuntatalolla. Kahvitarjoilu! 
Vapaaehtoinen kahviraha lapsikuoro-
työn hyväksi.
To 23.11. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa.
Su 26.11. klo 19 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Olavi Palovaara ja Eeva 
Varonen.
Kuorot: To 16.11. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 22.11. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat ja klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla. To 23.11. klo 19 
kirkkokuoro Rantsilan Laulu seura-
kuntatalolla.
Huom! Seurakunnalla on tiernatytöt 
ja tiernapojat! Molempia voi saa tilata 
Arja-kanttorilta, puh. 044 518 1151. 
Minimitaksa 20 euroa.
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12 perhe-
kerho Pallerot Nuppulassa.  Ke klo 10-
12 Nuppukerho 3-4 v Nuppulassa. Pe 
10-12 Nuppukerho 5 v Nuppulassa.
Tulossa: Pe 24.11.kaikenikäisten seu-
rakuntaretki Rovaniemelle. Reissun 
hinta aikuisilta 50 e ja lapsilta 25 e 
(hinta sisältää kyydin, lounaan ja pää-
syliput Arktikumiin ja Santa Parkkiin). 
Lähtö torilta klo 7 ja paluu noin klo 22. 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.11. 
mennessä virastoon, p. 250 143 (ma-ti) 
tai Eeva-Liisalle, p. 044 518 1171.
To 30.11. klo 16-20 jouluaskartelu- ja 
kirppisilta seurakuntatalolla. Pöytäva-
raukset virastoon, p. 250 143 (ma-to). 
Pöydän hinta 2 euroa.
Su 3.12. jumalanpalveluksen jälkeen 
omaishoitajien ja hoidettavien yh-
teinen joulujuhla seurakuntatalolla. 
Ilmoittautuminen ruokailua varten 
kirkkoherranvirastoon 29.11. men-
nessä, puh. 250 143 (ma-to).
Su 3.12. klo 19 advettivesper Rant-
silan kirkossa, mukana Siikalatvan 
kirkkokuorot. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.11. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Su 19.11. klo 
18.30 seurat seurakuntatalolla, Markku 
Pikkarainen.
Kuollut: Reino Henrik Stefanius, 
70 v.
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan tapahtumakalenteri: 
http://evl.fi/rantsila. Seurakuntavaalit: 
http://evl.fi/vaalit.

16.- 24.11., Eija 21.- 29.11., Risto-pappi 
kurssilla 21.-23.11.
Rauhanyhdistys: Pe 17.11. klo 19 
Vaala, Utajärvi ja Kestilä: aviopuoli-
soidenilta ry:llä, alustajana Erkki Piri. 
Su 19.11. klo 12 seurat ry:llä, Seppo 
Konttila, Timo Mauno. Pe 24.11. klo 
19 leirikeskusilta.
Kuollut: Seppo Sulevi Karjalainen 45v, 
kirj. Helsingissä.
Kastettu:  Janne Tapio Karppinen.
Vihitty:  Raimo Juhani Karppinen ja 
Riitta Maarit Rahikkala

Piippola 
To 16.11. klo 16 tyt-
tökerho.
Su 19.11. klo 12 sa-
najumalanpalvelus, 
Piri, Määttä. Kolehti 
terveydenhuollon ja elinolojen paran-
tamiseen  seuran työaloilla, Suomen 
Lähetysseura ry.
Ma 20.11. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro, klo 16.30 Leske-
länkerho.
Ti 21.11. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä, klo 14.30 tyttö- ja poi-
kakerho.
Ke 22.11. klo 10 lasten päiväkerho.
To 23.11. klo 16 tyttökerho.
Rauhanyhdistys: Su 19.11. klo 15 
seurat ry:llä.
Tulossa: la 2.12. ostos- ja uintireissu 
Zeppeliiniin ja Zimmariin. Lähtö Piip-
polan kirkonparkkipaikalta klo 9.30. 
Hinta alle 16-vuotiaat 9.50 e, aikuiset 
11.50 e. Alle 8-vuotialla huoltaja muka-
na. Ilmoittautumiset 24.11.mennessä 
Marketalle, p. 0207 109 864.
Kuollut: Raili Marjatta Vatanen e 
Turunen 68 v.

Pulkkila 
To 16.11 klo 10 perhe-
kerho, klo 19 kuoro-
harjoitukset.
Pe 17.11 klo 10 lasten 
päiväkerho. 
Su 19.11 klo 10 sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Piri. Klo 19 
mielenterveysviikon hartaus ja kynt-
tiläkulkue vanhalle hautausmaalle, 
kahvit srk-talossa.
Ti 21.22 klo 10 lasten päiväkerho.
Ke 22.11 klo 12 seurakuntakerho, klo 
16 varhaisnuorten kerho. 
To 23.11 klo 9 päiväkerholaisten 
ja perhekerhon retki Zeppeliiniin. 
Lähtö srk-talolta yhteiskyydillä. Paluu 
klo 13. 
To 23.11 klo 13 Koivulehdon ehtool-
lishartaus. 
Diakoniamyyjäisten tuotto 322 euroa. 
Kiitos jokaiselle lahjoittajalle, mukana 
olleelle ja vaapehtoiselle!
Tulossa: 26.11 Pyhännällä Siikalatvan 
seurakuntien omaishoitajien kirkko-
pyhä. Yhteiskyyti.  
Rauhanyhdistys: pe 17.11.klo 19 
ompeluseurat Hilkka ja Tuomo Haapa-
lahdella. Su 19.11. klo 13 hartausseurat 
Koivulehdossa, klo 13.30 seurat ry:llä
Kuollut: Arola Veikko Tapio 48 v. 

