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Seurakuntalaisia on monta viikkoa keho-
tettu käyttämään ääntään. Nyt seurakun-
nille on valittu uudet päättäjät. On heidän 
vuoronsa käyttää seurakuntalaisten ääntä 
seuraavat neljä vuotta. Toivottavasti he 
tekevät sen kuuluvasti.

Moni luottamushenkilö saattaa pettyä 
nähdessään ensimmäisten kokousten esi-
tyslistat. Ne ovat todennäköisesti täynnä 
viranhaltijanimikkeiden muutoksia ja muita 
hallintoteknisiä asioita, joista seurakun-
tien varsinainen toiminta näyttää pikai-
sella silmäyksellä olevan kaukana.

Hallinnolla on seurakunnissa oma tär-
keä tehtävänsä ja sitä on hoidettava huo-
lellisesti, mutta sillä on myös taipumus 
ruokkia itseään.

Tarvetta olisi päättäjille, jotka silloin 

tällöin kysyisivät, mikä on seurakuntien 
toiminnan päämäärä ja mikä on väline sen 
toteuttamiseksi.

Seurakunnissa on hallintokoneistot 
omaa tarkoitusta varten. Päättäjien teh-
tävä ei ole toimia pelkästään hallinnon 
jatkeena.

esteenä arvovapaus
MTV3 ei suostu lähettämään kanavallaan 
kristillisiä ohjelmia. Tämä kävi ilmi, kun 
Kotimaa-yhtiöiden käymät neuvottelut py-
häkouluohjelman lähettämisestä kariutui-
vat. Uusi Tie -lehdessä 16.11. kanavajoh-
taja Sami Rahnasto sanoo, että kristilliset 

j oka toinen päivä yksi ikään-
tynyt tekee itsemurhan. (HS 
l0.ll.2005)

Piippolan vaari tuijottaa kuraista 
maata, lumetonta lakeutta. Aika matelee 
kevättä odotellessa, ei tullut valakosta 
jouluakaan niin kuin ennen vanhaan. 
Nyt kuitenkin tupruttaa. Yläilmoista 
leijailee pitsihiutaleita, kuin olisi tai-
vaan esikartanossa tampattu tyynyt 
tyhjiksi, höyhenpatjat puhki.

Jospa se Pihtiputaan muori siellä 
suursiivoo. Vaan vaari on vielä täällä 
maan piällä, odottaa ja on kärsimätön, 
kunpa jo pääsisi muiden joukkoon.

Ei se ole elo ja elossaolo enää herk-
kua vaikka vaari asuu seutukunnan 
syrjäkolokassa, josta savu ei tavoita 
viranomaisia. EU:n energiamarkkinat 
ovat menneet yhteen, pyhän kilipailu-
kykynsä nimissä. Kielsivät puunpolton 
ja tervan. Jopa jokamiehen oikeus ku-
mottiin. Omistavat Suomen metsät, 
vesivarat, ruokaketjut ja palvelut. Ei 
saa sienestää, kalastaa, metsästää eikä 
antaa julukisia tukia. Paitsi kartanoille, 
isoille tiloille ja pankeille. Ovat pik-
kuisetkin koulussa kuin kanat teho-
kanalan orrella.

Sanoo jotta jokamiehen oikeudet 
vääristää kilpailua. Ei saa enää iliman 
marjastaa. Mutta Piippolan vaari se 
on vaan henkensä pitimiksi 
metällä käynyt. Saunankin 
lämmittää salaa. Eikä se 
elämä liian pitkäksi pääse 
venähtämmää, kun ei pii-
saa raha pillereihin. Mutta 

poikaa on ikävä. Kun ei kylältä töitä 
saanut. Lähetti digikännykän, mutta 
kun on liikaa näppäimiä, koodeja ja 
salasanoja, kuka niitä muistaa. Ja ke-
nellepä vaari soittaisi?

Ei ole enää kunnan taloakaan. Oli-
sihan se mukava kun joku joskus sii-
voisi. On tilaajia ja sitten tuottajia, yh-
tymiä ja liikelaitoksia, palvelut kaikki 
pörssissä. Johtajia näkkyy olevan joka 
lähtöön. On kontrolleria, kuntakon-
sulttia, tiimiesimiestä, esimiestiimiä. 
Ja golfkenttiä on nyt niin Pihtiput-
taalla kuin Piippolassa. Ei se Suomi 
iliman niitä pärjää, muuten ei tule 
isoja herroja tänne meitä auttamaan. 
Ja rollaattoriväkeä on liikaa, siksi pitää 
purkaa vanahainkodit.  Mihinköhän 
ne säästää?

Vanhusten hautapaikkoja varten 
kun niitä on niin palajon, niitä vana-
hoja ja sairaita? On ikävä vanahanajan 
meinikiä. Kun kuntapomotkin olivat 
muutosvastarinnassa. Eivät olleet va-
lamiita viemään vanhuksilta tuhkatkin 
pesästä. Kyllä se oli korkea aika nyt 
ottaa oma elämä hallintaan. Tuikata 
tulehen koko punainen tönö ja pot-
tumaa. Ei tarvisi poika edes uurnaa. 
Eikö ollut hautajaisetkin ulokoistettu, 
kilipailutettu ja viety pörssiin. Siinä 
vasta varma pisnes! Nyt tämä poika 

lähtöö. Kun ei oo lähiki-
rikkoakaan. Mitä nyt on 
joku mobiilikirikkotu-
losyksikkö kerran kuussa 
kylällä piipahtaa.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton pää-
sihteeri Eeva Kuuskoski kysyy 16.11. Koti-
maassa, miksi äidin itsemääräämisoikeus 
pitäisi asettaa lapsen terveyden edelle.

– Odottavan äidin alkoholin ja huumei-
den käyttö aiheuttaa lapselle pitkäaikaisia 
sairauksia sekä kehitys- ja tunne-elämän häi-
riöitä. Vaurioituneita lapsia voidaan auttaa 
vakailla ja kuntouttavilla kasvuolosuhteilla, 
mutta Suomessa lapset vain harvoin sijoi-
tetaan uuteen perheeseen heti syntymän 
jälkeen. He joutuvat usein toistuvien sijoi-
tusten kierteeseen, koska aikuisten oikeuksia 
ymmärretään loputtomasti. Vieläkään ei ole 
itsestään selvää, että vanhempien alkoholin 
käyttöä, ”yksityisasiaa”, käsitellään neuvo-
lassa tai lääkärin vastaanotolla. Kuitenkin 
monen äidin tilannetta varhainen puheeksi 
ottaminen ja tuki auttaisi.

Sikiö on äidistään täysin riippuvainen, 
samoin lapsi vanhempiensa huolenpidosta. 
Uskon, että myös päihdekoukussa oleva äiti 
haluaa lapselleen hyvää. Mutta jos hän ei 
siihen kykene, on yhteisön tultava avuksi.

Päättäjien on tehtävä lainsäädännöllisesti 
mahdolliseksi myös tahdosta riippumaton 
hoito raskauden aikana. Näin on Norjassa. 
Tämä on joskus ainoa tapa tukea äitiä ja 

suojella sikiötä. Alkoholistiäidin hoidossa 
on käytännössä ongelmana, ettei äidille tu-
le selvää hetkeä, jolloin päihteistä voitaisiin 
keskustella.

Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n pää-
sihteeri Kalevi Virtanen kirjoittaa Suomen 
Kuvalehdessä 46/2006, että kirkon pitäisi 
saarnoissa reagoida uskonnon uuden tu-
lemisen aikaan.

– Kirkkomme saarnoissa on yleistynyt 
puhumisen tapa, jossa tekstiä eritellään ja 
käsitellään. Teksti on objekti, kohde, jota 
selitetään kuulijoille. Näin saarnoista on 
tullut esitelmiä, jotka rakentuvat erittelyn 
logiikalle. Saarnaajan keskeinen ajatus on 
opettaminen ja sisäinen mielikuva koulu-
luokka tai luentosali.

Uskonnollisen puheen keskeisen lähtö-
kohdan pitäisi olla lumoutuminen siitä, 
että iankaikkinen on läsnä ajallisessa, Pyhä 
tavallisessa.

Tulevaisuuden kristillisen puheen ja ju-
listuksen tulisi lähestyä runoutta ja taidetta, 
mystisyyttä ja kumartaa elämän ja Jumalan 
suuren ihmeen edessä, kertoa Jumalan suurta 
kertomusta, johon mukaan mahtuvat mei-
dän pienet kertomuksemme.

aatoksia

Piippolan vaari ja 
kilipailukyky

ohjelmat eivät varsinaisesti ole pannassa, 
mutta kaupallinen tv-kanava pyrkii tarjoa-
maan vain arvovapaata ohjelmistoa. Siksi 
pyhäkouluohjelma ei sovi mukaan.

MTV3 päättäköön ohjelmistostaan, mutta 
arvovapaus kuulostaa omituiselta perus-
telulta. MTV3 mainitsee nimittäin yhtiön 
omassa visiossa toimintansa keskeiseksi 
arvoksi viestinnän moniarvoisuuden.

Ilmeisesti moniarvoiseen arvovapaaseen 
viestintään ei mahdu kristillisiä arvoja 
sisältävien ohjelmia, mutta siihen mah-
tuu täysin vaivattomasti esimerkiksi vä-
kivaltaa, luonnottomia kauneusihanteita, 
kulutussuggestiota ja pankkiiriliikkeiden 
toimittamia talousuutisia.

Sinänsä MTV3 on ymmärtänyt ajan hen-
gen täsmälleen oikein. Moniarvoisuushan 
merkitsee juuri sitä, että ei saa olla mi-
tään arvoja.

Päättäjät puhumaan oikeista asioista
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Kuka alkaisi 
rantsilalaisia? Viime 
vuosina kukaan ei 
ole oikein innostunut 
seurakuntaliitoksesta 
Rantsilan kanssa, mutta 
siltikään kylällä ei olla 
lähdössä kenen tahansa 
kosijan kelkkaan.

R antsilan seurakunta on vii-
me vuosien aikana käynyt 
yhdistymisneuvottelu-
ja Siikasalon, Oulun, Li-

mingan, Tyrnävän ja Siikalatvan 
seurakuntien kanssa. 

Yhteiselämä Siikasalon, Vihannin 
ja Ruukin, seurakuntien kanssa ei 
muutama vuosi sitten sytyttänyt 
ranttisia. Oulun kanssa neuvotte-
lut tyssäsivät siihen, ettei kunnilla 
ole yhteistä maarajaa. Tyrnävän 
ja Limingan seurakuntien kanssa 
keskustelu raukesi, kun Rantsi-
lan kuntaliitosaikeet Siikalatvan 
seutukunnan kuntien kanssa ovat 
pahasti keskeneräisiä.

Liminkalaiset eivät ole sanoneet 
ehdotonta ”eitä” naapureilleen. 
Yhteydenpitoon otettiin aikalisä 
kunnan ratkaisua odotellessa.

Viimekeväisessä kokouksessaan 
Rantsilan kirkkovaltuusto oli yh-
teneväisellä linjalla: yhteiselämä 
maistuisi paremmalta jonkun 
muun kuin Siikalatvan seurakun-
nan kanssa.

Rantsilan kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Antero Niva tulkitsee 
valtuutettujen tuntoja kun toteaa, 
että he katsoisivat Siikalatvaa mie-
luimmin kasvukeskuksia kohti.

”alakko nää Rantsilaa”

ei kiitos 
Siikalatvalle

Miksi yhdistää köyhiä kuntia ja 
seurakuntia toisiinsa, rantsilalaiset 
miettivät Siikalatvan kohdalla.

– Ei mitään järkeä, Antero Niva 
sanoo. – Kuntien yhdistyminen 
vain ja ainoastaan porkkanaraho-
jen vuoksi ei ole järkevää yhteisten 
asioiden hoitamista. Porkkanara-
hoilla katetaan vain alijäämät. Kun-
tien velat ja ”löysät” toiminnoissa 
jäävät rasitteeksi liitokselle. Silloin 
kohta ollaan kahta suuremman 
ongelman edessä.

Liittymiskeskustelut ovat niin 
pinnalla Rantsilassa, että Niva uskoo 
sen näkyneen myös juuri käydyissä 
seurakuntavaaleissa.

– Ne, jotka haluavat säilyttää 
seurakunnan itsenäisyyden, kävivät 
hyvän vaalityön, hän arvioi. 

Vaikka Rantsilan seurakunnan 
kosioreissut eivät ole toistaisek-
si onnistuneet, Niva sanoo, ettei 
yhdestäkään tapaamisesta ei ole 
jäänyt sieluun arpia. 

Kylällä ei olla siipi maassa, mutta 
Nivan mielestä jonkinlaista yleistä 
apatiaa on ollut havaittavissa yh-
teisten asioiden hoitamisessa.

Niva moittii kuntaa ailahtelevai-

seksi liitosneuvotteluissa, mutta 
seurakunnassa hänen mielestään 
ymmärretään yhteen hiileen pu-
haltamisen merkitys. 

Muutoinkin hän kehaisee seu-

Rehtori antero Niva ei olisi 
nostamassa Rantsilan tulovero-

prosenttia nykyistä, 1,85, 
korkeammalle, ettei kipukynnys 

ylety, ja ihmiset ala taloudel-
lisista syistä erota kirkosta.

rakuntaa. Sen talous, toisin kuin 
kunnan, on vielä hyvässä kunnos-
sa, vaikka itsenäisenä jatkaminen 
nykyisillä eväillä ei onnistukaan 
enää pitkään. 

Seurakuntaliitokset 
eivät ole ratkaisu

Maanviljelijä, kunnanvaltuutet-
tu Matti Hilli uusi hyvällä ääni-
määrällä mandaattinsa Rantsilan 
kirkkovaltuustossa. Hän puhuu 
avoimesti seurakunnan itsenäi-
syyden puolesta. Hillin mielestä 
seurakuntaliitokset ja niistä saata-
vat kirkkohallituksen porkkarahat 
ovat ”helpoimman veräjän kautta 
kulkemista”.

– Ne rahat riittävät tuskin kym-
meneksi vuodeksi! Yhteenliittymi-
set eivät ole mikään ratkaisu.

Tärkeä kysymys on, miksi ra-
hat ovat loppuneet useista seura-
kunnista. Se on ainoa todellinen 
kestävä ratkaisu Rantsilan tilan-
teeseenkin.

Hilli sanoo ääneen arkaluonteisia 
kysymyksiä. Hän puhuu palvelujen 
karsimisesta. Pitääkö kirkon ko-
tikylässäkin keskittyä vain siihen, 
mikä sille ehdottomasti kuuluu? 
Riittävätkö pappi, lukkari ja suntio 
henkilökunnaksi?

Hilli heittää ajatuksen työnteki-
jöiden palkkatason pudottamisesta. 
Vai pitäisikö työntekijöistä saada 
nykyistä enemmän tehoja?

– Kuka keksii, miten rahat saa-
daan riittämään. Kyse on karusta 
todellisuudesta. Minä olen maan-
viljelijänä tottunut palkkatason 
laskemiseen.

Kirkkovaltuutettu ihmettelee, 
miksi hautapaikkamaksu on sama 
kirkkoon kuuluvalle ja siihen kuu-
lumattomalle henkilölle.

– Tuollainen käytäntö helpottaa 
kirkosta eroamista. 

Ihmeellistä taloudenhoitoa kirkos-
sa, suorapuheinen mies ajattelee. 

Riitta hiRvoNeN

S iikajoen seurakunnan pitäisi 
kirkkohallituksen päätöksen 
mukaisesti liittyä ensi vuo-

den alussa Siikasalon seurakun-
taan eli Ruukin ja Vihannin seu-
rakuntien muodostamaan koko-
naisuuteen.

Siikajoen kirkkovaltuusto on 
kuitenkin tehnyt päätöksestä vali-
tuksen Helsingin hallinto-oikeuteen 
ja seurakunnasta vihjataan, että 
valittamista jatketaan tarvittaessa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
saakka.

Kirkkohallituksen hallinto-osas-
ton johtaja Matti Halttunen yllättyy 
kuullessaan Siikajoen valitukses-
ta. Hän arvioi, että asian käsittely 
saattaa kestää useamman vuoden, 
mutta pitää yhdistämispäätöksen 
kumoamista erittäin epätoden-
näköisenä.

– Kirkkohallituksen päätöksessä on 
kohta, jonka mukaan seurakuntien 
yhdistyminen pannaan täytäntöön 
mahdollisesta valituksesta huoli-
matta. Tässä tilanteessa toimitaan 
siis tarkasti alkuperäisen päätöksen 
mukaan ja virkajärjestelyt toteute-
taan, Halttunen sanoo.

Siikajoen kirkkoherran Reino 
Tanjusen mielestä tilanne ei ole 
näin yksinkertainen.

– Olemme valittaneet niillä oi-
keuksilla ja velvollisuuksilla, joita 
seurakunnalla on eikä valituksen 

Siikajoki valittaa seurakuntaliitoksesta
alaista päätöstä ole koskaan pan-
tu toimeen. 

Oulun hiippakunnan tuomioka-
pitulissa ollaan kirkkohallituksen 
puolella. Lakimiesasessori Osmo 
Rahja sanoo, että valitus ei vaikuta 
seurakuntien yhdistämiseen.

Ongelmia syntyisi, jos korkein 
hallinto-oikeus aikanaan kumo-
aisi seurakuntien yhdistämispää-
töksen.

– Jos päätös kumottaisiin, pitäisi 
koko yhdistämisasia katsoa uu-
destaan. En muista näin koskaan 
tapahtuneen.

vaalikuulutus 
harhaanjohtava

Tämän syksyn seurakuntavaaleissa 
Siikajoki valitsi poikkeuksellisesti 
vain viisi kirkkovaltuutettua, joi-
den olisi tarkoitus osallistua Siika-
joen edustajina Siikasalon seura-
kunnan päätöksentekoon.

Siikajoen virallisessa vaalikuu-
lutuksessa kuitenkin ilmoitettiin, 
että ehdokasjoukosta valitaan 15 
valtuutettua. Kuulutuksessa ei 
mainittu mitään Siikasalon seu-
rakunnasta.

Kirkkoherra Tanjunen pitää ti-
lannetta sekavana.

– Kuulutuksen mukaan pitää 
valita 15, mutta sitten valitaankin 

vain 5. Molemmille vaihtoehdoille 
on pykälänsä ja näin piti tehdä.

