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Alun ja lopun välissä on ihmisen elämä. Sivu 19
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Vastarannan Kiiski

Oulu on ollut jo vuosien ajan jat-
kuvasti kasvava Pohjois-Suomen 

keskus, joka vetää runsaasti niin pa-
luumuuttajia kuin lapsiperheitä. Pää-
osa väestönkasvusta johtuu kuitenkin 
korkeasta syntyvyydestä. Muuttoliike 
kaupungin sisällä on sekin runsasta. 
Nämä kaikki seikat asettavat kaupun-
gin palveluille valtavasti paineita tur-
vata lasten, nuorten sekä lapsiperhei-
den hyvinvointi. Väestönkasvun myö-
tä lisääntyvät mielenterveys- päihde ja 
sosiaaliset ongelmat. Oulussa on teh-
tävä pikaisesti ratkaisuja näiden on-
gelmien suhteen, sillä lapsen hyvä ei 
voi odottaa huomiseen.

Opiskelusta ja työelämästä syrjäyty-
neiden nuorten määrä kasvaa jatku-
vasti ja huolestuttavaa on, että vaille 
peruskoulun päättötodistusta jääneitä 
nuoria on entistä enemmän. Nuoriso-
työttömyytemme on sekin korkealla 
tasolla. Kaikki mittarit kielivät karua 
kieltä siitä, että nousukauden huumas-
sa tärkeimmästä on tingitty. 

Huolestuttavaa on sekin, että keski-
vertoa tai vaikeaa masennusta potevia 
on eniten suurista kaupungeista juuri 
Oulussa. Tämä on näkynyt väistämättä 
perheneuvoloiden ja lastensuojelun 
asiakasmäärissä. Aikuisten huono-
vointisuus heijastuu rankalla kädellä 
oululaiseen lapseen ja nuoreen. Perhei-

den vaikeat elämäntilanteet ja nuorten 
mielenterveysongelmat näkyvät myös 
opetustoimessa ja nuorisopalveluissa. 
Erityisopetusta ja erityistä tukea tarvit-
sevien lasten määrä on kasvussa, mikä 
vaatii jatkuvaa resursointia.

Varhaisen avuntarpeen tunnista-
miseen ja tuen saamiseen on panos-
tettava. Tätä ei voi mitata euroissa 
tai henkilötyövuosissa. Ennaltaeh-
käisevä työ on kaikkien oululaisten 
asia. Lapsen hyvinvoinnin kannalta 
on ensiarvoisen tärkeää, että on koti, 
jossa on turvallinen kasvuympäristö 
ja rakastava ilmapiiri. Yhteisöllisyyden 
merkitystä ei voi korostaa liikaa. Lapset 
tarvitset yhdessäoloa aikuisen kanssa. 
Koulun ja nuorisotoimen rooli on 
mahdollistaa se, että lasten ja nuorten 
osallisuus vaikuttaa omaan elämäänsä 
on riittävää. Nuoria on kuultava heitä 
koskevissa asioissa. Lasten ja nuorten 
asia on otettava vakavasti.

Lasten ja nuorten hyvinvointi luo 
pohjan tulevaisuudelle. Tämän päi-
vän päätökset heijastuvat koko Oulun 
kehitykseen. Poliittisten päättäjien, 
viranhaltijoiden, perheiden, koulun, 
nuorisotoimen ja järjestöjen tehtävä 
on turvata turvallinen ja välittävä kas-
vuympäristö. On meidän kaikkien asia 
olla luomassa lähimmäisestä välittävä 
ja yhteisöllinen kasvuympäristö.

Pasi laukka, varavaltuutettu, kulttuurilautakunnan jäsen (sd.), Oulu

Jari Tervo kirjoittaa blogissaan 18. mar-
raskuuta jalkapallosta. Blogi on julkaistu 
Uudessa Suomessa

”Länsisaksalainen jalkapalloilija Gerd 
Müller teki 1970-luvulla maailman ru-
mimmat maalit, mutta niitä oli monta. 
Yhdeksän kymmenestä maalistaan Müller 
teki rangaistusalueen sisältä kurottamalla, 
sähläämällä, nojaamalla, tönimällä, kärk-
kärillä tai olkapäällä. Tämän lisäksi hänellä 
oli pulisongit.