Pyhäntä
To 16.11. klo 11-13.30 
päiväkerho srk-talon 
kh, klo 12 veteraani-
kuoro, klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18 kirkko-
kuoro srk-talossa. 
To 16.11. klo 12 ehtoollishartaus 
Nestorin tuvassa.
Pe 17.11. klo 11 ruskakerhon hartaus 
Tavastkengän koululla Kautto, klo 
17.30 nuorten kuoro srk-talossa.
Su 19.11. klo 12 valvomisen sunnun-
tain messu kirkossa, Risto Tuominen 
ja Unto Määttä, kolehti SLS:n työalojen 
terveydenhuollon ja elinolojen paran-
tamiseen.
Ti 21.11.klo 9 Ennan lukupiirit, Kirk-
kotien vanhustentalojen kh ja klo 11 
Ukonojan kh.
Ke 22.11. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talon kh ja sali, klo 12 varttuneen 
väen kerho  srk-talossa, klo 15-16.30 
sekakerho srk-talon kh ja klo 17.30- 19 
Tavastkengän kerho. 
To 23.11. klo 11-13.30 päiväkerho srkt:
n kh ja klo 12 veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro, klo18 kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: La 18.11. klo 19 seu-
rat ja lauluilta ry:llä, Mikko Kamula. 
Su 19.11. hartaus Nestorissa klo 13.30, 
Mikko Kamula, ja seurat klo 16 ry:llä, 
Arttu Kamula ja Veijo Sydänmetsä.      
Ke 22.11. lauluseurat klo 18.30 Kaisa 

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma, ke  klo 
9-12 ja  pe klo 9-13 kirkkoherra Erkki 
Piri  p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p.  0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p.  0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 0207 
109 878, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207 109 865, Pulkkilan seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850 , 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 870.
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa, p. 
0207109 860.
Pe 17.11. klo 12.45 työtekijäkokous 
Pulkkilan srk-talolla.
Ke 22.11. klo 18 kirkkovaltuusto 
Kestilän srk-talolla
Tulossa: la 25.11. Siikalatvan seurakun-
nan työntekijöille ja lähetystiimiläisille 
vapaaehtoinen hygieniapassikoulutus 
Piippolan srk-kodilla klo 9. Kouluttaja 
elintarvikeneuvoja Maija Ojalehto Pro-
Agria- Oulun Maaseutukeskuksesta. 
Ilmoittautumuset 20.11. mennessä 
lähetyssihteerille, p. 040 538 7238.  
Su 26.11. Siikalatvan seurakunnan  
omaishoitajien kirkkopyhä Pyhän-
nällä  klo 12  jumalanpalvelus kirkossa, 
jonka jälkeen ruokailu ja ohjelmaa  
srk-talolla.
Ma 27.11. Raahen seurakuntakodil-
la seminaari Raahen rovastikunta 
liikkuvan mannerlaatan päällä, semi-
naariin  osallistuvat kaikki Siikalatvan  
seurakunnan työntekijät. Virasto ja 
seurakuntatoimistot suljettu.
To 30.11. omaishoitajien koulutus- 
ja virkistyspäivä Oulaisissa teemalla 
Minä, Sinä ja Me yhdessä arkea jakaen. 
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.

