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Valtio patistaa kuntia lain voimalla liitty-
mään yhteen. Kirkkolaki puolestaan sanoo, 
että kuntajaon muutos aiheuttaa vastaavia 
muutoksia myös seurakunnissa.

Seurakunnat eivät voi tältä kehityk-
seltä ummistaa silmiään, vaikka kuinka 
kirvelisi.

Viime vuosina seurakuntajaon muutoksista 
suurin osa on tehty seurakuntien omista 
tarpeista johtuen. Jatkossa kuntarajojen 
myllerrykset pakottavat seurakuntia teke-
mään yhä enemmän myös oman tahdon 
vastaisia päätöksiä.

Tässä vaiheessa olisi tärkeätä etsiä muu-
toksista myös mahdollisuuksia ja varmis-
taa, että hankkeet seurakuntajaon muut-
tamiseksi eivät olisi ristiriidassa kuntajaon 
muutosten kanssa.

Kuntien ja seurakuntien päättäjien sekä 
virkamiesten pitää istua säännöllisesti sa-
mojen pöytien ääreen, jotta pappilat ja 
kunnanvirastot olisivat tietoisia toistensa 
tulevaisuudensuunnitelmista.

Monilla paikkakunnilla samoja ihmisiä 
istuu sekä kunnanvaltuustossa että kirk-
kovaltuustossa. Liian helposti luotetaan 
tiedon kulkevan riittävästi heidän väli-
tyksellään. Tällöin viestin viemisestä ei 
ole kukaan vastuussa.

Muutamissa kunnissa onkin jo ehtinyt 
syntyä kiusallisia tilanteita, kun kunnan ja 
seurakunnan päättäjät ovat yhtäaikaa hai-
kailleet liitoksia eri ilmansuuntiin toistensa 
aikeista tietämättä tai välittämättä.

Kun kuntia liitetään yhteen, esiin nou-
sevat monet tunnepitoiset seikat. Rii-

j eesus ei koskaan ollut nelikymppi-
nen. Hänen elämänsä maan pääl-
lä päättyi ennen sitä.  Ehkä siksi 

nelikymppisyys tahtoo unohtua.
Mutta onneksi on Mooses. Hän vasta 

aloitteli pohtimaan elämänsä tehtävää 
ja tarkoitusta siinä iässä. Ja pohtimi-
seenkin hän käytti 40 vuotta.

Meillä on opittavaa häneltä, vaik-
ka vuosia ei siihen menisikään niin 
pitkään.

Me nelikymppiset olemme  ikäryh-
mä, jotka olemme saapuneet keski-
matkan krouviin. Olemme jo asettu-
neet  aloillemme. Lapset ovat yleensä 
kasvaneet vähän isommiksi, asunnot 
on usein hankittu ja työelämässäkin 
näkyy yleensä se, mihin rahkeet riit-
tävät tai eivät riitä.

Jos elämme parisuhteessa, sekin on 
onnen lisäksi kokenut jo ainakin kaksi 
arkista päivää.

Me nelikymppiset kävimme pääosin 
rippikoulumme leirillä ja totuimme 
laulamaan kitaran säestyksellä nyt vii-
sikymppisiä Simojokea ja Löyttyä.

Monella ensimmäiset lapset ovat 
käyneet rippikoulunsa. Moni neli-
kymppinen palaa muistoissaan nuo-
ruuteen ja miettii, mikä olisi  hänelle 
aikuisen luonteva tapa miettiä elämää 
ja uskoa.

Kauan sitten kuulin vii-
saan tuntuisen ajatuksen, 
että rippikoulun tai jonkun 
vastaavan voisi pitää neli-
kymppisille.

Mielessä on kysymys, tarjoaako seu-
rakunnan elämä sellaisia mahdolli-
suuksia, joissa me tämän ikäiset voi-
simme miettiä elämää ja uskoa yhdes-
sä toisten kanssa. Nelikymppiset ovat 
kuitenkin jo nähneet elämää ja koke-
neet monia iloja ja kipuja, joita nuo-
rempana ei vielä ollut aikaa pysähtyä 
pohtimaan.

Vieraita meille eivät myöskään 
ole elämän kulku toisella puolella 
maailmaa eivätkä rajalliset – mutta 
silti todelliset – mahdollisuutemme 
vaikuttaa siihen. Ja elämää on vielä 
puolet edessä...

Jos olet iältäsi tai mieleltäsi neli-
kymppinen, haastan sinua mietti-
mään, mitkä ovat ne kysymykset, 
jotka sinua askarruttavat juuri tässä 
elämänvaiheessa.

Vai onko ikävaihe tuonut mitään 
uutta mieleesi? Miten asioita mietit, 
ihan yksin, yhdessä jonkun kanssa vai 
seurakunnan tilaisuudessa?

Mitä toivoisit seurakunnilta ja mi-
tä olisit valmis tekemään toiminnan 
hyväksi? Näitä asioita voitte myös olla 
yhdessä miettimässä tapahtumassa, 
joka järjestetään ensi vuoden alussa. 
Kädessäsi oleva lehti on valveutunut 
ja ajan hermolla, joten se varmas-

ti kertoo lisää tulevina 
viikkoina.

Mooses johtaa meitä 
nelikymppisiä eräleir... 
erämaahan!

julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSN 0356-2840
 Perustettu 1907
Kustantaja Suomen Kirkko-mediat oy
Levikki n. 108 000, 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

matti Laurila, hiippakunnan lähetyssihteeri

Päätoimittaja Pauli Juusela kirjoittaa 22.11. 
Vantaan Laurissa, että kirkko ja Suomessa 
toimivat islamilaiset yhteisöt ovat käyneet 
keskinäistä vuoropuhelua jo kymmenen 
vuoden ajan, mutta hyvä uutinen ei ole 
tiedotusvälineitä kiinnostanut.

– Uskontojen väliset neuvottelut ovat 
ylätason prosesseja, enin osa kohtaamisesta 
tapahtuu arkipäivässä. Siinä eri tavalla us-
kovat ihmiset elävät yleensä sovussa. Tästä 
media voisi kertoa nykyistä enemmän, mi-
käli se on kiinnostunut tarjoamaan maail-
masta totuudenmukaisen, eikä sensaatio-
hakuisen kuvan.

Siionin Lähetyslehdessä 12/2006 Tuomas 
Hänninen kysyy, mitä tämän päivän isän-
maallisuus merkitsee. 

– Isänmaallisuus on asenne. Esikuviam-
me ovat sotaveteraanit ja heidän uhrautuva 
taistelunsa maamme itsenäisyyden puolesta. 
Tämän päivän isänmaallisuus perustuu edel-
leen kristillisiin perusarvoihin. Rehellisyys, 
luotettavuus, uskollisuus ja Jumalan pelko 
ovat arvoja, joita seuraa oikea asenne myös 
lailliseen esivaltaan. Vaikea on ajatella veron-
kiertäjää isänmaalliseksi tai avionrikkojaa 
todelliseksi isänmaan rakentajaksi. Onko 
petturuus esivaltaa ja läheisiä kohtaan tä-
män päivän ”rintamakarkuruutta”?

Leif Nummelan sanoo 23.11. Uusi Tie -
lehdessä, että ajan hengen vaatimuksiin 
mukautuminen näivettää kirkon.

– Tuoreet tutkimukset Ruotsista ja mo-
nesta muustakin maasta osoittavat, että 
liberalisoituvat kirkot kaikkialla menettä-
vät jäseniään. Esimerkiksi Ruotsin kirkon 
jäsenmäärä on tällä vuosikymmenellä vä-
hentynyt jo noin 300.000:lla. Ellei trendi 
muutu, Ruotsin kirkosta poistunee seu-
raavien kymmenen vuoden aikana 1,5–2 
miljoonaa jäsentä.

Kirkossakäyntiprosentti laski vuosien 
1981–2000 välisenä aikana 14,5 prosentista 
6,2 prosenttiin Ruotsin väestöstä. Tätä voi 
verrata esimerkiksi konservatiivisen Puolan 
kirkossakäyntiprosenttiin, joka on noin 40 
prosenttia kansasta.

– Näiden lukujen sanoma on selvä. 
Liberaali kristillisyys vesittää kristillisen 
uskon ja tyhjentää kirkot. Siitä huolimat-
ta, että puhutaan paljon tämän päivän 
ihmisen tavoittamisesta, uusia ihmisiä ei 
tavoiteta, vaan entisetkin menetetään. Ne 
kirkot ja seurakunnat, joilla on opetuk-
sessaan ja julistuksessaan jäljellä eniten 
raamatullista, kristillistä sisältöä, vetävät 
puoleensa tämän päivän etsiviä ja kyse-
leviä ihmisiä.

aatoksia

Nelikymppisten
mooses

toja syntyy niin vaakunoista ja nimistä 
kuin neuvoloiden ja kirjastojen aukiolo-
ajoista. 

Seurakuntajaon muutokseen saattaa liit-
tyä vielä voimakkaampia tunteita. Monil-
le seurakuntalaisille tiettyjen toimintata-
pojen ja symbolien pysyvyydellä on suuri 
merkitys. Mielipiteiden muodostamiseen 
vaikuttavat jopa yksittäiset persoonat ja 
heidän oppiensa vivahde-erot.

Jos seurakunnassa päätetään ryhtyä ra-
jojen ja hallinnon muutoksiin, synnyttää 
se väistämättä kielteisiä reaktioita. Tällöin 
kannattaa miettiä, onko näille tunteille 
sopivia purkautumiskanavia.

Paras tapa aiheuttaa pitkäksi aikaa tyy-
tymättömyyttä ja pahanolontunnetta on 
kriittisen keskustelun vaientaminen.

Kunnille ja seurakunnille sama suunta



3

Toivo paremmasta 
syntyy vain 
inhimillisen 
elämän keskellä. 
Inhimillisyyttä on 
tulla nähdyksi. 

D iakonia-ammattikorkea-
koulun rehtori, YTT Jor-
ma Niemelä on huolis-
saan siitä, että Suomessa 

on asuma-alueita, joilla äänestys-
prosentti on pienempi kuin työt-
tömyysprosentti. Se tarkoittaa, et-
tei työttömillä ole äänitorvea omil-
le asioilleen. He ovat kadottamas-
sa poliittisen valtansa.

Niemelän mukaan asiasta ei tule 
ongelmaa niin kauan kuin köyhät 
pysyvät passiivisina. Vaarana on 
kuitenkin, että köyhyydessä syntyy 
tila populistisille, nationalistisille ja 
rasistisille poliittisille ryhmille.

Pahimpien ennusteiden ei kuiten-
kaan tarvitse välttämättä toteutua. 
Diakonia-ammattikorkeakoulun 
10-vuotisjuhlassa ja Oulun Dia-
konissalaitoksen 110-vuotisjuh-
laseminaarissa puhunut Niemelä 
muistutti, että suomalaiset tietävät 
historiastaan, miten vuosikymme-
niä sitten sodan jälkeen noustiin 
köyhyydestä. 

Keskeistä silloin oli koulutus. 
Kansa ryhtyi sivistämään itseään.

Koulutus kaikkien
mahdollisuudeksi

Jorma Niemelä peräänkuulutti nyt 
samaa lääkettä köyhyyttä, syrjäyty-
mistä ja kaikkinaista osattomuut-
ta vastaan. 

Kyse ei ole kuitenkaan hok-
kuspokkus -tempusta. Nykyinen 
koulutusjärjestelmä ei ole vielä oi-
valtanut kaikkia mahdollisuuksia, 
joilla se tavoittaisi syrjäytymisuhan 
alaiset lapset ja aikuiset. Köyhä 

rahalla ei köyhyyttä ratkaista

kansanosa on vaarassa jäädä paitsi 
koulutuksesta. 

Rehtori vinkkaa esimerkkejä tar-
vittavista muutoksista: kansalais- ja 
työväenopistot ongelmalähiöihin, 
niissä opiskelun tulisi olla työt-

tömille ilmaista. Hän kysyy, eikö 
tukityöllistettynä olemiseen voisi 
työnteon lisäksi kuulua puoli päi-
vää koulutusta.

– Opiskelussa on kyse elämän 
avartumisesta, Niemelä ajattelee.

opinahjojen tulee tulevaisuudessa erityisellä tavalla huomata ne, jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksesta 
syrjään.

Hailuodon seurakunta 
ehdottaa, että 
tuomikapituli perustaisi 
Kempeleen ja Hailuodon 
seurakuntien yhteisen 
kirkkoherranviran.

H ailuoto etsii uudelta tahol-
ta kustannussäästöjä, koska 
suunniteltu seurakuntalii-

tos Oulun kanssa kariutui syksyl-
lä. Hailuodon kirkkoherran Mat-
ti Keskisen mukaan seurakun-
nan vuotuiset menot ovat vähin-
täänkin 60 000 euroa liian suuret, 
ja kyse on nimenomaan henkilös-
tökuluista.

– Yhteinen virka turvaisi Hailuo-
don seurakunnan itsenäisyyden. 
Hailuoto maksaisi osuutenaan 
yhden viidesosan viran kustan-
nuksista, ja Kempele saisi täysipäi-
väisen kirkkoherran 80 prosentilla 
normaalikuluista. Hailuoto voisi 
myös ostaa Kempeleen pappien 
palveluja.

Hailuodolle ja Kempeleelle yhteinen kirkkoherra?
– Kempele hyötyisi järjestelystä 
niinkin, että se välttyisi lähivuosi-
na parin uuden viran perustami-
selta, Keskinen perustelee.

Hailuodon seurakunta säästää jo 
tällä hetkellä 15 000 euroa vuodessa, 
koska sen virastoasiat, taloushallinto 
ja maksuliikenne siirrettiin Oulun 
seurakuntayhtymälle.

Lakia sovellettu

Kahden seurakunnan yhteises-
tä kirkkoherranvirasta säädetään 
kirkkolaissa (KL 6:13). Viran pe-
rustamisesta tai lakkauttamisesta 
päättää tuomiokapituli tilantees-
sa, jossa virka toisessa seurakun-
nassa on tullut avoimeksi. Kem-
peleessä on näin.

Aloitteen viran perustamises-
ta voi tehdä kirkkojärjestyksen 
mukaan (KJ 6:52) seurakunnan 
kirkkovaltuusto tai tuomiokapi-
tuli. Tässä tapauksessa aloite tuli 
Hailuodosta.

Kirkkoneuvos Matti Halttunen 
kirkkohallituksesta toteaa, että la-
ki on voimassa. Sitä on sovellettu 

Porvoon hiippakunnassa Ahvenan-
maalla sekä Tampereen hiippakun-
nassa, jossa Forssa ja Koijärvi saivat 
yhteisen kirkkoherran.

Halttusen mielestä Hailuoto on 
typillinen tapaus. Itsenäisyydestä 
ei haluta luopua, omat rahat lop-
puvat, eikä kirkon keskusrahasto 
pidä seurakuntaa pystyssä. Kei-
noiksi jäävät virkajärjestelyt, mui-
den kuin lakimääräisten virkojen 
lakkauttaminen tai tuloveropro-
sentin nostaminen yli ihmisten 
sietokyvyn.

Kempele yllättyi

Kempeleläisille esitys yhteisestä kirk-
koherranvirasta Hailuodon kans-
sa tuli yllätyksenä. Kempeleessä oli 
henkisesti valmistauduttu kirkko-
herranvaaliin Markku Korpelan 
tultua valituksi Kemin kirkkoher-
raksi lokakuun alussa. Hailuodon 
tuomiokapitulille tekemä aloite an-
nettiin valtuutetuille tiedoksi tois-
sa viikon kokouksessa.

– Suhtaudumme esitykseen va-
rauksellisesti. Kempele on iso ja 

taloudellisilta resursseiltaan hyvin 
toimeen tuleva seurakunta, kirkko-
valtuuston puheenjohtaja Reino 
Laitinen perustelee, miksei Kempele 
tarvitse ulkopuolista tukea.

Kyseinen kirkkolain pykälä tun-
tuu hänestä jäänteeltä menneisyy-
destä, se ei ole realistinen ainakaan 
Kempeleen kohdalla.

Kempeleen kirkkoneuvosto ko-
koontuu 7. joulukuuta antamaan 
kirkkovaltuustolle ehdotuksensa 
lausunnoksi tuomiokapitulille. 
Valtuusto kokoontuu 20. joulu-
kuuta. Laitinen ennakoi neuvos-
ton torjuvan esityksen. Hän myös 
luottaa siihen, että tuomiokapituli 
kunnioittaa seurakunnan hallinto-
elinten päätöksiä.

Kempele haluaa myös itse va-
lita kirkkoherransa. Hailuodon 
tekemän esityksen vuoksi mah-
dollinen valintaprosessi viivästyy 
useita kuukausia.

väliaikainen ratkaisu

Jos tuomiokapituli perustaa seura-
kuntien yhteisen kirkkoherranvi-

ran, kapituli voi myös lakkauttaa 
sen. Toimintamalli saattaisi Matti 
Keskisen mukaan olla lyhytaikainen, 
mutta sen ansiosta voitaisiin tehdä 
hyödyllisiä rakenteellisia muutok-
sia seurakuntahallintoon.

– Kun seurakunta valitsee vaalilla 
kirkkoherran, hän voi olla virassaan 
vuosikymmeniä. Valinta ei ole pu-
rettavissa, Keskinen sanoo.

Hän näkee Kempeleen kannalta 
kiintoisan tulevaisuudenkuvan: 
Kahden seurakunnan kirkkoher-
ranvirka kiinnostaisi varmasti isoa 
joukkoa hakijoita neljän vuoden 
kuluttua hänen jäädessään eläk-
keelle.

Jos Kempele torjuu ehdotuk-
sen, Hailuoto tutkii muita mah-
dollisuuksia. Oulunsalon kanssa 
on tehty yhteistyötä pitkään, eikä 
liittyminen Oulun seurakuntapii-
riksikään ole poissuljettu.