Shefki Kuqi teki Azerbaidzhania vastaan 
müllertyylisen tankkimaalin eikä siinä ole 
moitteen sanaa. Kaikki lasketaan. Hän piti 
hengissä Suomen maajoukkueen auringon-
säteenohuen toivon päästä EM-kisoihin 
ensi kesänä.

Tunnen Müllerin ja Kuqin tavan tehdä 
maaleja, koska harrastin sitä itse Rovaniemen 
Lapissa. Minusta oli tulossa Real Madridin 
hyökkääjä vielä yksitoistavuotiaana, mutta 
lupaava ura tyssäsi polven rustottumiin ja 
kummallisiin vaatimuksiin siitä, että kes-
kushyökkääjän pitäisi juosta.

Miksi ihmeessä? Eikö riitä, että hän vent-
tailee valmiiksi siellä, minne pallo tulee? Eikö 
riitä, että hän tekee maaleja?”

Ilkan Markku Leiwo kirjoittaa kolumnis-
saan 19. marraskuuta rahanvaihtajista.

”Elämä opettaa koko ajan. Vasta viime 
päivinä minulle on selvinnyt, että maail-
man äänekkäintä kovaäänistä ei olekaan 
tehty miehen kylkiluusta. Ei: kovaäänisiä 
tehdäänkin teologisessa tiedekunnassa.

Siltä näyttää ainakin Luther-säätiön pap-
pien melskaaminen luterilaisessa kirkossa. 
Luulisi, että ”nais pappi” (näin naispappia 
nimitteli jo edesmennyt Kari Suomalainen) 
-problematiikka olisi jo pureskeltu loppuun. 
Mutta ei. Vielä vaan pojat puhkuvat pikku-
porsaiden mökkiä nurin kuin sarjakuvan 
susihukkanen aikoinaan.

Kirkosta muutenkin: Mitä Jeesus teki 
aikoinaan farisealaisille ja rahanvaihtajille 
synagogassa. Meni ja kaatoi pöydät. Sen 
asian olisi luullut olevan selvää kieltä ja 
nykykielellä viestintää. Mutta ei. Nyt kirk-
koihin myydään virallisesti lippuja erilaisiin 
konsertteihin.

Kirkko ei ole kaikille siis avoin. Lipun-
myynnin ohi ei enää pääse edes livahtamaan. 
Ennenhän myytiin häveliäästi ohjelmia, joita 
ei ollut pakko ostaa - jos siis kehtasi sisään 
ostamatta mennä.

Ei kirkolla niin kova rahapula voi olla, että 
pitää portsarikin pyhätön ovelle palkata.”

aatoksia

lasten hyvinvointi 
on kaikkien asia
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Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtiltä kuu-
luu jälleen.

Tällä kerralla korkea laillisuudenvalvoja on 
päättänyt, että piispa Juha Pihkala ei rikkonut la-
kia, kun hän siunasi vuoden 1918 sisällissodas-
sa kuolleita.

Hämeenlinnan työväenyhdistys oli viime vuon-
na pyytänyt siunaamaan vainajia, jotka oli lähes 
yhdeksänkymmentä vuotta sitten sijoitettu jouk-
kohautoihin. Tapauksesta tehtiin tietysti kantelu, 
jossa kysyttiin, loukkasiko siunaaminen vainajien 
uskonnonvapautta.

Sinänsä Lindstedt tuli aivan oikein siihen tulok-
seen, että jälkikäteen suoritettu siunaaminen ei 
loukkaa vainajien oikeuksia, koska vainajia pe-
rusoikeudet eivät koske.

Ratkaisu syntyi erittäin viisasta logiikkaa nou-
datellen. Päätöksessä lukee: ”...eikä ajan kulumi-

sesta johtuen ole enää mahdollista selvittää vai-
najan omaa tahtoa”.

Vääräleuat löytäisivät päätöksestä paljonkin ir-
vailtavaa. Jo siinä olisi pohtimista, miksi korkean 
laillisuudenvalvojan pitää tällaisten asioiden tut-
kimiseen aikaansa käyttää, vaikka kantelussa ei 
edes väitetty kenenkään oikeuksia loukatun. Sitä 
pidettiin vain periaatteessa mahdollisena.

Kyseisessä päätöksessä on kuitenkin eräs mer-
kittävä seikka, mutta se ei liity vainajien siunaa-
miseen vaan asiaan, jota tässäkin lehdessä on 
seurattu kohta puolitoista vuotta.