kestilä
Pe 17.11. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Su 19.11. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, Tuominen, 
Määttä. Kolehti Suomen Lähetysseu-
ralle terveydenhuollon ja elinolojen 
parantamiseen seuran työaloilla.
Ti 21.11. klo 10.30 - 13 lasten päi-
väkerho ja  klo15.30-17 sekakerho 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoron 
harjoitukset seurakuntakodissa.
Ke 22.11 10 - 13 ystävänkammari ker-
hokodissa. Klo 15.30 - 17 sudarikerho  
Hannamari ja Marjut. 
To 23.11. klo 12 Mäläskän diakonia- ja 
lähetyspiiri Lakelassa Anja ja Aimo 
Kurkisella.
Tulossa: la 25.11. klo 9 - 14 rippikoulua. 
Su 3.12. klo 10 messu ja seurakunta-
mestari Johannes Holman tehtävään 
siunaaminen, kirkon jälkeen kirkko-
kahvit seurakuntakodissa. 
Lomalla/kurssilla: diakonissa Leena 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 19.11. klo 10, Kuk-
kurainen, Puhakka.
Jumalanpalvelus Kor-
pisen kylätalossa su 
19.11. klo 13.
Pyhäkoulu Suojalinnan kerhotilassa 
su 19.11. klo 12.
Gospelmessu seurakuntakodissa ke 
22.11. klo 18.30, Kyllönen, Piirainen, 
Vox Margarita ja gospelryhmä.
Lähetystyö: Kirpputori  talkootuvassa 
ke 22.11. klo 10-13. Lähetystalkooilta 
Lakarin koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 20.11. klo 18. Mattoarpalis-
toja saa hakea kirkkoherranvirastosta 
myyntiä varten.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 21.11. klo 10-12.
Kuorot: lapsikuoro to 16.11. klo 
17 , kirkkokuoro to 16.11. klo 18, Vox 
Margarita ke 22.11. klo 17.30, Gospel-
ryhmä ke 22.11. klo 16 ja eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 22.11. klo 13.
Nuorisotyö: Oletko kiinnostunut 
laulamaan tulevassa Gospel-messussa? 
Ilmoittaudu siinä tapauksessa pikim-
miten Tiinalle.  
Rönö perjantaina 17.11. klo 18-22.
Gospel-messu keskiviikkona 22.11. 
klo 18.30 seurakuntatalolla.
Ilmoittaudu edustamaan seurakuntaa 
la 2.12.pelattavaan rovastikunnalliseen 
sählyturnaukseen. Turnauksessa on 
kaksi sarjaa: yläasteikäiset sekä avoin 
luokka  (lukiolaiset, ammattikoululai-
set ym.) Turnaus on tarkoitettu kaikille 
ei ammattilaisille. Ilmoittaudu Tiinalle 
tai Markolle.
Rippikoulu: Rippikoulun toiset 
talvitunnit käynnistyvät, lauantaina 
18.11. ryhmä A+B klo 10-13.30 seu-
rakuntatalolla.
Perhekerho seurakuntakodissa  to 
16.11. klo 10-13 ja ti 21.11. klo 10-13 
ja Suvannon koululla to 23.11. klo 
10-13.
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat 
Jongulla Raija ja Pekka Jussilalla pe 
17.11. klo 19. Kurenalan ry:llä om-
peluseurat to 23.11. klo 18 ja seurat 
su 19.11. klo 17, A. Lauhikari ja I. 

Siikajoki

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Pudasjärvi

tö seurakuntatalolta klo 10. Ks. erill.
ilmoitus Oulunseutu -lehdestä!
Messu kirkossa su 26.11. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Tulossa: Lähetystyön joulumyyjäiset 
10.12. Lahjoituksia (käsitöitä, leivon-
naisia, arpajaispalkintoja) voi tuoda 
lähetyssihteerille.
Joululahja merimiehille kerätään loka-
marraskuun aikana. Voit tuoda lahjoi-
tuksena saippuaa, shampoota, mies-
ten/naisten sukkia, hammasharjan, 
hammastahnaa ym. lähetyssihteerille. 
Lahjoituksista kootaan joululahjat ul-
komaalaisille merimiehille ja -naisille, 
jotka viettävät joulunsa rahtilaivalla. 
Lahjoitukset toimitetaan perille Oulun 
Merimieskirkon kautta.
Kastettu:  Saku Petteri Kolehmainen, 
Joose Matias Lappalainen, Matias 
Mikael Leino.
Kuollut:  Lauri Johannes Karpio 82 v.
Salonpään ry:  La 18.11. klo 18 raa-
matunl. 10-12 v Kurunlahdella, klo 
19.30 raamatunl. 13-15 v Kotajärvellä. 
To 16.11. klo 18.30. lauluseurat ry:llä. 
Su 19.11. klo 14 päiväseurat ry, Pekka 
Kinnunen, Pentti Kinnunen.
Oulunsalon kk:n ry: 16.11. klo 14 
seurat  Salonkartanossa Aarno Sassi. 
Su 19.11. klo 12 raamattuluokka I 
ry, raamattuluokka II; Kylänpuoli 
ja Keskikylä, ry, Karhuoja: Antti 
Korkiakoski, Visakoivunkuja 16, klo 
17 seurat, ry, Vesa Jokitalo, Markku 
Seppänen. Ti  21.11. klo 19 lauluseu-
roja kodeissa: Kylänpuoli: Pauli Ojala, 
Punaherukkakuja 3 Karhuoja: Timo 
Määttä, Karhuojantie. Ke 22.11. klo 
13 varttuneitten kerho ry. Pe 24.11. 
klo 18 Madekosken ry:n järjestämä 
sisarpiirin jouluruokailu ry, ilmoit-
tautumiset 15.11. mennessä ry:n 
ilmoitustaululle. 
Umpimähkään leirikeskukseen 
unohtuneita vaatteita voi noutaa 
kirkkoherranvirastosta.
Kirkkoherranviraston uudet auki-
oloajat: ma, ke klo 9-13 ja klo 16-18 
sekä ti, to ja pe klo  9-13.
Seurakuntapastori Lauri Kotila van-
hempainlomalla.