Osmo Rahja tuomiokapitulista 
myöntää tapauksen sen verran har-
vinaislaatuiseksi, että säännöt eivät 
siihen anna selkeitä ohjeita.

– Siikajoen oli pakko järjestää 
vaalit ja lähtökohtana oli Siikajoen 
kirkkovaltuuston koko eli 15 jäsen-
tä. Todellisuudessa kuitenkin vain 
viisi valitaan eivätkä loput pääse 
koskaan niihin tehtäviin, joihin 
olivat ehdolla. Nämä viisi luotta-
mushenkilöä menevät tehtäviinsä 
valituksesta huolimatta.

Tanjusen mielestä ei ole oikein, 
että äänestäjiä pitää harhauttaa 
ristiriitaisilla kuulutuksilla.

– Siinä olisi valitusperusteita 
vaikka mihin asti.

jaNNe KaNKaaLa

Reino tanjunen
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Siikajoella pidetään kiinni omasta seurakunnasta.
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23.–30.11.2006

jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

menot oulussa

toimipaikatKirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Öbergin talo,  
Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Oulujoen kirkossa su 26.11. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Annukka 
Palola.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 26.11. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.

Oulun tuomiokirkssa: La 
25.11. klo 18 tuomasmessu, 
toimittaa Jonna Kalliokoski, 
saarna Ulla Säilä, teemana Val-
vokaa, sillä Kristus on lähellä, 
tuomasmessun lauluryhmä, 
kolehti kummiluokalle Bots-
vanassa SLS:n kautta, teejatkot 
Öbergissä.
Su 26.11. klo 10 messu, toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen, 
avustaa Martti Pennanen, urku-
rina Maija Tynkkynen, Tuiran 
Kamarikuoro. Kolehti oman 
seurakunnan diakoniatyölle. 
Radio Dei.

Kastellin kirkossa su 26.11. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, saarna Jouni Riipinen, 
avustajat Liisa Karkulehto, Ka-
tariina Pitkänen ja Liisa Suorsa, 
kanttorina Juha Soranta, Oulun 
seudun virsikuoro. Herättäjän 
päivä. Kolehti Herättäjäyhdis-
tyksen Karjasillan paikallis-
osastolle.
Maikkulan kappelissa su 26.11. 
klo 12 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, kanttorina 
Juha Soranta. Kolehti ks. Kas-
telli.

Tuiran kirkossa: Su 26.11. klo 
10 messu, toimittaa Lauri Ku-
jala, avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti Petroskoin seurakun-
nan kirkkorakennushankkeelle, 
KUA:n kautta.
Su 26.11. klo 18 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa Nan-
na Helaakoski, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti koulujen 
rakentamiseen Etelä-Sudaniin 
palaavien pakolaisperheiden 
lapsille KUA:n kautta.
Ke 29.11. klo 20 messu, toi-
mittaa Päivi Jussila, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle  SLS:n kautta.

Kaukovainion kappelissa: Su 
26.11. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, avustaa Liisa Suorsa, 
kanttorina Riitta Piippo. Kolehti 
ks. Kastelli.
Su 26.11. klo 18 Arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Pyhän Andreaan kirkko su 
26.11. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Asta 
Leinonen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Valtakunnallinen 
omaishoitajien kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit ja juhla. Kolehti 
ks. Kastelli.

Pyhän Luukkaan kappelissa su 
26.11. klo 10 messu, toimittaa 
Niilo Pesonen, avustajat Hannu 
Ojalehto, Helena Paalanne, 
Terhi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. Tuira klo 10. Niilo Pesosen 
läksiäiset.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
26.11. klo 12 messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pateniemen kirkossa su 26.11. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Kolehti 
ks. Tuira klo 10.

hartauselämä
Hiljaisuuden ilta ma 27.11. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Aamurukous ke 29.11. klo 
7.45–8, Pyhän Luukkaan kap-
peli.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana Elää -Raamattu- ja ru-
kousilta pe 24.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 25.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 25.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 26.11. klo 
15, Keskustan seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
28.11. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Virsilauluilta ti 28.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsien aiheena kirkkovuoden 
päätös, Esko Laukkanen.
Aamurukous ke 29.11. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Päiväseurat ke 29.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 29.11. klo 16, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. Ohjei-
ta ja lupauksia (Matt. 7:1-14), 
Jyrki Vaaramo.
Keskiviikkoseurat ke 29.11. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Jussi Lahtinen.
Kristillinen miestenpiiri ke 
29.11. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Ompeluseurat to 30.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Torstain Raamattupiiri to 
30.11. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Uudesta taivaasta 
ja uudesta maasta (Jes. 65) 
Anna-Mari Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Herättäjän päivä su 26.11. 
Kastellin kirkko. Messu klo 10. 
Seurat klo 12.30, Jouni Riipinen, 
Maire Heikkinen, Heikki Kerä-
nen, Juhani Lavanko.
Raamattupiirit:
To 23.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 23.11. ja 30.11. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 23.11. ja 30.11. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Ti 28.11. klo 12, Kastellin 
kirkko. Päiväraamattupiiri 
kaikenikäisille.
Ke 29.11. klo 19, Kaukovainion 
kappeli. Miesten raamattupiiri. 
Luemme Johanneksen evankeli-
umia. Huom! uusi aika.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat:
Pe 24.11. klo 18, Kastellin 
kirkko
To 30.11. klo 18.30, Kaukovai-
nion kappeli. 

tuiran seurakunta

Miesten piiri ti 28.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Hannu 
Ojalehto.
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. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 24.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Raamattupiirit:
To 23.11. klo 18, Pyhän Luuk-

kaan kappeli. Naisten raamat-
tupiiri.
Ti 28.11. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Raamattu- ja rukous-
piiri.
Ke 29.11. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To 30.11. klo 15–16, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ystävän kamari. 
Mukana Pasi Kurikka.
To 30.11. klo 18, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 23.11. 
ja 30.11. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo.

musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Konsertti su 26.11. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Emma Ant-
tila huilu ja Maija Tynkkynen 
cembalo ja urut, J.S.Bach, C.Ph.
E.Bach ja J.L.Krebs. Ohjelma 5 e, 
tuotto KUA:n työlle köyhyyden 
vähentämiseksi.
Joulukonsertti ke 29.11. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Joulun 
tarina Kari Tapio ja orkesteri, 
liput 22 e.

karjasillan seurakunta

Kirjallisuuspiiri ke 13.12. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 
Jouluisia tunnelmia ja mie-
likuvituksen loistetta! Göran 
Tunströmin Jouluoratorio ja 
John Grishamin Joulua pakoon 
vauhdittavat keskustelua. 

Diakonia
Kuppila pe 24.11. klo 13–15, 
Öbergin talo. Huom! Kuppila 
toimii Vapaaehtoisten pysäkin 
tiloissa. Uusia emäntiä etsitään, 

ota yhteys Heikki Kaikkoseen, p. 
040 502 5010.
Yhdessä elämä kantaa - 
omaishoitajien kirkkopyhä 
su 26.11. klo 12–15, Pyhän 
Andreaan kirkko. Tilaisuus 
aloittaa valtakunnall isen 
omaishoitajien viikon joka 
liittyy Omaishoitajat ja Lä-
heiset ry:n 15-vuotisjuhlaan. 
Puhe palveluyksikköpäällikkö 
Rita Oinas, musiikkia Oulujoen 
laulumiehet johtajana Markus 
Vaara. Järj. myös kaupungin 
sos.- ja terv.toimi, alueellinen 
vanhustyö, omaishoitajat ja 
läheiset ry.

karjasillan seurakunta

Juttutupa ti 28.11. klo 9–11, 
Kaukovainion kappeli. Aamu-
kahvit ja keskustelua aiheesta 
keskeneräinen.
Ystävän kammari ti 28.11. 
klo 12–13.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Kaukovainon seurakunta-
kerho to 30.11. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 27.11. klo 12–13.30, Kau-
kovainion kappeli.

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho to 23.11. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Työttömien aamukahvit ti 
28.11. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Työttömien ateria ti 28.11. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho to 30.11. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus.
Työttömien jouluateriat: 
Ti 12.12. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakodilla, ateriakortteja 
saa tiistaisin työttömien aterian 
yhteydessä sekä Rajakylän asu-

kastuvalta. 
To 14.12. klo 12 Pyhän Tuo-
maan kirkolla, ateriakortteja 
saa Pyhän Tuomaan kirkolta 
ma 4.12. klo 12-13 ja ti 5.12. 
klo 9-10 sekä Pyhän Luukkaan 
kappelilta ma 4.12. klo 12-13 ja 
ti 5.12. klo 9-10.
Pe 15.12. klo 12 Koskelan seu-
rakuntakodilla, ateriakortteja 
saa Koskelan seurakuntakodilta 
pe 1.12. klo 10-11 ja ma 4.12. 
klo 13-14.  

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET:
Raamattu- ja keskustelupiiri 
to 23.11. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Joulujuhla la 9.12. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, alasali. 
Isokatu 17
KUULOVAMMAISET:
Kuurojen lähetyspiiri ma 
27.11. klo 17.30, Kuurojen 
yhdistys. 
Lasten paikka kuuroille ja 
kuulovammaisille lapsille ma 
27.11. klo 17.30, Kuurojen 
yhdistys. Askartelua yms. Ker-
hossa käytetään viittomakieltä 
ja suomea.
Aabrahamin poppoo -huono-
kuuloisten päiväpiiri ti 28.11. 
klo 13.30, Diakoniakeskus. 
Kuuroutunut, olet tervetullut. 
Ilmoita Eijalle tulostasi, teksti-
puh. 373 200 tai 040 591 2657, 
kirjoitustulkkausta varten. 
Runolan ystäväilta to 30.11. 
klo 16, Palvelukeskus Runola. 
Asukkaiden ja kaupungilla 
asuvien kuurojen ohjelmalli-
nen ilta.
KEHITYSVAMMAISET:
Keskustelukerho ti 28.11. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. 
Perheilta kehitysvammais-

ten perheille ke 29.11. klo 
16.30–19.30, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Sauna, ruo-
kailu ym. ohjelmaa. Ruokailu 
maksullinen, ilmoittaudu p. 
3161 321.
PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 24.11. klo 13, 
Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 27.11. klo 
14.30, Vasamon leirikeskus. 
Ennakkoilmoittautuminen 
ryhmissä.
Raamattupiiri ti 28.11. klo 
13–14, Öbergin talo. 

OulujOen seurakunta

Huonesuon kuntopiiri ma 
27.11. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Lapinkangas-Sanginsuun Dia-
koniapiiri ti 28.11. klo 12, San-
ginsuun seurakuntakoti. 
Martantupa ti 28.11. klo 12.30, 
Väliaikaistilat. 

Lähetys
Lähetyssoppi to 30.11. klo 10-
14, Keskustan seurakuntatalo. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 29.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Vierailijana lähetystyöntekijä 
Helena Liljeblad.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
28.11. klo 18–20, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

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

OulujOen seurakunta

Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 27.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävän kamari. 
Ma 27.11. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 
Ma 27.11. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo. 
Ke 29.11. klo 14, Madekoskella 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi p. 5316197. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perheiden joulupaja ti 28.11. 
klo 18–19.30, Intiön seura-
kuntakoti. Tervetuloa isät, 
äidit, kummit ja isovanhemmat 
yhdessä lasten kanssa askartele-
maan, leikkimään, laulamaan ja 
hiljentymään joulun sanoman 
äärellä. Ei ennakkoilmoittau-
tumista. Paja on osallistujille 
maksuton. 
Pyhäkoulu Myllytullissa su 
26.11. klo 12, Makasiininkatu 
6, kerhohuone. 
Päiväkerho ma 27.11. klo 12–
15, Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke 29.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 30.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti.

karjasillan seurakunta

Mummun ja vaarin pysäkki 
25.11. klo 15, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Pyhäkoulut: 
Su 26.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli, Kaukovainion kappeli 
ja Lämsänjärven kaupunkilei-
rikeskus. 
Su 26.11. klo 15, Tenavalinnan 
päiväkoti, Oulunsuuntie 148. 
Perhekerhot:
Ma 27.11. klo 10, Kaakkurin 
toimintakeskus. 
Ke 29.11. klo 9.30, Kastellin 
kirkon seurakuntasali, Kau-
kovainion kappeli, Maikkulan 
kappeli ja Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Koko perheen pikkukirkko 
su 26.11. klo 15, Koskelan seu-
rakuntakoti. Toimittaa Riikka 
Honkavaara.
Pyhäkoulut:
Su 26.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti, Rajakylän 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti ja Pateniemen 
kirkko. 
Su 26.11. klo 15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälinen 
pyhäkoulu.
Perhekerhot:
Ti 28.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 29.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Meri-Toppilan 
Monipalvelukeskus, Patenie-
men kirkko, Rajakylän seura-
kuntakoti ja Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
To 30.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Pyhäkoulut:
Su 26.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo, Myllyojan seura-
kuntatalo ja Heikkilänkankaan 

seurakuntakoti.
Perhekahvila ti 28.11. klo 
9.30–11, Talvikankaan moni-
toimitalo, nuorisotilat. 
Perhekerhot:
Ke 29.11. klo 9.30, Heikki-
länkankaan seurakuntakoti, 
Hintan Väliaikaistilat, Huone-
suon seurakuntakoti, Myllyo-
jan seurakuntatalo, Saarelan 
seurakuntakoti ja Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 30.11. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti.

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

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Adventtiseikkailu 7-vuotiaille 
la 2.12. klo 10–16, Heinätorin 
seurakuntatalo. Lapsella on 
mahdollisuus yhdessä Raakelin 
ja Joelin kanssa selvittää mitä 
Kirkas tähti -majatalossa tapah-
tuu ja elää yksi päivä majatalon 
elämää. Päivä on ilmainen, sis. 
lämpimän ruoan ja välipalan. 
Ilm. viim. 24.11.  p. 050 5249779 
tai p. 040 5752718. 

Nuoret
Nuortenilta ÛberÖberg ke 
29.11. klo 18–20, Öbergin talo. 
SOPU-ilta Sovitaanko? Annak-
ko nää anteeksi? 

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas By Night (Yö-
kahvila) pe 24.11. klo 20–23.59, 
Pyhän Andreaan kirkko. Terve-
tuloa viettämään perjantai-iltaa 
kahvitellen, jutellen, leikkien ja 
kuuntelemaan Gospelmusiik-
kia ja evankeliumia!
Kaakkurin gospelryhmä ma 
27.11. klo 18.30–20, Pyhän An-
dreaan kirkko. Lisätietoa Jukka 
Moilaselta 040 5060315.
Nuortenilta Kaakkurissa / Cafe 
Andreas ti 28.11. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Sporttikerho to 30.11. klo 
17.30–18.30, Lintulammen 
koulun liikuntasali. Sisäpelejä 
rennossa seurassa.

tuiran seurakunta

Nuortenilta la 25.11. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le mukaan keskustelemaan, 
vaikuttamaan ja rakentumaan 
yhteisestä uskosta! Huom. 
paikka!
Nuorten gospelryhmä ke 29.11. 
klo 18–19.30, Tuiran kirkko. 
Lisätietoja Kaisu Boutellier p. 
040 5104529.

OulujOen seurakunta

Nuortenilta pe 24.11. klo 18.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Maailmanlopun ennustuksia 
kuuluu aina silloin tällöin. 
Pohdimme, miten kristityn 
tulee suhtautua näihin vakaviin 
sanoihin. Oulujoen nuoria, 
Jouni Heikinheimo ja Ilkka 
Mäkinen. 
Yökahvila pe 24.11. klo 20, 
Talvikankaan monitoimitalo, 
nuorisotilat. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 23.11. klo 19, Körttiksellä, 
Nokelantie 46A 16.
Rauhan Sanan ilta to 23.11. 
klo 19, Koulukatu 10C. Herran 
pyhä ehtoollinen, Olavi Rim-
piläinen.
OPKOn ilta la 25.11. klo 19, Kes-
kustan seurakuntatalo. Usko, 
joka näkyy, Tapio Pokka.
Messu su 26.11. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Iltamessu su 26.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 27.11. klo 
18.30, Torikatu 9A 32. Hengen 

hedelmät, Hannu Kippo.
Lutukan raamattupiiri ti 28.11. 
klo 16, yliopiston Tellus-kirjas-
to. Luonnontieteen opiskelijoi-
den raamattupiiri.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ti 28.11. klo 16.30–18, Öbergin 
talo. 
Talvitiistai ti 28.11. klo 18–20, 
Öbergin talo. Mukana Ulla 
Säilä.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 29.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Riitta Ken-
tala: Meidän kanssamme on 
Jumala.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 30.11. klo 19, Koulukatu 41. 
Hyvä-paha ihminen, Seppo 
Viljamaa.
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. 
Ison kirjan ilta to 23.11. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kir-
kon Ystävänkamari. Aiheena 
Ilmestyskirja, alustaa Nanna 
Helaakoski.
Sley:n nuorten aikuisten ilta 
pe 24.11. klo 18, Heinätorin 
seurakuntatalo.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 27.11. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Toivoniemen seurakuntaker-
ho ke 29.11. klo 13, Domus 
Botnica. Tervetuloa keskuste-
lemaan, laulamaan ja olemaan 
yhdessä, Mirva Kuikka.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 30.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 30.11. klo 12, 
Kajaanintie 1. 
Vanhusten kirkkoonkuljetus 
su 3.12. Ensimmäisenä advent-
tina Lions Club, Oulu-Raatti 
kuljettaa tuomiokirkkoseu-
rakuntalaisia klo 10 alkavaan 
messuun tuomiokirkkoon ja 
sen jälkeen ladyjen järjestämille 
kirkkokahveille Heinäpään seu-
rakuntatalolle. Jos haluat kyydin 
kotiovelta kirkkoon ja takaisin, 
ilmoittaudu diakoniatyönteki-
jöille kerhoissa tai puhelimitse 
arkisin 3161 401.

karjasillan seurakunta

Maikkulan eläkeläisten kerho 
ma 27.11. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappelin takkahuone.
Vanhuslinja ke 29.11. klo 9–11, 
p. 336080. Vanhuksille suunnat-
tu puhelinpäivystys.
Kastellin seurakuntakerho to 
30.11. klo 13–14.30, Kastellin 
kirkko.