Jos kuntajako tulevaisuudessa 
muuttuu, seurakuntienkin rajat 
muuttuvat. Kuntaliitos yhdistää 
myös seurakunnat.

PirKKo PaaKKi

Hän väittää, että köyhyydessä elä-
vän ajattelumalli tukee sen hetkistä 
todellisuutta ellei siihen esimerkiksi 
juuri koulutuksen avulla onnistuta 
tuomaan toisenlaista maailmaa.

Parhaimmillaan tuohon toiseen 

maailmaan kuuluvat usko, toivo ja 
unelmointi paremmasta. Ne synty-
vät vain vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa, inhimillisessä elämässä.

ajan antaminen
parantaa

Köyhyys on myös diakonian haaste. 
Seurakunnilla on omat mahdolli-
suutensa vaikuttaa siihen, ettei ku-
kaan tunne itseään osattomaksi tai 
peräti kokonaan näkymättömäksi 
nyky-yhteiskunnassa.

Kirkon työntekijöiltä on löydyt-
tävä aikaa ihmisille.

– Voitaisiinko diakoniatyössä 
ajatella, että joskus tehokkainta on 
antaa poskettomasti aikaa, Jorma 
Niemelä kyseli.

Jos sitä ei nyt ole, toimintaa on 
organisoitava uudelleen ellei seura-
kunta halua lisää keskiluokkaistua. 
Se on suuri vaara.

Ihmisten näkemisessä ei ole ky-
se vain ajan antamisesta. Kaikkein 
osattomimman väestön parissa niin 
kirkon diakoniatyön kuin muunkin 
kolmannen sektorin on kehitet-
tävä tiloja, kahviloita ja päivä- ja 
lounaskeskuksia, joissa kohdataan 
ilman perinteisiä auttajan ja autet-
tavan rooleja.

Näihin tiloihin ovet ovat auki 
myös niille, jotka eivät yleensä ole 
tervetulleita ns. normaaleihin ko-
koontumistiloihin heitä seuraavan 
kaaosherkkyyden vuoksi. Tällaisia 
saattavat olla mm. päihdeongel-
maiset.

Niemelä kiteytti juhlaseminaa-
rissa puheensa ajatukseen, ettei 
köyhyyttä ratkaista pelkästään val-
tion koneiston syytämällä rahalla. 
Ihminen ei elä pelkästään leivästä. 
Köyhyyden poistamiseen tarvitaan 
rahan lisäksi niin päättäjien, kirkon-
miesten kuin kaikkien kansalaisten 
sydämen sivistystä – tahto nähdä jo 
lähes näkymättömäksi muuttunut 
osaton ihminen.

riitta HirvoNeN
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Oulujoen kirkossa: Su 3.12. 
klo 10 messu, toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Riitta Kentala, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
avustaa lapsikuoro.
Itsenäisyyspäivä ke 6.12. klo 9.45 
kunnianosoitus sankarihaudal-
la, puhe Pentti Kortesluoma, 
Pohjana Sotilassoittokunta.
Ke 6.12. klo 10 jumalanpal-
velus, saarna Ilkka Mäkinen, 
toimittaa Pertti Lahtinen, Ou-
lujoen kirkon kamarikuoro, 
vaskiryhmä.
Ke 6.12. klo 19 messu, toimit-
taa Pertti Lahtinen, saarna 
Vesa Jokitalo, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 3.12. klo 12 sanaju-
malanpalvelus,  toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.

Oulun tuomiokirkossa:Su 
3.12. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa An-
na-Mari Heikkinen, kanttorina 
Raimo Paaso, Katedraalikuoro. 
Kolehti KUA:lle. Radio Pooki.
Su 3.12. klo 15 Lasten advent-
tikirkko, tilaisuus tarkoitettu 
erityisesti kuluneen vuoden 
aikana kastettujen lasten per-
heille. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Hanna 
Savela.
Ke 6.12. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Ari-Pekka 
Metso, avustaa Jyrki Vaaramo, 
kanttorina Raimo Paaso, Poh-
jan Laulu. Kolehti hengelliseen 
työhön sotainvalidien keskuu-
dessa. Klo 9.45 kunnianosoitus 
vapaussodan muistomerkillä.
Intiön seurakuntakodissa su 
3.12. klo 16 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarnaa Hannu 
Kippo, kanttorina Henna-Ma-
ria Harju.

Kastellin kirkossa: Su 3.12. klo 
10 perhemessu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustavat Mervi 
Keskinen, Auli Kipina ja Riitta 
Yliluoma, kanttorina Ilkka 
Järviö. Karjasiltakvartetti. Mu-
kana päiväkerholaiset. Kolehti 
KUA:lle.
Su 3.12. klo 18 Adventtigospel-
messu, toimittaa pastori Juha 
Vähäkangas, avustaa nuoriso-
työnohjaaja Paula Rosbacka, 
musiikki Karjasillan gospel-
ryhmä  Esa Rättyän johdolla. 
Teejatkot seurakuntasalissa.
Ke 6.12. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Juha Soranta. Kelo-
Pojat avustavat. Kolehti hen-
gelliseen työhön sotainvalidien 
keskuudessa Sotainvalidien 
Veljesliiton kautta.
Pyhän Andreaan kirkko su 
3.12. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Petri 
Satomaa, saarna Seppo Vilja-
maa. Mukana Pyhän Andrean 
lapsikuoro. Kolehti ks. Kastelli. 

Lyhtytapahtuma.
Su 3.12. klo 18 Adventtivesper, 
toimittaa Petri Satomaa, kuoron 
johtajana Ilkka Järviö, urkurina 
Sanna Leppäniemi. Karjasillan 
ja Kastellin kirkkokuorot.
Kaukovainion kappelissa su 
3.12. klo 12 messu, toimittaa 
Satu Saarinen, kanttorina 
Juha Soranta, pyhäkoululaiset 
mukana. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Kastelli.
Su 3.12. klo 18 Arabiankielinen 
jumalanpalvelus. 
Maikkulan kappelissa su 3.12. 
klo 12 perhemessu, toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Riitta Piippo. Maikkulan te-
nava- ja lapsikuorot. Kolehti 
ks. Kastelli. 
Tahkokankaan palvelukeskuk-
sessa su 3.12. klo 14 Adventti-
kirkko, toimittaa Elina Hyvö-
nen, avustaa Jonna Kalliokoski, 
kanttorina Riitta Piippo.

Tuiran kirkossa: La 2.12. klo 18 
gospelmessu, toimittaa Helena 
Paalanne. Kolehti Leena Pasasen 
työlle Ilembulan lastensairaa-
lassa.
Su 3.12. klo 10 messu, toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Han-
nu Ojalehto, kanttorina Heikki 
Jämsä, Psalmikuoro. Kolehti 
Mosambikin lasten koulutuk-
seen ja elinolojen parantami-
seen KUA:n kautta.
Su 3.12. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Ke 6.12. klo 10 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Lauri Kujala, 
kanttorina Heikki Jämsä, Typen 
Lauluveikot. Kolehti hengel-
liseen työhön sotainvalidien 
keskuudessa Sotainvalidien 
Veljesliitto ry:lle.

Pyhän Tuomaan kirkossa 
messu su 3.12. klo 12, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Kolehti ks. Tuira.
Su 3.12. klo 15 perheiden 
adventtikirkko, liturgi Riikka 
Honkavaara, avustaa Stiven 
Naatus, kanttori Raakel Pöyh-
täri.
Pateniemen kirkossa su 3.12. 
klo 12 messu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Raili Toppi-
nen, kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Tuiran seurakunnan Naiskuoro. 
Kolehti ks. Tuira klo 10. Diako-
niapiiri järjestää kahvit.
Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 3.12. klo 10 messu, toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Nuortenkuoro. Ko-
lehti ks. Tuira.

30.11.–7.12.2006

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

Itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset ke 6.12.
Klo 9.45  tuomiokirkon kirkkotarhassa Vapaussodan sankarimuistomerkillä.
Klo 9.45  Oulujoen sankarimuistomerkillä.
Klo 11.30  Oulun hautausmaalla sankarimuistomerkillä ja vakaumuksensa puolesta 
 kaatuneiden muistomerkillä.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 1.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 2.12. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 2.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Siionin jouluvirret su 3.12. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Kahvitarjoilu.
Adventtivesper su 3.12. klo 17, 
Oulun tuomiokirkko. Tuomio-
kirkkokuoro, Hanna Savela ja 
Raimo Paaso.
Kristittyjen yhteinen E4-ru-
kousilta su 3.12. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Kaatuneitten Omaiset ma 
4.12. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Seurat ti 5.12. klo 14, Intiön 
Hoivakoti. Puhe Timo Jur-
velin.
Ynnin sävelhartaus ke 6.12. 
klo 16.30, Oulun tuomiokirkko. 
Puhe Martti Pennanen.
Torstain Raamattupiiri to 7.12. 
klo 14, Keskustan seurakuntata-
lo. Sanan alla arkana (Jes. 66).

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 30.11. klo 18.30, Kaukovai-

nion kappeli.
Pe 1.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
Pe 1.12. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
Raamattupiirit:
Ti 5.12. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
To 7.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 7.12. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 7.12. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat: 
Pe 1.12. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pe 1.12. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Hiljainen iltapäivä su 3.12. klo 
15–18, Koskelan seurakuntako-
ti. Hiljaisuutta ja rauhaa joulun 
odotukseen teemalla Saavu, 
valo sydänten. Rukoushetki 
Taize-yhteisön tapaan, ateria, 
laulutuokio ja ehtoollinen. Järj. 
myös Oulun NNKY. Ohjelmasta 
vastaavat pastori Päivi Jussila 
ja toiminnanohjaaja Maarit 
Peltoniemi. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Mukaan on hyvä 
varata villasukat. 
Miesten piiri ti 5.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Petteri Tuulos 
alustaa aiheesta Miten Jumala 

ilmoittaa tahtonsa omilleen?
Raamattupiirit:
To 30.11. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
To 7.12. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävän kamari. Muka-
na Pasi Kurikka.

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 7.12. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

musiikki ja kulttuuri
Faurén Requiem pe 1.12. klo 
20, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Sielunmessu romantiikan 
aikakaudelta kirkkovuoden 
viimeisenä iltana. Kuoro, soi-
tinyhtye ja solistit. Vapaa pääsy, 
ohjelma 8/5 e.
Kaukoidän musiikkia -kon-
sertti to 7.12. klo 19, Madetojan 
sali. Puhallinorkesteri Viventi. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Isänmaallinen joulukonsertti 
ti 5.12. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Petrus Schroderus ja 
Perttu Mathlin (tenori), Maija 
Tynkkynen (urut/piano). Pää-
syliput Stockmannin palvelu-
pisteestä ja kirkon ovelta 23 e.

karjasillan seurakunta

Joulukonsertti Sydämeeni jou-

lun teen ti 5.12. klo 19, Pyhän 
Andreaan kirkko. Vesa Matti 
Loiri ja Madetojan musiikkilu-
kion kuoro. Ohjelma 20 e.
Kirjallisuuspiiri ke 13.12. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 
Jouluisia tunnelmia ja mie-
likuvituksen loistetta! Göran 
Tunströmin Jouluoratorio ja 
John Grishamin Joulua pakoon 
vauhdittavat keskustelua.

tuiran seurakunta

Sibeliuksen joululauluja, sop-
raano Anna Danik su 3.12. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Liput 5 e. 
Jouluinen iltamusiikki, Oamk:
n kirkkomusiikin opiskelijoiden 
kuoro, ma 4.12. klo 20, Pyhän 
Tuomaan kirkko.

OulujOen seurakunta

Joululauluilta la 2.12. klo 20, 
Oulujoen kirkko. Madekosken 
Rauhanyhdistyksen joululau-
luilta.
Kauneimmat joululaulut su 
3.12. klo 13, Turkansaari, Juu-
ruksen pirtti. Juontaa Riitta 
Kentala ja Helvi Pitkänen. 
Hartaus kirkossa klo 12. 
Jouluinen iltamusiikki pe 8.12. 
klo 19, Oulujoen kirkko. Sisa-
rukset Heidi Huhtala (urut) ja 
Annukka Palola (laulu). Vapaa 
pääsy.

Diakonia
Kuppila pe 1.12. klo 13–15, 
Öbergin talo. Huom! Kuppila 
toimii Vapaaehtoisten pysäkin 
tiloissa. Uusia emäntiä etsitään, 
ota yhteys Heikki Kaikkoseen, 
p. 040 502 5010.

karjasillan seurakunta

Muista vanhusta, jolla ei ole 
omaisia! Lahjoituksia otetaan 
vastaan Hiirosenkodin jou-
lupaketteihin Kaukovainion 
kappelilla ma 4.12 klo 9-12.
Kaukovainon seurakunta-
kerho to 30.11. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kammari ti 5.12. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Seurakuntakerho to 7.12. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 4.12. klo 13–14.30, Kauko-
vainion kappeli. Vierailu Tah-
kokankaan kummiosastolle. 
Kokoonnumme Kaukovainion 
kappelille 12.30.

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvit ti 
5.12. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Työttömien ateria ti 5.12. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho to 7.12. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 

Diakoniapiiri ti 5.12. klo 
14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Kokoonnumme pikkujoulu-
tunnelmissa. Vieraana pastori 
Päivi Jussila.

OulujOen seurakunta

Sanginsuun seurakuntapiiri 
ma 4.12. klo 12–13.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Huonesuon kuntopiiri ma 
4.12. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 5.12. klo 12.30, 
Väliaikaistilat. 
Työttömien jouluateria to 
14.12. klo 12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Oulujoen työttömille 
ja heidän perheilleen. Kutsun 
saat oman alueen diakonia-
työntekijän vastaanotolta 11.12. 
mennessä. Ota kutsu aterialle 
mukaan.

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET:
Ystäväilta to 30.11. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Runo-
lan asukkaiden ja kaupungilla 
asuvien kuurojen yhteinen 
ohjelmallinen ilta
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 5.12. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Keskustelukerho ti 5.12. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-

Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.
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kuntakoti. 
NÄKÖVAMMAISET:
Joulujuhla la 9.12. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, alasali. 
Isokatu 17.
PÄIHDETYÖ: 
Naistenryhmä pe 1.12. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 4.12. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Raamattupiiri ti 5.12. klo 
13–14, Öbergin talo. 

Lähetys
karjasillan seurakunta

Lähetyksen joulumyyjäiset la 
9.12. klo 10–13, Kaukovainion 
kappeli. Lounaana puuro ja sop-
pa tai hernekeitto, myynnissä 
jouluisia laatikoita, leivonnaisia, 
käsitöitä. Lahjoituksia otetaan 
vastaan pe 8.9. klo 9-16. Tuotto 
Karjasillan srk:n nimikkolähe-
tystyölle SLS:n kautta.

tuiran seurakunta

Lähetysmyyjäiset la 2.12. klo 
10–12, Tuiran kirkko. Myytä-
vänä hernekeittoa (omat astiat), 
porkkana- ja lanttulaatikkoa, 
joululeivonnaisia, kakkuja, 
afrikkalaisia puutöitä, arpoja 
ym. Tuotto Leena Pasasen työn 
tukemiseen Ilembulan sairaa-
lassa Tansaniassa. Järj. myös 
Ilembulan ystävät. Tervetuloa.

OulujOen seurakunta

Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 4.12. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän kamari 
(väliaikaistilat, Karvarinaukio. 
Ma 4.12. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 
Ma 4.12. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulut:
Su 3.12. klo 12, Myllytulli,Maka
siininkatu 6, kerhohuone. 
Päiväkerhot:
Ma 4.12. klo 12, Heinätorin 
seurakuntatalo.
Perhekerhot:
To 7.12. klo 10–11.30, Intiön 
seurakuntakoti. Itsenäisyyspäi-
vän juhla.

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, muskaria 
ja vetokoira-ajelua (50 sent.). 
Myytävänä leivonnaisia.
Pyhäkoulut:
Su 3.12. klo 12, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. 
Su 3.12. klo 15, Tenavalinnan 
päiväkoti, Oulunsuuntie 148. 
Sarasuontien perhekerho ma 
4.12. klo 10, Kaakkurin toimin-
takeskus. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 3.12. klo 12, Niittyaron seura-
kuntakoti, Kuivasjärven seura-
kuntakoti, Pateniemen kirkko ja 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu su 
3.12. klo 15, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Perhekerhot:
Ti 5.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
To 7.12. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerho to 30.11. klo 9.30, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Perhekahvila ti 5.12. klo 9.30, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotilat. 

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

tuiran seurakunta

Joulupaja ma 4.12. klo 14, 
Pateniemen kirkko. 
Joulupaja ma 4.12. klo 17–19, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Joulupaja ti 5.12. klo 14–16, 
Pyhän Luukkaan kappelin 
kerhohuone. 
Joulupaja ti 5.12. klo 17, Pyhän 
Tuomaan kirkko.

Nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
6.12. klo 14–16, Öbergin talo. 
Nuorten Itsenäisyyspäivän vas-
taanotto. Pukeutumisohjeena 
naisille huivi/hattu ja miehille 
kravatti/mirri, muuten asu 
vapaa.  

karjasillan seurakunta

Sporttikerho to 30.11. klo 
17.30–18.30, Lintulammen 
koulun liikuntasali. Sisäpelejä 
rennossa seurassa.
Nuortenilta Kaakkurissa / Cafe 
Andreas ti 5.12. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Nuortenilta Maikkulassa ti 
5.12. klo 18–19.30, Maikkulan 
kappeli. 