Iso-Heiniemi. Myyjäiset Yli-Livolla 
Petäjärinteellä pe 17.11. klo 19. Lä-
hetysseurat Virtalan koululla Riitta ja 
Matti Hankkilalla ke 22.11. klo 19 ja 
Hirvaskosken koululla to 23.11. klo 19, 
K.Riikola ja K. Toppinen. Käsityöilta 
Sarakylässä Osmo Nurmelalla pe 17.11. 
klo 19 ja lauluseurat Anssi Nurmelalla 
su 19.11. klo 19.
Kastettu: Elias Valtteri Timonen.
Vihitty: Janne Aukusti Huitsi ja Mirja 
Elina Lauri.
Haudattu:  Osmo Aukusti Alatalo 
70 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarven-
seurakunta.fi.

Su 19.11. klo 17 sana-
jumalanpalvelus srk-
talolla. Tanjunen. Seu-
rakunnan rippikoulua 
klo 15-17 srk-talolla, 
klo 18 itsemurhan 
tehneiden muistopäivänä järjestetään 
valtakunnallinen kynttilätapahtuma 
Siikajoen seurakuntatalon pihalla, 
myös Ruukin Psyykeläiset osallistuvat. 

Kynttiläillan järjestää Raahe Psyyke 
ry sekä Siikajoen seurakunta, tilai-
suuden jälkeen kahvit srk-talolla, klo 
19 Pytinkikuoron Joulu loisteesi luo, 
joululevyn -julkistamiskonsertti kir-
kossa. Käsiohjelmia 5 e hintaan ennen 
tilaisuutta kirkon ovella, illan tuotto 
Siikajoen diakonian hyväksi. Järjestää: 
Pytinki-kuoroyhdistys ry. 
Ti 21.11. klo 13 virsihetki Puisto-
lassa.
Ke 22.11. klo 14.15 lapsikuoro srk-ta-
lolla, klo 19.15  kirkkovaltuuston
kokous pappilassa. Kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja valitusosoituksineen 
on nähtävänä 23.11- 30.11.2006 viras-
tossa, viraston aukioloaikoina.
Tulevaa: Su 26.11. klo 18 virsiseurat 
Elina ja Reino Aitalla. Mukana Leila 
Ikonen ja Yrjö Nissinen.
Rauhanyhdistys: To 16.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 17.11. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. La 18.11. klo 
19.30 raamattuluokka Sauli Toppilalla. 
Su 19.11. klo 12 pyhäkoulut Hannu 
Kurtilla ja Timo Savikoskella. Ma 20.11. 
klo 19 vauvailta ry:llä. Ke 22.11. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. To 23.11. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
Kotiseurakunta kiittää kirkollisvaa-
lin innokkaasta osallistumisesta sekä 
lämmin kiitos isänpäivän vastuun-
kantajille.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.