OulujOen seurakunta

Hintan seurakuntapiiri ma 
27.11. klo 10–11.30, Väliai-
kaistilat. 
Sanginsuun porinapiiri ma 
27.11. klo 11–12.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Saarelan seurakuntapiiri ma 
27.11. klo 13, Saarelan seura-
kuntakoti. 
Huonesuon seurakuntapiiri 
ti 28.11. klo 12, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Myllyojan seurakuntapiiri to 
30.11. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Hoikantien seurakuntapiiri 
to 30.11. klo 14–15.30, Laanila, 
Hoikantien palvelutalo. 

Leirit ja retket
tuiran seurakunta

Työttömien retki Haaparan-
taan pe 1.12. Hinta 5 e, sis. 

matkakulut. Ilmoittaudu p. 040 
5747149.
Adventtileiri 1-4-luokkalaisil-
le 1.–3.12. Vasamon leirikeskus, 
Ylikiiminki. Hinta 27 e (sisarale 
-25%). Iloista joulunodotusta 
askartelun, seikkailun ja mu-
siikin merkeissä. Tiedustelut ja 
ilm. viim. pe 24.11. anna-leena.
ylanne@evl.fi, p. 040 7451469. 
Parisuhdepainotteinen per-
heleiri 8.–10.12. Rokuan leiri-
keskus. Jouluisella perheleirillä 
leikimme ja ulkoilemme, välillä 
pysähdymme keskustelemaan 
parisuhteesta ja sen merkityk-
sestä perheelle. Ilm. viim. 24.11. 
p. 040 5747106 tai kirsi.meren-
heimo-maenpaa@evl.fi.

Kuorot ja yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoro to 30.11. 
klo 17, Keskustan seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoro ma 
27.11. klo 18.30, Kastellin 
kirkko.
Oulun seudun virsikuoro ma 
27.11. klo 18.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 28.11. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Karjasillan kirkkokuoro ke 
29.11. klo 17, Kaukovainion 
kappeli. 
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 
30.11. klo 16–17, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoro to 
30.11. klo 16.30–17.15, Maik-
kulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoro to 30.11. 
klo 17.30–18.30, Maikkulan 
kappeli. 
Projektikuoro to 30.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko.

OulujOen seurakunta

Kirkkokuoroharjoitus ke 29.11. 
klo 18, Oulujoen kirkko. 

muut menot
Sinkkuilta pe 24.11. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Kaikenikäisten 
aikuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka. Kappalainen Pentti 
Kortesluoma tuo sanoin ja 
kuvin terveisiä Tansaniasta.
Tuomasmessu la 25.11. klo 
18, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
tarkemmin osastosta jumalan-

palvelukset!
Tarinatupa ke 29.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Päivä naiselle - arjen enkeleitä 
la 25.11. klo 11–16, Maikkulan 
kappeli. Ks. erillinen ilmoitus. 
Diakonia- ja lähetyspiirin tiis-
taitapahtuma ti 28.11. klo 14, 
Kastellin kirkko. Kahvitarjoilu 
ja arpajaiset. Lauletaan yhdessä, 
kuullaan runoja. Tuotto diako-
nian avustuksiin.
Jouluaskarteluilta ke 29.11. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Tehdään mm. joulukortteja ja 
huovutetaan. Kaikenikäisille 
sopivaa tekemistä. Tarjolla 
riisipuuroa, glögiä ja pipareita. 
Vapaaehtoinen puuromaksu 
Maikkulan kummilapsikoh-
teelle Venezuelassa. Ilm. viim.  
24.11. tekstiviestillä p. 040 
7304118.
Jouluaskarteluilta ke 29.11. 
klo 18, Kastellin kirkko. Kai-
kenikäisille sopivaa jouluista 
askartelemista, tarjolla mehua ja 
joulutorttuja. Ilm. viim. 24.11. 
tekstiviestillä p.040 7636488 tai 
olavi.makela@evl.fi.
Puuhakerho ma 27.11. klo 9, 
Intiössä, hautausmaan huolto-
rakennus. Tehdään puutöitä. 
Pateniemen tiffany- ja kiviker-
ho ma 27.11. klo 18. Kerhossa 
tehdään pieniä kivikoruja ja 
tiffanylasitöitä. Kokoontu-
mispaikka Sahanhoitajantie 
2-4, kerhohuone. Tervetuloa 
kaikenikäiset.
Korukivikerho ti 28.11. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lämmitä lähimmäistä-ilta 
ti 28.11. klo 18, Pateniemen 
kirkko. Tervetuloa matonkutei-
den leikkaamiseen ja tilkkujen 
kutomiseen!
Fransupiiri ma 27.11. klo 14–
18, Myllyojan seurakuntatalo.
Hiljaisuuden retriitti 1.–4.12. 
Rokuan leirikeskus. Aiheena 
on Minä kohotan käteni Sinun 
puoleesi. Ohjaajina Katariina 
Pitkänen p. 050 386 8677 ja 
Ulla Säilä p. 040 5747129. 
Hinta  62 e. 
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 järjestetty. 
Ilm. viim. 1.12. (ilmoita myös 
lastenhoitotarpeesta) olavi.
makela@evl.fi tai tekstiviestinä 
040 7636488.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen juma-
lanpalvelus su 26.11. klo 
18, Kaukovainion kap-
peli. 
English Service su 26.11. 
klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Hannu Riku Mikael Haanpää ja 
Maria Karoliina Putkonen.
Karjasilta: Eero-Matti Saukko-
nen ja Pauliina Tuula Marketta 
Kuha, Mikko Juhani Juutinen ja 
Riikka Hannele Kurttila.
Tuira: Kari Tuomas Vähäkuo-
pus ja Tuija Sisko Helena Siira, 
Kim Kristian Malila ja Paula 
Maria Heikkinen, Petri Juhani 
Turunen ja Johanna Katariina 
Kiviniemi, Ilkka Kristian Nissi-
nen ja Heli Anneli Ruonakan-
gas, Timo Olavi Päätalo ja Mari 
Johanna Sujala.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Jesse Mikael Niemi, Jani Olavi 
Aarnipuro.
Karjasilta: Tuomas Tapani 
Männikkö, Rasmus Elmeri 
Romppanen, Joonatan Valtteri 
Toropainen, Moona Mirella 
Hänninen, Ella Johanna Mus-
tikka Pääkkönen, Ossi-Mikael 
Vakkuri, Minea Edit Haapola, 
Luka Paavo Artturi Harjula.
Tuira: Artturi Eemeli Arola, 
Joanna Hannele Eilo, Olivia 
Aada Peppina Luolavirta, Siiri 
Adele Eerika Määttä, Emmi 
Maria Alexandra  Natunen, 
Aatu Juhanpoika Orreveteläi-
nen, Anna Elina Petäjäkangas, 
Elia Alarik Ronkainen, Miika 
Elias Ikonen, Sasu Eetu Matias 
Heikkilä, Vilina Helmi Katarii-
na Päivärinta.
Oulujoki: Siiri Sofia Eskelinen, 
Isla Vilja Kasperiina Eerikinhar-
ju, Kaisla Tuulia Kiviniemi.

Tuomiokirkkoseurakunta:  
Sisko Sinikka Järvelin s. Impola 
63 v, Lasse Veli Silven 70 v, Jorma 
Kullervo Mäntylä 63 v.
Karjasilta: Martti Väänänen 
91 v, Julia Aleksandra Määttä 
s. Heikkilä 81 v.
Tuira: Tuomas Kalevi Käkelä 
16 v, Martti Ahokumpu 75 v, 
Kalevi Antero Valtanen 77 v, 
Jyri Pekka Kristian Takalo 17 
v, Jani Eino Anselmi Käpylä 
30 v, Aulis Petter Kajan 73 v, 
Anna-Liisa Antila-Kaljunen s. 
Antila 91 v.
Oulujoki: Olavi Lennard Lau-
rila 69 v, Kauko Kalervo Sauk-
konen 83 v.

Pyhän 
Tuomaan  

Lapsikuoron 
15-vuotisjuhla

su 26.11. klo 15
Pyhän Tuomaan 

kirkossa.

Tervetuloa!

Koulutusilta lähimmäisille
Yhteinen koulutusilta seurakunnan lähimmäi-
selle ti 28.11. klo 18 Oulun kaupunginsairaalan 
kahviossa.
Sairaalapastori Annamaija Mattila alustaa 
teemasta "Masentuneen lähimmäisenä". 

Tervetuloa!

 12–14-vuotiaille 7.–9.12.

laskettelu/
hiihtoleirille

Rukalle

Myös askartelua, iltaohjelmaa ja saunomista. Leirin 
hinta 38 e sisältää matkat, majoituksen, ruuan, ohjelman 
Juumassa ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. HOX! Lasketteluliput eivät sisälly hintaan.
Ilmoittudu pikaisesti p. 3161 340.

Tiedustelut: Maire ”Mono” Kuoppala p. 040 5747 124
tai Pertti ”Purtsi” Putila p. 040 5062 883



6

Su 26.11. klo 10 messu Tuomiokirkosta, toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen, avustaa Mart-
ti Pennanen, urkurina Maija Tynkkynen, Tui-
ran Kamarikuoro.
Su 26.11. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu men-
neestä ja tulevasta.

erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 29.11. klo 16.15 Kolumnistina oululainen perheterapeutti Pirk-
ko Kamula.
To 30.11. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarja; Miksi kirkko julistaa tuo-
miosunnuntaita? Piispa Samuel Salmi Marja Blomsterin haastatel-
tavana.

Su 26.11. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu men-
neestä ja tulevasta.
Su 26.11. klo 10 messu Saloisten kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-

tain Etappi-ohjelma uusinta, mukana Venäjän Inkerin lähetystyön-
tekijät Kristiina ja Jukka Paananen.
Ma 27.11. klo 17.05 Etappi-ohjelma, toimittaa Jussi Leppälä Yli-
vieskasta.

R a D i o - o h j e L m at

t unnelmallista joulun odotuk-
seen virittelevää musiikkia on 
luvassa useassa iltamusiikki-

tilaisuudessa Oulussa ja lähiseura-
kunnissa. Oulun ammattikorkea-
koulun kirkkomusiikin opiskelijat 
keksivät perustaa kuoron. Se esiin-
tyy ihmisten iloksi ja opiskelumat-
kan rahoittamiseksi.

– Pari vuotta sitten olimme 
matkalla Saksassa. Yksi kohde 
oli Arnstadtin kirkko, jossa Bach 
toimi urkurina. Jokainen sai soit-
taa urkuja, joiden äärellä Bach oli 
tehnyt työtään. Bach on soittanut 
tätä soitinta! Tunne oli mahtava, 
Emilia Heikkilä ja Essi Takkinen 
hehkuttavat.

Bach on urkureille säveltäjä, 
jonka syntymä- ja kuolinvuosi on 
muistettava. Hän on musiikin suuri 
mestari, jonka taide on tämänkin 
päivän nuorten muusikoiden kes-
keistä ohjelmistoa.

aidot olosuhteet 
opettavat

Aitoihin olosuhteisiin tutustumi-
nen on elämys. Siksi kirkkomu-
siikin opiskelijat odottavat innok-
kaina tulevaa Pariisin-matkaan-
sa. Notre Dame on yksi ehdoton 
käyntikohde.

– Länsimaisen musiikin historian 
kurssimme on meneillään. Tutus-
tumme eri maiden kulttuureihin ja 
kirkkomusiikin historiaan. Tarvit-
semme näitä tietoja, kun harjoit-
telemme uusia kappaleita, esimer-
kiksi millaiselle urkutyypille ne on 
sävelletty, muusikot selittävät.

Esimerkiksi ranskalaiset barok-
kiurut ovat isot ja äänimaailmal-
taan massiiviset, ja ranskalaisten 
romantikkojen sävellykset niiden 
mukaiset. Bach on kirjoittanut 
suuret urkusävellyksensä pohjois-
saksalaiselle urkutyypille.

– Opintomatkallamme käym-
me Pariisin muissakin kirkoissa 
sekä Versaillesissa ja Louvressa. 
Brysselissä pidämme konsertin tai 
kaksi ja avustamme jonkin kirkon 
messussa, Emilia ja Essi kertovat 
matkasuunnitelmista.

opiskelijoiden kuoro tarjoaa 
tunnelmahetken

tunnelmaa 
kynttilänvalosta

Kirkkomusiikin opiskelijat perusti-
vat Cadenza -kuoron sekä saman-
nimisen yhdistyksen ylläpitämään 
opiskelijatoimintaa. Kuorolaiset te-
kevät tosissaan töitä konserttisar-
jan järjestämiseksi tienatakseen ra-
hat opintomatkaan.

Iltamusiikki Odotan jouluvieras-
ta on suunniteltu joulukuvaelman 
pohjalle. Laulut kertovat joulun ta-
pahtumista seimen äärellä olevien 
henkilöiden näkökulmasta.

– Olemme koonneet kauniita, 
tunnelmallisia lauluja, musiikin 
helmiä, jotka eivät ole kuluneet 
käytössä. Osa niistä on jonkun 

opiskelijatoverimme sovittamia. 
Mukana on myös tuttuja sävelmiä ja 
lastenlauluja. Piae cantiones -laulut 
virittelevät aluksi tunnelmaan.

– Kynttilät ovat tärkeässä osassa 
iltamusiikkitilaisuutta, jonka tarkoi-
tus on irrottaa ihmisten ajatukset 
alkavista joulukiireistä.

PiRKKo PaaKKi

Cadenza -kuoro esiintyy Tyr-
nävän kirkossa 24.11. kello 19, 
Kiimingin kirkossa 3.12. klo 20, 
Oulussa Pyhän Tuomaan kirkossa 
4.12. klo 20, Vaalan kirkossa 8.12. 
klo 18.30 ja Oulunsalon kirkossa 
15.12. klo 20. 

anna Danik laulaa 
Sibeliuksen lauluja

Helsinkiläinen sopraano Anna Danik ja pianisti Annaleena 
Penttinen saapuvat konsertoimaa  yhdessä oululaisen klarine-
tistin Anna Heikkilän kanssa Pyhän Tuomaan kirkkoon sun-
nuntaina 3. joulukuuta klo 19.

Danik laulaa Jean Sibeliuksen rakastettuja ja vähän tunte-
mattomampiakin joululauluja opuksesta nro 1 sekä Sibeliuksen 
yksinlauluja Suomen itsenäistymisen ajoilta.

Noin tunnin mittaisen konsertin järjestää Tuiran seurakunta 
ja sinne on vapaa pääsy. Ohjelman hinta on 5 euroa.

veteraanit valmistelevat 
kirkkopäivää 

Pohjoisen Suomen sotiemme veteraanit viettävät alueellista 
Kirkkopäiväjuhlaansa itsenäisyytemme 90-vuotisjuhlavuon-
na 30.5.2007 Oulussa Ouluhallissa.

 Edellisen kerran kirkkopäiväjuhlat pidettiin Oulussa vuon-
na 1999. Kysymyksessä on kaikkien sotaveteraanijärjestöjen eli 
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin, Pohjois-
Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin, Rintamaveteraanien Oulun 
piirin ja Rintamanaisten Pohjois-Suomen ja Oulun yhdistysten 
yhteinen kirkkopäiväjuhla. Juhlaa valmistelevat toimikunnat 
varautuvat kahteentuhanteen juhlavieraaseen.

Oulun kaupunki on luvannut kuudentuhannen euron avus-
tuksen Ouluhallin vuokraan käytettäväksi.

Juhlassa on ekumeenisen jumalanpalveluksen lisäksi päivä-
juhla. Juhlavieraille järjestetään myös mahdollisuus ruokailuun, 
joka tapahtuu Ouluhallissa pöytiin tarjoiltuna.

Juhlatoimikunnat odottavat sotiemme veteraanien pohjoisen 
Suomen kirkkopäivästä vaikuttavaa tapahtumaa, joka kokoaa 
puolen Suomen veteraanikansaa Jumalan sanan ääreen. 

Omakohtaisia puheenvuoroja kristillisestä kasvatuksesta.

la 25.11. klo 11-16
Maikkulan kappelissa, Kangaskontiontie 9, Oulu

Puhumassa professori Riitta Jouppila, lastenlääkäri  
Marja-Leena Mattila, pastori Virpi Sillanpää-Posio,  
lapsityönohjaaja Aila Valtavaara, nuorisonohjaaja  

Mari Jääskeläinen ja diakoniatyöntekijä Anu Kontio.

Lounas 5 e aikuisilta, lapset maksutta.
Päivän ajaksi on järjestetty ilmainen lastenhoito.

   Tervetuloa viihtymään ja virkistymään

Arjen enkeleitä

Järjestäjänä Karjasillan seurakunta

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
 
Adventtileiri 1–4-luokkalaisille tytöille ja pojille.
1.–3.12. Vasamon leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen 
(kerro myös allergiat) Anna-Leena "Ansku" Ylänteelle 
040 7451469 perjantaihin 24.11. mennessä.

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

emilia heikkilä (vas.) opiskelee ja essi takkinen opettaa urkujensoit-
toa. Kummankin koulutukseen kuluu myös laulu.

Kirkko-
konsertilla 

vuohia 
afrikkaan

Oulun tuomiokirkossa sun-
nuntaina 26.11. klo 17 pi-
dettävän konsertin tuotol-
la hankitaan vuohia Afrik-
kaan. Konsertissa esiintyvät 
Maija Tynkkynen (cemba-
lo ja urut) ja Emma Ant-
tila (huilu). Konsertin oh-
jelmassa on J. S. Bachin, C. 
Ph. E. Bachin ja J. L. Kreb-
sin musiikkia.

Konserttiin on vapaa pää-
sy,  ohjelmalehtinen maksaa 
viisi euroa. Konsertin tuotto 
ohjataan vuohien hankki-
miseen Kirkon Ulkomaan 
avun kautta. Lahja tukee 
köyhien perheiden ruoan-
tuotantoa ja auttaa heitä ulos 
köyhyyden kierteestä.

Pi
RK
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Parisuhteen vaaliminen 
vaatii yhteistä aikaa 
ja avointa ilmapiiriä. 
Keskustelussa toisten 
pariskuntien kanssa 
voi huomata, että 
kaikki painivat samojen 
ongelmien kanssa. 
Virtaa välillämme 
-kursseilla nostetaan 
parisuhteen voimavarat 
esiin.

o ululaiset Vesa ja Sirpa 
Taipaleenmäki ovat yksi 
pariskunnista, jotka ovat 
ilmoittautuneet vapaaeh-

toisiksi ohjaajiksi Virtaa välilläm-
me -kursseille omassa seurakun-
nassaan. Mahdollisuus jakaa ko-
kemuksiaan nuorille pareille on 
heille mieluisa. He etsivät pitkään 
tapaa, jolla voisivat osallistua seu-
rakunnan toimintaan. 