OulujOen seurakunta

Gospelmessu ja isoskoulutus 
pe 1.12. klo 18, Oulujoen kirkko. 
Paikalla Oulujoen nuoria, Esa 
Rättyä, Sirpa Karjalainen ja 
Ilkka Mäkinen. Messun jälkeen 
jatkuu isoskoulutus. 
Yökahvila pe 1.12. klo 20, Myl-
lyojan nuorisotilat. Kahvia, tee-
tä, pelejä ja mukavaa seuraa.
Itsenäisyyspäivän vastaanotto 
Oulujoen nuorille ke 6.12. klo 
17, Myllyojan seurakuntatalo. 
Suomi viettää juhlapäivää. 
Nuoret iloitsevat itsenäisestä 
kotimaasta. Sotaveteraanin 
puhe Jaakko Granlund, kirkko-
herra Paavo Moilasen tervehdys, 
nuorten ohjelmaa. Arvokas 
pukeutuminen.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 30.11. klo 19, Koulukatu 41. 
Hyvä-Paha ihminen, Seppo 
Viljamaa.
Cross Cafe pe 1.12. klo 19–la 
2.12 klo 0.30, Isokatu 11A 
(Tuomiokirkkoa vastapäätä). 
Vapaaehtoisten pyörittämä 
kristillinen nuorten aikuisten 
kahvila.
Nuorten aikuisten joulujuhla 
ja vapaaehtoisten kiitosjuhla la 
2.12. klo 18.30, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Tervetuloa 
kaikki nuorten aikuisten tilai-
suuksiin, iltojen suunnitteluun 
ja toteutukseen osallistuneet. 
Juhlamme jatkuu keskiyöhön 
saakka ja majoitus on varattu 
tarvittaessa. Osanottomaksu 
5 e, vapaaehtoiset ilmaiseksi. 
Lisätietoja Tuulikki Ståhlberg 
040 574 7082 tai Kimmo Kieksi 
050 310 5001. 
OPKOn ilta la 2.12. klo 19, 
Öbergin talo. Kerralla puhtaak-
si, Ari Lukkarinen.
Messu su 3.12. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 3.12. klo 18, Tuiran 
kirkko. 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 4.12. klo 
18.30, Torikatu 9A 32. Rukousil-
ta-teema, yllätysvierailija.
Lutukan raamattupiiri ti 5.12. 
klo 16, yliopiston Tellus-kirjas-
to. Luonontieteitä opiskelevien 

raamattupiiri.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ti 5.12. klo 16.30–18, Öbergin 
talo. Myös uudet laulajat ter-
vetuloa!
Talvitiistai ti 5.12. klo 18–20, 
Öbergin talo. Mukana Ulla Säilä 
ja Ari Savuoja.
Körttiopiskelijoiden joululau-
lelot to 7.12. klo 19, Körttiksellä, 
Nokelantie 46A 16. Siikkareita, 
nuorten veisuja, joululauluja 
ja pipareita.
Rauhan Sanan ilta to 7.12. 
klo 19, Koulukatu 10C. Pik-
kujoulut.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 4.12. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ti 5.12. klo 13, Inti-
ön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 7.12. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 7.12. klo 12, 
Kajaanintie 1. 
Ikäihmisten neuvola to 7.12. 
klo 12.40, Intiön seurakun-
takoti. 

karjasillan seurakunta

Maikkulan eläkeläisten kerho 
ma 4.12. klo 12.30–14, Maikku-
lan kappelin takkahuone.
Kastellin seurakuntakerho to 
7.12. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 4.12. klo 10–11.30, Hintan 
Väliaikaistilat. 
Ti 5.12. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 7.12. klo 12, Nykyrillä. 
To 7.12. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 7.12. klo 14–15.30, Metsolan 
Hovi. 

Kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoro to 7.12. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoro ma 4.12. 
klo 18.30, Kastellin kirkko.
Mieskuoro Weljet ti 5.12. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 
7.12. klo 16–17, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
7.12. klo 16.30–17.15, Maikku-
lan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 7.12. 
klo 17.30–18.30, Maikkulan 
kappeli. 
Projektikuoro to 7.12. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli

muut menot
Hiljaisuuden retriitti 1.–4.12. 
Rokuan leirikeskus. Aiheena 
on Minä kohotan käteni Sinun 
puoleesi. Ohjaajina Katariina 
Pitkänen p. 050 3868677 ja 
Ulla Säilä p. 040 5747129. 
Hinta 62 e. 
Joulumyyjäiset la 2.12. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Madekosken rauhanyhdistyk-
sen joulumyyjäiset.
Naisten ilta ma 4.12. klo 18, 
Öbergin talo. Jouluista yh-
dessäoloa (pieni lahjapaketti 
mukaan).
Puuhakerho ma 4.12. klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huolto-
rakennus. Tehdään puutöitä. 
Tiffany- ja kivikerho ma 4.12. 
klo 18, Pateniemi, Sahanhoita-
jantie 2-4, kerhohuone.
Korukivikerho ti 5.12. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Jouluinen tapahtuma to 7.12. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Tule laulamaan joululauluja 
ja kuuntelemaan joulurunoja. 

Kahvitarjoilu ja arvontaa. Ti-
laisuuden järjestää Puolivälin-
kankaan suuralueen ikäihmiset, 
Puolivälinkankaan kirjasto ja 
Tuiran seurakunta.
PARISUHDE
Pariskuntien itsenäisyyspäivä-
juhlat ke 6.12. klo 15–18, Kastel-
lin kirkko. Klo 15 Tahtojen tais-
tosta tarpeitten tunnistamiseen 
-luento ja parisuhdetyöskentely. 
Klo 16 salaattipäivällinen. Klo 
17 Tahdon! Häämusiikkikon-
sertti. Lastenhoito järjestet-
ty. Ilm. viim. (ilmoita myös 
lastenhoitotarpeesta) olavi.
makela@evl.fi tai tekstiviestinä 
040 7636488.
Rikasta minua! -kurssit 19.–
21.1. Rokuan leirikeskus. Kes-
kitytään suhteen vahvuuksiin 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Juhani Aadolf Hjulberg ja 
Maija-Liisa Harju, Tero Tapa-
ni Kärkkäinen ja Merje Sisko 
Päivikki Hirvonen.
Karjasilta: Juha Olavi Aita-
murto ja Seija Marja Irene 
Auranen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Maija Lilja Emilia Seppänen, 
Viivi Sofia Heikkinen.
Karjasilta: Simo Juhani Ande-
lin, Jose Anselmi Pudas, Joa-
chim Kashmir Patric Kärsämä, 
Olivia Pihla Peppiina Pieninie-
mi, Alina Kaisa Annika Terho, 
Elli Emilia Koutonen, Miranja 
Olivia Käsmä, Aino Ellen Hent-
tu, Jimi Matias Ylikangas, Oliver 
Manu Elmeri Pulkkinen.  
Tuira: Aleksi Johannes Haatai-
nen, Greetta Mari Kinnunen, 
Oskari Johannes Sorvoja, Arttu 
Antero Mikael Suikka, Elias 
Mikael Olavi Kiviharju, Lauri 
Olavi Ahonen, Kalle Aarne 
Ilmari Lahdenperä, Emmi 
Maarit Heikkinen, Isabella Luna 
Kaarina Busk.
Oulujoki: Luukas Verneri 
Eskola, Eemil Kristian Iso-
pahkala, Konsta Markus Olavi 
Kauppinen, Einari Olli Aapeli 
Korpi, Arsi Matias Lehtola, 
Saara Matilda Leppänen, Eeti 
Markus Pöllänen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Einar Jalmari Pyrrö 89 v, An-
na-Liisa Tellervo Elovaara s. 
Salo 58 v. 
Karjasilta: Tatu Kalevi Rauti-
ainen 69 v, Pertti Kalevi Hakala 
56 v, Martti Fredrik Tervo 82 v, 
Kirsti Mirjam Lehto s. Niemelä 
76 v, Keijo Aaro Kontio 65 v, 
Juha Pekka Pyykkö 40 v, Ilta 
Kyllikki Puhakka s. Sarkkinen 
86 v, Aune Inkeri Talman s. 
Grönbacka 82 v, Alpi Alarik 
Siekkinen 92 v.
Tuira: Viljo Johannes Kinnunen 
82 v, Raimo Juhani Halmetoja 
53 v, Ebba Elina Itälahti s. 
Jämsä 88 v.
Oulujoki: Reino Pauli Kalevi 
Karp 70 v.

Kansainvälisyys
English Service su 3.12. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 3.12. 
klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

Su 3.12. klo 13 Turkansaaressa,  
Juuruksen pirtissä, juontaa Riitta 
Kentala ja Helvi Pitkänen. Klo 12 
hartaus kirkossa. 

Seuraavan kerran Kauneimpia 
joululauluja lauletaan la 9.12. 
Kaikki tilaisuudet ilmoitetaan 
Rauhan Tervehdyksessä 7.12.

Kauneimmat 
joululaulut

-yhteislaulutilaisuudet 
alkavat

ja mahdollisuuksiin. Etsitään 
yhteisiä konkreettisia tavoitteita 
ja keinoja niiden toteuttamiseen 
arjessa. Ohjaajina Saila Kukko-
hovi-Jämsä ja Mikko Jämsä. 
Sylikkäin -kurssi on parisuh-
teen seksuaalisuuden rikas-
tuttamisviikonloppu pareille, 
jotka ovat aiemmin käyneet 
Rikasta minua! -kurssin. Oh-
jaajina Aino ja Heikki Kaik-
konen. Ryhmien osallistuja-
määrä on rajoitettu, etusija 
on oululaisilla. Viikonlopun 
hinta 82 e/pari. Sis. ohjelman ja 
täysihoidon. Matkat Rokualle 
kuljetaan omin kyydein. Mo-
lemmista ryhmistä tiedustelut 
ja ilmoittautuminen 15.12. 
mennessä Johanna Kerolalle, 
p. 050 5402 558.

Varhaisnuorten 

Joulupajat   

Maanantaina 4.12.
klo 14–16 Pateniemen kirkko
klo 17–19 Koskelan seurakuntakoti
Tiistai 5.12.
klo 14–16 Pyhän Luukkaan kappeli
klo 17–19 Pyhän Tuomaan kirkko
Maanantai 11.12. 
klo 14–16 Niittyaron seurakuntakoti
klo 17–19 Kuivasjärven seurakuntakoti
Tiistai 12.12.
klo 14–16 Tuiran kirkko
klo 17–19  Rajakylän seurakuntakoti

Yhteinen varhaisnuorten kerhojen joulujuhla 
Pyhän Tuomaan kirkolla 14.12. klo 18–19.30.

Työttömien jouluateriat
Tuirassa

Rajakylän seurakuntakotissa ti 12.12. klo 12. Ateria-
kortteja saa tiistaisin työttömien aterian yhteydessä 
sekä Rajakylän asukastuvalta. 
Pyhän Tuomaan kirkossa to 14.12. klo 12. Ate-
riakortteja 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.
Koskelan seurakuntakodissa pe 15.12. klo 12. 
Ateriakortteja saa Koskelan seurakuntakodilta pe 
1.12. klo 10-11 ja ma 4.12. klo 13-14.

Isänmaan virsien 
ja laulujen ilta 

pe 1.12. klo 18
Oulun tuomiokirkossa  

Mieskuoro Weljet, 
Jorma Kärnä ja 
Raimo Paaso, juontaa 
Jyrki Vaaramo.
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Hiljainen iltapäivä Koskelassa
 

Adventtiaika on odotuksen aikaa. Viikko viikolta valmistaudu-
taan Jeesuksen syntymäjuhlaan. Koskelan seurakuntakodissa 
ensimmäisenä adventtina 3.12. klo 15-18 järjestettävän hiljai-
suuden iltapäivän tarkoituksena on tuoda hiljaisuutta ja rau-
haa juhlavalmisteluihin. Pysähtyminen auttaa raivaamaan ti-
laa joulun ilolle.

Iltapäivä koostuu rukoushetkestä Taizé-yhteisön tapaan, ate-
riasta, laulutuokiosta ja ehtoollisesta. Tapahtuman järjestävät 
Tuiran seurakunta ja Oulun NNKY. Tämän pienen kaupun-
kiretriitin ohjelmasta vastaavat pastori Päivi Jussila ja toimin-
nanohjaaja Maarit Peltoniemi. Hiljaiseen iltapäivään ei ole 
ennakkoilmoittautumista. Mukaan on hyvä varata villasukat.

Su 3.12. klo 10 ensimmäisen adventtisunnun-
tain messu Oulujoen kirkosta, toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarnaa Riitta Kentala, kanttorina 
Lauri Nurkkala, lapsikuoro avustaa.
Su 3.12. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Outi Metsikkö puhuu adventista.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:

Ke 6.12. klo 16.15 Kuusi kanaa tai kaivo joululahjaksi ystävälle! 
Kirkon Ulkomaanavun Oulun varainhankinnan vastaava Martta Les-
kelä kertoo erilaisesta joululahjasta hätääkärsivien hyväksi. Marja 
Blomster haastattelee.
To 7.12. klo 16.15 Ainako vaan hoosiannaa, eli syttyykö kanttori 
vuosi toisensa jälkeen samasta joulunajan musiikista? Marja Bloms-
terin vieraana Raimo Paaso.

Su 3.12. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa las-
tenohjaaja Outi Metsikkö puhuu adventista.
Su 3.12. klo 10 ensimmäisen adventtisunnun-
tain messu Oulun tuomiokirkosta, toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa Anna-Mari Heikki-
nen, kanttorina Raimo Paaso, Katedraalikuo-

ro. Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-ohjel-
ma uusinta, toimittaa Jussi Leppälä Ylivieskasta.
Ma 4.12. klo 17.05 Etappi-ohjelma, Laila Korkiakoski Nivalasta.

r a D i o - o H j e L m at

Sielunmessu päättää 
kirkkovuoden

Karjasillan seurakunnan Kaakkurin alueella toimiva kamari-
kuoro Cantio Laudis kutsuu hiljentymään kirkkovuoden vii-
meiseen iltaan Gabriel Faurén Requiemin ääreen. Perjantaina 
1.12. klo 20 Kaakkurissa Pyhän Andreaan kirkossa, Sulkakuja 
8, alkavassa sävelhartaudessa kuullaan sielunmessun lisäksi J. 
S. Bachin bassokantaatti Ich habe genug.

Illan bassosolistina on Joose Vähäsöyrinki, sielunmessun 
sopraanoaarian laulaa Katja Törmä. Kuoroa ja orkesteria 
johtaa Olli Heikkilä. Soittajisto koostuu oululaisista nuorista 
muusikoista. Sävelhartauteen kuuluu osana myös yhteislaulua. 
Loppurukouksen lukee Petri Satomaa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ohjelmalehtisen hinta on viisi 
euroa.

Kappalainen asetetaan 
virkaan Kiimingissä

Uusi kirkkovuosi aloitetaan Kiimingin seurakunnassa juhlavis-
sa merkeissä sunnuntaina 3.12. Klo 10 alkavassa perhemessus-
sa Kiimingin kirkossa lauletaan Hoosianna -hymniä ja sytyte-
tään ensimmäinen adventtikynttilä.

Kasvatuksen kappalainen Miia Seppänen asetetaan virkaan. 
Virkaan asettamisen suorittaa lääninrovasti Raimo Karvonen. 
Perhemessun jälkeen on seurakuntakeskuksessa kirkkokahvit 
ja Miia Seppäsen tulojuhla.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kolme palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 108 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 280.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA  

Sijoituspaikka Tuiran seurakunta. Kelpoisuusehtona on sovel-
tuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, 
joka kelpoistaa Suomen ev.-lut. kirkon diakonian virkaan.
Palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän A 06 mukaan H28 
– H28a (1 798 – 2 180 e/kk). 

Hakemukset laaditaan ensisijaisesti sähköisesti 15.12.2006 
mennessä osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi > nyt > 
avoimet työpaikat

Postitse saapuvat hakemukset osoitetaan Tuiran seura-
kuntaneuvostolle ja lähetetään ansioluetteloineen (tai CV) 
15.12.2006 klo 16 mennessä, osoite: Oulun ev.-lut. seurakun-
tayhtymä, kirjaamo, PL 122, 90101 Oulu, käyntiosoite: Isokatu 
17. Kirjekuoreen merkintä haettavasta virasta. Hakemuksia 
ei palauteta.

Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi > nyt > avoimet työ-
paikat ja tiimivastaava Irma-Elina Mukari, p. 040 574 7065, 
s-posti: irma-elina.mukari@evl.fi.  

Ma 4.12. klo 19

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus

katolisessa kirkossa, 
Liisantie 2

Toimittaa piispa Olavi Rimpiläi-
nen ja ekumeeninen työryhmä, 
mukana myös metropoliitta 
Panteleimon ja Ivrean katolinen 
piispa Arrigo Millio Italiasta.

Sotaveteraanikuoron 

Joulukonsertti
su 3.12. klo15 Oulujoen kirkossa

Kuoroa johtaa Rauno Rännäli, urut ja sello Annukka Palola, 
solistit Tuomo Malmi ja Olavi Myllykangas. Puhe kirkkoherra 
Paavo Moilanen. 
Oulun Sotaveteraaniyhdistys järjestää bussikuljetuksen. 
Lähtö Järvikioskin pysäkiltä klo 13.45, bussi ajaa perinteistä 
ajoreittiä. 

Vapaa pääsy. 

mobiilivaihde 
seurakunta-
yhtymälle

Oulun seurakuntayhtymä ottaa 
käyttöön mobiilivaihteen. Sen myö-
tä osa seurakuntayhtymän suoris-
ta lankaliittymänumeroista pois-
tuu käytöstä 29.11. Käytöstä pois-
tuvien lankanumeroiden tilalle tu-
lee matkapuhelinnumeroita. Van-
hat matkapuhelinnumerot säilyvät 
ennallaan.