Lindstedt toteaa arviointiosiossa, että uskon-
non ja omantunnon vapauden lähtökohtana on 
oikeus ilmaista uskonnollista tai muuta maail-
mankatsomusta. Hän viittaa Martin Scheininin 
artikkeliin Uskonnon ja omantunnon vapaus.

Kyseisessä artikkelissa puolestaan viitataan 

YK:n ihmisoikeuskomitean kannanottoon, jonka 
mukaan perusoikeuksiin kuuluu ”oikeus levittää 
uskonnollisia tekstejä tai julkaisuja”.

Keväällä 2006 Lindstedt päätti, että uskonnol-
listen julkaisujen levittäminen ei kuulu perusoi-
keuksien alaan. Siksi niiden levittämistä täytyy ra-
joittaa.

Lindstedt on siis uskonnonvapaustulkinnois-
saan vähitellen päätymässä YK:n ihmisoikeus-
sopimuksen ja sen myötä Suomen perustuslain 
kannalle, koska käyttää Scheininin artikkelia vii-
meisimmän päätöksensä perustelemiseen.

Lindstedtin käsiteltävänä on parhaillaan seu-
rakuntalehtien jakelua koskevia uusia kanteluita. 
Ehkä hänen olisi aika astua tämän uuden uskon-
nonvapaustulkintansa kanssa ulos kaapista.

Vaivihkainen takinkääntö

Kolumni on osa 7-osaista kolumnisarjaa, 
jossa kaikkien eduskuntapuolueiden pai-
kalliset nuorisojärjestöt saavat kirjoittaa 
valitsemistaan aiheista.
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Oulun seurakuntayhtymän yhtei-
sen kirkkovaltuuston puheen-

johtaja Pekka Lahdenperä on sa-
maa mieltä Haukiputaan kirkko-
herran Jaakko Kaltakarin kanssa. 
Jos Haukiputaan seurakunta liit-
tyy Oulun seurakuntayhtymään, 
sen on viisainta liittyä siihen itse-
näisenä seurakuntana.

Jos Haukipudas liittyisi Tuiraan, 
paisuisi Tuiran seurakunta liian 
isoksi verrattuina muihin yhtymän 
seurakuntiin. Se tietäisi ongelmia 
muun muassa rahanjaossa.

Yhtymän seurakuntien tulee olla 
tasaveroisia, muuten yhteiselo voi 
olla vaikeaa, Lahdenperä pohtii.

Lahdenperä miettii myös mahdol-
lisuutta, että Oulussa toimisi vain 
yksi seurakunta nykyisen neljän 
seurakunnan muodostaman seura-
kuntayhtymän sijasta. Seurakunnat 
liittyisivät siis yhteen ja muodos-
taisivat jättiseurakunnan.

Jos Oulusta tulisi yksi seurakunta, 
siihen liittyvät maalaisseurakunnat, 
kuten Haukipudas, menettäisivät 
itsenäisyyteensä. Se olisi maalais-
seurakunnille tukala paikka.

Maalaisseurakunnat voisivat 
säilyttää osan identiteettiään, jos 
niistä tehtäisiin seurakuntapiire-
jä, joilla olisi jonkin verran omaa 
päätäntävaltaa.

Hallintoa ja taloutta voidaan 
Lahdenperän mukaan pyörittää 

parhaiten suurissa yksiköissä, hen-
gellistä elämää pienissä. Esimerkiksi 
seurakunnan kiinteistöjen käytön 
koordinoiminen sujuu paljon jär-
kevimmin isossa yksikössä.

Jättiseurakunnassa kirkkoher-
ran tehtävää helpottaisi, jos hän 
voi jakaa valtaansa ja vastuutaan 
kappalaisille. Nykyistä kirkko-
lakia pitäisi kuitenkin muuttaa, 
sillä lain mukaan kirkkoherra on 
vastuussa kaikesta seurakuntansa 
toiminnasta.

Lahdenperä painottaa, että 
ajatus jättiseurakunta on hänen 
henkilökohtaista pohdintaansa. 
Asiaa ei ole käsitelty missään hal-
lintoelimissä.

Piispa Salmi: kirkko 
seurakuntaa tutumpi termi

Piispa Samuel Salmi pohti seu-
rakuntakysymystä piispantarkas-
tuksen yhteydessä viime viikolla. 
Piispa tarkasti Oulun seurakun-
tayhtymän ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan. 