Taipaleenmäet katsovat toisiaan 
lämpimästi. Heidän välillään säke-
nöi selvästi se virta, jota kutsutaan 
rakkaudeksi. Silti heidän suhteessaan 
on ollut aikoja, jolloin salama on 
lyönyt ja ukkonen jyrissyt. 

– Takana on viisitoista avioliitto-
vuotta, ja välillä on harkittu eroakin. 
Vasta ammattiauttajan vastaan-
otolla opimme keskustelemaan. 
Päätimme ettemme anna helpolla 
periksi. Sen viestin haluaisimme 
välittää toisillekin, että keskustelu 
kannattaa, Vesa sanoo. 

Taipaleenmäet osallistuivat vii-
konvaihteessa Maikkulan seura-
kuntatalolla koulutukseen, johon 
osallistui yhteensä kolmekymmentä 
pariskuntaa ympäri Oulun hiip-
pakunnan.

Kaukaisimmat parit saapuivat 
Haapajärveltä ja Sodankylästä. 
Oppia oli antamassa kirkkohalli-
tuksen perhekasvatussihteeri Arja 
Kinnula, joka on kouluttanut Vir-
taa välillämme -ohjaajia vuodesta 
2004 lähtien.

Oulussa Virtaa välillämme -pro-
jektista vastaava Johanna Kerola 
iloitsee, että parisuhdekurssit ovat 
houkutelleet seurakuntien toimin-
taan paljon uutta väkeä. 

– On harvoja paikkoja, missä ai-
kuiset voivat kohdata toisensa ih-
misinä. Ihmiset kaipaavat paikkoja, 
jossa he voivat vaihtaa ajatuksiaan 
ilman ammatin tai aseman tuomia 
rooleja, Kerola hoksauttaa. 

Kurssi keskittyy 
voimavaroihin

Kurssin pelisääntöihin kuuluu, et-
tä toisten moittiminen on kiellet-
ty. Eri mieltä voi silti olla.

Ohjaajaparien tehtävä on antaa 
malli, jonka mukaan käydään läpi 
parisuhteen osia ja nostetaan voi-
mavarat esiin. 

Kurssilla käsitellään viisi teemaa, 
jotka ovat tunteiden tunnistami-
nen, rakastumisesta rakkauteen, 
suuttuminen ja ristiriitojen rat-
kaisu, seksuaalisuus ja hellyys sekä 
arkirakkaus.

Oululaiset Marja ja Esa Blomster 
ovat valinneet alustustensa teemaksi 
suuttumisen ja ristiriitojen ratkai-
sun. Heillä on aiheesta kokemusta 
jo edellisestä avioliitosta, ja uusper-
heen arki vaatii avointa ongelmien 
selvittämistä.

Rakastuminen on arjen pinnan alla

– Talossa pyörii ajoittain yhdek-
sän lasta. Kun elämässä on tiuk-
ka lukujärjestys, ei ole varaa jäädä 
hautomaan kielteisiä tunteita. Kissa 
nostetaan pöydälle heti kun aihetta 
on, Marja Blomster sanoo.

Blomsterit myöntävät, että välil-
lä heidän perheessään huudetaan 
ja raivotaan. Mutta se puhdistaa 
ilmaa.

– Mielestämme rakkauden vas-
takohta ei ole viha, vaan välinpitä-
mättömyys, Marja sanoo.

Hänen mielestään on tärkeää sanoa 
ääneen, jos toisen käyttäytyminen 
loukkaa. – Toinen ei välttämättä ole 
loukannut tietoisesti, mutta toinen 
voi kokea asian loukkaavana oman 
taustansa takia.

Yhteiselämän mallitkin ovat 
kaikilla erilaiset, tai niitä ei ole 
ollenkaan. Esa tuntee ongelman, 
joka koskettaa monia avioerolapsia 
vielä aikuisenakin.

– Ei minulla ollut kuvaa siitä 
millaista perhe-elämän pitäisi olla, 
kun en nuorena saanut perheessä 
elää, hän sanoo. 

Seksuaalisuus syvenee 
ajan kanssa

Myös Taipaleenmäet kannustavat 
aukomaan solmukohtia. He eivät 
ymmärrä vaatimusta, jonka mu-
kaan kumppania pitäisi vaihtaa en-
simmäisen riidan tullessa. – Arki 
on extreme-laji. Kriisitkin ovat elä-
mysmatkailua. Ongelmia ratkoessa 
suhdekin syvenee koko ajan, muo-
toilee Vesa pilke silmässään. 

Taipaleenmäet valitsivat tee-
makseen seksuaalisuuden ja hel-
lyyden, joka on heille keskeinen 
voimavara. 

– Seksuaalisuudesta puhuminen 
ei ole meille vaikeaa. Siitä puhumi-
nen on tärkeää, koska se on alue, 
jossa risteävät niin monet asiat, 
Sirpa sanoo.

– Seksikin on ajalle tyypillisesti 
hirveän suorituskeskeistä. Jos hel-

lyys ja läheisyys puuttuvat, suhde ei 
voi syventyä, Vesa sanoo katsoen 
hellästi vaimoonsa.

Suhteen syventymisen puolesta 
puhuu myös keski-ikäinen paris-
kunta, Hillevi ja Ari Huovinen 
Kempeleestä. Heidän mukaansa 

uusia puolia kumppanista voi löytää 
koko ajan, ja samoihin piirteisiin 
voi ihastua yhä uudelleen.

– Rakastuminen on aina siellä pin-
nan alla, vakuuttaa Ari Huovinen, 
joka aikoo alustaa vaimonsa kanssa 
rakkaudesta ja rakastumisesta.

Yhteinen aika on 
tärkeintä

Hillevi ja Ari Huovinen ovat pa-
risuhdekurssien konkareita, jotka 
sanovat kursseilla käymistä harras-
tuksekseen. Erilaiset suhdekurssit 
antavat mahdollisuuden tavata sa-
manhenkisiä ihmisiä, jotka myös 
antavat arvoa avioliitolleen.

Huoviset ovat iloisia voidessaan 
olla mukana tukemassa nuorem-
pia, joita usein tuntuu vaivaavan 
sitoutumisen pelko.

Huovisille kurssit ovat yksi tapa 
hankkia yhteistä aikaa. Yhteisen ajan 
järjestäminen on yksi tärkeimmistä 
asioista muidenkin pariskuntien 
mielestä. Marja ja Esa Blomster 
ovat huomanneet, että yhdessä-
olon puute näkyy pian kireytenä 
ja kiukutteluna. 

Marja on oppinut panemaan 
tässäkin toimeksi.

– Lähetän lapset vaikka uimahal-
liin, jotta voimme olla Esan kanssa 
kahdestaan kotona, sanoo suuren 
uusperheen äiti.

Vesa ja Sirpa Taipaleenmäki ovat 
kokeneet, kuinka kiire työelämässä 
ajaa parisuhteenkin ahtaalle. He 
ovat tietoisesti opetelleet unoh-
tamaan paineet astuessaan kodin 
ovesta sisään.

– Kodin pitää olla turvasatama, 
jossa kaikki suunnitelmallisuus 
on minimoitu. Kotona pitää saa-
da levätä.

RiiKKa vuoRijäRvi

vesa ja Sirpa taipaleenmäki

hillevi ja 
ari huovinen

esa ja marja Blomster
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– Virtaa välillämme -parisuh-
dekursseja on pidetty vuo-
desta 2004 lähtien. Muka-
na on lähes sata seurakun-
taa ympäri Suomen. 

– Kursseille voivat osallistua 
18–30-vuotiaat pariskunnat, 
jotka ovat avioliitossa, avo- tai 
seurustelusuhteessa. Ohjaavi-
na pareina toimivat kaiken-
ikäiset vapaaehtoiset. 

– Kriisissä oleville pareille 
kurssit eivät sovi. Heille tu-
kea tarjoavat muun muassa 
kirkon perheasiain neuvot-
telukeskukset.

– Kursseilla vältetään us-
konnollista painotusta. Mu-
kaan ovat tervetulleita kaikki 
elämänkatsomuksesta riip-
pumatta.

– Oulun hiippakunnassa 
kurssit käynnistyvät vuoden 
2007 alkupuolella. Helmi-
kuussa järjestettäviin ilta-
juhliin voi osallistua, vaikkei 
kurssille osallistuisikaan.

– Tavoitteena on, että 
vertaistukeen perustuvat 
parisuhdekurssit tulisivat 
pysyväksi osaksi seurakun-
tien toimintaa. 

Lisätietoja Virtaa välilläm-
me -parisuhdekursseista 
saa osoitteista http://www.
oulunseurakunnat.fi/virtaa 
ja http://www.virtaavalil-
lamme.fi.
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tutuStu uuteeN 
veRKKoLehteemme

oSoitteeSSa:

WWW.RauhaNteRvehDYS.Fi

Kaksi juristia pohtii 
tuomiopäivän alla Jumalan 
tuomiota ja Jumalaa 
tuomarina. Raastuvan 
tuomarin ratkaisu on sidottu 
Suomen lakiin, Jumalan ei 
mihinkään.

m atteuksen evankeliumissa kiro-
tut karkotetaan ikuiseen tuleen, 
Ilmestyskirjassa uhkaillaan tuli-
sella järvellä ja pätsillä. Sinne tun-

tuvat joutuvan niin pahat kuin itseään Jee-
suksen ystävinä pitävät. 

– Kova sävy niissä on. Kertomuksissa ei 
ole juuri mitään lohduttavaa, kiiminkiläi-
nen varatuomari, ympäristöneuvos Jukka 
Sihvomaa sanoo ensi sunnuntain, tuomi-
osunnuntain raamatunteksteistä. 

Sihvomaa ei kuvailisi kuitenkaan Jumalaa 
julmaksi tuomariksi.  Käräjäoikeuksien sa-
leissa jokainen kärsii tekojensa seurauksista. 
Taivaallisen tilinteon hetkellä on olemassa 
välimies, Jeesus, joka on jo kärsinyt tuomion 
ihmisten edestä. Tuomiota ei kenties tarvi-
takaan, jos ”ihminen on lähtenyt Jeesuksen 
matkaan, hänelle on kelvannut Jeesuksen 
lahja, sovitustyö” kuten Gideoneissa toimiva 
Sihvomaa sanoo.

– Ihminen päättää itse kohtalostaan. Rat-
kaisu on tehtävä elämän aikana. Viimeisellä 
portilla eivät selittelyt enää auta.

miksi kaksi
tuomiota?

Jukka Sihvomaa miettii, tarvitaanko viimeis-
tä tuomiota. Lukeehan maallinen tuomiois-
tuin rangaistuksen väärintekijöille.

– Viimeisessä tuomiossa ja oikeussalien 
käräjöinnissä on kyse eri asioista. Jumalan 
edessä on tarkasteltavana koko elämä, ei 
yksittäinen teko. 

Vaikka Raamatun kuvaukset viimeisestä 
tuomiosta ovat pelottavia, Sihvomaa sanoo 
olevansa mieluimmin Jumalan arvioitava-
na kuin oikeussalin käytävällä odottamassa 
tuomiota.

– Viimeisellä tuomiolla toivonani on, ettei 
tuomiota julistettaisikaan minulle Jeesuksen 
sovituksen ansiosta.

Tuomiosunnuntain tekstit ovat olleet 
monen keskiaikaisen kirkon kirkkomaa-
lauksen aiheina. Sihvomaa miettii, miksi 
Jumalan valtava armo ei ole samalla tavalla 
innostanut taitelijoita. 

– Onneksi kaikissa kirkoissa on tyhjä risti, 
se kertoo aina armahduksesta.

jumala ei saa
ihmiseltä arvosanaa

Kaj-Erik Tulkki on sekä tuomarinvalan van-
nonut oikeustieteen maisteri että myös pap-
pi, Eurajoen seurakunnan kappalainen. Hän 
ei lähde sanomaan, minkä arvosanan antai-
si Jumalalle juristina ja tuomarina.

– Minulla ei ole arvosanoja Jumalalle. Ju-

Syytöntä ei olekaan

malaa ja ihmistä ei voi verrata keskenään. 
Jumala on kaikkivaltias, ja hänen tuomionsa 
ovat aina oikeudenmukaisia. Viimeisellä tuo-
miolla toteutuu ehdoton oikeus ja armo.

Tulkki vertaa kuitenkin maallista oikeu-
denkäyntiä ja Raamatun kertomuksia vii-
meisestä tuomiosta.

– Käräjäoikeuden tuomaria sitoo Suo-
men laki. Hän on riippuvainen siitä, mitä 
todistajat kertovat; voidaanko rikos näyt-
tää toteen. 

– Jumala sen sijaan ei ole sidottu mihin-
kään. Häneltä ei jää mikään salaan. Ihminen 
ei voi piiloutua Jumalalta.

– Näitä kahta tuomaria yhdistää kuiten-
kin mielestäni tahto tehdä oikeudenmu-
kainen päätös.

Kaj-Erik Tulkki löytää yhden suuren 
eroavaisuuden kahden tuomioistuimen  
väliltä. Raastuvissa syytetty voidaan todeta 
syyttömäksi, mutta Jumalan silmissä ei ole 
eriarvoisia ihmisiä, syyllisiä ja syyttömiä. 
Psalmin teksti sanoo karusti: ”Sinun edes-
säsi ei yksikään ole syytön.”

ankarat sanat
varottavat

Taannoista Saddam Husseinin kuoleman-
tuomiota arvosteltiin länsimaissa ankarak-
si. Samalla sanalla voi kuvata myös tuo-
miosunnuntain raamatunkohtia, Kaj-Erik 

vapautuskin on tuomio

Kirkon evankeliumikirjassa puhutaan ensi sunnuntaista sekä tuo-
miosunnuntaina että Kristuksen kuninkuuden sunnuntaina.

Otettiinko toinen nimi käyttöön, kun sanassa tuomiosunnun-
tai on niin järisyttävä sävy? Seurakuntalaisia ei haluta säikytellä 
pysymään pois kirkosta.

Kirkon jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan johtaja 
Kai Vahtola torjuu ajatuksen. Mistään Raamatun kertomusten 
silottelusta ei ole kyse.

Tuomiosunnuntain nimi vaihtelee eri kirkoissa. Anglikaani-
sessa kirkkovuoden kulussa ensi sunnuntai on pelkästään Christ 
the King Sunday, Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Katolis-
ten kirkkovuoden viimeinen sunnuntai on nimeltään Kristus, 
kaikkeuden kuningas.

Vahtola ajattelee, että kahden nimen yleistyminen Suomessa 
kertoo siitä, että tuomiota ei haluta tuoda esille murskaava, kai-
ken alle jättävänä tapahtumana. 

– Kristuksen kuninkuus tuo tuomion rinnalle ja sen päälle 
ajatuksen, kuinka Kristus astuu kirkkaudessa maailmankaikke-
uden valtiaaksi.  

– Se on tuomiosunnuntain toinen, vapauttava puoli. Sekin on 
tuomio, kun vapautetaan, Vahtola sanoo.

 Rh
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jukka Sihvomaa sanoo tuomiopäivän tekstejä ankariksi, mutta niistä ei saa vaieta kirkossa.
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Tulkki myöntää.
– Teksteillä halutaan kuvata uskonratkai-

summe lopullisuutta. Ne ovat varoituksen 
sanoja. 

– Kirkon täytyy puhua viimeisestä tuo-
miosta. Mitään raamatunkohtaa ei ole lu-
pa jättää pois. Emme voi valikoida tekstejä 
siltä pohjalta, mitä ihmiset haluavat kuulla 
ja mikä viihdyttää heitä.

– Kuvaukset viimeisestä tuomiosta ker-
tovat, miten vakavasta asiasta on kysymys. 
Juuri sitä painottavat ankarat sanat.

Tulkki miettii Jukka Sihvomaan tavoin, 
kumman tuomioistuimen edessä olisi 

mieluimmin tuomittavana, maallisen vain 
taivaallisen. 

– Mieluimmin antaisin henkeni Jumalan 
käsiin. Kun Häneltä ei voi piiloutua, on jät-
täydyttävä armon varaan.

Pahan saatava
rangaistus

Oikeustaloissa syyllinen voi jäädä tuomiot-
ta. Siellä pahat ajatukset eivät riitä syytteen 
nostamiseen. Jumala sen sijaan näkee aja-
tuksetkin.

Voiko sellaisesta kukaan selvitä kunni-

alla? 
– Se pelastuu, joka ottaa Jeesuksen vastaan. 

Jumalan armoon luottava selviää.
Kaj-Erik Tulkin Jumala ei ole pukeutunut 

tuomarin viittaan.
– Hän on tuomari, mutta häntä kuvaa 

hyvin sana rakkaus. Hän haluaa, että ihmi-
nen pelastuu. Toisaalta on tärkeää myös, 
että paha saa rangaistuksen.

– Jumalasta ei voi puhua sellaisella adjek-
tiivilla kuin julma. Julmuus on syntiä. Sitä 
Jumalassa ei ole.