Jos soittaja ei tiedä tavoitteleman-
sa henkilön puhelinnumeroa, hän 
voi soittaa neuvonnan ja vaihteen 
numeroihin. Ne ovat samat kuin 
ennenkin. Seurakuntayhtymän 
vaihde on (08) 3161 300. Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan vaih-
teen eli kirkkoherranviraston pu-
helinnumero on (08) 3161 401, 
Karjasillan seurakunnan (08) 5313 
200, Tuiran seurakunnan (08) 5314 
600 ja Oulujoen seurakunnan (08) 
5313 500. Yhteisen seurakunta-
palvelun uusi puhelinnumero on 
(08)3161 340.

Seurakuntayhtymän työnteki-
jöiden uudet puhelinnumerot ovat 
nähtävillä 29.11. alkaen internetissä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/yhteystiedot.

Seurakuntien tilojen, kuten kirk-
kojen, kappelien ja seurakuntata-
lojen puhelinnumerot poistuvat 
käytöstä. Niiden sijasta voi soittaa 
seurakuntien kirkkoherranvirastoi-
hin, joiden puhelinnumerot ovat 
samat kuin ennenkin.

Jouluradio-kanavan kuuluvuusalue laajenee Oulun 
seudulle saakka. Jouluradio kuului jo viime vuon-
na Oulun alueella digi-tv:n välityksellä, mutta tänä 
vuonna kanava on kaikkien kuultavissa radion taa-
juudella 105,9 MHz.

Jouluradio aloittaa lähetyksensä puolilta öin en-
simmäisen adventtisunnuntain koittaessa Hoosian-
na-hymnillä. Tuona sunnuntaina perinteinen joulu-
hymni kajahtaa taajuudella tasatunnein eri versioina. 
Joululaulut soivat ympäri vuorokauden 1. adventista 
3.12. tapaninpäivän loppuun saakka.

Täysin uutta ovat Jouluradio.fi -nettisivut. Niiltä 
löytyy reaaliaikainen soittolista ja tietoa tutuimmista 
joulusävelistä. Netin kautta Jouluradiota voi kuun-
nella ympäri maailmaa. Sivusto avautuu marraskuun 
loppupuolella.

– Itsenäisyyspäivänä taajuudellamme soi koko päivän 
suomalainen joulumusiikki. Perjantaisin ja lauantaisin, 
parhaaseen pikkujouluaikaan, klo 20 Jouluradiosta 
kuullaan eri versioina Tiernapoikia. Lucian päivänä 
13.12. tasatuntien tehosoitossa on Santa Lucia, tuot-
taja Riitta Kalliorinne esittelee ohjelmistoa.

Hoosianna aloittaa 
jouluradion 
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Korpelalle 
apuraha 

Kirkkohallitus jakaa apura-
hoja vuodelle 2007 yhteen-
sä 205 870 euroa. 

Suurimmat apurahat, joista 
kukin oli suuruudeltaan 11 
000 euroa, saivat Tarja Kor-
pela Oulusta aiheeseen Pari-
suhteeseen, sen puuttumiseen 
tai purkautumiseen liittyvä 
häpeä ja hengellinen elämä, 
Laura Koskelainen aihee-
seen Suomen ev.-lut. kirkon 
yhteiskunnallinen työ vuosi-
na 1966–1985 ja Kari Latvus 
aiheeseen Köyhien Raamattu 
– kokonaisesitys Vanhan tes-
tamentin sosiaalietiikasta ja 
teologiasta köyhyys-teeman 
näkökulmasta. 

Kirkkohallitus myöntää 
vuosittain apurahoja kirkon 
ja eri seurakuntien päätöksen-
teolle ja toiminnan kehittä-
miselle tarpeelliseen kirkon 
ja uskonnollisen elämän se-
kä yhteiskunnan muutosten 
tutkimukseen.

Apurahoja myönnetään ylem-
män korkeakoulututkinnon 
jälkeisiin tutkimuksiin.

Kempele saa 
hallinto-
sihteerin

Kempeleen kirkkovaltuus-
to päätti perustaa seurakun-
taan hallintosihteerin viran 
1.3.2007 alkaen. Viran toi-
menkuvaan sisältyvät joh-
don sihteerin ja hallintosih-
teerin työtehtävät. 

Perusteluina todetaan, että 
hallintotehtävien valmistelu-
työt vaativat huomattavasti 
aikaisempaa enemmän erilaisia 
selvittelyjä. Myös henkilöstö-
hallintoasiat ovat lisääntyneet. 
Lisäksi kiinteistösasioden 
hoitotehtävät, kuten esimer-
kiksi uuden hautausmaan 
perustamisprojekti suunnit-
telusta rakentamiseen, ovat 
haasteellisia..

Kirkkovaltuusto vahvisti 
vuoden 2007 tuloveropro-
sentiksi 1,35.

t aimi Hirvosen kodista nä-
kee, että siellä asuu käsityö-
ihminen. Esimerkiksi lat-
tiamattoja ei erehdy luule-

maan kaupasta ostetuiksi, vaikka 
kangaspuiden jälki on viimeisen 
päälle hyvä. Emännän kädentai-
to näkyy myös seinien posliinin-
maalaustöissä.

Paljon muuta on näkymättömissä. 
Taimi Hirvosen käsistä lähtee kaiken 
aikaa maailmalle paljon kaunista 
ja tuiki tarpeellista. Rouva on yksi 
niistä, joiden sydäntä lähellä ovat 
lämpimiä lapasia tai sukkia tarvit-
sevat suomalaiset lapset tai kunnol-
lista vaatetta verhokseen kaipaavat 
kaukaisen maan pienokaiset.

– Tässä ajattelin itsekkäästi itseä-
ni, Taimi Hirvonen sanoo upeasta 
käsityöstä, joka on vapaalankahuo-
vutuksella tehty pitsimäinen har-
tiahuivi. Hänen arvomaailmassaan 
itsekkyys ei ole kunniassa. Sen sijaan 
työ ja vaivannäkö toisen hyväksi 
ovat osa elämää.

eikö pienellä 
ole mitään ...

– Onko tosiaan niin, ettei pienel-
lä lapsella ole yhtään mitään, Tai-
mi Hirvonen sanoo ajatelleensa, 
kun näki Riitta Heinon Tansani-
asta lähettämän kuvan. Siinä lääkä-
riin tuotu lapsi oli käärittynä nai-
sen uimapukuun.

Häntä liikutti nähdä myöhem-
min toinen kuva. Lapsella oli hänen 
ompelemansa mekko päällä. Oulun 
NNKY:n naisten käsityöryhmä otti 
asiakseen vaatettaa köyhiä lapsia. 
He tekivät vanhasta uutta, loihtivat 
käytetyistä, mutta hyvistä college-
paidoista pikku mekkoja.

Kaikkiin Afrikkaan lähteneisiin 
avustuspaketteihin ei liity saman-
laisia tunnelmia. Taimi Hirvosen 
pitää nauraa muistellessaan, miten 
NNKY:n naiset kääntelivät käsis-
sään voimakkaanväristä, hassujen 
eläinhahmojen täplittämää kangasta; 
mitähän tästä saisi aikaan?

– Lopulta keksimme. Ommel-
laan lapsille shortseja. Ne lähtivät 
Tansaniaan.

ainakin hieman iloa

Nyt Taimi Hirvonen neuloo tytön 
sukkia. Ei mitään saappaisiin so-
pivia, sillä sukanvarsissa kimalte-
lee hauska pörrölanka. 

– Nämä käyvät vaikka yösu-
kiksi. 

Joka vuosi Taimi Hirvonen 
muistaa samaa perhettä pehmeil-
lä lahjapaketeilla. Tehdessään hän 
myös ajattelee lahjan saajaa. Neulee-
seen kutoutuu mukaan lämmintä 
tunnetta.

Sitä saavat osakseen myös vir-
katut ja naisten käsityöryhmälle 
lahjoitetut laput, jotka muuttu-
vat uuteen muotoon. Villaisista 
tulee vanhuksille hartiahuiveja. 
Ne lahjoitetaan Punaiselle Ristil-
le. Puuvillaisista kootaan kenties 
keinutuolin mattoja.

– Ehkä tällä tavoin tulee tuot-
taneeksi jollekulle iloa ainakin 
hetkellisesti.

NNKY:n omiin myyjäisiin naiset 
kutovat kaulaliinoja. 25 metriä loin-
ta kaulaliinakangasta varten odotti, 
että tekijät pääsivät sen kimppuun. 
Puolet on jo valmiina.

– Itse olen kutonut satoja sukkia 

Pehmeä paketti sisältää myös 
lämpimiä ajatuksia

ja lapasia. Yksiäkään en ole myynyt, 
Taimi Hirvonen sanoo.

mattoja vaikka karvoista

Innostus ja taito tehdä käsitöitä on 
Taimi Hirvosen kodin perintöä, sa-
moin ajatus, ettei mitään vanhaa 
kannata heittää hukkaan. Uudis-
tamalla kankaasta tai langoista ja-
lostuu vielä jotakin.

Yksi esimerkki löytyy lattialta. 
– Purin vanhat matot, joihin oli 
käytetty lehmistä harjaamalla ir-
ronneita karvoja, Taimi Hirvonen 
osoittaa pieniruutuisia ruskean ja 
punaisen kirjavia mattoja. Jalan alla 
ne tuntuvat erityisen pehmeiltä ja 
lämpimiltä.

Itse tehdyn neuleen purkami-
nen ja uudelleen kutominen on 
monelle tuttua. Konekutoisistakin 
voi tehdä uutta.

– Niitä käsitellään levyinä, jot-
ka leikataan oikeaan muotoon ja 
ommellaan yhteen. Mikä tahan-
sa kangaspala tai vaate saa uuden 
elämän, kun aikansa mietiskelee, 
Taimi Hirvonen tietää. Häntä 
harmittaa nähdä roskalaatikossa 
kulumattomia vaatteita.

Käsikin pitää työstä

– Etkö voisi joskus istua hetken 
tekemättä mitään, Taimi Hirvo-
sen puoliso Veikko kysyi joskus. 
Ei kysele enää, hän tietää, että vai-

mon mieli palaa uusiin töihin ja 
saa virkistystä suunnittelusta ja to-
teuttamisesta.

- Suurtalouskeittiön töissä kipe-
ytynyt käteni leikattiin ja saattaa 
edelleen joskus vaivata. Mutta pieni 
liike tekee sille hyvää. Urakkatyön 
lääkäri on kieltänyt, Taimi Hirvo-
nen kertoo. 

Yksi isohko työ on saanut muo-
tonsa hänen päässään ja odottaa 

rantsila 
nostaa 

veroprosenttia
Luterilaisen seurakunnan 
jäsenten maksama kirkol-
lisveroprosentti nousee 14 
seurakuntataloudessa en-
si vuonna. 

Veroprosentti nousee esi-
merkiksi Rantsilassa 1,75 pro-
sentista 1,85 prosenttiin eli 
0,10 prosenttiyksikköä.

Taivalkoski korottaa vero-
prosenttia 1,50:stä 1,65:een ja 
Utajärvi 1,75:stä 1,95:een.

Kirkollisveroprosentin 
keskiarvo tulevana vuonna 
on 1,33 prosenttia kuten 
kuluvanakin vuonna.

aloittamista. Toinen lapsenlapsis-
ta, juuri koulunsa aloittanut poika 
ihastui serkkutyttönsä saamaan 
tilkkupeittoon ja halusi sellaisen 
itselleenkin.

– Älä tee siihen kukkia. Tee vaikka 
minun kuva, kuului toivomus. Ja 
se toteutuu. Isoäiti on jo löytänyt 
mallin, jonka mukaan peitto syntyy 
lapsen jouluiloksi.

PirKKo PaaKKi
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Hauskat sukat taimi Hirvonen käärii lahjapakettiin.

Haarukkapitsiä saa 
vanhalla menetelmällä 
virkkaamalla.

vapaalankahuovutus 
on suurta muotia.
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m ielikuviaan kirkkokuorolaisis-
ta kannattaa välillä tarkistaa ja 
monipuolistaa. Ylikiiminkiläi-
nen Hannu Pasanen on reilusti 

alle viisikymppinen, eikä hän ole lainkaan 
Ylikiimingin kirkkokuoron nuorimmainen. 
Kirkkokuoroissa on siis muitakin kuin har-
maahiuksisia laulajia.

Autoliikkeen varaosamyyjän näkee mie-
lessään helpommin pelaamassa työporukan 
sählyä kuin avaamassa ääntään seurakun-
tatalolla. Pasasen torstai-iltaan kuuluvat 
kuoroharjoitukset ja heidän kodissaan 
kuulee laulua adventin aikana joka päivä. 
Isä harjoittelee.

Kuoromiehen joulukuu on mahdoton lais-
kalle laulajalle. Ensin ovat itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet, sitten alkavat Kauneimmat 
joululaulut –tilaisuudet ja jouluaamuna 
kuoro on kirkossa. Sieltä se menee suoraan 
vanhainkotiin esiintymään. 

Kun kuorolaiset laulavat laitoksen käy-
tävällä hiljaa kävellen Maa on niin kaunis 
–virren, on vaikea sanoa, ovatko esiintyjät 
vain peittojen alla lepäävät vanhukset enem-
män liikuttuneita. 

Kirkkokuorolaisista kootun mieskvartetin 
adventtiin on kuulunut muutaman vuoden 
ajan retki rajan taakse, Venäjän Kalevalan 
kylään.

Hannu Pasaselle matka on tärkeä. 
– Ihmiset tykkäävät, kun heille lauletaan. 

He myös näyttävät sen. Esiintyminen ei ole 
laulamista vain omaksi iloksi. Vanhuksilla 
ja lapsilla ei ole siellä paljoa musiikkia elä-
mässään.

Avaja porttis ovesi -virsi on rajan toi-

Lauluista onnelliseksi
– Ylivoimaisesti paras 
harrastus, varaosamyyjä 
Hannu Pasanen sanoo 
kuorolaulusta. 

sella puolella paljon enemmän kuin vain 
tuttu laulu. 

Piharakennuksista
isoille lavoille

Hannu Pasanen lauloi nuorena piharaken-
nuksien bändeissä, jotka eivät koskaan val-
loittaneet yhtään estradia. Se ei häntä har-
mita. Sen sijaan Pasanen moittii itseään, 
ettei tullut aloittaneeksi kuoroharrastus-
ta aikaisemmin. Ikää ehti tulla päälle nel-
jänkymmenen.

Lasten perhepäivähoitaja pyysi Pasasta jo 
10 vuotta sitten mukaan kuoroon. Silloin 
vastaus oli ”myöhemmin sitten”. Isä halusi 
lasten kasvavan isommiksi. Hän tiesi, että 
kuoroharrastus vaatii aikaa, paljon enemmän 
kuin mitä menee harjoituksiin.

Kolme vuotta sitten sana myöhemmin 
muuttui vihdoin sanaksi nyt. Ylikiimingis-
sä ei ollut muita kuoroja kuin kirkkokuoro, 
mutta se ei ollut Pasaselle kynnys ylitettäväk-
si. Hän sanoo reilusti tykkäävänsä virsistä ja 
klassisesta musiikista paljon enemmän kuin 
kevyistä rallatuksista.

Lauluharrastus alkoi vauhdilla. Uusi kuo-
rolainen ehti käydä vain muutaman kerran 
harjoituksissa, kun edessä olivat jo ensim-
mäiset esiintymiset. 

”Jollain lailla ne menivät” muistelee mies 
keikkoja. Jännitti, hän myöntää, mutta suu-
rempi tunne oli nautinto.

– Mahtavaa. Pystyin omalla äänellä täydentä-
mään kuoron sointia. Bassoja oli kaksi, mutta 
äänen piti tulla kuin yhdestä suusta. 

toisto ei vie intoa

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat 
joka vuosi ainutkertainen kokemus joulu-
mieltä etsiville. Kuorolaiset saattavat sen si-
jaan laulaa Sylvian joululaulua jo viidettä-
kymmenettä kertaa.

– Yhteenkään lauluun en ole kyllästynyt. 
Tähän täytyy olla palo, Hannu Pasanen sa-
noo laulamisesta.

Se hänellä onkin. 
– Kuorolaulu on sen haluamista, että kuoro 

soi yhdessä. Me täydennämme toisiamme. 
Kenenkään ääni ei saa kuulua yli muiden ja 
erottua joukosta.

Pasasen perheessä ei purnata joulukuus-
sa, vaikka isä onkin kotoa poissa tavallista 
enemmän. Hannun mielestä aikaa vievälle 
harrastukselle pitää olla perheen tuki. Lau-
lut kun vaativat ehdottomasti myös kotona 
harjoittelemisen.

Kuorolaisen täytyy olla myös pitkäjän-
nitteinen. Samaa laulua on jaksettava hioa 
yksin ja kuoronjohtajan avulla.

Hannu Pasanen syttyy helposti houkut-
telemaan kaikkia laulutaitoisia empijöitä 
liittymään hänen tavoin kuoroon ja lopet-
tamaan arkailu: onko minusta siihen.

Vaikka ensimmäiset esiintymiset käänsivät 
varaosanmyyjän vatsanpohjaa, enää hän ei 
juurikaan jännitä esiintymisiä. Olipa yleisön 
joukossa sitten kuka tahansa.

Yhdessä laulaminen antaa itsevarmuut-
ta.

– Sitä haluaa laulaa eikä ujostella.
Hannu Pasanen kertoo, ettei Ylikiimin-

gin kirkkokuoro juurikaan esiinny kesällä. 
Silloin nuotteja ei tarvita, mutta ääni olisi 
kesälämpimillä parhaimmillaan.

riitta HirvoNeN
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autot ja armeija häiritsivät nuorena Hannu Pasasen musiikkiharrastusta, mutta nyt autot, varaosat ja kirkkokuoro mahtuvat samaan viikkorytmiin.
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Taru 
Kyllönen
Puh. 040 762 5016
Suvantokatu 4 B 10
90140 OULU

Jalkahoidot,
hieronnat,

kotikäynnit
ja

lahjakortit

Pa Lv e L u H a K e m i S t o

Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnan-
johtaja Markku Kilpiö lähtee puhumaan 
AA-kerhon periaatteista, kun keskustelem-
me kirkkokuorojen tulevaisuudesta. Kuo-
rojen väki on ikääntynyttä, keski-ikä kuu-
sissakymmenissä, ja monien kirkkokuoro-
jen ongelmana on, ettei niissä uusiudu vä-
ki toivotulla kierrolla. 