Piispa Salmi kertoi kantavansa 
erityistä huolta kirkon näkymisestä 
Oulun seudulla. Kasvukeskuksissa 
ihmisten kotiutuminen seurakun-
tiin on hankalaa. 

– Esimerkiksi Oulussa pitäi-
si kirkastaa käsitystä yhteisestä 

Oulustako jättiseurakunta?
seurakunnasta, olipa varsinaisia 
hallinnollisia seurakuntia kuinka 
monta tahansa, hän totesi.

Salmen mukaan evankelis-lute-
rilaisen kirkon paikallisista seura-
kunnista pitäisi luoda brändi, joka 
”nousee yli kaiken muun, aivan 
kuten Tuomiokirkon tornit”. Ky-
syttäessä millaisena piispa näkee  
kuntaliitosten ravisteleman Oulun 
seudun seurakuntakentän viiden 
vuoden päästä, hän ei anna suoraa 
ohjeistusta. – En halua heittäytyä 
profeetaksi, mutta pidän luontevana 
keskustelua yhteistyöstä. 

Siihen, kuinka monta seurakuntaa 
alueella tuolloin on, tai pitäisi olla, 
hän ei halua ottaa kantaa.

–  Nykyelämässä kirkko alkaa olla 
seurakuntaa tutumpi termi ihmisille. 
Tärkeintä on, että ihminen löytää 
oman turvallisen paikkansa, piispa 
päättää keskustelun aiheesta.

Pekka Lahdenperä on piispan 
kanssa samoilla linjoilla. Ei-aktiiveille 
seurakuntalaisille oma seurakunta 
ei Lahdenperän mukaan merkitse 
enää paljoakaan. He katsovat en-
sisijaisesti kuuluvansa kirkkoon, 
ei niinkään seurakuntiin. Myös 
tästä syystä Ouluun voisi kenties 
muodostaa yhden suuren seura-
kunnan.

Lue lisää piispantarkastuksesta si-
vulta 7.

J os Oulun ja Haukiputaan kun-
nat liittyvät tulevaisuudessa 
yhteen, muuttuu Haukipu-

taan seurakunnankin asema.
Haukiputaan seurakunta voisi 

säilyä itsenäisenä Oulunkin yhte-
ydessä. Tällöin siitä tulisi Oulun 
seurakuntayhtymän viides seu-
rakunta. 

Toinen vaihtoehto on, että Hau-
kiputaan seurakunnasta tulisi ny-
kyisen maantieteellisen naapurinsa 
Tuiran seurakunnan osa. Tuira on 
yksi Oulun seurakunnista.

Haukiputaan kirkkoherra Jaak-
ko Kaltakarin mukaan hänen 
seurakuntansa on niin iso, että 
sen liittäminen Tuiraan ei palvele 
kumpaakaan osapuolta.

Myös Oulun seurakuntayh-
tymässä kannatetaan alustavasti 
Haukiputaan säilymistä itsenäisenä. 
Epävirallisissa kahvipöytäkeskus-
teluissa on yhdessä mietitty, mikä 
olisi Haukiputaan seurakunnan 
asema, jos Haukiputaan kunta 
liittyisi Ouluun. 

Luonnollisena vaihtoehtona 
Haukipudas nähtäisiin yhtenä 
uutena seurakuntana seurakun-
tayhtymässä.

Haukiputaan seurakunnan hal-
linnossa ja luottamuselimissä ei ole 
vielä pohdittu liitosasiaa. Kaltakari 
keskusteli kuitenkin viime viikolla 
kirkkoneuvoston kanssa. Neuvosto 
ja Kaltakari olivat yhtä mieltä sii-
tä, että seurakunnan on säilyttävä 
itsenäisenä. 

Seurakunta lähtee myös neuvot-
teluihin lähtökohtanaan itsenäisyys, 
jos kuntaliitos toteutuu.

Seurakunnalla riittävät 
resurssit

Kaltakari perustelee itsenäisyyttä 
seurakunnan isolla koolla. Seura-
kunnassa  on lähes 16 000 jäsen-
tä, joten se on Oulun seurakuntiin 
nähden tasavertainen kumppani. 
Tuomiokirkkoseurakuntakin on 
Haukiputaan kanssa samaan ko-
koluokkaa. 