Riitta hiRvoNeN
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Kastemessu su 26.11. 
klo 10 kirkossa,  Mark-
ku Palosaari, Birgitta 
Kontio, Jarkko Met-
sänheimo, tekstin 
lukija Hillevi Hanhi-
mäki. Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle 
koulujen rakentamiseen Etelä-Su-
danissa. Kirkkokahvi messun päätyttyä 
seurakuntakeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 26.11.klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla, Markku Pa-
losaari, Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
kuten yllä.
Hartaus to 23.11. klo 13 Koivulehdos-
sa, Ulla Junttila.
Kirkkokuoro to 23.11. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Jäälin omaishoitajat ma 27.11. klo 
14-15 seurakuntakodilla.
Eläkeläisten seurakuntakerho ti 
28.11. klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, 
kuljetuspyynnöt Eeva Mertaniemi, p. 
040 579 3248.
Lähetyspiiri ti 28.11. klo 13 Lähim-
mäisen tuvalla.
Muualle rippikouluun menevien 
ilta ti 28.11. klo 18.30 seurakunta-
keskuksessa.
Omaisryhmä psyykkisesti sairaiden 
omaisille ke 29.11. klo 17-19 Jäälin 
seurakuntakodilla.
Kirkkovaltuuston kokous ke 29.11. 
klo 18 seurakuntakeskuksen moni-
toimisalissa.
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.
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu 
Kirkkopirtillä ti klo 9.30.-11. ja Jäälin 
seurakuntakodilla to klo 9.30-11. Per-
hekahvila on Jäälin seurakuntakodilla 
ti klo 13-14.30  ja Kirkkopirtillä to klo 
13-14.30.
Varhaisnuoriso -ja nuorisotyö: Avoi-
met ovet Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17-20.
Katso www.evl.fi/srk/kiiminki/linkit 
ja lomakkeet uusi valtuusto kaudelle 
2007-2010.
Rauhanyhdistys: Varttuneitten nuor-
ten joulujuhla pe 24.11. klo 19 rau-
hanyhdistyksellä.
Raamattuluokat la 25.11. klo 18 kylä-
piireittäin. Pyhäkoulu su 26.11. klo 12 
Huttukylässä S. Heikkilällä, Alakylässä 
Holmilla ja Puurusella, Tirinkylässä 
Hekkalalla, Jäälissä rauhanyhdis-
tyksellä, kirkonkylässä Hintikalla ja 
kirkkopirtillä. Seurat su 26.11. klo 14 
Jaarankartanossa, Kauko Säkkinen 
ja klo 17 rauhanyhdistyksellä, Ilkka 
Alakärppä, Kauko Säkkinen.
Vihitty: Kimmo Tapani Kokkoniemi 
ja Eija Maija Erkkilä.
Kastettu: Perttu Samuel Dahl, Joel 
Elmo Olavi Marjamaa, Ronja Iida 
Amalia Mikkola, Katriina Sofia Ruo-
nakangas, Venla Emilia Ruotsala.

29.11. ja to 30.11. klo 17.30-19, Kello: 
pyhäkoulu su 26.11. klo 12 Orava-
Takkuranta Vesterbergillä, Luostarin-
vainio 8, ja Hietalanmäki-Kiviniemi 
Kivelällä, Tuppisuontie 9.
Kuollut: Eila Marjatta Pyhäluoto 63 v.
Kastettu: Juulia Kristiina Hekkala, 
Niklas Santeri Torvinen, Laura Ka-
roliina Kokko, Sami Elias Harjumaa, 
Fanni Essi Olivia Kaikkonen, Emma 
Ulrika Tuomela.

Hailuoto

23.–30.11.2006

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä m ä  v i R S i

(KaNSaNSäveLmä SKåNeSta, LiNa SaNDeLL 1865. Suom. 1900. 
viRSiKiRjaaN 1938.)

Sairaalapastori Juha Kyllönen Oulusta laulaa joka ilta nuorim-
malle lapselleen virren 552: Mua siipeis suojaan kätke.

-Tämän virren myötä voi turvallisesti nukahtaa, siitä tulee hy-
vä olo. Virressä sanotaan niin hienosti ” ja meidät suuret, pienet, 
sun sulje suojahas” jonka myötä voi todella koko perheensä tai 
lähipiirinsä sulkea taivaan Isän suojiin.

Mua siipeis suojaan kätke, oi Jeesus, Herrani, suojassas suo mun 
olla, jos kuinka kävisi. Sä kaikeks tule mulle valollas, neuvoillas, 
suo joka päivä elää mun yksin armostas.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

Liminka

Kiiminki

To 23.11. klo 9.30 per-
hekahvila Luukulla. 
To 23.11. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 26.11. klo 10 messu, 
Omaishoitajien valta-
kunnallinen kirkkopyhä. 
Su 26.11. klo 12 pyhäkoulu. 
Su 26.11. klo 16 lähetyksen lauluilta-
päivä Perämeren tutkimusasemalla. 
Ti 28.11. klo 12 päiväpiiri.
Ti 28.11. klo 18.30 raamattu- ja 
rukousilta Raili Perälällä klo 18.30, 
Rantatie 64.
Ke 29.11. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 29.11. klo 14.45 musiikkikerho.
To 30.11. klo 9 aamukahvila.
To 30.11. klo 9.15 koululaisten ad-
venttihartaus kirkossa.
To 30.11. klo 14.30 Saarenkartanon 
adventtihartaus.
Pe 1.12. klo 14 veteraanien joulu-
juhla. 
Su 3.12. klo 10 koko perheen advent-
tikirkko, kirkkokuoro ja kirkkokahvit. 
Vuoden 2007 rippikoululaiset ja 
vanhemmat kutsutaan jumalanpal-
velukseen, kahveille ja tiedotustilai-
suuteen.
Su 3.12. klo 17 rauhanyhdistyksen 
seurat Jaakko ja Liisa Holmilla, Aarno 
Sassi.
 

Messu su 26.11. klo 
10 kirkossa. Liturgi 
Juntunen, saarna Paa-
vo Korteniemi, kantt. 
Savolainen. Nuorten 
aikuisten kuoro laulaa. 
Kirkkokahvit. Lähetys-
juhla klo 12 kirkossa. Kolehti Kansan 
Raamattuseuran julistus- ja seurakun-
tapalveluun.
Seurakuntatapahtuma Nyt Polvillem-
me 25.-26.11. La 25.11. kirkonkylän 
seurakuntakoti: klo 14 Ajan merkit, 
Raamattutunti ja tutkistelu, klo 15.15 
Varustautuminen, Yhteisiä eväitä, klo 
16 Kahvit. Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko: klo 17 Isä tuntee kurjuutemme 
ja saa kiitoksemme, Sanan ja rukouksen 
ilta, rukouspalvelu. Su 26.11. Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko klo 10 Nyt 
armon aika on!, Kristuksen kuninkuu-
den messu. Klo 11.30 Kirkkokahvit ja 
klo 12 Maailman ääriin kaikuu huuto 
Herran, Lähetysjuhla. Vastuunkanta-
jina: Risto Jokinen (Riihimäki), Anja 
ja Paavo Korteniemi (Pello), Ritva ja 
Heimo Kajasviita (Kemijärvi), Timo 
Juntunen, Versot, Marja-Liisa Jääske-
läinen, Minna Sipilä.
Exitin konsertti la 25.11. klo 18 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Liput 5 e. Tuotto lähetystyölle.
Varhaisnuorten kuoroharjoitukset 
pe 24.11 klo 17-18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
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. 
Diakonian ja lähetyksen vapaaehtois-
ten yhteinen adventtihetki Helmen 
pirtissä ti 28.11. klo 18. Ruokailua ja 
kuljetusta varten ilmoittaudu 24.11. 
mennessä Leenalle, p. 040 779 0365 tai 
Minnalle, p. 040 779 7705. Linja-auto 
lähtee kirkonkylän seurakuntatalolta 
klo 17.30, Kokkokankaan seurakun-
takeskus klo 17.40 ja Honkasen mo-
nitoimitalo klo 17.45.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  ke 29.11. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa ja  seurakuntapiiri to 30.11. 
klo 13 kirkonkylän seurakuntakes-
kuksessa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 29.11. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntako-
dissa.
Varttuneiden harjoitukset to 30.11. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Yhteinen naisten- ja miestenpiiri to 
30.11. klo 18.30 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Vieraana Ilkka Pöyry, 
aiheena Odotuksen aika meillä ja 
Israelissa. 
Messu su 10.12. klo 10. Markku Kor-
pelan lähtösaarna. Lähtöjuhla messun 
jälkeen Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa.              

Joistakin ennakkotiedoista poiketen 
Että jaksaisin ensi viikkoon -messua 
ei ole su 3.12. Seuraava messu su 
14.1.07.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Joululahja merimiehille kerätään 
loka-marraskuun aikana. Voit tuoda 
lahjoituksena saippuaa, shampoota, 
miesten/naisten sukkia, hammashar-
jan, hammastahnaa ym. lähetyssihtee-
rille. Lahjoituksista kootaan joululahjat 
ulkomaalaisille merimiehille ja -naisil-
le, jotka viettävät joulunsa rahtilaivalla. 
Lahjoitukset toimitetaan perille Oulun 
Merimieskirkon kautta.
Lähetystyön joulumyyjäiset kirkon-
kylän srk-talolla la 2.12. klo 11-13. 
Talkoolaiseksi voit ilmoittautua 
lähetyssihteerille, p.040 779 7705 
joko perjantain valmistelupäivään 
tai lauantain myyjäispäivään. Lah-
joituksia myyjäisiä varten (käsitöitä, 
leivonnaisia, arpavoittoja ym.) otetaan 
vastaan pe 1.12. klo 17-18 kirkonkylän 
srk-talolla. Erityisesti kaivataan kuiva-
kakkuja. Leivonnaisiin kiinnitettävä 
lista käytetyistä raaka-aineista!
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 ilta to 23.11. klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yöpappila 
pe 24.11. klo 20 Vanhassa pappilassa. 
Tyttöjen ilta yli 13-vuotiaille ke 29.11. 
klo 18.30 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.  Exitin 
konsertti la 25.11. klo 18 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. Liput 5 
e. Nuorisotyön keskustelufoorumi 
avattu netissä; linkki seurakunnan 
kotisivuilla, nuorisotyön alla.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 24.11. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste Pekka 
Käkelällä, Niittyrannantie 142, yläaste 
Markku Kälkäisellä, Horsmatie 19. La 
25.11. klo 12-14  päiväkerholaisten 
adventtitapahtuma ry:llä. Su  26.11  klo 
12  Pyhäkoulut ry:llä, Sarkkirannassa 
Annolalla, Rytitie 20, Paiturissa Mia 
ja Jaakko Tahkolalla, Kokkokankaalla 
Leinosella, Vesihaudantie 10, klo 17 
seurat ry:llä.               
Murron rauhanyhdistys: Pe 24.11. klo 
19 lauluseurat Eino Palolalla. La 25.11. 
klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su 26.11  
klo 12 pyhäkoulut  Kolmosella ja Lam-
pelalla. Su 26.11. klo 16 seurat ry:llä.

Kuoroharjoitukset: 
Tähdet kokoontuvat 
tänään to 23.11. klo 
16 Tuomikosken he-
vostalleilla. Paikalla 
klo 15.50. Kirkko-
laulajat srk-talolla klo 18. To 30.11. 
Tähdet klo 16 ja kirkkolaulajat klo 18 
srk-talolla.
Hartaus to 23.11. klo 13.15 vuode-
osastolla ja klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Sanajumalanpalvelus su 26.11. klo 10 
kirkossa. Saarna ja liturgia Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 

Messu kirkossa su 
26.11. klo 10, litur-
gia Siljander, saarna 
Heinonen, kanttorina 
Pohjola.
Omaishoitajien kirk-
kopyhä. Seurakunta 
tarjoaa ilmaista kirkkokyytiä. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, puh. 
5472 636. 
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 23.11. klo 13-14.30. 
Juttukahvilassa on alussa hartaushetki, 
jonka jälkeen kahvit ja vapaata keskus-
telua. Terveydenhoitaja mittaamassa 
verenpainetta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
23.11. klo 17. Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulun harjoitukset srk-keskuk-
sessa tänään to 23.11. klo 18.30.
Seurat Inkeri Rajaniemellä, Martintie 
23, su 26.11. klo 14.
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 27.11. klo 14.30. 
Raamattupiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ke 29.11. klo 18.30. 
(Jaakob 4.).
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 30.11. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 

ota yhteyttä diakoniatoimistoon  
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, puh. 5472 636. Tyrnävän 
seurakunnasta vieraita to 30.11. 
kirkonkylän seurakuntakerhoon. 
Aloitamme yhteisellä ruokailulla klo 
12, minkä jälkeen kerho klo 13 isossa 
salissa. Aterian hinta 7 e/h. Tervetuloa 
seurakuntakerholaiset kaikilta kyliltä! 
Aterialle osallistujia ja kyydintarvit-
sijoita pyydetään ilmoittautumaan 
diakoniatoimistoon Kirkkotie 10 tai, p. 
5472 636 pe klo 9-11 viim. 24.11.
Jouluinen ilta kehitysvammaisille 
ja heidän läheisilleen Isonniemen 
leirikeskuksessa ti 28.11. klo 18 alkaen 
torttukahveilla. Jouluista ohjelmaa 
luvassa ja ottakaa pikkupaketit mu-
kaan. Tienviitat  johdattelevat perille 
jäähallin risteyksestä.
Perhekerhot Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) tiistaisin klo 9.30-11, Kellon 
srk-kodissa torstaisin klo 9.30-11 ja 
klo 12-13.30, Jokelan vanhalla koululla 
torstaisin klo 10-11.30 ja  Martin-
niemen srk-kodissa perjantaisin klo 
9.30-11.
Varhaisnuoret: Raamattukerho var-
haisnuorille (7-12 v.) srk-keskuksen 
pienryhmätilassa ti 28.11. klo 17-18. 
6-luokkalaisten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 15-17, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 15-17 sekä Mar-
tinniemen srk-kodissa torstaisin klo 
15-17. Huom! 6-luokkalaisten avoimia 
ovia ei Vakkurilassa tänään to 23.11. 
Syksyn avoimet ovet Vakkurilassa ovat 
viimeisen kerran 30.11.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
kirkonkylällä, Vakkurilassa (vanha 
srk-koti) torstaisin klo 18-20 sekä 
Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20. Huom! Nuorten avoimia 
ovia ei Vakkurilassa tänään to 23.11. 
Syksyn avoimet ovet Vakkurilassa ovat 
viimeisen kerran 30.11.
Rauhanyhdistys: raamattuluokka Ki-
viojalla pe 24.11. klo 18.30, sisarpiirin 
pikkujoulu Vänttilällä (Kotilaineentie 
4) pe 24.11. klo 18.30, mukaan K:lla 
alkava pehmeä paketti, 
pyhäkoulu su 26.11. klo 12, läntinen 
Vesa Similällä, itäinen Jukka Holmalla, 
pohjoinen Markku Paasolla, seurat 
hoivaosastolla su 26.11. klo 16, Timo 
Vänttilä sekä srk-keskuksessa klo 18, 
Lauri Karhumaa, Matti Kenttä, elä-
kepiiri Wirkkulassa (srk-keskuksen 
takana) ti 28.11. klo 13, lauluseurat 
Martinniemen seurakuntatalolla ke 
29.11. klo 18.30, järj. Liisa ja Onni Jäm-
sä,  joulumyyjäiset ry:llä 2.12. alkaen 
klo 12 ruokailulla (myyjäistuotteiden 
vastaanotto alk. klo 9), Jokikylä: raa-
mattuluokka isoille ja pienille ry:llä 
pe 24.11. klo 17, pyhäkoulu su 19.11. 
klo 12: Asemakylä etel. Erkki-Pekka 
Rehulla, Asemakylä pohj. Markku 
Rehulla, keskikylä Jorma Leskelällä, 
Taipaleenkylä Timo Karsikkaalla, 
Vänttilänperä Pekka Paanasella, seurat 
ry:llä su 26.11. klo 17, Pertti Lehtinen, 
Kalle Sarajärvi, päiväkerho ry:llä ke 

Kastetut: Lauri Antero Kaattari, Elias 
Jaakko Juustila, Emmi Josefiina Nät-
tinen, Noora Katariina Jalkanen, Tomi 
Tapani Suutari.
Kuollut: Kaarlo Rikhard Ervasti, 82 
v. Aarne Ilmari Taipaleenmäki, 78 v. 
Kirsti Katariina Skinnari, 95 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  
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To 23.11. klo 10 per-
hekerho srk-talossa 
(isojen ryhmä). Klo 
14 kokkikerho ker-
hohuoneella.
Pe 24.11. klo 18 var-
haisnuortenilta ker-
hohuoneella, klo 20 nuortenilta 
Korsuhovilla.
Su 26.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti nimikkolähetin 
työn tukemiseksi.
Klo 16 matalakynnys Korsuhovilla.
Ma 27.11. klo 10 perhekerho srk-
talossa (pienten ryhmä). Klo 18.30 
Limingan seudun musiikkiopiston 
oppilaskonsertti srk-talolla. Kaikki 
tervetulleita mukaan.
Ti 28.11. klo 10-11.30 3-vuotiaiden 
päiväkerho ja klo 12.30-14.30 4-vuoti-
aiden päiväkerho kerhohuoneella. 
Ke 29.11. klo 10-12 5-vuotiaiden 
päiväkerho kerhohuoneella. Klo 12 
keskipäiväkerho srk-talolla. Klo 14 
hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 14 
kokkikerho kerhohuoneella.  Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitukset  
srk-talolla. 
To 30.11. klo 10 perhekerho srk-ta-
lossa (isojen ryhmä). Klo 14 hartaus 
Alatemmeksen vanhainkodilla. Klo 
18-19.30 rippikouluilta srk-talossa, 
kaikki rippikoululaiset (myös muualla 
leirinsä käyvät) tulevat tähän iltaan.
Partio toimii. Muutoksista tietoa 
johtajilta.
Diakonissa: parhaiten tavoitat Mar-
jon puhelimitse, p.387 512  tai  045 
638 1973. 
Rauhanyhdistys: Pe 24.11 klo 19 
Jouluiset iltamyyjäiset ry:llä Kyösti 
Karjula. Su 26.11 klo 12 pyhäkoulu 
I=T Karjula II=Tölli III=E Hirvasnie-
mi klo 16 hartaus Lumilyhdyssä Sami 
Pikkuaho ja klo 18 seurat ry:llä Sami 
Pikkuaho ja Teuvo Tanhua. To 30.11 klo 
18-19 Lasten joulujuhla ry:llä.
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 

senantoa varten. Hinta 6 euroa. Lupa-
uksenantoharjoitus 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 ilmoittautuminen etu-
käteen Jukka Raitio, p. 040 736 0411.  
Karttoja talkoopaikalle löytyy Kotiko-
lon eteisestä. Partiotoimisto/ Markku 
Korhonen,  markku.korhonen@evl.fi 
, 5621223 tai 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Su 26.11. klo 11.30 
pyhäkoulut ja klo 17 seurat ry:llä.                                   
Kastettu: Jaako Eetu Johannes Rajala 
ja Anni Sofia Sipola.