Kilpiö kertaa AA:n ajatuksen: On asioi-
ta, joihin voi vaikuttaa ja sitten on asioita, 
joihin ei voi vaikuttaa.

Kirkkomusiikkiliitto ei voi Kilpiön mukaan 
vaikuttaa siihen, että 2000-luvun vapaa-ajan 
trendi ei ole sitoutuminen. Sitä kuorotoi-
minta kuitenkin vaatii harjoituksineen ja 
esiintymisineen.

Sen sijaan Kirkkomusiikkiliitossa voidaan 
ainakin keskustelun avulla etsiä vastausta 
kysymykseen, miten ikääntynyt kuoro voi 
löytää uuden alun.

Tällä Kilpiö tarkoittaa juuri väen vaih-
tumista. 

Asia on esillä liiton ensi kesän seminaa-
rissa.

Kilpiö ei halua leimata yksin kirkkokuoroja 
ikääntyneiksi. Sama tilanne vaivaa monia 

r t / ta u S ta a

muitakin lauluryhmiä, mm. työväenkuoroja 
ei enää juuri ole olemassa.

Kilpiö on toiveikas, vaikka kirkkokuorojen 
tulevaisuus näyttääkin ikääntymisnäkökul-
masta katsottuna heikolta.

– Jos minulle olisi joku 60-luvulla sa-
nonut, millaisen nousun kansanmusiikki 
tulee kokemaan muutaman kymmenen  
vuoden päästä, olisin silloin vastannut, 
ettei koskaan. 

– Kuorolaulun suosio on aaltomaista. 
Minä en usko, että sen toiminta on hiipu-
massa lopullisesti.

Kirkkomusiikkiliiton hallituksen vara-
puheenjohtaja Anja Hyyryläinen Yli-Iistä 
kertoo, että liitto satsaa nuorten aikuisten 
kuorotoimintaan. Esimerkiksi ensi kesänä 
Oulussa järjestetään nuorisokuorofesti-
vaali. 

Hyyryläinen on Kilpiön tavoin optimisti-
nen kuorotoiminnan tulevaisuudesta.

– Uudet tuulet eivät sammuta vanhaa 
kirkkomusiikkia. 

rH

Kiertoa kirkkokuoroihin
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1. adventtisunnun-
tain perhemessu kir-
kossa su 3.12. klo 10. 
Miia Seppänen, Saija 
Kivelä, Marja Ainali, 
Naisten lauluryhmä. 
Messun yhteydessä 
lääninrivasti Raimo Karvonen asettaa 
Miia Seppäsen kappalaisen virkaan. 
Kolehti Kirkon Ulkomaan Avulle. 
Messun päätyttyä juhla seurakuntakes-
kuksessa. Kuljetuspyynnöt kirkkoher-
ranvirastoon pe 1.12. klo 16 mennessä, 
p. 8161 003.
Perhemessu su 3.12..klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodilla, Raimo Salonen, Saija 
Kivelä, Marja Ainali. Kolehti kuten yllä. 
Kirkkokahvi messun päätyttyä.
Juhlajumalanpalvelus  itsenäisyys-
päivänä 6.12. klo 10 kirkossa, Pauli 
Niemelä, Erja Haho, Jarkko Metsän-
heimo, kirkkokuoro. Seppeleenlasku 
sankarihaudalla. Kirkkokahvit seu-
rakuntakeskuksessa seppeleenlaskun 
jälkeen.
Itsenäisyyspäivän juhla klo 12 seura-
kuntakeskuksessa.
Konservatorion oppilaskonsertti to 
30.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro to 30.11. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Rukouspiiri to 30.11. klo 18.30 Lä-
himmäisen tuvalla.
Rauhan Sanan seurat su 3.12. klo 15 
Montin-salissa, Heino Kouva.
Odotan joulunvierasta  -tunnelmal-
lisia joulunsäveliä su 3.12. klo 20 
kirkossa. Oulun seudun ammattikor-
keakoulun kirkkomusiikin opiskelijat. 
Ohjelma 5 euroa.
Diakoniapiiri ma 4.12. klo 12.30 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Eläkeläisten seurakuntakerhon jou-
lukerho ti 5.12. klo 13 Montin-salissa. 
Kuljetuspyynnöt Erja Haholle, p. 0400 
775 164.
Herännäisseurat ti 5.12. klo 19 Hut-
tukylässä Maija-Liisa ja Heikki Hut-
tulalla, Vesaisentie 94. Jouni Riipinen, 
Juhani Laurila.
Kiiminkijoen opiston soitinoppilaiden 
Joulumatinea ti 5.12. klo 19 seurakun-
takeskuksessa. Vapaa pääsy.
Lähetystyön joulumyyjäistalkoot to 
7.12. klo 8 alkaen seurakuntakeskuksen 
keittiössä. Joulumyyjäiset pe 8.12. S-
Market Ahdissa klo 10-18. Käsitöitä, 
leivonnaisia, arpajaiset.
Hartaus to 7.12. klo 14 Jaarankarta-
nossa, Erja Haho, Marja Ainali.
Kirkkokuoro to 7.12. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Omaishoitajien jouluinen kokoon-
tuminen (molemmat ryhmät) ma 

ry:llä, Sarkkirannassa, Haukipurolla, 
Salmikuja 3, Paiturissa Tiina ja Arto 
Tahkolalla, Kokkokankaalla Taskilalla, 
Haukkasuontie 4,  klo 17 seurat ry:llä. 
Ke 6.12. klo 17 Itsenäisyyspäiväjuhla 
ry:llä.               
Murron rauhanyhdistys: Pe 1.12. klo 
18.30 joulumyyjäiset ry:llä, Paavo Aho-
la. La 2.12.  klo 19     raamattuluokka 
ry:llä. Su 3.12  klo 12  pyhäkoulut 
Paasolla ja Vesa Aholalla. Su 3.12. klo 16 
seurat ry:llä, Erkki Alasaarela, Hannu 
Tuohimaa.
Kastetut: Emmi Linnea Amalia Kaup-
pila, Ella Alisa Lilia Kauppila, Jemina 
Eveliina Pirkola, Iina Elina Ylikulppi, 
Vili Ilmari Joonatan Mykkänen, Erika 
Karoliina Korhonen.
Vihitty: Arto Heikki Savuoja ja Kaija 
Kirsi Säkkinen.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Martinniemen srk-kodissa pe 15.12. 
klo 9.30. Perhekerhot jatkuvat tam-
mikuussa viikolla 2. 
Varhaisnuorten kerhot, viimeinen 
kerhoviikko on viikko 48. Kerhotoi-
minta jatkuu ensi vuonna viikolla 2.
Varhaisnuoret: Raamattukerho 
varhaisnuorille srk-keskuksen pien-
ryhmätilassa ti 5.12. klo 17-18 (7-15 
v.) 6-luokkalaisten avoimet ovet: 
Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin 
klo 15-17, kirkonkylällä, Vakkurilassa 
(vanha srk-koti) torstaisin klo 15-17 
sekä Martinniemen srk-kodissa tors-
taisin klo 15-17. Syksyn avoimet ovet 
Vakkurilassa ja Kellossa ovat viimeisen 
kerran tällä viikolla. Avoimet ovet al-
kavat tammikuussa viikolla 3. Syksyn 
viimeiset 6-luokkalaisten avoimet ovet 
Martinniemen srk-kodissa to 7.12.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-ko-
dissa keskiviikkoisin klo 18-20, kirkon-
kylällä, Vakkurilassa (vanha srk-koti) 
torstaisin klo 18-20 sekä Martinniemen 
srk-kodissa torstaisin klo 18-20. Syksyn 
avoimet ovet Vakkurilassa ja Kellossa 
ovat viimeisen kerran tällä viikolla. 
Avoimet ovet alkavat tammikuussa 
viikolla 3. Huom! 7.12. ei ole Martin-
niemessä nuorten avoimia ovia, syksyn 
viimeiset nuorten avoimet ovet ovat 
Martiniemen srk-kodissa 14.12.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä  myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka pe 
1.12. klo 18.30, isot Nevalalla, pienet 
Laukkasella, joulumyyjäiset ry:llä la 
2.12. alkaen ruokailulla klo 12, (myy-
jäistavaroiden vastaanotto alk. klo 9), 
seurat ja joululaulutuokio ry:llä su 
3.12. klo 14, Pentti Päkkilä, Jokikylä: 
joulumyyjäiset ja ruokailu ry:llä la 
2.12. klo 17, yhteispyhäkoulu ry:llä 
su 3.12. klo 12, seurat ry:llä su 3.12. 
klo 17, Antti Nurkkala, Risto Nivala, 
itsenäisyyspäivän juhla ry:llä ke 6.12. 
klo 15, yhteiskerho ry:llä to 7.12. 
klo 17.30-19, Kello: ompeluseurat 
ry:llä pe 1.12. klo 18.30, seurat ry:llä 
su 3.12. klo 17, Olavi Hyry, Samuli 
Riekki, joulumyyjäiset ry:llä la 9.12. 
klo 13, aluksi joulupuuro, voileivät ja 
torttukahvit.
Kuollut: Laura Anna-Liisa Nieminen 
83 v., Helga Irene Heikkilä 65 v., Kalevi 
Eino Antero Ojanaho 63 v.
Kastettu: Juho Tapio Albert Korhonen, 
Serafina Ablade, Asko Juhani Oinas. 

Hailuoto

30.11.–7.12.2006

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä m ä  v i r S i

(raNSKaSSa 1557, vaLeNtiN tHiLo NuoremPi 1642. 
Suom. eLiaS LöNNrot 1874. virSiKirjaaN 1886)

Hiippakuntasihteeri Timo Helenius on mieltynyt monien vir-
sien joukosta erityisesti virteen 7: Valmistu Herran kansa.

-Virsi 510 kolahti opiskeluaikoina, samoin ruokavirsi 473, 
koska olen aina pitänyt ruokalan tädeistä, mutta kyllä virsi 7 
nousee sittenkin ykköseksi.

Virren sanomassa on sellaista hengellisyyttä, jota toivoisi itse-
kin edustavansa. Jos virrestä voi sanoa, että se on harmoninen, 
tämä on. Laulu on alunperin preussilainen juhlalaulu, ja siihen 
sisältyvä jännite juhlan ja toisaalta katumuksen välillä, on kieh-
tova. Ristin teologia tulee esille kirkkaasti: Jumala näyttää suu-
ruutensa tulemalla pieneksi.

Valmistu Herran kansa nyt vastaanottamaan, kun saapuu tai-
vaastansa kuningas päälle maan. On hänet maailmaan valkeudeksi 
suonut, Vapahtajaksi tuonut Jumala armossaan.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Kiiminki

To 30.11. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus.
Pe 1.12. klo 14 vete-
raanien joulujuhla 
kirkolla.
Su 3.12. klo 10 koko perheen advent-
tikirkko, kirkkokuoro avustaa. Kirkon 
jälkeen kirkkokahvit diakoniatyön 
hyväksi ja rippikoulun tiedotustilai-
suus.
Ti 5.12. klo 11 Eläkeliiton pikku-
joulu.
Ke 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus (lipunnosto 
kirkon edessä klo 9.45), jumalanpal-
veluksen jälkeen seppeleenlasku ja 
juhlakahvit. Klo 12 itsenäisyyspäivän 
juhla kirkossa.
To 7.12. klo 10 päiväpiirin, päiväker-
hon, aamukahvilan ja perhekerhon 
yhteinen joulujuhla seurakuntasa-
lissa.
To 7.12. klo 18.30 kirkkokuoro.

Perhejumalanpalve-
lus kirkossa 1. advent-
tisunnuntai 3.12. klo 
10, liturgia Kaltakari, 
saarna Nevala, kant-
torina Pohjola. Seu-
rakunnan Lapsikuoro. Uusien isoisten 
tehtävään siunaaminen. Perhekirkon 
jälkeen kirkkokahvit srk-keskuksessa.
Adventtivesper kirkossa su 3.12. klo 18, 
liturgia ja puhe Nevala, Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu, johtaa Hannu 
Niemelä, urut Minna Pohjola. Kolehti 
Vienan Karjalan joulukeräykseen.
Sanajumalanpalvelus kirkossa itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10, liturgia 
Nevala, saarna Heinonen, kanttorina 
Niemelä, Haukiputaan Mieskuoro. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen 
lasku sankarihaudoilla sekä kahvitar-
joilu ja itsenäisyyspäivän juhla srk-
keskuksessa klo 12. 
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
isossa salissa tänään to 30.11. klo 13 
(Tyrnävän seurakunnasta vieraita. 
Aloitamme yhteisellä ruokailulla klo 
12, minkä jälkeen kerho klo 13) ja 
Jokivarren vanhustentalolla ma 4.12. 
klo 13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon  
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, puh. 5472 636.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
30.11. klo 17 sekä pikkujoulut Wirk-
kulassa to 7.12. klo 17. Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset srk-
keskuksessa tänään to 30.11. klo 18.30 
sekä Kellon srk-kodissa to 7.12. klo 
18.30. Kirkkokuoron harjoituspäivä 

Isollaniemellä la 2.12. alkaen klo 9. Elä-
keläisten musiikkipiiri srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 7.12. klo 13.
Diakonia- ja lähetystyön joulu-
myyjäiset Kellon srk-kodissa la 2.12. 
klo 10-12. Myytävänä lanttu- ja 
porkkanalaatikoita, leivonnaisia, 
riisipuuroa ja luumusoppaa omiin 
astioihin, käsitöitä, arpoja ym. Voit 
myös syödä puuroannoksen tai juoda 
kupin kahvia.
Partiolaisten soihtukulkue itsenäi-
syyspäivänä 6.12. klo 16 kirkonkylän 
yläasteelta kirkkoon. Kirkossa lupaus-
tenanto ja hartaus, jonka jälkeen kahvit 
srk-keskuksessa.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 7.12. klo 13-14.30. Juttukah-
vilassa on alussa hartaushetki, jonka 
jälkeen kahvit ja vapaata keskustelua. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 8.12. 
klo 18.30, Heinonen. 
Martinniemeläisten puuroilta Mar-
tinniemen srk-kodissa ti 12.12. klo 
17-19. Tarjolla riisipuuroa ja kahvia, 
vapaata jutustelua Pentti Utriaisen 
kylähistorian siivittämänä, lapsille 
omaa ohjelmaa.
Kirkkovaltuuston kokous ke 13.12. 
klo 19 Wirkkulassa. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä kirkko-
herranviraston ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on 
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
18.12.2006 - 18.1.2007. Kirkkoherran-
virasto on avoinna ma-pe klo 10-14 ja 
to klo 10-17.
Työttömien ja vähävaraisten jou-
luateria srk-keskuksessa ma 18.12. 
klo 15-17. Ilmoittautumiset tarjoilun 
järjestämistä varten viimeistään 11.12. 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, p. 
5472 636, Työnhakijoitten Eija Vavu-
lille, p. 040 5287 418, Ulla Heinolle, p.  
040 5287 419 tai itsepalvelukirppiksen 
kassalle.
Seurakuntavaalien vaalikeräys tuotti 
Haukiputaan seurakunnassa 339,77 
euroa. Kiitos kaikille keräykseen osal-
listuneille!
Joulukeräys Vienan Karjalaan lasten 
ja nuorten koulu- ja päiväkotiruokai-
luun sekä muun lapsi- ja nuorisotyön 
tukemiseen. Keräysaika jouluun saak-
ka. Lahjoitukset voi antaa Kuhmon 
seurakunnan Vienan Karjalan tilille 
Nordea 105830-102247. Viitenume-
roksi merkitkää 5270. 
Perhekerhot Vakkurilassa tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, Jokelan 
vanhalla koululla torstaisin klo 10-
11.30 ja  Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11. Perheker-
hojen syyskausi päättyy puurojuhliin 
Vakkurilassa ti 12.12. klo 9.30, Kellon 
srk-kodissa to 14.12. klo 10, huom. 
aika, Jokelassa to 14.12. klo 10 ja 