Pe 17.11. klo 10.30 
hartaus Sotainvalidien 
palvelutalolla. Klo 11 
hartaus Eläkeliiton 
kerhossa Temmek-
sellä.
Su 19.11. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. Maaseutu-
väen kirkkopyhä, kirk-
kokahvi srk-talolla. 
Klo 12 sanajumalan-
palvelus Temmeksen 
kirkossa, Isokääntä. Kolehdit tervey-
denhuollon ja elinolojen paranta-
miseen seuran työaloilla, Suomen 
Lähetysseura ry.
Ti 21.11. klo 12.30 seurakuntakerhon 
vierailu Hyvät naapurit-lähetysnäyt-
telyssä Tyrnävän srk-talolla.
Ti 21.11. klo 17.30 rovastikunnallinen 
Yhteisvastuu 2007-koulutus Oulun-
salon srk-talolla. Ilm. 20.11. mennessä 
khranvirastoon.
Ke 22.11. vapaaehtoisten retki Uta-
järvelle. Lähtö klo 17 Temmeksen 
srk-talolta ja klo 17.20 Tyrnävän srk-
talolta. Ilm. 16.11. khranvirastoon, 
puh. 5640 600.
To 23.11. klo 10.30 hartaus Mänty-
rinteellä. Klo 11.30 Murto-Juurus-
suon diakoniapiiri Elma ja Tauno 
Aaltomaalla.
To 23.11. klo 11.30 Ängeslevä-Mark-
kuun diakoniapiiri Maire ja Pekka 
Leinosella.
Pe 24.11. klo 19 Oulun ammattikor-
keakoulun opiskelijoiden kirkkokon-
sertti Tyrnävän kirkossa.
Kuorot: Lapsikuoro to 16.11. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 17.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, ti 21.11. klo 18 
Murron koululla ja to 23.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Varhaisnuorten kerhot: Tyttökerho: 
Tiistaisin klo 17-19 Tyrnävän srk-
talolla. Tiistaisin klo 17-19 Murron 
koululla, perjantaisin klo 17-19 Tyr-
nävän srk-talolla.
Poikakerho: Keskiviikkoisin klo 
16-18 Kirkkomännikön koululla. 
Tyttö-poikakerho: Tiistaisin klo 17-19 
Temmeksen srk-talolla. Keskiviik-
koisin klo 17-19 Murron koululla. 
Keskiviikkoisin klo 17-19 Tyrnävän 
srk-talolla. Torstaisin klo 17-19 Mark-
kuun koululla.
Perheretki Tornioon ja Haaparantaan 
uimaan ja jouluostoksille la 2.12. Lähtö 
Tyrnävän srk-talolta 7.30, paluu Tvälle 
noin 18.30. Retken hinta, 10 e/aik, 7 
e/ 7-14 v, 5 e/2-6 v. Sitovat ilm. 24.11. 
mennessä, puh. 5640 600. Tied. Vellu 
Hietikko, p. 050 343 0303, Eija Salmen-
haara p. 044 737 2615.
Tulossa: Seurakuntakerhon retki Hau-
kiputaalle to 30.11. Lähtö Tyrnävän 
srk-talolta klo 10 ja paluu noin klo 
16.30. Osallistumismaksu 5 euroa/ker-
holainen ja 15 euroa/ei kerholainen. 
Ilm. 23.11. mennessä khranvirastoon, 
puh. 5640 600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 16.11. 
klo 19 uusien laulujen lauluilta ry:llä. 
Su 19.11. klo 16 seurat ry:llä, Jou-
ko Lämsä. Murto: Pe 17.11. klo 19 
lauluseurat Janne Paasolla ja nuor-
tenilta Marjasella. La 18.11. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 19.11. klo 
12 pyhäkoulu Kantolalla, Heikkalalla, 
Lapinkankaalla ja Marjasella, klo 16 
seurakuntapäivä ry:llä.
Kuollut: Helmi Sylvia Margareta Sakko 
s Vikiö 91 v.
Kastettu: Valto Elias Korhonen.

ja Johannes Heikkilällä.
Kastettu: Noora Emilia Turunen.
 

Jakeluhäiriöt/
Jakelukiellot

P. 0207 54 2333 
(arkiSin klo 8-16)

SähköPoSti: 
tilauSPalvelut@kotimaa.Fi
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Jos Aira Hannus saisi 
päättää, kaikenlainen 
syyllistäminen 
lopetettaisiin heti.

t ällä hetkellä Aira Hannus ajat-
telee ensisijaisesti työnsä me-
nettäneitä, koska on Hauki-

putaan työnhakijoiden yhdistyksen 
palkattu työntekijä. Hänen tehtä-
vänään on aktivoida työnhakijoita 
sekä auttaa heitä löytämään ura- ja 
koulutusmahdollisuuksia ja kirjoit-
tamaan hakemuspapereita.

Taidehistorioitsijaksi koulut-
tautunut nainen ymmärtää, mistä 
työttömyydessä, uudelleen koulut-
tautumisessa tai pätkätyöllistymi-
sessä on kyse.

Hän miettii myös, miten voisi 
tuoda virkistystä ihmisten elä-
mään. – Sitä jokainen tarvitsee, 
vaikkei ahertaisi ansiotyössä, Aira 
painottaa.

Syyllistämistä Aira Hannus on 
pohtinut paljon.

– Länsimaisen ihmisen elämän 
perusta on työ. Sillä on ihmeitä-
tekevä voima. Työssä käyvällä on 
työpaikan lisäksi yleensä myös itse-
tuntoa ja rohkeutta. Jos työpaikka 
menee, saattavat jälkimmäisetkin 
hyvät asiat kadota. 

– Kuka on syyllinen? Sekö, jota 
pitkistä yrityksistä huolimatta ei 
ole palkattu uuteen työhön? Moni 
etsii syytä itsestään.

kehua kannattaa

Aira Hannus ei pidä siitä, että asi-
oita yleistetään. Ihmiset ovat per-
soonia ja kokevat asiat eri tavoin. 
Hänen näkee kuitenkin työssään 
ihmisiä, joita pitkäaikainen työt-
tömyys lannistaa.

kenen syy, jos työtä ei ole?

– Jos työnhakija on parin vuoden 
ajan käynyt erilaisia kursseja ilman 
toivetta työpaikasta, uusien tietojen 
ja taitojen hankkiminen alkaa tun-
tua hyödyttömältä. Ihminen lakkaa 
uskomasta kykyihinsä. Tosiasiassa 
nykyelämässä ihmiseltä vaaditaan 
monenlaisia taitoja, joille kannat-
taa antaa arvoa.

– Monen on ihmeen vaikea kehua 
itseään. Siinä yritän tuuppia ihmisiä 
eteenpäin; jokaisella on osaamista, 

– toivon kaikille työttömille tuhatkertaisesti lisää itsetuntoa, aira hannus sanoo.

joka pitää tuoda esiin.
Airalla on tällä hetkellä pari-

senkymmentä asiakasta. Hänen 
työhönsä kuuluu antaa neuvoja 
työhakemusten tekemiseen. Siinä 
voi kulua aikaa, koska asiakkaan 
kanssa samalla puidaan hänen ti-
lannettaan.