Muhos

Lumijoki

158:1-4, 288, 237:4-5, 162, 160:1-, 148:2 
ja 4. Kolehti lähetystyöhön Sanasaat-
tajien kautta.
Pyhäkoulut: su 26.11. klo 15 pyhäkoulu 
Koti-Pietilässä. Ti 28.11. klo 18 Tupok-
sessa Kimpimäellä, Kotilehto 1B.
Omaishoitajien päiväkahvit ma 27.11. 
klo 12 seurakuntatalolla. Ikääntyvän 
terveellinen ravinto. Maisa ja Minna.
Ystävänrengas ma 27.11. klo 14 srk-
talolla.
Lasten raamiskerho tiistaisin klo 17 
Martinmäellä.
Siioninvirsiseurat ja kodinsiunaa-
minen ti 28.11. klo 19 Halmesmäellä, 
Meijeritie 2 as 5.
Ikääntyneet liikenteessä-tilaisuus ke 
29.11. klo 13-15 kaikille eläkejärjes-
töille ja muille halukkaille srk-talolla. 
Vieraana liikenneturvan kouluttaja 
Aulis Hannula. Kahvitarjoilu. Järj. 
vanhusneuvosto.
Hiljaisuuden ilta ja ehtoollinen ke 
29.11. klo 18 Rantakylän kappelilla. 
Teemalla Kristus, kirkkauden kunin-
gas. Aino Pieskä ja Salme Kinnunen.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri ke 29.11. klo18 lähetys-
vintillä.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 29.11. klo 
18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
Kedonperäntie 9.
Diakonissojen vastaanottoajat muut-
tuneet. Ajanvaraus varmimmin 
kirkonkylällä Sinikka Ilmonen ke ja 
pe klo 9-10, puh. 5621 226 tai 044 
7521 266. Tupoksen Vanamossa Maisa 
Hautamäki ma ja to klo 9-10, puh. 044 
7521 227.
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. Ehditkö 
kutoa tai tehdä muita käsitöitä dia-
konia myyntipöydälle? Lahjoitukset 
voi tuoda diakoniatoimistoon 30.11. 
mennessä. Tiedustelut Maisa, puh. 044 
7521 227. Myyjäisten tuotto käytetään 
vähävaraisten perheiden tukemiseen.
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 28.11. 
klo 9.30-11 srk-talolla. Tupoksen 
Vanamossa ke 29.11. klo 9.30-11. 
Anu Marden opettaa englantilaisia 
leikkilauluja.
Lähetys: Sydämelliset kiitokset Limin-
ka-Temmes hirviporukalle, lounaalle 
osallistujille, talkoolaisille ja lahjoituk-
sia antaneille. Lounaalle osallistui noin 
190 ruokailijaa. Lähetyssihteeri vintillä 
maanantaisin klo 12-14. 
Nuoret: Nuoriso-ohjaaja päivystää 
toimistolla tiistaisin klo 15–16.30.
Exit konsertoi Kempeleessä Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa 
lauantaina 25.11. klo 18. Lippujen 
hinta 5 e. Jos haluaisit lähteä, mutta 
et saa kyytiä tai olet menossa ja sinulle 
mahtuisi kyytiläisiä, niin soita Kirsille! 
Lähdetään yhdessä kuuntelemaan 
hyvää gospelia!
Jouluaskartelukurssit yhteistyössä 
kunnan ja 4H-yhdistyksen kanssa 28. ja 
29.11. klo 17-20. Maksu 2,5 e 4H:n jä-
seniltä ja muilta 5 e. Ilmoittaudu Helille 
21.11. mennessä, p.0400 803 837!
Partio: Pe 24.11. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.  Partio-
huivikankaat ja huivimerkit myynnissä 
itsenäisyyspäivän lupauksenantoa 
varten. Hinta 6 euroa. Hallitus 
partiotoimistossa klo 18-20. Vastaa 
vartio-osasto. Su 26.11. Kirkkopal-
velussa Metsämansikat. Ma 27.11. 
Kärppäkäräjät Rantakylän uimalassa 
klo 18. Mukaan lämpimästi vaatetta, 
taskulamppu, mäenlaskuvälineet sekä 
evästä. Ke 29.11. Laumanjohtajaneu-
vosto Kotikololla klo 19. Pe 1.12. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Partiohuivikankaat ja huivimerkit 
myynnissä itsenäisyyspäivän lupauk-

Su 26.11. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Pekka-
la, saarna Heikkinen, 
kanttori Kajava. Ko-
lehti oppilaitos- ja 
nuorisotyöhön eri jär-
jestöille, Kirkkohallituksen kautta.
Ma 27.11. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Kyllönen.
Ti 28.11. klo 10.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, vieraana 
vanhustyönjohtaja Ulla Suojoki: 
Ikäihmisten palvelut kunnassa. Klo 
13.30 hartaus palveluasunnoilla, klo 
14 hartaus ja ehtoollinen Sinisiivessä, 
klo 14.30 hartaus tk-sairaalassa ja klo 
15 ryhmäkodissa, Kyllönen. Klo 18.30 
aikuisten raamattupiiri srk-talon 

kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 29.11. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Heikkinen, Kajava. Klo 
13.30 Rivilän kerho, Pekkala. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
Pe 1.12. klo 9.30 adventin kirkko-
hetki. Klo 16-17.30 diakoniatyön 
adventtimyyjäiset srk-talossa. Myy-
tävänä leivonnaisia, käsitöitä, arpoja 
ym. Mukana myös partiolaiset, PeLa, 
Toivola-koti ym.
Su 3.12. klo 12 perhekirkko, jonka 
jälkeen adventin lähetyslounas srk-
talossa klo 13-15.
Kuorot: Ke 29.11. klo 10.30 päivä-
kuoro, klo 17 lapsikuoro ja klo 18.30 
kirkkokuoro srk-talossa.
Lähetystyö: Otamme vastaan lahjoi-
tuksia su 3.12. lähetyslounaan yhtey-
dessä olevaan arpa- ja myyntipöytään. 
Voit tuoda lahjoituksesi srk-talolle, 
kirkkoherranvirastoon tai suoraan 
pöydälle. Kiitos etukäteen myötä-
mielisyydestä lähetystyön tukemista 
kohtaan.
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.
Varhaisnuoret/nuoret: Saapas ko-

koontuu la 25.11. klo 20.30 yläasteen 
tiloissa. Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 26.11. klo 12-13 
srk-talon alakerrassa. Nuortenilta ke 
29.11. klo 17-18.30 Päivärinteen srk-
salissa ja to 30.11. klo 18.-19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. Koulupastoripäivystys 
to 30.11. klo 10.45-12.15 yläasteella ja 
lukiolla. Päivystys nuorisotoimistolla 
perjantaisin klo 14-16 ja maanantaisin 
klo 10.40-12.15, puh. 533 1201 tai 
nuorisotyönohjaajat Tuula Väänänen, 
puh. 040 524 6534 ja Rainer Väänänen, 
puh. 040 585 1057. 
Rippikoulut: Kesä II- rippikoulun 
teemallinen nuortenilta pe 24.11. klo 
18 srk-talon alakerrassa. Huom! isos-

koulutuksen käynyt nuori, haluaisitko 
toimia talvirippikoulun isosena? Jos 
kiinnostaa, ilmoittaudu 5.12. mennes-
sä Rainerille, puh. 040 585 1057.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 24.11. klo 19 
ompeluseurat kodeissa: kk Antila, 
Korivaara Ylimartimo, Pälli L. Taskila, 
Suokylä T. Parviainen. Su 26.11. klo 
12 pyhäkoulut: kk Antila, Korivaara 
Romppainen, Pälli A. Pitkänen, Suo-
kylä Tihinen. Klo 18 seurat ry:llä. Ma 
27.11. klo 18 päiväkerho. Ti 28.11. 
klo 13 lauluseurakerho. Ke 29.11. klo 
10 perhekerho. Pe 1.12. klo 18 joulu-

K un puhutaan toisen ihmisen hyväksi toimimi-
sesta, sana työ tulisi unohtaa kokonaan.

Tätä mieltä oli terveystieteiden maisteri, tutkija 
ja diakonissa Maire Vuoti, joka puhui liminkalaisille 
vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville toiminnan 
monista mahdollisuuksista maanantai-iltana.

Työksi nimittäminen tuo hänen mielestään toi-
mintaan sivuajatuksen, joka vapaaehtoisuuteen ei 
kuulu.

– Vapaaehtoisuus ei ole pakkoa tai velvollisuut-
ta, mutta niidenkin edestä iloa kaikesta hyvästä ja 
mukavasta, jota antaja ja saaja voivat kokea, Maire 
Vuoti sanoi. 

Hän on haastatellut vapaaehtoistoiminnassa mu-
kana olevia Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamis-
keskuksen tutkijana.

Luovaa työtä
Hän piirsi kaksi kuvaa selventämään ajatustaan va-
paaehtoistoiminnasta. Ensimmäinen oli ympyrä, jon-
ka hän jakoi selkeisiin sektoreihin. – Tällaista toimin-
ta usein on, jokainen toimii tiukasti omalla rajatul-
la alueellaan muista erossa.

Toinen piirros alkoi keskipisteestä, joka laajeni kes-
kuksen ympärille yhä suuremmaksi kehäksi spiraalin 
tavoin. – Tällaista toiminnan tulisi olla. 

– Vapaaehtoisten toiminta on luovaa ja laajaa alka-
en tiiviistä toisen ihmisen rinnalla kulkemisesta aina 
spiraalin ulommaiselle kehälle, joka voisi tarkoittaa 
vaikka jäsenmaksun maksamista kannatettavaa toi-
mintaa järjestävälle seuralle ja järjestölle.

– Ihmiset itse muovaavat vapaaehtoistoimintaa. He 
tuovat yhteiseen pöytää ideansa, joita voidaan yhdessä 
toteuttaa. Toiminta on siis vuorovaikutusta.

– On tärkeää, että ihmiset itse myös päättävät, 
missä ja milloin ovat mukana. Kiireisen työelämän 
ja lastenhoidon keskellä itseltään ei tarvitse vaatia 
sitoutumista toimintaan, Maire Vuoti painotti.

ei työn jatke
Tutkija tietää, että monen ihmisen ammattitaidolla 
olisi kysyntää myös vapaaehtoistoiminnassa.

– Mutta toimijan oma ajatus saattaakin olla erilai-
nen. Sairaanhoitaja ei välttämättä halua jatkaa toisten 
hoitamista ainakaan heti eläkkeelle siirryttyään. Hänen 
haaveensa voi olla vaikka taidepiirin vetäminen tai 
toiselle läsnä oleminen, jota hän ei ole ammatissaan 
voinut toteuttaa.

– Vapaaehtoisen ei myöskään tule ottaa hoitaakseen 
sellaisia tehtäviä, jotka lain ja asetusten mukaan kuu-
luvat ammattihenkilöille, Maire Vuoti huomautti.

Tulevaisuudessa koulutetuilta ja hyväkuntoisilta 
eläkeläisiltä saatetaan hänen mukaansa odottaa pa-
nosta erilaisiin työtehtäviin.

Työstä saatiin palkka. Maire Vuotin mielestä vapaa-
ehtoisesta toiminnasta kannattaa ottaa kiitos vastaan. 
Tekijä on sen ansainnut, vaikka olisi tuntenut suurta 
iloa toiminnastaan.

osa elämää
– Miksi te olette mukana vapaaehtoistoiminnassa, 
Maire Vuoti kysyi liminkalaisilta.

Monen kohdalla vastaus kuului, että toisen hyväk-
si toimiminen on kodin perintöä. Diakonia, lähetys, 
pyhäkoulun ja kerhojen pito ja Yhteisvastuukeräys 
tulivat tutuiksi heille jo lapsena. Toiminta on osa 
elämää edelleen. Se on myös kutsumusta ja puhdasta 
lähimmäisenrakkautta.

Liminkalaiset pohtivat myös, mitä jää perinnöksi 
heidän lapsilleen ja lastenlapsilleen tästä ajasta, jol-
loin naapuria ei aina tunneta, toisten hyvinvointi ei 
kiinnosta ja voimat kuluvat oravanpyörässä pon-
nistelemiseen.

Mutta ajatus yhteisestä toiminnasta muiden hyväksi 
elää sittenkin voimakkaana. Ihmiset antavat panok-
sensa myyjäisten järjestelyissä, laulavat kuoroissa, 
ovat mukana partiossa tai kutovat sukkia. Heitä on 
jokaisessa seurakunnassa kymmeniä tai satoja.

PiRKKo PaaKKi

elämäntilanteensa 
mukaan vapaaehtois-

toimija voi olla 
mukana tiiviisti tai 
etäällä, maire vuoti 

kuvaa spiraalilla. 
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Su 26.11. klo 11 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
Reino Tanjunen ja klo 
18 virsiseurat Elina ja 
Reino Aitalla. Mukana 
Elina Ikonen ja Yrjö 
Nissinen. 
Ti 28.11. klo 13 virsihetki Puisto-
lassa.
Ke 29.11. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla. Kanttori Yrjö Nissinen.
Ke 29.11. päiväkerhon piparien paisto 
srk-talolla, kerhot normaalisti.
To 30.11. perhekerhon piparien paisto 
srk-talolla, omat taikinat mukaan.
To 30.11. klo 16.15 - 17.55 seurakunnan 
rippikoulu seurakuntatalolla.
Tulevaa: Adventtisunnuntaina 3.12. 
klo 10 adventtiperhemessu 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 rippikoulua klo 11 - 15 
kirkossa. Kirkossa mukana päiväker-
holaiset ja lapsikuoro. Päivä jatkuu 
adventtimessuilla seurakuntatalolla 
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-
sotyön sekä lähetys- ja diakoniatyön 
arpoja myytävänä. Seurakuntalaiset 
ja päiväkerholaisten vanhemmat sekä 
perhekerholaiset voitte halutessanne 
tuoda seurakunnan messupöytiin 
arvottavaa. Vapahtajan siunaamaa 
alkavaa adventtiaikaa kaikille!
Itsenäisyyspäivänä ke 6.12. klo 12 juh-
lajumalanpalvelus kirkossa, jonka jäl-
keen seppelten lasku ja kunnianosoitus 
sanakarihaudoilla. Lisää päivän tapah-
tumista seuraavissa kirkollisissa. 
Rauhanyhdistys: to 23.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 24.11. klo 19.30 
raamattuluokka Aki Karsikkaalla. Su 
26.11. klo 12 pyhäkoulut Eero Niko-
lalla ja Ari-Pekka Toppilalla sekä klo 
17 seurat ry:llä.To 30.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Salme Elisa Kiviniemi.

Lapsi- ja perhetyön 
sekä varhaisnuori-
so- ja nuorisotyön 
toimintaa: ks. erill. 
ilm. Oulunsalo -leh-
destä.
Raamattupiiri ko-
koontuu maanantaisin klo 18, seura-
kuntatalon kerhohuoneessa. 
Virsilaulupiiri Varjakassa ti 28.11. klo 
13.30, Minna Salmi.
Messu kirkossa su 26.11. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
29.11. klo 13.30. Tuomo Kangas.
Lähetysilta ke 29.11. klo 18 Repussa.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
30.11. klo 11, Päivi Pulkkinen.
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. saarna Vesa Äärelä, avustaa Minna 
Salmi. Lapsikuoro.
Adventtivesper kirkossa su 3.12. klo 
20, Pertti Lahtinen.
Herättäjäseurat pappilassa su 3.12. 
klo 18.30.
Tulossa: Lähetystyön joulumyyjäiset 
10.12. Lahjoituksia ( käsitöitä, leivon-
naisia, arpajaispalkintoja) voi tuoda 
lähetyssihteerille.
Joululahja merimiehille kerätään loka-
marraskuun aikana. Voit tuoda lahjoi-
tuksena saippuaa, shampoota, mies-
ten/naisten sukkia, hammasharjan, 
hammastahnaa ym. lähetyssihteerille. 
Lahjoituksista kootaan joululahjat ul-
komaalaisille merimiehille ja -naisille, 
jotka viettävät joulunsa rahtilaivalla. 
Lahjoitukset toimitetaan perille Oulun 
Merimieskirkon kautta.
Kastettu: Ville Elmeri Lahtinen.
Salonpään ry: Pe 1.12. klo 18.30  
Joulumyyjäiset ry:llä. Su 3.12.klo 17 
seurat ry:llä Mikko Hallikainen, Lauri 
Karhumaa.
Oulunsalon kk:n ry:  Pe 24.11. klo 18 
Madekosken ry:n järjestämä sisarpii-
rin jouluruokailu ry, La 25.11. klo 12 
seurat Teppolassa, Pentti Kinnunen. 
Su 26.11. klo 12 raamattuluokka I 
ry, raamattuluokka II, Kylänpuoli ja 
Keskikylä ry, Karhuoja: Heino Määttä  
klo 17 seurat ry, Juhani Lepistö, Jorma 
Vuorma. Ti 28.11. klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Kylänpuoli: Heimo Laurila, 
Porkkanakuja 8 Keskikylä: Sakari 
Lepistö, Käpytikankuja 5 Karhuoja: 
Jouko Korkiakoski, Karhuojantie. To 
30.11. klo 18.30 Kehitysvammaisten 
kerho ry.
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.

myyjäiset ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 24.11. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 
ompeluseurat. La 25.11. klo 11-12.30 
päiväkerho. Su 26.11. klo 12 pyhäkou-
lut Riekillä ja Moilasella.
Kastettu: Matilda Anna Lyydia Alanen, 
Aava Emilia Ihme, Eedit Karolina 
Karhumaa, Katri Olivia Kivimäki, Alisa 
Tiia-Katariina Mustonen, Lyydia Anna 
Mirjami Niskanen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

tukseen erityisesti valtakunnallisen 
Virsivisan kautta. Ruoka ja kahvi 
srk-talossa.
Ma 27.11. toimisto suljettu seminaa-
rin vuoksi, Klo 18.30 Haapaveden 
kansalaisopiston Pyhännän osaston 
oppilaskonsertti srk-talossa.
Ti 28.11. klo 9 Ennan lukupiirit, Kirk-
kotien vanhustentalojen kh ja klo 11 
Ukonojan kh.
Ke 29.11. klo 9 Pyhännän kappelisrk:n 
työntekijäin kokous, klo 11 Eläkeliiton 
Pyhännän yhdistyksen joulujuh-
la srk-talossa,(varaa pieni paketti 
pukinkonttia varten). Klo 15-16.30 
sekakerho kh, nuoret ohjaavat. Klo 
18 lähtö adventtivesper-harjoituksiin 
Rantsilaan (kirkkokuoro).
To 30.11. klo 11-13.30 päiväkerho klo 
12 veteraanikuoro, klo 17 lapsikuoro, 
klo 18 kirkkokuoro. 
La 2.12. klo 10-13 yhteismyyjäiset 
srk-talossa. Pöytien varaaminen srk-
toimistosta tai Ennalta. klo 10-13 Tont-
tupaja - joulun askarteluja kh:ssa 
Kuollut: Naemi Markareeta Korsulai-
nen e Kaipainen kirkolta 90 v.
Kastettu: Veikka Akseli Kivioja.
Rauhanyhdistys: La 25.11. seurat ja 
lauluilta klo 19 ry:llä, Kautto.

kunnan ohjelmaa Pihlajistossa.
La 25.11. klo 9 - 14 rippikoulua. 
Su 26.11. klo 10 messu, Kautto ja 
Kinnunen. Kolehti koulujen raken-
tamiseen Etelä-Sudaniin palaavien 
pakolaisperheiden lapsille Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. 
Ma 27.11. seurakuntatoimistot suljet-
tuna. Henkilökunta rovastikunnalli-
sessa koulutuspäivässä Raahessa.
Ti 28.11. klo 10.30 - 13 lasten päi-
väkerho ja 15.30 - 17 sekakerho 
kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoron 
harjoitukset seurakuntakodissa.
Ke 29.11. klo 10 perhekerho ja klo 
15.30 - 17 sudarikerho kerhokodissa. 
Klo 12 Väyrylän diakonia- ja lähetys-
piiri Riitta ja Markku Palmulla.
Tulossa: Su 3.12. klo 10 messu, liturgi-
na Erkki Piri, saarnaa Risto Tuominen, 
kanttorina Unto Määttä, kirkkokuoro 
mukana. Messun yhteydessä seurakun-
tamestari Johannes Holman tehtävään 
siunaaminen, kirkon jälkeen kirkko-
kahvit seurakuntakodissa.
Muuta: Lähetyskalentereita seurakun-
tatoimistosta 8 e/kpl. Historiikkikirjaa 
Kirkosta ja kirkon juurelta 35 e/kpl 
myytävänä seurakuntatoimistossa 
aukioloaikoina  sekä kunnan joulu-
myyjäisissä la 2.12. klo 9 - 14.
Rauhanyhdistys: Pe 24.11. klo 19 
leirikeskusilta. Su 26.11. klo 19 seurat, 
Luukkanen Jouko.