1. adventin perhe-
messu su 3.12. klo 10 
kirkossa. Toim. Lii-
kanen, avust. Tuisku, 
kantt. Savolainen. Päi-
väkerholaiset laulavat. 
Kirkkokahvit. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpal-
velus ke 6.12. klo 10 kirkossa. Toim. 
Riihimäki, kantt. Savolainen. Seppe-
leen lasku sankarihaudalle. Kolehti 
hengelliseen työhön sotainvalidien 
keskuudessa.
Varhaisnuorten kuorot to 30.11. klo 
16.30-17.15 kirkonkylän seurakunta-
kodissa ja pe 1.12. klo 15-16 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. 
Yhteinen naisten- ja miestenpiiri to 
30.11. klo 18.30 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Vieraana Ilkka Pöyry, 
aiheena: Odotuksen aika meillä ja 
Israelissa. 
Lähetystyön joulumyyjäiset kirkon-
kylän srk-talolla la 2.12. klo 11-13. 
Alkuhartaus klo 11. Leivonnaisia, 
porkkana- ja lanttulaatikoita, käsi-
töitä, puuroa ja soppaa, torttukahvit, 
arvontaa. Lahjoituksia myyjäisiä varten 
(käsitöitä, leivonnaisia, arpavoittoja 
ym.) otetaan vastaan pe 1.12. klo 17-
18 kirkonkylän srk-talolla. Erityisesti 
kaivataan kuivakakkuja. Leivonnaisiin 
kiinnitettävä lista käytetyistä raaka-
aineista!   
Partiolaisten lupauksenanto ja puu-
rojuhla su 3.12. klo 17 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Sairaalavierailuryhmän suunnitte-

lupalaveri ti 5.12. klo 13 kokoushuo-
neessa. Joulujuhla vuodeosastolla pe 
15.12. klo 13.
Itsenäisyyspäivän juhla ke 6.12. klo 
14 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Torttukahvit. Järj. Kempeleen 
kunta.          
Partiolippukunta Samposten soih-
tukulkue ke 6.12. Soihtukulkue lähtee 
kunnantalolta n. klo 17.30 ja seppelei-
den lasku sankarihaudalle klo 18.
Seurakuntavaalien vaalipöytäkirja 
on nähtävillä 16.11.-15.12.06 kirk-
koherranvirastossa ma-pe klo 9-15 ja 
to klo 9-17.
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. Perhekerhoja 
ei ole 6.12.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiriä ei ole ke 
6.12. Seurakuntapiiri to 7.12. klo 13 
kirkonkylän seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 6.12. 
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Tulossa: Messu su 10.12. klo 10 kir-
kossa. Markku Korpelan lähtösaarna. 
Lähtöjuhla messun jälkeen Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa alkaen 
n. klo 11.45 ruokailulla ja kahveilla. 
Mahdollisten tervehdysten vastaanotto 
klo 12.30. Ohjelmaa klo 13.   
Kauneimmat joululaulut su 10.12. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, 
su 17.12. klo 15 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa ja klo 18 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Omaishoitajien retki Ouluun to 
14.12. Retken hinta on 8 e. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset ma 11.12. mennes-
sä, Sirkku Määttä, p. 040 779 0368.    
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.  
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 messu to 30.11. klo 
19 kirkossa. Wanhojen ilta pe 1.12. 
klo 20 Vanhassa pappilassa. Päivä-
pappila tiistaisin klo 14-17 Vanhassa 
pappilassa. Päivystys torstaisin klo 
14-16.30 keskustan seurakuntatalolla. 
Nuorten pelivuoro keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 18-19.30. 
Aamukahvilaa ei ole ke 6.12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 1.12. 
klo 18 raamattuluoka ala-aste Janne 
Göös, Teppolantie 280, yläaste, Juhani 
Romppainen, Mäntykuja 3, La 2.12. 
klo 12 joulumyyjäiset ry:llä, ruokailu 
alkaa klo 11. Su 3.12. klo 12 pyhäkoulut 
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11.12. klo 14 Montin-salissa. Eeva, 
Ulla, Irmeli ja Ulla P.
Vapaaehtoisten joulujuhla Hauki-
putaalla Virkkulassa ma 11.12. klo 
18. Lähtö Jäälin seurakuntakodilta klo 
17.20 ja kunnanvirastolta klo 17.30. 
Pieni lahja mukaan.
Joulukeräys Vienan Karjalan kaikken 
vaikeimmissa olevien perheiden las-
ten ruokailun järjestämiseksi. Keräys 
voimassa jouluun saakka. Lahjoitukset 
tilille: Kuhmon seurakunnan Vienan 
Karjala työ Nordea 105830-102247, 
viitenumero 5270.
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: 
Nuorten ilta to 30.11. klo 19 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Iltakirkko pe 1.12. klo 18 kirkossa. 
Yökahvila klo 19-23 seurakuntakes-
kuksessa, musiikkivieraan TEO, klo 
21.30 -.
Avoimia ovia ei ole 5.12. Alakylän 
nuorisoseuralla.
5.-6.12. itsenäisyyspäivän leiri Su-
velassa. Ilmoittautuminen 30.11. 
mennessä Sepille, p. 040 7431903. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 
Hinta 10 euroa.
Rauhanyhdistys: Joulumyyjäiset 
la 2.12. klo 17 rauhanyhdistyksellä. 
Pyhäkoululaiset osallistuvat advent-
tikirkkoon su 3.12. Seurat su 3.12. 
klo 17 rauhanyhdistyksellä, Antti 
Kemppainen, Olavi Ikonen.
Kastettu: Minea Anneli Hanhela, 
Lasse Otto Ilmari Jaatinen, Neea Sofia 
Kinnunen, Anni Emilia Mörsky, Ville 
Valtteri Mörsky, Ida Reeta Emilia Pyö-
rälä, Konsta Antero Puhakka.

Liminka
Kuoroharjoitukset: 
To 30.11. Tähdet klo 
16 ja kirkkolaulajat 
klo 18 srk-talolla.
Lasten adventtikirk-
ko pe 1.12. klo 9.30 
kirkossa.
Adventtijumalanpalvelus su 3.12. klo 
10 kirkossa. Saarna ja liturgia Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika Kotka-
ranta, Tähdet avustavat. Virret: 2:1,5, 
8:3, 15, 1, 5:1-, 3:3,4. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Jumalanpalvelus su 3.12. klo15 
Vanamossa Tupoksessa. Saarna ja 
liturgia Aino Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana Mila Kimpimäki, 
Katri Harju ja päiväkerholaisia. Virret: 
13, 32:4-5, 1, 15, LV 5. Päiväkerholaiset 
laulavat Pienen aasin askeleet, Pieni 
liekki.
Vanhanajan Joulutapahtuma su 3.12. 
klo 11.30-16 seurakuntatalon pihapii-

rissä. Ohjelmassa mm. musiikkiesityk-
siä, enkelinäyttely, lasten askartelu-ja 
satunurkkaukset. Onnikkakuljetus 
kirkosta srk-talolle. Diakonian ja 
lähetyksen myyntipöydillä ulkona ja 
lähetysvintillä leivonnaisia, käsitöitä ja 
arpoja. Srk-talolla joulupuuro ja soppa 
aik. 2 euroa, lapset 1 euro, torttukahvit 
tai mehu 2 euroa, glögi ja pipari 2 
euroa. Tied. Inkeri, puh. 040 8383 222 
tai Maisa, puh. 044 7521 227.
Joulunajan konsertti su 3.12. klo 
19 kirkossa. Limingan seudun mu-
siikkiopiston opettajat esiintyvät. 
Ohjelma 2 e.
Pyhäkoulua ei ole su 3.12. Koti-Pieti-
lässä. Pyhäkoulu ti 5.12. klo 18 Tupok-
sessa Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Niittypirtin kerho ma 4.12. klo 13 
palvelukodin kerhohuoneessa. Mu-
kana Sinikka.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä.
Perheraamattupiiri ti 5.12. klo 18 
Ketosilla Lumijoella, Pietinkuja 28.
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpal-
velus ke 6.12. klo 10 kirkossa. Saarna 
Ilkka Tornberg, liturgia Aino Pieskä, 
kanttori Mika Kotkaranta, musiik-
kiopiston opiskelijat avustavat. Kun-
niakäynti sankarihaudoille. Seppel-
partion lähettää Ilpo Sippola. Kolehti 
Hengelliseen työhön sotainvalidien 
keskuudessa, Sotainvalidien Veljesliitto 
ry:n kautta. Kahvitarjoilu koulukes-
kuksen ruokasalissa. Itsenäisyyspäivän 
juhla klo 12.15 Heikki Sarvela -salissa, 
juhlapuhe Marjatta Keisu.
Diakonissojen vastaanottoajat 
muuttuneet. Ajanvaraus varmim-
min kirkonkylällä Sinikka Ilmonen 
ke ja pe klo 9-10, puh. 5621 226 tai 
044 7521 226 (huom. tämä oikea 
numero). Tupoksen Vanamossa Maisa 
Hautamäki ma ja to klo 9-10, puh. 
044 7521 227.
Tulossa: Naisten jouluinen retki pe 
8.12. Piilopirtille Tyrnävälle. Oh-
jelmassa ruokailu, joululauluja ja 
pientä ohjelmaa. Lähtö linja-autolla 
klo 17.30 Sarlotan nurkalta. Ilm. ma 
4.12. mennessä Maisalle, puh. 044 
7521 227 tai Sinikalle, puh. 044 7521 
226. Hinta 15 euroa. Vähimmäismäärä 
20 henkilöä.
Perhekerhot: Kirkonkylällä ti 5.12. klo 
9.30-11 srk-talolla. Ke  6.12. Tupoksessa 
ei ole kerhoa.
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…
Isoset kokoontuvat tänään torstaina 
30.11. tuttuun tapaan Vanamossa klo 
16.30–18.
Jatko-isoset Vanamossa ensi torstaina 
7.12. vielä vanhalla ajalla 16.30–18. 
Mietitään sitten yhdessä uusi, parempi 
aika (ja paikka?).
Nuorten ilosanomailta lauantaina 
9.12. seurakuntatalolla klo 19. 

Partio: Pe 1.12. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14-16.  Partiohui-
vikankaat ja huivimerkit myynnissä 
itsenäisyyspäivän lupauksenantoa 
varten. Hinta 6 euroa. Lupaukse-
nantoharjoitus Limingan kirkossa 
itsenäisyyspäivänä partiolupauksensa 
antaville partiolaisille sekä lippuairu-
eille klo 16.15-17. Samowaarit lippu-
kunnan kämpällä alkaen klo 18.  Omat 
juotavat, eväät ja makkarat mukaan.  
Su 3.12. Kirkkopalvelussa Vadelmat. 

Partiolaisilla kamiinateltta Wanhan-
ajan joulutapahtumassa.  Myytävänä 
adventtikalentereita, joulukortteja 
sekä naposteltavaa partiokämpän hy-
väksi. Hyvät partiolaisten vanhemmat! 
Kaipaamme teidän apuanne partio-
kämpän rakentamisessa. Talkoopäivä 
on tiistaisin klo 18 eteenpäin. Eväät 
talon puolesta. Tervetuloa talkoisiin. 
Lisätietoja ja ilm. etukäteen Jukka 
Raitio, p. 040 736 0411. Karttoja tal-
koopaikalle löytyy Kotikolon eteisestä. 

Partiotoimisto/ Markku Korhonen,  
markku.korhonen@evl.fi, 562 1223 
tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Su 3.12. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 14 seurat Alatem-
meksen vanhainkodilla sekä klo 17 
seurat ry:llä. Ke 6.12. klo 18 Itsenäi-
syyspäiväseurat ry:llä.
Kuollut: Aatto Aarre Junttila 78 v 4 
kk 24 pv.                                      
Kastettu: Lenni Pellervo Ahola ja 
Helmiina Sylvia Kiviahde.

S airaalassa potilaana olevan silmät kirkastu-
vat, kun hän tapaa tutut vierailijat. Usein 
käy niin. Siitä kempeleläinen Aila Arvola 

ja seurakunnan diakoniatyöntekijä Marja Posio 
saavat uutta intoa vapaaehtoistoiminnalle, jota 
erityinen sairaalavierailuryhmä harjoittaa.

Ryhmä on ollut olemassa jo 26 vuotta, ja se 
on yhteinen Punaisen Ristin kanssa. Terveys-
keskuksen vuodeosastolla vieraillaan joka kuu-
kauden ensimmäisenä tiistaina sekä joinakin 
juhlapäivinä.

– Valmistamme jotakin ohjelmaa, vaikkapa 
runonlausuntaa tai tarinankerrontaa. Musiik-
ki on tärkeää, se saattaa kirvoittaa laulunlahjat 
sellaiseltakin henkilöltä, joka muutoin harvoin 
puhelee.

– Yhdessä voidaan olla vaikka kesällä terassilla 
vohveleita paistamalla tai pääsiäisenä virpomis-
ta huiskimalla. Viimeksi isänpäivänä sairaala-
vierailuryhmän jäsenet kiersivät tervehtimässä 
kaikkia hoidokkeja, he saivat onnittelukortit, ja 
nuorten bändi esiintyi.

– Tärkeintä potilaalle on kuitenkin toisen 
ihmisen läsnäolo ja kuulumisten vaihtaminen, 
Aila Arvola ja Marja Posio tietävät.

Lahjoillaan voi palvella

Jotkut ovat hoidossa pitkiä aikoja, monelle sai-
raala on viimeinen koti. Oman elämän pohti-
minen jonkun toisen kanssa voi olla potilaal-
le tärkeää.

–Nuoren ihmisen on ehkä vaikea katsella 
elämän hiipumista. Ikääntynyt ajattelee, että 
kun sairaus iskee ja ihminen heikkenee, sille ei 
voi mitään. Tosiasia on hyväksyttävä. Silloin 

voi kuitenkin olla toisen rinnalla tukena, Aila 
Arvola sanoo.

Sairaala ei ole hänelle surullinen paikka. Iloi-
sella luonteella sielläkin löytää monta hauskaa 
hetkeä ja leikinlaskun aiheita.

– Olin taannoin sairaalassa kaksi ja puoli 
kuukautta polkupyöräonnettomuuden jälkeen. 
Onneksi siellä oli tuttuja, joiden kanssa saattoi 
porista ja nauraa. Muutoin olisin lähtenyt jut-
tusille ventovieraiden kanssa, Aila Arvola kertoo 
ihmissuhteiden merkityksestä.

Hänen mottonsa, joka on jalostunut 75 ikä-
vuoden aikana ja monien elämänkokemusten 
kautta on ”huumori se on, joka elättää”. Huu-
morin lahjalla voi myös palvella lähimmäisiään. 
Nauru tekee hyvää.

Kurssi valmentaa

Aila Arvola tuli ystäväpalvelutoimintaan kurs-
sin kautta. Marja Posion mielestä kurssi antaa 
hyviä eväitä ihmisten kohtaamiseen. Ryhmässä 
taas voi vaihtaa ajatuksia ja kertoa tuntemuk-
sistaan sekä saada ammatti-ihmisen tukea toi-
mintaan. Ystäväpalvelulla on kysyntää, ja jou-
lun aikana ystävien ja omaisten tapaamisen tär-
keys vielä korostuu. Sairaalan puolesta juhlan 
ulkoiset puitteet laitetaan kuntoon.

– Menemme vuodeosastolle taas 15. joulukuuta. 
Laulamme kauneimpia joululauluja kanttorin 
ja lauluryhmän johdolla. Haluamme valmistaa 
potilaille, henkilökunnalle ja mukana oleville 
omaisille tavanomaisesta poikkeavan päivän.

– Itsekin saamme vierailusta joulumielen, Aila 
Arvola ja Marja Posio tietävät kokemuksesta.

PirKKo PaaKKi

”että olisi erilainen päivä”

marja Posio ja aila arvola suunnittelevat jouluvierailua Kempeleen 
vuodeosastolle.
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silan kirkossa, mukana Siikalatvan 
kirkkokuorot. 
Ti 5.12. klo 9 koululaisten adventti-
kirkko kirkossa. Aleksanterin koulun 
oppilaat avustavat adventtikirkossa. 
Vanhemmat tervetuloa kirkkoon! 
Ke 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän juh-
lajumalanpalvelus kirkossa, Lauriala, 
Leinonen ja veteraanikuoro. Kolehti 
hengelliseen työhön sotainvalidien 
keskuudessa, Sotainvalidien Veljesliitto 
ry. Jumalanpalveluksen jälkeen kun-
niakäynti sankarihaudoilla ja juhla 
seurakuntatalolla.
To 7.12. klo 13 seurakuntakerho 
jouluisissa merkeissä Rauhalan ker-
hohuoneella. 
Kuorot: To 30.11. klo 19 Hovin Stellat 
Hovin koululla. To 7.12. klo 14 Hovin 
Stellat Hovin koululla ja klo 19 Rant-
silan Laulu seurakuntatalolla.
Huom! Seurakunnalla on tiernatytöt 
ja tiernapojat! Molempia voi tilata 
Arja-kanttorilta, puh. 044 518 1151. 
Tulossa: Su 10.12. klo 19 kauneim-
mat joululaulut I kirkossa, hartaus 
Lauriala, kanttorina Arja Leinonen, 
lapsikuorot Stellat esiintyvät. Ma 11.12. 
klo 10 palleroiden joulukirkko. Ke 
13.12. klo 19 joululauluilta Mankilan 
rukoushuoneella, hartaus Lauriala, 
Mankilan koululaiset esiintyvät ja 
joululaulujen jälkeen juodaan torttu-
kahvit. To 14.12. klo 11 seurakunnan 
joulujuhla seurakuntatalolla. Su 17.12. 
klo 19 kauneimmat joululaulut II 
kirkossa, kanttorina Eeva Varonen. 
Ti 19.12. klo 19 Limingan musiik-
kiopiston joulukonsertti seurakun-
tatalolla.   
Rauhanyhdistys: Pe 1.12. klo 19 joulu-
myyjäiset ry:llä. Ma 4.12. klo 19 sisarilta 
pikkujoulun merkeissä Ella Näsäsellä. 
Ke 6.12. klo 18.30 seurat ry:llä.
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan tapahtumakalenteri: 
http://evl.fi/rantsila. 

Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
6.12. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 6.12. 
klo 10, Tapio Kortesluoma, seppeleen 
lasku sankarimuistohaudoille sanajp 
jälkeen.
Seurakuntakerhoa ei ole 7.12. Ter-
vetuloa Joululauluiltaan Kotiseu-
tumuseolle klo18, mukana Joose 
Vähäsöyrinki.
Oulunsalon seurakunnan kaikki toi-
mistot ovat suljettuna to 7.12. 2006.
Messu kirkossa su 10.12. klo 10, Minna 
Salmi av. Vesa Äärelä.
Pyhäkoulut su 10.12. klo 12 seurakun-
tatalo, Minttukuja ja Salonpää.
Kauneimmat joululaulut kirkossa 
su 10.12. klo 16 ja 18. Molempien 
tilaisuuksien jälkeen lähetystyön jou-
lumyyjäiset srk-talolla. Lahjoituksia 
(käsitöitä, leivonnaisia, arpajaispalkin-
toja) voi tuoda lähetyssihteerille.
KyläKamarityöntekijä, ilahduta ys-
tävääsi tuomalla hänet Kauneimmat 
joululaulut- tilaisuuteeen!
Kastettu:  Eemeli Aleksanteri Kouva, 
Maiju Anneli Kurikka, Emmi Tuu-
lia Hautala, Leevi Samuli Havana, 
Martin Aleksanteri Kellokoski, Juli-
aana Susanna Yrjänä, Salma Lumikki 
Luukkonen.
Vihitty: Ville Petteri Havana ja Emma 
Sanna Emilia Kreivi.
Salonpään ry: joulumyyjäiset ry:llä 
pe 1.12. klo 18.30, seurat ry:llä su 3.12. 
klo 17 Mikko Hallikainen, Lauri Kar-
humaa. 9.12. klo 18, raamattuluokka 
10-12 v J. Pitkälällä, klo 19.30 raamat-
tuluokka 13-15 v Lehtisaarella.
Oulunsalon kk:n ry:  ke 29.11. klo 
18.30 Kehitysvammaisten kerho ry. Pe 
1.12. klo 19 joululauluilta ry, Tuomo 
Kangas. Su 3.12. klo 12 raamattuluokka 
I ry, raamattuluokka II;  Kylänpuoli 
ja Keskikylä ry. Karhuoja: Eero Ilkko, 
Niittykuja 10, klo 17 seurat (radiointi) 
ry, Juha Paananen, Pekka Kinnunen. 
Ti 5.12. klo 19 lauluseuroja kodeissa: 
Keskikylä: Juha Kortesoja, Paprikakuja 
2 Karhuoja: Antti Korkiakoski Visa-
koivukuja 16. 
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.

le, jonka jälkeen juhla seurakuntatalos-
sa, juhlapuhe, Rauhan Tervehdyksen 
päätoimittaja Janne Kankaala. Klo 18 
rauhanyhdistysten itsenäisyyspäivän 
juhla kirkossa.
To 7.12. klo 13 alkaen hartaushetket 
ja ehtoollinen Jokirinteen palveluko-
deissa, Kyllönen. Klo 14 kauneimmat 
joululaulut palvelukoti Armiitassa, 
Kajava, päiväkuoro. Klo 19 herättäjän 
seurat Salosella, Hepo-ojantie 4, Jouni 
Riipinen, Heikkinen.
Ti 12.12. klo 12 työttömien joulu-
ruokailu srk-talossa. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon viim. 5.12., 
puh. 533 1284. 
To 14.12. klo 19 Saa joulun ihme kos-
kettaa - Petri Laaksosen joulukonsertti 
kirkossa. Ohjelma 10 euroa, ennakko-
myynti kirjastokahvilasta. 
Kuorot: Su 3.12. klo 12 perhekirkossa 
mukana lapsikuoro ja kirkkokuoro, 
ke 6.12. klo 10 jumalanpalveluksessa 
kirkkokuoro.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa sekä torstaisin klo 
10-12 Laitasaaren rukoushuoneella. 
Adventin kirkkohetki pe 1.12. klo 9.30 
kirkossa. 1. adventtisunnuntaina 3.12. 
klo 12 perhekirkko. 
Varhaisnuoret/nuoret: Isoskoulu-
tuksessa la 2.12. klo 12-16 srk-talossa 
aiheena askartelun ohjaus ja musiikki, 
su 3.12 adventtikirkko klo 12. Yö-
kahvila la 2.12. klo 19-23 yläasteen 
tiloissa. Koulupastoripäivystys to 7.12. 
klo 10.45-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Nuortenilta to 7.12. klo 18.-19.30 
srk-talon alakerrassa. Päivystys nuo-
risotoimistolla 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 III- rippikoulun 
teemallinen nuortenilta pe 1.12. klo 
18 srk-talon alakerrassa. Huom! isos-
koulutuksen käynyt nuori, haluaisitko 
toimia talvirippikoulun isosena? Jos 
kiinnostaa, ilmoittaudu 5.12.mennessä 
Rainerille, puh. 040 585 1057.
Partio: Partiolaiset mukana pe 1.12. 
diakonian adventtimyyjäisissä klo 
16-17.30. Vuosikokous ma 4.12. klo 19 
kololla. Joulukahvit! Lupauksenanto 
ke 6.12. klo 10 jumalanpalveluksen 
yhteydessä.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. Seurakuntapiiri 
ti 5.12. klo 12, Pekkala.
Rauhanyhdistys: Pe 1.12. klo 18 
joulumyyjäiset ry:llä. Su 3.12. klo 12 
pyhäkoulut: kk Ylikulju, Korivaara 
Räisänen, Pälli Pähtilä, Suokylä Vesala. 
Klo 18 joululauluilta ja iltahartaus ry:
llä. Ke 6.12. klo 18 itsenäisyyspäivän 
juhla Muhoksen kirkossa. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 2.12. 
klo 11-12.30 päiväkerho. Su 3.12. klo 13 
seurat ry:llä. Ke 6.12. klo 18 itsenäisyys-
päivän juhla Muhoksen kirkossa.
Kuollut: Aili Elisabet Pyykkö e Karhula 
89 v, Lauri Ilmari Oksanen 83 v.
Kastettu: Hemmi Robert Allan Flo-
rin, Valtu Einari Hannuksela, Valtteri 
Jaakko Anton Kinnunen, Anton Oliver 
Nousiainen, Sampo Eemil Puroila.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

SiikajokiRantsila

Pudasjärvi

Oulunsalo

Antero Aakko

Kiitos Tuiralainen
Kiitän äänestäjiäni seurakuntavaaleissa 
saamastani luottamuksesta. Toivon ak-
tiivista yhteydenpitoa seurakuntatyön 

kehittämiseen liittyvissä asioissa.

ANTERO AAKKO
KIRKKO KESKELLE ARKEAMyyntijohtaja, insinööri

Muhos

Lumijoki
To 30.11. klo 10 per-
hekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 14 
hartaus Alatemmek-
sen vanhainkodilla. 
Klo 18-19.30 rippi-
kouluilta srk-talossa, 
kaikki rippikoululaiset tulevat tähän 
iltaan.
Su 3.12. klo 10 messu kirkossa, Tölli, 
kuoro avustaa, kolehti Kirkon Ul-
komaanavulle. Jumalanpalveluksen 
jälkeen Eläkeliiton kerho tarjoaa 
kirkkokahvit srk-talolla.
Ma 4.12. Tänään ei ole perhekerhoa! 
Klo 10 (Huom.aika!) 5-v päiväkerho 
kerhohuoneella.
Ti 5.12. klo 10-11.30 3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuo-
tiaiden päiväkerho kerhohuoneella. 
Klo 18 perheraamattupiiri Ketosilla, 
Pietinkuja 28.
Ke 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus kirkossa, Tölli, 
kuoro avustaa. Partiolaisten lupauk-
senanto. Kolehti Hengelliseen työhön 
sotainvalidien keskuudessa, Sotainva-
lidien Veljesliitto ry:lle. Seppeleenlasku  
sankarihautausmaalle ja vapaussodan 
muistokivelle. Kahvitarjoilu ja itsenäi-
syyspäivän juhla srk-talossa, juhlapuhe 
Sinikka Säikkälä.
To 7.12. Tänään ei ole perhekerhoa! 
Klo 13.15 hartaushetki Limingan 
terveyskeskussairaalassa. Klo 18 kirk-
koneuvoston kokous virastossa. 
Diakonissa: parhaiten tavoitat Mar-
jon puhelimitse, p.387 512  tai  045 
638 1973.
Rauhanyhdistys: To 30.11 klo 18-19 
Lasten Joulujuhla ry:llä. Su 3.12 klo 
13 seurat ry:llä Esko Oksa ja Matti 
Tölli.
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: Alisa Emilia Jussila ja Helmi 
Erika Jarintytär Myllynen.

Pe 1.12. klo 16-17.30 
diakoniatyön ad-
venttimyyjäiset srk-
talossa. Myytävänä 
leivonnaisia, käsitöitä, 
arpoja ym. Mukana 
myös partiolaiset, Pe-
lastakaa Lapset ry, Toivola-koti/Vil-
lavakka.
La 2.12. klo 14 joululaulutilaisuus Päi-
väkeskuksessa, Heikkinen, Muhoksen 
torvipojat.
Su 3.12. klo 12 (huom! aika) perhe-
kirkko, lit. ja saarna Pekkala, kant-
tori Kajava, kirkkokuoro, lapsikuoro. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle. Klo 
13-15 adventin lähetyslounas srk-
talossa. 
Ti 5.12. klo 12 Laitasaaren seurakun-
tapiiri rukoushuoneella, itsenäisyys-
päivän mietteissä Simo Pekka Pekkala. 
Klo 18.30 aikuisten raamattupiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 
19 iltahartaus Rokualla, Heikkinen.
Ke 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus kirkossa, lit. Pekkala, 
saarna Heikkinen, kanttori Kajava, 
Muhoksen torvipojat, kirkkokuoro. 
Kolehti hengelliseen työhön sotainvali-
dien keskuudessa. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä partiolaisten lupaukse-
nanto. Kunniakäynti sankarihaudoil-

Lapsi- ja perhetyö 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyö: ks. 
erill. ilm. Oulunsalo 
-lehdestä.
Raamattupiiri ko-
koontuu maanan-
taisin klo 18 seurakuntatalon kerho-
huoneessa.
Käsityökerho keskiviikkoisin klo 10-
12. Karviaiskuja 10.  
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
to 30.11. klo 11, Päivi Pulkkinen. 
Arkilounas.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 30.11. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 30.11. klo 13, Tapio 
Kortesluoma.
Perhemessu kirkossa su 3.12. klo 10, 
lit. Tapio Kortesluoma, saarna Minna 
Salmi. Lapsikuoro.
Adventtivesper kirkossa su 3.12. klo 
20, Pertti Lahtinen.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 3.12. klo 10, Kuk-
kurainen, Holmström, 
Piirainen. Kansainväli-
nen vammaisten päivä. 
Kirkkokahvit.
Adventtivesper seurakuntakodissa su 
3.12. klo 19, Holmström, Piirainen, 
Vox Margarita.
Jumalanpalvelus kirkossa itsenäi-
syyspäivänä 6.12.  klo 10, Holmström, 
Piirainen, mieskuoro. 
Itsenäisyyspäivän juhla seurakun-
takodissa.
Sarakylän kappeli: Itsenäisyyspäivän  
jumalanpalvelus Sarakylän kappelissa 
6.12. klo 10, Kukkurainen, Jurmu. 
Kirkkokahvit. Muistakaa mahdollisuus 
käyttää taksia kirkkokyyditykseen, 
matkan hinta 3 e.
Diakoniatyö: Kuulovammaisten 
puurojuhla seurakuntakodissa to 7.12. 
klo 11-15. Ilmoittaudu Annikille, p. 
040 765 4153.
Perhekerho seurakuntakodissa to 
30.11. klo 10-13 ja ti 5.12. klo 10-13 
(vietämme jouluisia nyyttäreitä tiistain 
perhekerhossa). Perhekerhon ja senio-
reiden yhteinen joulujuhla Suvannon 
koululla to 7.12. klo 10-13.
Satumuskarin joulujuhla seurakun-
takodissa ti 5.12. klo 17.30, mukaan 
kutsutaan muskarilaisten perheet ja 
isovanhemmat.
Nuorisotyö: Rönö perjantaina 1.12. 
klo 18-22. 
Rovastikunnallinen sählyturnaus 2.12. 
on peruttu osallistuvien joukkueiden 
vähyyden vuoksi.
Varhaisnuorisotyö: Seurakunnan 
varhaisnuorten kerhot jäävät joululo-
malle tällä viikolla. Kerhot jatkuvat taas 
vuodenvaihteen jälkeen viikolla 2.
Ystävän kammari ti 5.12. klo 10-13 
toiminnan  suunnittelua ja isänmaal-

lisia tunnelmia.
Lähetystyö: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
4.12. klo 18. Kirpputori talkootuvassa 
ke 13.12. klo 10-13.
Kuorot: lapsikuoro to 30.11. klo 17 , 
kirkkokuoro to 30.11. klo 18.
Konsertti: Mieskuoro Weljet  Pudas-
järven kirkossa pe 8.12. klo 19.
Kaija Koo, joululaulukonsertti Pu-
dasjärven kirkossa ti 12.12. klo 19. 
Ohjelma 15 e.
Kuulutus Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous pidetään 
seurakuntakeskuksessa torstaina 
7.12.2006 klo 16.30 alkaen. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävänä 24.11.- 
7.12.2006 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on 
yleisesti nähtävänä kirkkoherranvi-
rastossa 13.-27.12.2006 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä, marraskuun 
24. päivänä 2006. Arvo Niskasaari, 
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Rauhanyhdistykset: Jongun ry:n 
joulujuhla Ritva ja Osmo Pesälällä la 
9.12. klo 19. Joulumyyjäiset Kurenalan 
RY:llä la 2.12. klo 11. Seurat Kurenalan 
RY:llä su 3.12. klo 17, S. Heikkilä ja  
A. Lääkkö. Lauluseurat/muistoseurat 
Hilturannan pappilassa la 2.12. klo 18. 
Käsityöilta Sarakylässä Pasi Kummalal-
la to 30.11. klo 19 ja lauluseurat Taisto 
Mannisella su 3.12. klo 19.
Haudattu: Toivo Olavi Konttila  77 v.
Kastettu: Lyydia Vilhelmiina Liikanen , 
Väinö Johannes Lasanen ja Vili Valtteri 
Vanhanen.
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.

To 30.11. klo 16-20 
jouluaskartelu- ja 
kirppisilta seurakun-
tatalolla. 
La 2.12. klo 10 joulun-
avaus liikuntahallilla, 
kirkkoherra ja kun-
nanjohtaja. Tiernatytöt esiintyy klo 
10.30, lapsikuorot klo 11 ja tierna-
pojat klo 11.30. Lähetystyöllä on oma 
myyntipöytä.
Su 3.12. klo 10 sanajumalanpalve-
lus kirkossa, Lauriala, Leinonen ja 
Rantsilan Laulu. Lauletaan yhdessä 
Hoosianna. Kolehti Kirkon Ulkomaa-
navulle. 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 adventtivesper Rant-

To 30.11. klo 16.15- 
17.55 seurakunnan 
rippikoulu seurakun-
tatalolla.
Adventtisunnuntaina 
3.12. klo 10 adventti-
perhemessu kirkossa. 
Tanjunen, Nissinen ja Riekki, samalla 
vietämme Uuden virsikirjan 20-vuo-
tisjuhlaa. Mukana päiväkerholaiset 
ja lapsikuoro. Kaikki rippikoululaiset 
kirkkoon, myös eri järjestöjen rippi-
kouluihin menevät. Seurakunnan rip-
pikoulua klo11 - 15 kirkossa. Mukana 
päiväkerholaiset ja lapsikuoro. Päivä 
jatkuu adventtimessuilla seurakunta-
talolla klo 11 - 15. Pöytävaraukset pe 
1.12. klo 12 mennessä virastoon, puh. 
241 113. Pöytien jako seurakuntatalolla 
la 2.12. klo 18. Pöytämaksu Kansain-
väliselle diakonialle. Lapsi- ja nuori-

Kiitos Oululainen
Kiitämme äänestäjiämme seurakuntavaaleissa saamastamme luotta-
muksesta Toivomme aktiivista yhteydenpitoa vaaliliittomme luotta-
mushenkilöihin seurakuntatyön kehittämiseen liittyvissä asioissa.

KIRKKO KESKELLE ARKEA
Keskustan, keskiryhmien ja sitoutumattomien vaaliliitto

.
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Kestilä
Pe 1.12. klo 10, huom.
aika!, seurakuntaker-
ho srk-kodilla, klo 13 
seurakunnan ohjel-
maa Pihlajistossa.
Su 3.12. klo 10 messu, 
liturgia Erkki Piri, saarna Risto Tuomi-
nen, kirkkokuoro, messun yhteydessä 
seurakuntamestari Johannes Holman 
työhön siunaaminen, kirkkokahvit 
srk-kodilla. Kolehti Kirkon Ulko-
maanavulle. Klo14-16 kerhokodilla 
tonttupaja, jouluaskarteluja.
Ti 5.12. klo 10 lasten jouluinen kirk-
kohetki, klo 10.30-13 päiväkerho 
kerhokodilla, klo 15.30 -17 seka- ja 
sudarikerholaisten pikkujoulu srk-
kodilla, klo 19 kirkkokuoro.
Ke 6.12. klo10 itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus, Tuominen, Määttä, 
seppeleenlasku sankarihaudoille. 
Kolehti hengelliseen työhön sotain-
validien keskuudessa, Sotainvalidien 
Veljesliitto ry.
To 7.12. klo 10-13 ystävänkammari 
kerhokodilla.
Tulossa: 16.12. klo 18 kauneimmat 
joululaulut Kestilän kirkossa.