Joku asiakas tarvitsee lähinnä 
kuuntelijan. Työttömyydestä ei aina 
ole helppo puhua lähipiirissä, vaik-
ka suomalaiset ovat viime aikoina 

tottuneet kuulemaan ikäviä uutisia 
työpaikkojen lakkauttamisesta.

olen sitkeä
Aira Hannuksen suunnitelmissa 
oli järjestään Haukiputaan työn-
hakijoille virkistävä matka lähei-
seen kylpylään. Matka peruuntui 
lähtijöiden puuttuessa.

– Toisaalta hämmästyin, toisaalta 
ymmärrän.

– Eräs, jota houkuttelin retkelle, 
sanoi suoraan, ettei jaksanut. Liik-
keelle lähtemisessä on oma vaivan-
sa. Tiedän sen itsekin. Uuden asi-
an aloittaminen on haaste, kyn-
nys, joka pitää ylittää, jotta saa it-
sensä toimimaan. Retkelle lähte-
minen on sosiaalinen haaste, Ai-
ra Hannus analysoi.

Hän ei kuitenkaan luovuta. Ai-
ra taitaa jonakin päivänä kaapata 
linja-autoon retkeläisiä eri kyliltä 
ja viedä heidät kylpylään tai vaikka 
Ikean alennusruuhkaan. Arjesta 
poikkeava päivä olisi taattu.

– Olen päättänyt olla sitkeä ja 
miettiä erilaisia keinoja saada ih-
miset liikkeelle.

Sure pois!

Samanlaista sitkeyttä hän suosit-
telee kaikille ihmisille vaikka tie-
tää, että sana ärsyttää monia. Ai-
ran mielestä sitkeys ei tarkoita si-
tä, että joka ikinen päivä yritetään 
uudelleen, käydään läpi samat ku-
viot vaikka työnhaussa.

– Joskus voi syyllistämättä myön-
tää itselleen, että kaikki asiat ovat 
pielessä. Antaa olla. Kohta saattaa 
tulla päivä, jolloin harmauden tilalla 
näkyy valoa ja jaksaa taas ajatella 
asioita uudelleen. 

– Monet tuotekehittelytkin ovat 
tiettävästi johtaneet onnistunee-
seen tulokseen siten, että aluksi 
on syntynyt tukuttain pelkkiä su-
sikappaleita.

Surutyöstä puhutaan, kun ihmi-
nen on menettänyt toisen ihmisen. 
Aira Hannuksen mielestä myös työn 
menettämistä, yritysten epäonnis-
tumista ja asioiden huonoa tilaa 
voi, tai pitää surra aikansa, jottei 
ihminen juutu loppumattomaan 
harmauteen.

Pirkko Paakki
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S eurakuntia halutaan kan-
nustaa pitämään huolta 
kirkkotekstiileistään. Tuore 

opas tarjoaa seurakunnille yleis-
tietoa kirkkotekstiileistä sekä 
niiden käytöstä, säilyttämises-
tä ja hoidosta

Jumalanpalveluksessa näkyviä 
tekstiileitä ovat esimerkiksi alt-
tarivaate, saarnatuolin kirjaliina 
sekä ehtoollismaljaa peittävä 
kalkkiliina. Papin jumalanpal-
velusasuun kuuluu valkoinen 
kaapu eli alba ja kaulalla pidet-
tävä nauhamainen stola.

Messua johtava pappi pukee 
näiden päälle vielä messukasu-
kan. Piispojen asuun kuuluvat 
kuorikaapu, hiippa, piispansau-
va ja risti.

messukasukat 
arvokkaimpia

Seurakuntien arvokkaimpia 
kirkkotekstiileitä ovat messu-
kasukat, joita on säilynyt keski-
ajalta saakka. Vanhatkin kirk-
kotekstiilit voidaan ottaa esille 
tarpeen mukaan.

Tekstiilien värit vaihtelevat 

kirkkovuoden ajankohdan mu-
kaan. Niihin on usein kuvioitu 
kristillisiä vertauskuvia. Yleisim-
piä ovat erilaiset ristit, kreikka-
laiset kirjaimet, karitsa, kala tai 
viinipuu.

– Kirkkotekstiilit julistavat 
osaltaan Jumalan sanaa ja juh-
listavat samalla kirkkotilaa sekä 
jumalanpalvelusta, museoalan 
tutkija Nina Lempa Kirkkohal-

kirkkotekstiilit 
ovat vaalimisen arvoisia

lituksesta sanoo.
– Tekstiilien lisäksi seurakun-

nat ovat vastuussa myös muista 
vanhoista kirkollisista esineistä, 
Lempa muistuttaa.

inventointi kannattaa
Tavoitteena on luoda ajantasai-
nen rekisteri seurakuntien kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaista 
rakennuksista ja esineistä. Kirk-
kotekstiilien kohdalla rekisteröi-
täviä tietoja ovat mitat, materi-
aalit, kuva-aiheet ja värit.