–Seurakunta kasvaa vuosittain 
jopa 300 jäsenellä. Myös talous on 
hyvässä kunnossa.

– Haukiputaalla on erittäin 
hyvät itsenäisen seurakunnan 
resurssit ja valmiudet, Kaltakari 
huomauttaa.

Seurakunnalla on myös paikallinen 
identiteetti, josta seurakuntalaiset 
tuskin haluavat luopua.

Liittymisen itsenäisenä seura-
kuntana Ouluun Kaltakari näkee 
vaihtoehdoista parhaana. 

Seurakuntalaiset eivät ole Hauki-
putaalla vielä heränneet keskustele-
maan mahdollisesta muutoksesta. 
Lähinnä on puhuttu mahdollisesta 
kuntaliitoksesta.

Jos seurakuntaliitoksesta tulisi 
totta, menettäisi Haukipudas joka 
tapauksessa itsenäisyyttään. Omasta 
kirkkovaltuustosta olisi luovuttava, 
sillä yhtymillä on yhteiset kirkko-
valtuustonsa.

Haukiputaan seurakuntaan pe-
rustettaisiin seurakuntaneuvosto. 
Seurakuntaneuvosto johtaa osaltaan 
seurakunnan toimintaa ja edistää 
sen hengellistä elämää. Se päättää 
niiden varojen käytöstä, jotka seu-
rakunnalle osoitetaan seurakun-
tayhtymän talousarviossa.

tEKStit PEKKA HElin

Haukiputaan seurakunta haluaa 
pysyä itsenäisenä

Seurakuntalehti 
Rauhan Tervehdys juhlii 
sadatta vuosikertaansa

sunnuntaina 9. joulukuuta 2007.

Aloitamme messulla Oulun tuomiokirkossa klo 10.
Sen jälkeen nautitaan kahvit keskustan seurakuntatalolla 

osoitteessa Isokatu 17.
Klo 12.30 on seurakuntatalon yläsalissa juhla, jossa 

julkistetaan Rauhan Tervehdyksen historiateos.

Juhlapuheen pitää Suomen Kuvalehden päätoimittaja 
Tapani Ruokanen.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Tervetuloa!
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Haukiputaan kirkon 
kellotapuli on 
vuodelta 1751.
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menot Oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

toimipaikatKirkot
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

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Hartauselämä
Aamurukous ke 28.11. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 23.11. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 24.11. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen -
ilta la 24.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 28.11. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 28.11. klo 
18, Keskustan seurakuntatalo. 
Ossi Ylipekkala.
Miesten piiri ke 28.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
27.11. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Aamurukous ke 28.11. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 29.11. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. Jo-
hanneksen evankeliumi. Kappa-
lainen Anna-Mari Heikkinen.
Ompeluseurat to 29.11. klo 
18.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksn raamat-
tuluokat:
Pe 23.11. klo 17.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 23.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
Herättäjän päivä su 25.11. klo 
10, Karjasillan kirkko. Messu 
klo 10, lounas, seurat klo 12.30. 
Puhujina Katariina Pitkänen, 

Esko Laukkanen, Alpo Järvi ja 
Juhani Lavanko.
Raamattupiirit:
Ti 27.11. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
To 29.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 29.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 29.11. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Miesten raamattu- ja keskuste-
lupiiri ke 28.11. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Ilmestyskirja.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
Pe 23.11. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Pe 23.11. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 29.11. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
To 29.11. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Luukkaan raamatturyhmä ke 
28.11. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Miestenpiiri ti 27.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Matti Jukosen 
alustus aikuisrippikoulusta.
Raamattupiirit:
Ti 27.11. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 28.11. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Raamattu- ja keskustelupiiri to 
29.11. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Akkuna Sanasta Maailmaan 
su 25.11. klo 16, Hintan seu-
rakuntatalo. Kadottaa vai 

kaduttaa? Katumuspsalmit. 
Raamattuopetus Liisa Kingma. 
Infoa lähetystyöstä. Lasten ja 
varhaisnuorten ohjelmaa. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylväjä 
ja SLEY.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 27.11. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.11. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
tuiran seurakunta

Hengellisten laulujen puoli-
maraton su 25.11. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ks. erillinen 
ilmoitus.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Konsertti ma 3.12. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Ylikiimin-
gin puhaltajat, johtaa Tuomo 
Rahko. 