Piippola 
To 30.11. klo 17 tyt-
tökerho.
Su 3.12. klo 13 1. ad-
ventttisunnuntain 
h o o s i a n n a m e s s u , 
liturgia Erkki Piri, 
saarna Paavo Räsänen, kirkkokuoro, 
Riikka Piri viulu, urkusäestys Määttä. 
Rippikoululaiset osallistuvat, messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
srk-kodilla  ( rippikoululaiset mukana) 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Ma 4.12. klo 11 veteraanien pikkujou-
lu srk-kodilla, klo 14.30 kirkkokuoro, 
klo 16.30 Leskelänkerho.
Ti 5.12. klo 12 seurakuntakerhon 
joulujuhla Väinölässä.
Ke 6.12. klo 12  itsenäisyyspäivän 
sanajumalanpalvelus, Piri, Määttä, 
jumalanpalveluksen jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoilla, kahvit ja 
juhla  srk-kodilla. Kolehti Hengelliseen 
työhön sotainvalidien keskuudessa, 
Sotainvalidien Veljesliitto ry. Klo 18 
partiolaisten soihtukulkue ja lupauk-
senanto kirkossa, hartaus Piri.

talolla. Klo 17.30 srk-talon pihasta läh-
tevät lähetystiimin jäsenet Piippolaan 
info- ja keskustelutilaisuuteen.
La 2.12. klo 10-13  yhteismyyjäiset 
srk-talolla, pöytien varaus seura-
kuntatoimistosta tai Ennalta.  Klo 
10-13 tonttupaja, joulunaskarteluja 
kerhohuoneessa.
Su 3.12. 1. adventtisunnuntain messu, 
Kautto, Kinnunen, lapsikuoro. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Ma 4.12. varttuneenväen retki Kiuru-
vedelle, lähtö klo 9.15 srk-talolta. Klo 
10-10.30 lastenkirkko, klo 10.30-13 
päiväkerho, klo 15.30-17 sekakerho-
väen pikkujoulu, klo 18.30 Lamujoen 
diakoniapiirin joululauluilta Viljo ja 
Markku Mahosenaholla, Kinnunen.
Ke 6.12. veteraanien- ja sotainvalidien 
kirkkopyhä, klo 12 itsenäisyyspäivän 
messu, Kautto, Kinnunen, kirkkokuo-
ro, seppeleenlasku sankarihaudoille. 
Lounasjuhla srk-talolla, mukana lapsi- 
ja nuorisokuorot. Kolehti Hengelliseen 
työhön sotainvalidien keskuudessa. 
Sotainvalidien Veljesliitto ry. Klo 16 
partiolaisten vierailu Nestorissa, klo 
16.45 partiolaisten kirkkohetki ja klo 
17.30 juhla srk-talolla, Kautto.
Rauhanyhdistys: Su 3.12. klo 16 seurat 
ry:llä, Osmo Alamäki, Paavo Säkkinen. 
To 7.12. klo 18.30 päiväkerhoväen jou-
lujuhla ry:llä, puhe Sulo Kautto.
Kuollut: Olka Vilhelmiina Vartiainen e 
Mykkänen, Nestorita  89 v. Taimi Orvok-
ki Leiviskä e Leiviskä, kirkolta 74 v.
Kastettu: Otto Samuli Turpeinen.

To 7.12. klo 16 tyttökerho.
Rauhanyhdistys: su 3.12. klo 15 seurat 
ry:llä.
Tulossa: Su 10.12. jumalanpalveluk-
sen jälkeen synttärit 10-vuotiaille 
srk-kodilla, klo 15 Leskelän diako-
niakylätoimikunnan joulumyyjäiset 
Kairanmaan talolla. Ke 13.12 klo 
konsertti kirkossa, tenori Perttu 
Mathlin, piano Mika Jaakola.  Pe 
15.12. klo 9  lähetyksen joulumyyjäiset 
kunnantalon aulassa. Su 17.12.klo 19 
kauneimmat joululaulut Piippolan 
kirkossa.(kynttilävalaistus)
Kastettu: Saana Säde Emilia Mäki-
kangas.

Pulkkila 
To 30.11. ei perheker-
hoa, klo 19.30 kirkko-
kuoroharjoitukset.
Pe 1.12. klo 10 lasten 
päiväkerho.
Su 3.12. klo 10 perhe-
kirkko, saarna Etiopian lähetti Paavo 
Räsänen. Kymppisynttärit seura-
kuntakodissa. Klo 19 adventtivesper 
Rantsilassa.
Ti 5.12. klo 10 lasten päiväkerho. Klo 
13 ystävyysseura vanhustentalolla, 
ehtoollisenvietto ja torttukahvit. 
Ke 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus ja seppeleen lasku 
sankarihaudoille, kirkkokuoro. Kahvit 
ja juhla seurakuntatalolla.
To 7.12. klo 13  seurakunnan ja A-kil-
lan yhteinen adventtijuhla Selkälässä. 
Yhteiskyyti srk-talolta klo 12.30. Ei 
kirkkokuoroa.  
Kiitos kaikille seurakunnan 100-vuo-
tisjuhlaan osallistuneille! Työmme on 
yhteinen.
Rauhanyhdistys: La 2.12. klo 11-12.30 
joulumyyjäiset ry:llä, huom. myynti 
alkaa klo 11,  laatikoita, kotileivonnai-
sia, arvontaa ja torttu kahvit. Su 3.12. 
klo 13 seurat ry:llä, Pertti Leinonen, 
Lauri Lepistö.
Kastettu: Mico Samuel Kansanaho.

Pyhäntä
To 30.11. klo 11-13.30 
päiväkerho srk-talon  
kh klo 12 veteraani-
kuoro, klo 17 lapsi-
kuoro,  klo 18 kirkko-
kuoro srk-talossa.
Pe 1.12. klo 17.30 nuortenkuoro srk- 

Siikalatva

Tyrnävä

sotyön sekä lähetys- ja diakoniatyön 
arpoja myytävänä. Seurakuntalaiset 
ja päiväkerholaisten vanhemmat sekä 
perhekerholaiset voitte halutessanne 
tuoda seurakunnan messupöytiin 
arvottavaa. Vapahtajan Siunaamaa 
alkavaa adventtiaikaa kaikille.
Ti 5.12. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Kanttori Yrjö Nissinen.
Itsenäisyyspäivänä ke 6.12. klo 12 juh-
lajumalanpalvelus kirkossa, jonka
jälkeen seppelten  lasku ja kunnian-
osoitus sanakarihaudoilla. Tarkempaa 
tietoa ohjelmasta ilmestyvässä kunta-
tiedotteessa.
To 7.12. klo 16.15 - 17.55 seurakunnan 
rippikoulu seurakuntatalolla.
Tulevaa: Su 10.12. klo 16 sanajumalan-
palvelus ja klo 15 - 18 seurakunnan
rippikoulu seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: To 30.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. La 2.12. klo 13 
joulumyyjäiset ry:llä. Su 3.12. klo 13 
seurat ry:llä.
Kuollut: Reijo Aukusti Hirvaskari 62 
vuotta ja  Hilma Johanna Korpela e
Ketelimäki 83 vuotta Siikajoki evl. ja 
Sisko Sinikka Järvelin e Impola 63 v. 
Oulun Tuomiokirkko evl.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

To 30.11. klo 19 Kau-
neimmat joululaulut 
Marja ja Seppo Piipa-
rilla, Honkakoskentie 
35.
La 2.12. klo 10-12 
seurakunnan advent-
timyyjäiset Tyrnävän 
srk-talolla. Myytävänä 
leivonnaisia, käsitöitä, 
arpoja, kahvia yms. 
diakonia- ja lähetys-
työn hyväksi.
Su 3.12. klo 12 messu Temmeksen 
kirkossa, Ikonen. Kyytiä tarvitseva 
voi ottaa yhteyttä Olavi Savelaan, p. 

0400 280 678. Kolehdit Kirkon Ulko-
maanavulle.
Su 3.12. klo 18 adventtivesper Tyrnä-
vän kirkossa, Isokääntä. Kirkkokuoro. 
Joulunavaus klo 17.30 kunnantalon 
pihalla, josta lähdemme kynttiläkul-
kueena kirkkoon.
Ma 4.12. klo 13 hartaus Punahilkassa. 
Klo 18 jouluaskarteluilta Tyrnävän 
srk-talolla. Klo 19 joululauluilta Eila ja 
Vilho Kallisella, Kylmäläntie 289.
Ti 5.12. klo 12.30 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 6.12. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa, saarna Isokääntä, 
liturgia Ikonen. Itsenäisyyspäivän puhe 
kirkossa kunnanhallituksen puheen-
johtaja Tauno Uitto, jonka jälkeen 
seppeleen lasku sankarihautausmaalla. 
Kolehti hengelliseen työhön sotain-
validien keskuudessa, Sotainvalidien 
Veljesliitto. Temmekseltä kirkkokyyti, 
Olavi Savela, p. 0400 280 678. Itse-
näisyyspäivän juhla klo 12 Kirkko-
männikön koululla. Valoviesti klo 
16 Temmeksellä, klo 16.30 seppeleen 
lasku sankarihautausmaalla.
To 7.12. klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
La 9.12. klo 10-12 myyjäiset Temmek-
sen srk-talolla.
Ke 13.12. klo 18 enkelikurssi Tem-
meksen srk-talolla. Tarvikkeet noin 15 
euroa. Ohjaajana Seija Tolonen. Sito-
vat ilmoittautumiset 8.12. mennessä 
khranvirastoon, p. 564 0600.
Kuorot: Lapsikuoro to 30.11. klo 16 
Temmeksen srk-talolla ja kirkkokuoro 
29.11. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 1.12. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla. Isoskoulutus la 
2.12. klo 15-18 Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 30.11. 
klo 19 lauluseurat Vesa Nissilällä. Su 
3.12. klo 16 seurat ry:llä, Teuvo Kämä-
räinen. Ke 6.12. klo 16 itsenäisyyspäivä-
seurat ry:llä, Alpo Pikkarainen. Pe 8.12. 
klo 19 joulumyyjäiset ry:llä. Murto: Pe 
1.12. klo 18.30 joulumyyjäiset ry:llä. 
La 2.12. klo 19 raamattuluokka ry:llä. 
Su 3.12. klo 12 pyhäkoulu Partasella, 
Kreivillä, Keräsellä ja Paasolla, klo 16 
seurat ry:llä.
Kuollut: Kauko Matias Karhunen 
80 v.
Kastettu: Joona Juhani Matala, Joni 
Arttu Mikael Tammela.

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, toimis-
tosihteeri Eija Holappa p.  0207 109 
867, kanslisti Toini Anttila p. 0207109 
878, Kestilän seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207109 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.
Su 3.12. klo 19 Siikalatvan kirkko-
kuorojen yhteinen adventtivesper 
Rantsilan kirkossa.
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sanan aika

Jumala,

minä tahdon sytyttää valoja

pimeässä maailmassa.

Tahdon huomata hyvät uutiset, elämän hy-

vät lahjat, onnistumiset, parhaat muistot, 

ja erityisesti ne, aivan lähellä ja kaukana 

olevat ihmiset, jotka tarvitsevat minua.

Mikä saa ihmiset lähtemään kirkkoon tänä kir-

kollisena pyhänä?

Halu vaeltaa Hänen kanssaan kohti päämäärää, 

joka Jeesuksen aikalaisille oli Jerusalem. Meillä 

on oma jerusalemimme.

Kaipuu saa ihmisen liikkeelle. Kaipuu jostain 

syvemmästä, kauniimmasta ja puhtaammasta, 

kaipuu sovinnosta ja ilosta. Siksi sydämemme 

haluaa laulaa Hoosiannaa, siksi sytytämme ad-

venttikynttilät.

SirKKa LiiSa eNqviSt

Pimeyteen tarvitaan
valonkantajia

Elämme tällä hetkellä vuoden pimeintä aikaa. Valoa ei ole päivällä kuin 

muutama tunti. 

Me ihmiset kuitenkin tarvitsemme valoa. Pimeässä emme näe mitään. 

Meidät on luotu valoon ja kaipaamme valoa pimeytemme keskelle.  

Ensimmäisenä adventtina Jeesus tuo taivaallista valoa aasilla ratsasta-

en. Tämä valo saapuu keskelle pimeää maailmaa nöyränä, hiljaisena ja 

lempeänä. 

Me ihmiset kuitenkin usein kuvittelemme ja odotamme Jumalan tule-

van ja puuttuvan elämäämme voimakkaasti, salamoiden ja ilotulitusten 

saattelemana. Siksi adventin sanoma yllättää. Kristus ei tulekaan punai-

sella matolla, fanfaarien ja lippujen kanssa, vaan salattuna, pukeutunee-

na pieneen, vaatimattomuuteen ja uskollisuuteen. 

Hän syntyy pieneksi, avuttomaksi vauvaksi, tallin seimeen, köyhiin ja 

vaatimattomiin oloihin. Hän saapuu työjuhdan varsalla ratsastaen. Siksi 

arinkin ihminen uskaltaa lähestyä häntä. Hän ei tuomitse vaan rakastaa 

ja antaa anteeksi. 

Adventtina meitäkin kutsutaan valoon. Valoon, joka näyttää meille oi-

kean tien kulkea, valoon, joka kutsuu rakkauteen ja rauhaan. 

Kristus kutsuu meitä valonkantajiksi. Jakamaan valoa yksinäisen, apua 

tarvitsevan lähimmäisen luo hänen rakkautensa kannattelemana.

Hän kutsuu meitäkin yhtymään iloon ja riemuitsemaan. Jokainen Ju-

malaa kaipaava sydän saa huutaa:  ”Hoosianna, Daavidin poika, kiitetty 

olkoon hän!”

mirjami DuttoN
SeuraKuNtaPaStori

KarjaSiLLaN SeuraKuNta

on 1. adventti. Sen aiheena on Kuninkaasi tulee nöyränä. Uusi 
kirkkovuosi alkaa. Päivän evankeliumi kertoo, kuinka Jeesus ratsasti 
Jerusalemiin aasilla, joka on viattomuuden ja rauhan symboli. Sillä 
hän osoitti, että on olemassa arvoja, jotka näkymättömästi luovat 
ja kannattelevat elämää. Todellinen vahvuus on jossain muussa kuin 
fyysisessä voimassa ja vallassa.
Päivän psalmi on Ps. 24: 7-10, 1. lukukappale Jes. 62: 10-12 ja 2. 
lukukappale Room. 13: 11-14. Evankeliumi on Matt. 21: 1-9.

ensi sunnuntai
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jaKeLuHäiriöt / jaKeLuKieLLot
P. 0207 54 2333 (arKiSiN KLo 8-16)

SäHKöPoSti: tiLauSPaLveLut@Kotimaa.Fi

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

Pa i K K o j a  av o i N N a

t ästä aiheesta luulisi tehdyn 
useampiakin elokuvia, mut-
ta kun tarkemmin miettii, 

ei muistu mieleen ensimmäistä-
kään. Ei ainakaan sellaista, jossa 
Jeesuksen syntymätarina kattaa 
yhden kokoillan elokuvan.

Elokuvan alku sijoittuu Nasa-
retin seudulle, jossa roomalaiset 
sotilaat käyvät öykkärimäisesti 
ja mielivaltaisesti keräämässä 
veroja köyhiltä ihmisiltä kunin-
gas Herodeksen (Claran Hinds) 
pohjattomaan kassaan.

Kuningas on kuullut ennustuk-
sen Messiaasta, joka tulee olemaan 
aikaisempia kuninkaita mahtavam-
pi. Ajatus tuntuu hiillostavan jo 
keski-iän saavuttanutta Herodesta 
jopa enemmän kuin tämän nuorta 
poikaa, joka on aikanaan perivä 
isänsä maallisen vallan.

Samaan aikaan Marian (Keisha 
Castle-Hughes) köyhä isä päättää 
naittaa tyttärensä Joosefille (Oscar 
Isaac) vastoin tämän tahtoa.

Avioliittoa hierotaan, koska 
isällä ei ole varaa elättää koko 

perhettään. Maria suostui avio-
liittoon, mutta lähti joksikin aikaa 
serkkunsa luo asumaan.

Tämän jälkeen lähti Maria 
takaisin kotikylään, mystisesti 
raskaana.

Mariaa raskaus ei juuri huo-
lestuttanut, olihan enkeli ilmes-
tynyt hänelle kertomaan, mistä 
on kysymys.

Mutta hänen vanhempiensa 
ja Joosefin naamat ovat pahasti 
venähtäneet, kun Maria saapuu 
kotiin pullein vatsoin. Joosefin 
tyyli hyväksyä tilanne on kuitenkin 
esitetty elokuvassa hienosti.

Elokuvan alussa kuvataan myös 
itämaan tietäjiä, jotka valmistau-
tuvat omalle matkalleen. Näyttä-
vyyden saamiseksi on elokuvaan 
luonnollisesti hankittu kauniita 
näyttelijöitä ja komeita pukuja 
niille, joiden oletettiin olevan pa-
remmassa yhteiskuntaluokassa.

Nämä itämaan tietäjät sekä ku-
ningas Herodes hoveineen ovat 
ainakin mahtavaa katseltavaa. 
Hienoa katseltavaa ovat myös 

Matkalla Betlehemiin 
the nativitY stOrY. käsikirj. mike rich, Ohj. catherine hardwicke

maisemat, joiden halki Joosef 
ja Maria sekä itämaan tietäjät 
taivaltavat.

Puitteidensa puolesta elokuvaa 
voisi luonnehtia disneymäiseksi. 
Siitä ei ole tietoa, kuinka tarkkaa 
työtä historioitsijat ovat tehneet, 
mutta luulisi tämän filmin ins-
piroivan myös historiasta kiin-
nostuneita.

Kuten tiedetään, sisältyy ta-
rinaan myös verenvuodatusta. 
Elokuva ei kuitenkaan mässäile 
raakuuksilla, joten tätä voi men-
nä katsomaan lastenkin kanssa. 
Kun jossain kirves heilahtaa, ei 
lopputulosta näytetä.

Näyttelijäkaarti on kansainvä-
linen. Pääosan esittäjät kuitenkin 
lienevät amerikkalaisia, mutta 
puhuvat englantia aksentilla. 
Keinotekoisen aksentin käyt-
tö elokuvan tehokeinona taitaa 
olla jo menneen talven lumia. 
Näyttelijät olisivat voineet puhua 
arameaa tai sitten jenkkienglantia 
ihan luonnollisesti.

juLLe tuuLiaiNeN

e L o K u va
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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

TAULUJA RAAMATUN 
AIHEISTA

ART-COPY, KOPIO TORI OY
Torikatu 70, Oulu

p. 08-373 665, 050-527 8513

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

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä
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Oulun Lähetys-
seurakunta

Sanan, ylistyksen ja rukouk-
sen illat sunnuntaisin klo 16. 
Myllytullin koululla, Kirkko-
katu 1. Su. 3.12. vierailijana 
Juha Kakko, aiheena Israel.

Tervetuloa!