Piippola
To 23.11. klo 16 tyt-
tökerho.
Su 26.11. klo 12 messu, 
Arkkila, Määttä. Ko-
lehti Suomen Idäntyö 
UP ry, klo 18 raamattu- ja keskuste-
lupiiri Tuulikki Tuovisella. Aiheena. 
Matt 15:21-28, Jeesus kohtaa epätoi-
voisen naisen.
Ti 28.11. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä, klo 14.30 tyttö- ja poi-
kakerho.
Ke 29.11. klo 10 lasten päiväkerho.
Tulossa: su 3.12. messu, liturgia kirk-
koherra Erkki Piri, saarnaa pastori 
Paavo Räsänen. Ke 13.12. klo 19 kon-
sertti kirkossa, tenori Perttu Matlhlin, 
piano Mika Jaakola, hartaus Piri. Pe 
15.12. klo lähetyksen jouluinen pul-
latori  kunnantalon aulassa. Su 17.12. 
kauneimmat joululaulut klo 19.
Kastettu: Pinja Minttu Maria Poh-
jola.

Pulkkila 
To 23.11. klo 13 eh-
toollishartaus Koivu-
lehdossa.
Pe 24.11. klo 10 lasten 
päiväkerho.
Su 26.11. klo 10 mes-
su kirkossa, Arkkila. Pyhännällä 
omaishoitajien kirkkopyhä klo 12. 
Ti 28.11. klo 10 lasten päiväkerho.
Ke 29.11. pyhäkoulu esikoulu, päivä-
koti muksula.
Ke 29.11. klo 10 palvelupäivä klo 16 
varhaisnuortenkerho klo 19 advent-
tivesperin harjoitukset Rantsilassa, 
lähtö n. 18.30.
To 30.11. ei perhekerhoa. 
Tulossa: varhaisnuorten ostos- ja 
uimahalliretki Zimmariin la 2.12. 
Järj. Siikalatvan srk ja vapaa-aika. Ilm 
Marketalle 24.11 mennessä. Ma 4.12 
joululauluilta Junnonojan rukous-
huoneella, sen jälkeen torttukahvit ja 
myyjäiset koululla oppilaiden retkira-
haston hyväksi.
Rauhanyhdistys: pe 24.11. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. La 25.11. klo 
19.30 seurat ry:llä. Su 26.11. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä
Kuollut: Hilja Margareetta Hatunen 
e Erkkilä 84 v. 

Pyhäntä
To 23.11. klo 11-13.30 
päiväkerho srk-talon  
kh klo 12 veteraani-
kuoro, klo 17 lapsi-
kuoro,  klo 18 kirkko-
kuoro srk-talossa.
Pe 24.11.klo 17  Hetki Herralle, nuor-
tenilta kirkossa, Marja.
Pe 24.11. klo 17.30 nuortenkuoro 
srk- talossa.
Su 26.11. klo12 messu kirkossa, Kautto, 
Kinnunen ja Enna Junno. Vietämme 
Siikalatvan seurakunnan omaishoita-
jien kirkkopyhää Pyhännällä. Kolehti 
Suomen Evl. seurakuntien Lapsityön 
Keskukselle lasten musiikkikasva-

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma, ke  klo 
9-12 ja  pe klo 9-13, kirkkoherra Erkki 
Piri p. 0207 109 861, talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski p.  0207 109 852, 
toimistosihteeri Eija Holappa p. 0207 
109 867, kanslisti Toini Anttila p. 
0207109 878, Kestilän seurakuntatoi-
misto p. ja fax 0207109 865, Pulkkilan 
seurakuntatoimisto 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.
La 25.11. klo 9 Siikalatvan seurakunnan 
työntekijöille ja lähetystiimiläisille 
vapaaehtoinen hygieniapassikoulutus 
Piippolan srk-kodilla. Kouluttaja elin-
tarvikeneuvoja Maija Ojalehto ProAg-
ria- Oulun Maaseutukeskuksesta. 
Su 26.11. Siikalatvan seurakunnan  
omaishoitajien kirkkopyhä Pyhän-
nällä  klo 12,  jumalanpalvelus kirkossa, 
jonka jälkeen ruokailu ja ohjelmaa  
srk-talolla.
Ma 27.11. Raahen seurakuntakodil-
la seminaari Raahen rovastikunta 
liikkuvan mannerlaatan päällä, semi-
naariin  osallistuvat kaikki Siikalatvan  
seurakunnan työntekijät. Kirkkoher-
ranvirasto ja seurakuntatoimistot 
suljettu.
Tulossa: su 3.12. klo 19 Siikalatvan 
kirkkokuorojen yhteinen adventtives-
per Rantsilan kirkossa. 

Kestilä
To 23.11. klo 12 Mä-
läskän diakonia- ja 
lähetyspiiri Lakelassa 
Anja ja Aimo Kurki-
sella.
Pe 24.11. klo 13 seura-

fi. Seurakunnan tapahtumakalenteri: 
http://evl.fi/rantsila. 

Siikajoki

Siikalatva

Tyrnävä

Rantsila

Pudasjärvi

Oulunsalo

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 26.11. klo 10, 
Holmström, Kyllönen, 
Piirainen ja Jurmu. 
Maanpuolustusnaisten 
sekä sotaveteraanien kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Perhetapahtuma seurakuntakodissa 
la 25.11. alk. klo 12. Tapahtuma alkaa 
kirkkosalissa Tuhlaajapoika-draa-
malla, sen jälkeen laulamme lasten 
kauneimpia hengellisiä lauluja Kei-
jo-kanttorin ja lapsikuoron kanssa. 
Perttu-pappi esittelee teesivihkosen 
Lapsi on ilo. Kahvi- ja mehutarjoilu, 

To 23.11. klo 13 seu-
rakuntakerho Rau-
halassa.
Su 26.11. klo 19 sana-
jumalanpalvelus kir-
kossa, Olavi Palovaara 
ja Eeva Varonen. Kolehti Rantsilan 
seurakunnan diakoniatyölle.
Ti 28.11. klo 11 eläkeliitto seurakun-
tatalolla.
Ke 29.11. klo 19 adventtivesperhar-
joitukset kirkossa.
La 2.12. klo 10 joulunavaus liikunta-
hallilla, kirkkoherra ja kunnanjohtaja. 
Tiernatytöt esiintyy klo 10.20, lapsi-
kuoro Stellat klo 11 ja tiernapojat 
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-
silan kirkossa, mukana Siikalatvan 
kirkkokuorot. 
Kuorot: To 23.11. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla. Ke 29.11. klo 
11 veteraanikuoro, klo 15 tyttökuoro 
Stellat, klo 16 poikakuoro Stellat 
seurakuntatalolla sekä klo 19 advent-
tivesperharjoitukset kirkossa.
To 30.11. klo 19 Hovin Stellat Hovin 
koululla.
Huom! Seurakunnalla on tiernatytöt 
ja tiernapojat! Molempia voi tilata 
Arja-kanttorilta, puh. 044 518 1151. 
Kerhotoiminta:  Ma klo 10-12 perhe-
kerho Pallerot Nuppulassa.  Ke klo 10-
12 Nuppukerho 3-4 v Nuppulassa.  Pe 
10-12 Nuppukerho 5 v Nuppulassa.
To 30.11. klo 16-20 jouluaskartelu- ja 
kirppisilta seurakuntatalolla. Pöytäva-
raukset virastoon, p. 250 143 (ma-to). 
Pöydän hinta 2 euroa.
Rauhanyhdistys: Su 26.11. klo 12.30 
seurat ry:llä, Ahti Myllykoski. Pe 1.12. 
klo 19 joulumyyjäiset ry:llä.
Kuollut: Pauli Olavi Lumiaho, 83 v.
Sähköpostiosoite: rantsila.srk@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.

To 23.11. klo 10.30 har-
taus Mäntyrinteellä. 
Klo 11.30 Murto-Juu-
russuon diakoniapiiri 
Elma ja Tauno Aal-
tomaalla. Klo 11.30 
Ängeslevä-Markkuun 
diakoniapiiri Maire ja 
Pekka Leinosella.
Pe 24.11. klo 13.30 
hartaus Lepolassa. 
Klo 19 Oulun am-
mattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kirkkokonsertti Tyr-
nävän kirkossa.
Su 26.11. klo 10 messu Tyrnävän 
kirkossa, Ikonen. Mukana Lakeuden 
laulumiehet. Kolehti Kuurojen lä-
hetykselle. Klo 15.30 raamattupiiri 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 29.11. klo 13 hartaus Peltolan 
palvelukeskuksessa.
To 30.11. klo 19 Kauneimmat jou-
lulaulut Marja ja Seppo Piiparilla, 
Honkakoskentie 35.
To 30.11. seurakuntakerhon retki 
Haukiputaalle. Lähtö Tyrnävän srk-
talolta klo 10 ja paluu noin klo 16.30. 
Ajetaan tarvittaessa Murron kautta. 
Osallistumismaksu 5 euroa/kerholai-
nen ja 15 euroa/ei kerholainen. Ilm. 
23.11. mennessä khranvirastoon, puh. 
5640 600.
La 2.12. klo 10-12 seurakunnan ad-
venttimyyjäiset Tyrnävän srk-talolla.
Kuorot: Lapsikuoro to 23.11. klo 16 
Temmeksen srk-talolla ja kirkkokuoro 
29.11. klo 19 Tyrnävän srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta to 23.11. klo 18 
Temmeksen srk-talolla ja pe 24.11. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 23.11. 
klo 19 lauluseurat Henri Laurilalla. 
Su 26.11. klo 14 seurat Lepolassa ja 
klo 16 seurat ry:llä. Murto: Pe 24.11. 
klo 19 lauluseurat Eino Palolalla. La 
25.11. klo 19 raamattuluokka ry:llä. 
Su 26.11. klo 12 pyhäkoulu Keräsellä, 
Marinilla, Simonsonilla ja Ylikoskella, 
klo 16 seurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Petri Väinö 
Johannes Keränen ja Rialiina Säde 
Kallio.
Kastettu: Kasper Arttu Sakari Kerä-
lä, Sakarias Kasperi Nuorala, Pihla 
Kristiina Riikola, Elisabet Aurora 
Uusi-Illikainen.

lopuksi askartelua.
Pyhäkoulu Korpisella Putulalla  su 
26.11. klo 12.
Perhekerho Suvannon koululla to 
23.11. klo 10-13 ja seurakuntakodissa 
to 23.11. klo 10-13 ja ti 28.11. klo 
10-13.
Satumuskari seurakuntakodissa ti 
28.11. klo 16.30-17.15.
Kuorot: lapsikuoro to 23.11. klo 17 
, kirkkokuoro to 23.11. klo 18, Vox 
Margarita ke 29.11. klo 17.30.
Tutustumme Intian Jharkhandiin, 
oman seurakunnan lähetystyökohtee-
seen lähetysillassa seurakuntakodissa  
ma 27.11. klo 18, Harri Eronen/Sa-
nansaattajat.
Lähetystyö: Kirpputori  talkootuvassa 
ke 29.11. klo 10-13. Mattoarpalistoja 
saa hakea kirkkoherranvirastosta 
myyntiä varten.
Ystävän kammari seurakuntakodissa 
ti 28.11. klo 10-12. 
Vesa-Matti Loirin joulukonsertti   
Sydämeeni joulun teen kirkossa ke 
29.11. klo 19. Ohjelma 15 e. 
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat 
Kurenalan ry:llä su 26.11. klo 17. Lau-
luseurat/muistoseurat Hilturannan 
pappilassa la 2.12. klo 18. Lähetysseurat 
Livolla Soile ja Pekka Törmäsellä  pe 
24.11. klo 19, Yli-Livolla Taina ja 
Pertti Luokkasella la 25.11. klo 19 ja 
Sarakylän kappelissa su 26.11. klo 12, 
K. Riikola ja K. Toppinen. Raamattu-
luokka Sarakylässä Antti Kummalalla 
pe 24.11. klo 19.
Haudattu: Toivo Iisakki Määttä 77 v ja 
Lyydi Maria Parviainen 74 v.
Kastettu: Aaro Oskari Puhakka ja 
Eemeli Aleksanteri Kouva.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9-14, p.  882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. Seurakunnan kirkolliset jo maa-
nantaisin nettisivuilla: 
www.pudasjarvenseurakunta.fi
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Kirkkovuosi on jo aivan lopussa. Viikon ku-
luttua, jos Jumala suo, alkaa uusi kirkkovuosi. 
Adventti on jouluun valmistautumista ja jou-
lun odottamista. Neljän viikon valmistumisai-
kana joulun odotus tiivistyy mitä lähemmäk-
si joulua tulemme. Joululaulut ja -virret se-
kä Jumalan pyhä sana palauttavat mieliimme 
joulun kulumattoman, aina yhtä vaikuttavan 
ja ihmeellisen sanoman: ”Jumala on rakasta-
nut maailmaa niin paljon, että hän antoi ai-
noan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian-
kaikkisen elämän.” ( Joh. 3:16 )

Vapahtajamme syntymäjuhla on  niin ar-
vokas, että sydämemme jouluvalmisteluihin 
kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin. Kaipaamme 
pysähtymistä ja hiljentymistä. Saamme jät-
tää hetkeksi kiireemme ja tehtävämme. Yh-
teiset hetket kodeissamme joululaulujen ja 
joulun sanoman äärellä ovat unohtumatto-
mia hetkiä rakkaimpien ja läheisimpien ih-
misten kesken. Seurakuntamme monet ad-
ventin ja joulun ajan tilaisuudet suovat meil-
le mahdollisuuden hiljentymiseen uutisista 

Jouluinen ilta kehitysvam-
maisille ja heidän läheisil-
leen Isonniemen leirikeskuk-
sessa ti 28.11. klo 18 alkaen 
torttukahveil-
la. Ohjelmassa 
laulua, näytel-
mä, joulupukki. 
Pikkupake-
tit n. 2 e. 

Joulumyyjäiset 
seurakunnan diakonia- ja l ä -
hetystyön hyväksi Kellon srk-
talolla la 2.12. klo 10-12.

Perhejumalanpalvelus kir-
kossa 1. adventtisunnuntaina 
3.12. klo 10, liturgia Kaltaka-
ri, saarna Nevala, kanttorina 
Pohjola, Lapsikuoro. Uusien 
isosten tehtävään siunaaminen 
jumalapalveluksen yhteydessä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa. 

Adventtivesper kirkossa su 
3.12. klo 18, liturgia ja puhe Ne-
vala, Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu, johtaa Hannu Niemelä, 
urut Minna Pohjola. 

Sanajumalanpalvelus kir-
kossa itsenäisyyspäivänä 6.12. 
klo 10, liturgia Nevala, saarna 
Heinonen, kanttorina Niemelä, 
Haukiputaan Mieskuoro. Juma-
lanpalveluksen jälkeen 
seppeleen lasku 
sankarihaudoilla 
sekä kahvi-
tarjoilu ja 
itsenäisyys-
päivän juhla 
srk-keskuk-
sessa klo 12. 

Messu kirkossa 2. adventtisun-
nuntaina 10.12. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna Tervonen, 
kanttorina Pohjola.  

Kirkkohetki kehitysvam-
maisille ja heidän läheisilleen 
kirkossa su 10.12. klo 13 ja sen 
jälkeen kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa

Kauneimmat Joululaulut 
kirkossa su 10.12. klo 18, Lap-
sikuoro.

Oulun yliopiston kamarior-
kesterin joulukonsertti srk-kes-
kuksessa su 10.12. klo 20.

Kauneimmat Joululaulut 
Kellon srk-kodissa ti 12.12. klo 
19, Haukiputaan Mieskuoro.

Puuroilta Martinniemen 
srk-kodissa ti 12.12. klo 17-19. 
Mukana Pentti Utriainen vi-
rittelemässä 
keskuste-
lua kylä-
histori-
asta.

Kauneimmat 
Joululaulut Martinnie-
men srk-kodissa ti 13.12. klo 
19, Perjantaikuoro.

Lähetystyön myyjäiset S-
market Reimarissa la 16.12. 
alkaen klo 10.

Sanajumalanpalvelus kir-
kossa 3. adventtisunnuntaina 
17.12. klo 10, liturgia Nevala, 

saarna Vähäkangas, kanttorina 
Niemelä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen vanhemman väen jou-
lujuhla srk-keskuksessa.

Kauneimmat Joululaulut 
kirkossa su 17.12. klo 17, 
Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu, tilaisuus tulka-
taan viittomakielellä 
kuulovammaisil-
le, ja klo 19, 
Kiiminkijo-
en opiston 
puhallinor-
kesteri. 