Diakonia
karjasillan seurakunta

Kaukovainion diakoniapiiri 
ma 26.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Auttavat kädet -palvelupiiri 
ma 26.11. klo 12, Karjasillan 
kirkko. Yhdessä olemisen ja 
tekemisen paikka sinulle, joka 
tahdot toimia seurakunnassa 
erilaisissa tapahtumissa ja 
tehtävissä.
Juttutupa ma 26.11. klo 13, Kas-
tellin kirkon pappilan kamari. 
Päiväkahvit ja verenpaineen 
mittausta.
Ystävän kamari ti 27.11. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakoniapiiri ke 28.11. klo 15, 

Maikkulan kappeli. 
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä to 29.11. klo 13, Kau-
kovainion kappelin Ystävän 
kammari. Ryhmän tarkoitus on 
tukea ja virkistää omaishoitajia 
heidän pitkissä omaishoitosuh-
teissaan. Aiheena mielirunoni, 
-laulu tai -teksti.

tuiran seurakunta

Työttömien aamukahvi ti 
27.11. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Juttutupa ti 27.11. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 27.11. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 27.11. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri to 29.11. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri to 
22.11. klo 12, Vilppu ja Sylvi 
Tuohinolla, Louhelantie 2. 
Aikuisten kuntopiiri ke 28.11. 
klo 16, Hintan seurakuntatalo. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET:
Perheilta ke 28.11. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen sauna, ruokailu ym. 
ohjelmaa. Ruokailu on maksul-
linen. Ilm. puh. 3161 321.
KUULOVAMMAISET:
Kuurojen lähetyspiiri ma 26.11. 
klo 15, Kuurojen yhdistys. 
Aabrahamin poppoo ti 27.11. 
klo 13.30, Diakoniakeskus. Ker-
hossa on kirjoitustulkkaus.
NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten kerho ke 
28.11. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

PÄIHDETYÖ:
Naistenryhmä pe 23.11. klo 13, 
Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 26.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 
Raamattupiiri ti 27.11. klo 13, 
Diakoniakeskus. 

lähetys
Lähetyssoppi to 29.11. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Lähetyspiiri ke 28.11. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Loppukehotus ja tervehdykset 
Ari-Pekka Metso.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
27.11. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. Kaukovainion dia-
koniatyöntekijä Heidi Karvo-
nen kertoo Kirkon Ulkomaa-
navun työstä.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 26.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 26.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 26.11. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko, sakasti. 

lapset ja   
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Pyhäkoulu su 25.11. klo 12, Ma-
kasiininkatu 6, kerhohuone.
Perhekerhot: 
Ke 28.11. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

To 29.11. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Mummon ja vaarin pysäkki 
la 24.11. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Huom. aika! 
Pienimuotoinen Suomen 90-
vuotisjuhla.
Nallekirkko su 25.11. klo 15, 
Kastellin kirkko. Osallistu myös 
Nalle-näyttelyyn tuomalla 
piirustuksia ja askarteluja ym. 
nalleaiheista Kastellin pappilan 
kerhotilaan ti ja pe klo 9–11. 
Olkkari ma 26.11. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. HUOM! 
muuttunut aika! 
Satunurkka la 1.12. klo 11, 
Karjasillan kirkko, päiväkerho-
huone. Teemana enkelit. Max. 
15 lasta, 4–9-vuotiaita. Ilm. 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. Jokaiseen 
satunurkkaan on ilmoittaudut-
tava erikseen. Lisätietoja Virpi-
papilta, p. 040 556 7840. 
Pyhäkoulut:
Su 25.11. klo 10, Kastellin 
kirkko (jumalanpalveluksen 
yhteydessä).
Su 25.11. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
Su 25.11. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Ip-pyhäkoulu to 29.11. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerhot: 
Ma 26.11. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 27.11. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 28.11. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko, Kaukovainion kappeli, 
aiheena 1. adventti, Maikkulan 
kappeli ja Kastellin kirkko.
Ke 28.11. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Oulujoen kirkossa su 25.11. 
klo 10 messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, saarnaa teologi-
an maisteri Antti Leinonen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, 
avustaa Oulujoen kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit Myllyojan seura-
kuntatalolla.
Hintan seurakuntatalossa su 
25.11. klo 12 messu, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Antti Leskelä, kanttorina Leo 
Rahko, avustaa Ylikiimingin 
puhaltajat. Ks. menot!
Ylikiimingin kirkossa su 25.11. 
klo 10 messu, toimittaa Martti 
Pennanen Kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit seura-
kuntatalolla.