Inventoinnissa tekstiilit valo-
kuvataan ja niiden hankinta- sekä 
konservointitiedot selostetaan 
mahdollisimman tarkasti.

– Inventointi voi tuottaa seu-
rakunnille iloisia yllätyksiä. Hal-
lussa voi olla jokin jo käytöstä 
poistettu kirkkotekstiiliaarre, joka 
kannattaakin nostaa uudestaan 
esille, Lempa kannustaa.

Siikajoen seurakunta 
vaalii vanhaa, arvokasra 
messukasukkaa.

Teologisen alan yliopistollista kou-
lutustarjontaa Oulussa kartoittanut 
selvitys on valmistunut. Selvityk-
sen mukaan Oulussa voidaan suo-
rittaa Joensuun yliopiston teologi-
sen tiedekunnan tutkintovaatimus-
ten mukaisia teologian kandidaa-
tin opintoja merkittävältä osin hyö-
dyntämällä Oulun yliopiston, Ou-
lun avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opin-
tomahdollisuuksia.

Teologisten opintojen laadusta ja 
sisällöstä vastaisi Joensuun yliopis-
ton teologinen tiedekunta.

Aiemmin tänä vuonna julkaistu 
Opetusministeriön teologisen alan 
koulutustarveselvitys ennakoi, että 
teologian maistereita ja myös toh-
toreita tarvitaan lähivuosina jonkin 
verran enemmän kuin heitä tällä 
hetkellä koulutetaan.

Selvityksen laati teologian mais-
teri Kimmo Jaatila.

teologiset opinto-
mahdollisuudet selvitettiin
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TARTU HETKEENTARTU HETKEEN

sanan aika

Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, 

että saisimme viisaan sydämen.

PS. 90:12

Ensi pyhän aiheena on Valvokaa. Kristityn tulisi olla joka hetki valmis lähtemään tästä 
elämästä. Valvominen ei ole voimia kuluttavaa jännitystä vaan turvallista luottamusta 
siihen, että Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen. Päivän psalmi 
on Ps. 90: 1-6, 12-15, 1. lukukappale Ps. 94: 8-15 ja 2. lukukappale 1.Tess. 5: 2-11. 
Evankeliumi on Matt. 24: 36-44.

ensi sunnuntai

Malakian sana sanoo meille, että Jumala 

itse huolehtii meidän tulevaisuudestamme. 

”Sinä päivänä, jonka minä määrään, he 

jälleen ovat minun oma kansani”, sanoo 

Herra Sebaot. Suomen kielen sana ”määrätä” 

on sävyltään autoritaarinen ja komenteleva, 

mutta tässä sen sisältö on myönteinen. 

Jumala ”määrää”, hän siis varmasti huolehtii 

meistä, hänellä on valta jakaa armoaan ja 

hyvyyttään.

PiiSPa eero huovinen
PS. 130:6

tartu hetkeen
Painajaisessa yritämme ehtiä johonkin tilaisuuteen tai kulkuneuvoon, 

mutta emme ehdi. Tilaisuus menee ohi ja juna on lähtenyt.

Valvomisen sunnuntaina Jeesus kehottaa valvomaan ja olemaan val-

miina, ettemme myöhästyisi ja menettäisi tilaisuutta.

Kreikkalainen taiteilija teki muinoin kummallisen veistoksen. Sillä oli 

otsalla runsaasti hiuksia, mutta takaraivo oli paljas. Taiteilija teki veistok-

selle siivet jalkaan. Teosta ihmeteltiin. Mikä oli sen sanoma? Taiteilija oli 

antanut veistokselle nimen Tartu hetkeen. Älä anna tilaisuuden mennä 

ohitse, koska et saa sitä enää takaisin.

Mitä valvominen ja valveilla oleminen tarkoittaa? Millä perusteella toi-

nen ihminen valvoo. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta merkkiä hänen 

toisesta tulemuksestaan ja maailman lopusta. Jeesus otti esimerkin ker-

ran tapahtuneesta ”maailmanlopusta”. Tulvan tullessa vain Nooa lähei-

sineen oli ajoissa arkissa. Sama tulisi toistumaan. Silloinkin Jeesus palaa 

Isän määräämänä aikana. Silloinkin eletään kuten Nooan ajan ihmiset 

”kuin viimeistä päivää”.

Valvomisella Jeesus ei tarkoita jännittämistä ja pelkäämistä. Hän tar-

koittaa epäuskoa, joka on suurin synti. Ihminen ei usko Jumalaan vaan 

elää omaan laskuunsa.

Elämää sanotaan armonajaksi. Elämän aikana Jeesus kolkuttaa jokaisen 

vapaan tahdon sydämen ovea. Tulisi aterioimaan meidän kanssamme ja 

jakamaan elämän kaikkineen. Tartummeko tilaisuuteen?