Työttömien ja vähävaraisten 
jouluateria srk-keskuksessa ma 
18.12. klo 15-17.

Lapsityön joulukirkko ti 
19.12. klo 18, jonka jälkeen 
joulujuhla srk-keskuksessa.

Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun joulumusiikkia kynt-
tilänvalossa srk-keskuksessa to 
21.12. klo 20.30.

Haukiputaan Mieskuoron 
joulukonsertti kirkossa la 
23.12. klo 20.

Messu kirkossa 4. advent-
tisunnuntaina, jouluaattona 
24.12. klo 10, liturgia Kalta-
kari, saarna Nevala, kanttorina 
Niemelä.

Jouluaaton perhehartaus 
kirkossa su 24.12. klo 14, Ne-
vala, kanttorina Pohjola, Seu-
rakunnan Lapsikuoro.

Jouluaaton hartaus kirkos-
sa su 24.12. klo 16, Tervonen, 
kanttorina Pohjola, Haukipu-
taan Mieskuoro.

Jouluyön hartaus kirkossa su 
24.12. klo 23, Kaltakari, kant-
torina Niemelä, Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu.

Jouluaamun sanajumalan-
palvelus kirkossa ma 25.12. 
klo 7, Tervonen, kanttorina 
Pohjola.

Messu kirkossa tapanin-
päivänä 26.12. klo 10, liturgia 
Kaltakari, saarna Tervonen, 
kanttorina Niemelä.

Iltakirkko Kellon srk-kodis-
sa tapaninpäivänä 26.12. klo 
18, Nevala, kanttorina Pohjola, 
Perjantaikuoro.

Sanajumalanpalvelus kirkos-
sa sunnuntaina uudenvuoden 
aattona 31.12. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna Kaltakari, 
kanttorina Pohjola. 

Uudenvuodenaaton hartaus 
kirkossa 31.12. klo 23, Vähäkan-
gas, kanttorina Pohjola. 

Messu kirkossa uudenvuo-
denpäivänä 1.1. klo 10, liturgia 
Kaltakari, saarna Heinonen, 
kanttorina Pohjola. 

Joulun ajan tilaisuuksis-
sa suositellaan käytettäväksi 
myös kunnanviraston park-
kipaikkaa.

joulunajan tapahtumat 
haukiputaan 

seurakunnassa 2006

jouluun 
valmistautuminen alkaa

tärkeimmän - joulun lapsen äärellä. Evanke-
liumi tuo sydämiimme syntiemme anteeksi-
antamuksen, ilon ja rauhan, jota me jokai-
nen tarvitsemme. Kristuksen seurakunnassa 
meillä on uskon vaikuttama yhteys ja rakka-
us keskenämme. 

Joulun rauhan ja ilon kokeminen ei viime 
kädessä ole kiinni ulkonaisten puitteiden on-
nistuneista valmisteluista. Tästä todistaa en-
simmäisen joulun puhutteleva näky. Eläin-
ten suojassa, seimessä ollut Jeesus toi ilon 
ja kiitosmielen köyhille paimenille, Marial-
le ja Joosefille. 

Haluan kiittää teitä haukiputaalaiset kulu-
neesta vuodesta. Monissa perhejuhlissa ja sa-
nan tilaisuuksissa olemme saaneet rakentua 
yhdessä. Joulun lapsi on lähellä teitä, jotka 
valmistaudutte jouluun kaivaten ja ikävöi-
den poisnukkuneita läheisiänne. Hän tuo tei-
dänkin koteihinne lohdutuksen ja joulumie-
len. Jumalan siunaamaa adventtia ja joulua 
jokaiseen kotiin!

jaaKKo KaLtaKaRi
KiRKKoheRRa

Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuk-
sista on tullut käsite 23 vuoden ai-

kana. Se on yksi suosituimpia, monis-
sa seurakunnissa jopa suosituin vuo-
sittainen seurakunnallinen tapahtu-
ma. Lähes miljoona suomalaista ko-
koontuu joulun alla laulamaan, koke-
maan yhteyttä, hiljentymään ja osal-
listumaan oman seurakunnan lähe-
tystehtävään.

Idean isä, Hyvinkään seurakunnan 
kanttori Matti Heroja ideoi tapahtu-
man Suomen Lähetysseuran kanssa 23 
vuotta sitten. Kauneimpien Joululau-
lujen kolehti kerätään aina Suomen 
Lähetysseuran kautta lähetystyön tu-
kemiseen. Haukiputaallakin se menee 
lyhentämättömänä oman seurakunnan 
nimikkolähettien työn tukemiseen 
Angolassa, Botswanassa, Israelissa ja 
Tansaniassa.

Lähetysseura toimittaa seurakun-
tiin lauluvihkoja, jossa on vanhojen 
suosittujen joululaulujen lisäksi muu-
tama uusi laulu. Tämänkin vuoden 
lauluvihkossa ovat suosituimmiksi 
tulleet laulut Maa on niin kaunis ja 
Varpunen jouluaamuna. Yksi uutuus 
lauluvihkossa mutta ei lauluna on 
Konsta Jylhän joululaulu.

Lauluvihkossa on myös ohjeet tila-
ta muutama vihkon lauluista soitto-
ääneksi kännykkään yhdellä eurolla. 
Soittoäänen voi tilata myös lahjaksi 
ystävän numeroon. Soittoäänistä saa-
tava tuotto lasketaan mukaan Joulu-
lahja lähetystyölle -keräykseen, joka 
tänä vuonna menee Angolaan.

Tervetuloa laulamaan!

heLeNa YLimauLa

Kauneimmat joululaulut  
suosituimpia seurakunnallisia 

tilaisuuksia

haukiputaan seurakuntasivu

Kauneimmat joululaulut -vihkosen kannen kuva on virpi talvi-
tien maalaus. aihe mukailee helsingin Lähetyskirkon jouluai-
heista lasi-ikkunaa. 
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sanan aika

Jumala.

Haluamme luottaa, että

sinun armosi on kuin aurinko, 

joka herättää uuteen elämään 

näivettyneet sydämemme.

Hälvennä mielen sumut 

ja menneisyyden kauhut. 

on tuomiosunnuntai. Sen aiheena on Kristus, kaikkeuden Herra.
Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla 
»kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa 
valtaistuimelle» (Matt. 25: 31). Kirkkovuoden lopussa kuuluu viesti: 
Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Viimeisessä 
tuomiossa Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti.
Päivän psalmi on Ps. 143: 1-10, 1. lukukappale on Dan. 12: 1-3 ja 2. 
lukukappale Ilm. 20: 11-21: 1. Evankeliumi on Matt. 25: 31-46.

ensi sunnuntai

Ei ihmisen ole niin vaikeaa ymmärtää, että 

Jumalan viha kohdistuu röyhkeisiin ja pahan-

tekijöihin. Kaikki maallisetkin tuomioistuimet 

rankaisevat pahuudesta ja itsekkyydestä. 

Vaikeaksi Jumalan tuomion tekee se, että 

Jumalan tuomio ei kohdistu vain ulkonaisiin 

rikoksiin ja havaittaviin tekoihin, vaan se 

ulottuu myös ihmisen sydämeen ja sen syvimpiin 

sopukoihin.

eeRo huoviNeN 

hämmästyneiden
päivä

Haukiputaan kirkossa on Mikael Toppeliuksen maalaus viimeisestä tuo-

miosta. Maalauksessa Jeesus seisoo maapallon päällä tuomiten vasem-

malla olevat kadotukseen ja oikealla olevat taivaan iloon. 

Maalauksessa huomio kiinnittyy helvettiin. Se on maalattu voimak-

kailla väreillä ja on yliedustettu naisista. Sarvipäinen piru ja muut kam-

mottavannäköiset olennot vetävät ihmisiä luokseen. Naisilla on kauhun 

ilme kasvoillaan. 

Sellaiseen paikkaan kukaan ei haluaisi joutua. Toppelius on suutuspäis-

sään maalannut helvettiin neuvoston jäsenten vaimoja, koska ei saanut 

mieleistään korvausta töistään. Niinpä monet naiset ovat kauhukseen löy-

täneet oman kuvansa ikuistettuna kirkkoon maalattuun kadotukseen.

Nykyajan ihminen voi naurahtaa sarvipäisille piruille. Moni ei edes 

usko helvettiin, mutta uskontunnustuksen lopussa ovat edelleen sanat: 

”On tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.” Jeesus on tuleva takaisin 

maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Tämä kirkkovuoden lopun aihe vetää vakavaksi: Mitä minulle tuolloin 

tapahtuu? Pitääkö minun pelätä viimeistä tuomiota? 

Varmaa on se, että minkä tuomion Kristus meille langettaakin, se on 

oikea ja tuntuu oikeudenmukaiselta. 

Jeesus samastuu lähimmäiseen. Kohtelemme Jeesusta niin kuin koh-

telemme toisiamme. 

Tämä taitaa arjessa unohtua meiltä monelta. Emme näe ihmisissä 

Kristusta. 

Tuomiosunnuntain raamatuntekstissä on huomionarvoista se, etteivät 

hyvää tehneet tienneet palvelleensa Kristusta. Heillä ei ollut annettava-

naan listaa hyvistä töistä. He olivat vilpittömän hämmästyneitä Jeesuk-

sen sanoista. 

Yhtä hämmästyneitä olivat Jeesuksen vasemmalla puolella olevat ih-

miset. Ehkä heillä se lista oli, mutta sitä ei kysytty.

Ainoa asia, joka Jumalan edessä ratkaisee, on sydämen asenne: meidän 

rakkautemme Kristukseen ja lähimmäiseen. Se, joka rakastaa Jeesusta, ra-

kastaa lähimmäistään. Se näkyy ulospäin varsinkin silloin kun ihminen 

itse ei sitä tiedä. Jumala käyttää meitä tietämättämme. 

Viimeisellä tuomiolla tulee olemaan paljon hämmästyneitä ilmeitä. 

maRia vähäKaNgaS
SeuRaKuNtaPaStoRi

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

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Y h D i S t Y K S e t m u u t  S e u R a K u N N at

Palvelemme Oulunsedulla ja 
Pudasjärvellä

Seurakuntajako aiheutti 
virkamuutoksia

Seurakuntajaon muutoksista johtuen tuomiokapituli 
antoi seuraavat valtakirjat 1.1.2007 alkaen:

Siikasalon seurakuntaan: Reino Tanjunen kap-
palaisen virkaan ja Yrjö Nissinen muuta piispain-
kokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään 
kanttorin virkaan. 

Oulujoen seurakuntaan: Jouni Riipinen kappa-
laisen virkaan ja Leo Rahko ylempää korkeakoulu-
tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan.

Seurakuntajaon muutoksista johtuen tuomio-
kapituli antoi seuraavat virkamääräykset 1.1.2007 
alkaen: Olavi Isokoski Oulujoen seurakunnan vs. 
kappalaiseksi 24.09.2008 saakka sekä Hanna-Maija 
Karjalainen Oulujoen seurakunnan seurakuntapas-
toriksi 24.09.2008 saakka.

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Oulunsalon 
seurakunnan kanttorin viran 3.1.2007 mennessä.

Tuomiokapituli totesi Oulujoen seurakunnan 
kanttorin virkaan kelpoisiksi hakijoiksi Pirjo Helle-
virran, Sanna Leppäniemen, Ulla Metsänheimon, 
Henri Tuominiemen ja Sauli Vaitiniemen. 

Tuomiokapituli myönsi virkavapautta pastori Lauri 
Kotilalle Oulunsalon seurakunnan seurakuntapas-
torin virasta ajalle 1.11.2006–12.6.2007.

Tuomiokapituli totesi, että Kempeleen, Posion, 
Tyrnävän ja Utajärven seurakunnat täyttävät kirkon 
ympäristödiplomin saamiseksi vaadittavat kriteerit 
ja lähetti asiasta esityksen kirkkohallitukselle. 

joulupuu jakaa 
joulumieltä

Oulun Nuorkauppakamari ry ja Oulun Tervaporva-
rit ry keräävät marras-joulukuun aikana joululah-
joja vähävaraisten oululaisperheiden lapsille Joulu-
puu -hyväntekeväisyyskampanjalla. 

Joulupuu toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupun-
gin sosiaalitoimen kanssa, joka jakaa lahjat joulupu-
kin viemisiksi perheisiin joulun alla. Tavoitteena on 
kerätä lahjat liki kahdelle sadalle lapselle.

Joulupuu -keräys huipentuu 3.12., jolloin nuor-
kauppakamarilaiset ovat Stockmannin tavaratalossa 
ja Kempeleessä Zeppelinin kauppakeskuksessa ke-
räämässä joululahjoja. Asioinnin lomassa on tuol-
loin tilaisuus antaa hyvä mieli vähäosaiselle lapselle 
jouluksi. 

Kamarilaisten ostoskeskuksiin kokoamasta jou-
lupuusta voi käydä noutamassa kortin, jossa ker-
rotaan lahjan saajan ikä ja sukupuoli. Lapselle voi 
käydä hankkimassa lahjan päivän aikana ja tuoda 
sen kuusen juurelle. Paikalle voi myös tuoda val-
miiksi tietyn ikäiselle pojalle tai tytölle hankitun 
lahjan. Lahjat voivat olla ostettuja tai itse tehtyjä, 
mutta niiden tulee olla uusia. Käytettyjä tavaroita 
ei oteta vastaan.

Marraskuun aikana nuorkauppakamarilaiset ovat 
yhteydessä oululaisiin yrityksiin, jotka voivat halutes-
saan osallistua kampanjaan rahallisesti. Näillä varoil-
la projektityöryhmä hankkii lahjoja lapsille. Lisäksi 
keräystä toteutetaan muutamilla työpaikoilla.

Nuorkauppakamarit toteuttavat Joulupuu-pro-
jektia ympäri Eurooppaa ja monilla paikkakunnilla 
Suomessa. Oulussa Joulupuu organisoidaan tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa.

Yhteistyöhön
Kirkon Ulkomaanapu (KUA) ja Suomen Lähetysseu-
ra (SLS) ovat solmineet sopimuksen, jonka tavoit-
teena on järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen 
ja päällekkäisten toimintojen välttäminen.

Sopimuksessa järjestöt asettavat tavoitteeksi yhtei-
sen strategisen suunnittelun ja käytännön yhteistyön 
lisäämisen sekä kotimaassa että maailmalla.

Kirkon Ulkomaanavun tämän vuoden 
adventtikeräyksellä kootaan varoja Mo-
sambikin lasten koulutukseen ja elinolo-
suhteiden parantamiseen. 

Kirkon Ulkomaanapu tekee Mosam-
bikissa työtä Gazan maakunnassa, joka 
on yksi Mosambikin köyhimpiä aluei-
ta. Suuri osa alueen miehistä on töissä 
Etelä-Afrikan kaivoksilla. Naisten aika 
menee puiden ja veden haussa ja pellolla 
työskennellessä. 

Lapset joutuvat viettämään paljon 
aikaa keskenään ja jo pientenkin lasten 
on huolehdittava vielä pienemmistä sisa-
ruksistaan. Vakava ongelma on orvoksi 
jääneiden lasten kasvava määrä malarian 
sekä aidsin ja tuberkuloosin vuoksi. 

Kirkon Ulkomaanapu tukee kyläyh-
teisöjen organisoitumista ja auttaa per-
heitä kehittämään kestäviä ratkaisuja 
toimeentulon parantamiseksi muun 
muassa maataloutta ja pienyritystoi-
mintaa kehittämällä. Näin lapset saavat 
mahdollisuuden turvalliseen lapsuuteen 

jokela 
toiminnan-
johtajaksi

Suomen Poikien ja Tyttöjen 
Keskus - PTK ry:n uudeksi 
toiminnanjohtajaksi on va-
littu pastori, teologian mais-
teri Eero Jokela (45), toimi-
paikkana Helsinki. Viimek-
si hän on toiminut lehtori-
na Seurakuntaopiston Lap-
sityön instituutissa.

PTK ry on Suomen ev.-lut. 
kirkon varhaisnuorisotyön 
palvelujärjestö. PTK:n jä-
seninä on 338 seurakuntaa, 
3 seurakuntayhtymää ja 5 
piirijärjestöä.

ja koulunkäyntiin. 
Terveyskasvatuksella voidaan ennalta-

ehkäistä sairauksien leviämistä. Kaivojen 
rakentaminen turvaa puhtaan juomaveden 
saannin ja helpottaa naisten työtaakkaa. 
Kirkon Ulkomaanapu tukee myös kou-
lujen rakentamista ja valistusta tyttöjen 
koulunkäynnin edistämiseksi. 

Myös ensimmäisen adventin kolehti 
kerätään Kirkon Ulkomaanavulle Mo-
sambikin lasten auttamiseen. 

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen 
suurin kehitysyhteistyöjärjestö. Se käyt-
tää tänä vuonna avustustyöhön lähes 
20 miljoonaa euroa. Kaikista kuluista 
avustustyöhön käytetään 88 prosenttia 
ja runsaat 12 prosenttia tukitoimintoihin 
kotimaassa sekä yleishallintoon.

Keräyksen tilinumerot ovat Sampo 
800018-223340 ja Nordea 157230-
500504. Viestikohtaan merkintä ”Ad-
venttikeräys”. 

adventtikeräys 
mosambikin lapsille 

ei joukkoja pois Kongosta
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pen-
tikäinen toivoo, ettei EU kotiuttaisi joukkojaan Kon-
gosta vielä marraskuussa, sillä maan turvallisuusti-
lanne ei ole vakaa.

Joukkojen tarkoituksena on tukea Kongon presi-
dentinvaalien sujumista rauhallisesti.

Vaaleihin liittyvä epävarmuus tulee olemaan kaik-
kein suurinta virallisen vaalituloksen julkistamisen 
jälkeen siihen saakka kunnes uusi hallinto on vakiin-
nuttanut asemansa. Vakavien yhteenottojen uhka 
on todennäköinen.
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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.

iLmoita RauhaN 
teRvehDYKSeSSä!

Valtakunnallinen ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt / 

Sirkka-Liisa Hänninen, p. 0207 54 2296
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Paikallinen ilmoitusmyynti:
Maire Laakso, p. (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Myllyojan 

MaikkulanjaKeLuhäiRiöt/
jaKeLuKieLLot

P. 0207 54 2333 
(aRKiSiN KLo 8-16)

SähKöPoSti: 
tiLauSPaLveLut@Kotimaa.Fi o P i S K e L i j a m e N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.