Oulun tuomiokirkossa su 
25.11. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Pekka 
Rehumäki, kanttori Henna-
Mari Sivula, Oulun Laulu. 
Kolehti oppilaitos- ja nuori-
sotyön eri järjestöille Kirk-
kohallituksen kautta. Messun 
jälkeen kirkkokahvit Keskustan 
seurakuntatalossa.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 25.11. klo 12 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, kanttori Henna-
Mari Sivula.

Karjasillan kirkossa su 25.11. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, saarnaa Alpo Järvi, 
avustavat Kimmo Kieksi ja 
Katariina Pitkänen, kanttorina 
Hanna-Maria Keränen. Oulun 
seudun virsikuoro. Radiointi 
Radio Dei. Herättäjäpäivä. 
Kolehti Herättäjäyhdistyk-
sen sisälähetystyölle. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Kastellin kirkossa: Su 25.11. 
klo 10 messu, toimittaa Lauri 
Kotila, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 25.11. klo 15 nallekirkko, toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustavat 
Pia Vaarala ja Riitta Yliluoma, 
kanttorina Ilkka Järviö. Muka-
na päiväkerho ja perhekerho. 
Kolehti ks. Kastelli.

Tuiran kirkossa: Su 25.11. klo 
10 messu, toimittaa Juha Valp-
pu, avustaa Petteri Tuulos, kant-
torina Tommi Hekkala. Kolehti 
Gideonien raamattulähetyksel-
le. Gideonien kirkkopyhä.
Su 25.11. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Sanna Komulai-
nen, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti Leena Pasasen 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Ke 28.11. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti Pietarin katulapsityön tu-
kemiseen Martinus-säätiölle.
To 29.11. klo 19 ekumeeninen 
jumalanpalvelus, seurakun-
tasalissa, toimittaa Raimo 
Kiiskinen.

Kaukovainion kappelissa: Su 
25.11. klo 12 messu, toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Hanna-Maria Keränen. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 25.11. klo 17 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan kappelissa su 25.11. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Esa Nevala, kantto-
rina Ilkka Järviö. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
25.11. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Lauri Kotila, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kolehti ks. Karjasilta.

Pyhän Luukkaan kappelissa su 
25.11. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
25.11. klo 12 afrikkalainen 
gospelmessu, toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Riikka Hon-
kavaara. Kolehti ks. Tuira klo 
10. Messun jälkeen hengellisten 
laulujen puolimaraton.
Pateniemen kirkossa su 25.11. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
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Perhekerhot ovat kohtaamis-
paikka lapsille ja vanhimmille 
hartauden, kahvin, askartelun 
ja laulujen merkeissä. 

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli, 
Pyhän Tuomaan kirkko.  Maa-
nantaisin ja tiistaisin. Vapaita 
paikkoja voi tiedustella Tuija 
Puuruselta p. 050 357 6915.
Perheen torstaikahvila to 
29.11. klo 12.30–14, Tuiran 
kirkko. Pysähdy rupattelemaan 
kahvin, teen tai mehulasin 
äärellä. Aloitamme  hiljentymis-
hetkellä, jonka jälkeen oleminen 
on vapaata. 
Pyhäkoulut:
Su 25.11. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli (jumalanpalveluk-
sen aikana).
Su 25.11. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 25.11. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 25.11. klo 12, Pateniemen 
kirkko.
Su 25.11. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko (jumalanpalve-
luksen yhteydessä).
Perhekerhot: 
Ti 27.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 28.11. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelutalo, Pateniemen kirk-
ko, Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 29.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot: 
Ke 28.11. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Huonesuon 
seurakuntakodin väliaikaistilat, 
Sanginsuun seurakuntakoti, 
Hönttämäen seurakuntakoti, 
Saarelan seurakuntakoti, Myl-
lyojan seurakuntatalo ja Heikki-
länkankaan seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 29.11. klo 10, 
Vanha pappila. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Katso myös kohta leirit ja 
retket.

nuoret
Yökahvila Nuortenpaikka 
la 24.11. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyöntilat, Isokatu 11. 
Vapaamuotoinen peli- ja oloilta 
yli 13 v. nuorille. Mahdollisuus 
keskusteluun ja yhdessäoloon.
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
28.11. klo 18–20, Öbergin talo. 
Yhdessä olemisen ja tekemisen 
keskellä pohdimme elämää eri 
näkökulmista. Tarjolla pientä 
evästä. Aiheena on Kunkku.
Nuortenpaikka to 29.11. klo 
15–16.45, Erityisnuorisotyön-
tilat, Isokatu 11. Erityisnuo-
risotyöntekijät Anja ”Ansku” 
Saukkomaa ja Outi Leinonen 
tavattavissa.