Valmiita meistä ei tule koskaan. Kaikki perustuu Jeesuksen sovitustyö-

hön. ”Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. 

Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, 

ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaak-

seen ne, jotka häntä odottavat.” (Hepr. 9:27-28.)

Tehkäämme työtä, syökäämme ja nauttikaamme elämästä, jonka olem-

me lahjaksi saaneet. Kerran pimeys on väistyvä, ja juhlahuoneen ovet 

avataan armon kerjäläisille.

leila ikonen
kirkkoherra

tyrnävä
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Pa lv e l u h a k e m i S t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

y h d i S t y k S e t m u u t  S e u r a k u n n at

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

Pa i k k o J a  av o i n n a

o P i S k e l i J a m e n o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

Palveleva puhelin ja sen vuoden 
vanha rinnakkaispalvelu Palve-

leva netti auttavat, jos ahdistaa tai 
kaipaa keskustelukumppania. Pal-
veleva netti ja puhelin ovat Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon ylläpi-
tämiä auttamispalveluita.

Sekä Palvelevan puhelimen et-
tä netin toiminnalle on keskeistä 
luottamuksellisuus ja nimettömyys. 
Päivystäjät ovat sitoutuneet vaitiolo-
velvollisuuteen. 

Palveleva netti ja puhelin ovat 
kirkon tarjoamia palveluja, mutta 
uskonnollisia kysymyksiä käsitellään 
ainoastaan asiakkaan aloitteesta.

Päivystys joka päivä

Palveleva puhelin on avoinna joka 
päivä, myös viikonloppuisin ja juh-
lapyhinä. Puhelin päivystää Oulus-
sa ja Lapissa klo 20-24.

Palvelevan puhelimen numero on 
10071 suomenkielisille ja 0800 19072 
ruotsinkielisille.

Palvelevaan puhelimeen soittaessa 
ei tarvitse esitellä itseään. Keskus-
telu tapahtuu nimettömänä. Luot-
tamuksellisuuden varmistamiseksi 

Palvelevassa puhelimessa käytetään 
vain sellaisia puhelinlaitteita, joissa 
ei voi tunnistaa soittajan puhelin-
numeroa.

Päivystäjät ja toimivat myös nimet-
töminä. Päivystäjät ovat tehtävään 
koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon 
työntekijöitä. Oulussa vapaaehtoisia 
on hieman yli 40.

Keskustelukumppani ei tyrkytä 
omia neuvojaan, vaan soittajaa tue-
taan löytämään itse elämäänsä par-
haiten sopivia ratkaisuja. 

yksinäisyys ahdistaa

Palvelevaan puhelimeen soittamisen 
syyn ei tarvitse olla suuri tai dramaat-
tinen. Soittaa voi, kun kaipaa kuun-
telijaa ja keskustelukumppania.

– Yleisimmät syyt soittaa Palve-
levaan puhelimeen ovat yksinäisyys 
ja läheiset ihmissuhteet, Oulun seu-
rakuntayhtymän diakoniatyöntekijä 
Heikki Kaikkonen kertoo.

– Teema on maailmanlaajuinen ja 
näkyy kaikissa maissa, joissa Palveleva 
puhelin toimii.

Lankapuhelimesta soitettaessa pu-
helu maksaa paikallispuhelumaksun 

Puhelin ja netti auttavat anonyymisti
verran. Matkapuhelinta käytettä-
essä laskutusperusteena ovat oman 
operaattorin puheluhinnat. Mat-
kapuhelimesta soittavan on lisättä-
vä puhelinnumeron 10071 alkuun 
suuntanumero 08. 

netti uutena tukena

Palvelevan puhelimen rinnakkaispal-
velu Palveleva netti julkistettiin evl.fi 
-sivuston avaamisen yhteydessä ad-
venttina vuosi sitten. Palvelevaan net-
tiin voi lähettää nimettömänä ja luot-
tamuksellisesti viestin. Niihin vasta-
taan viiden päivän kuluessa. Mikäli 
asia on kiireellinen, voi soittaa Pal-
velevaan puhelimeen.

Palvelevassa netissä luottamuksel-
lisuuden aste on korkea. Käyttäjäksi 
rekisteröityviltä ei kysytä nimeä, säh-
köpostiosoitetta eikä mitään muita-
kaan sellaisia tietoja, joiden perus-
teella henkilö voitaisiin tunnistaa. 
Nimimerkin ja salasanan jokainen 
käyttäjä muodostaa itse. Palvelevan 
netin vastaajat näkevät viestin yhte-
ydessä ainoastaan lähettäjän nimi-
merkin. Palvelevan netin käyttö on 
maksutonta.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /

Myllyojan 

Maikkulan

K
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Uusia kasvisherkkuja. Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.

OULUN AINOA KASVISRUOKALA
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 11-15. Lauantaisin Kirkkolounas klo 12-14. Tervetuloa!