Karjasillan seuraKunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
27.11. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Pelejä, juttelua, musiik-
kia ja oleilua. Myös hartaus.
Nuortenilta ke 28.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Vapaata 
yhdessäoloa ja pelailua. 
Nuortenilta to 29.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Leppoisaa 
yhdessäoloa, pelailua ja sanaa-
kin tarjolla pienen purtavan 
kera! Lisätietoja 040 730 4118 

tai 040 831 5932. 

tuiran seurakunta

Yökahvila pe 23.11. klo 20–23, 
Meritoppilan monitoimitila. 
Yläasteikäisille tarkoitettu tu-
tusteluun ja pelailuun varattu 
ilta.
Isoskoulutus V ke 28.11. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena Kuka on isonen? 
Nuortenilta  ke 28.11. klo 
18.30, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule sinäkin nauttimaan mu-
siikista, pelihetkistä ja hyvästä 
seurasta! 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet: 
Ma 26.11. klo 19, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 26.11. klo 19, Talvikankaan 
nuorisotila. 
Ti 27.11. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 28.11. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 29.11. klo 19, Saarelan seu-
rakuntakoti.
Nuortenilta ke 28.11. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Rippi-
koululainen ja jo konfirmoitu 
nuori, nämä illat ovat sinua 
varten.

nuoret aikuiset ja 
opiskelijat
Opiskelijoiden yhteinen raa-
mattupiiri ti 27.11. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Cross Cafe Nuorten aikuisten 
kristillinen kahvila pe 30.11. 
klo 19–0.30. Elävää musiikkia, 
evankeliumia ja elämyksiä ren-
nossa seurassa. TEO:n avajais-
keikka alkaa klo 21.45, joten tule 
ajoissa paikalle. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 2e. 
OPISKELIJAJÄRJESTÖT:
Körttikodin kodinsiunaami-
nen la 24.11. klo 18, Luokotie 
5 A 5. 
OPKOn ilta la 24.11. klo 19, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kuuletko kutsumuksen? Helena 
Vähäkangas.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 26.11. klo 
18.30, Torikatu 9 A 32. Esteri 
Kankaala & Sirkku Leinonen, 
Rukousilta.
Evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 28.11. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Nainen, 
mies ja perhe, Elvi ja Jaakko 
Lounela.
Körttiopiskelijoiden seurat to 
29.11. klo 19, Marjaana ja Matti 
Tikanmäellä, Peltolantie 14 as 
12, Peltola. 
OPKOn tuomas-ilta to 29.11. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Uusheräyksen ilta to 29.11. klo 
19, Koulukatu 41. Jussi Lahti-
nen: Sillanrakentajat.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Hopealanka ma 26.11. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ke 28.11. 
klo 13, Domus Botnica ker-
hohuone. 
Tarinatupa ke 28.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 28.11. klo 16, 
Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Toiminta-ja keskustelukerho 
to 29.11. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan eläkeläisten kerho to 
29.11. klo 12, Kajaanintie 1. 

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten kerhot: 
Ma 26.11. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 29.11. klo 13, Kastellin 
kirkko.
Seurakuntakerho ma 26.11. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti, 
juhlasali. 

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho ti 27.11. klo 
13, Tuiran kirkko. 

Senioreiden laulupiiri ke 28.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Ohjel-
massa jouluisia yhteislauluja, 
musiikkiesityksiä ja kahvi.
Seurakuntapiiri to 29.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Seurakuntakerho to 29.11. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Tuiran seurakunnan eläke-
läisten jouluretki Merilän 
kartanoon ti 4.12. Tutustumme 
Muhoksen kirkkoon, syömme 
jouluisen aterian Merilän kar-
tanossa ja käymme ostoksilla 
savipaja Savi-Jontussa. Hinta  30 
e (sis. matkat ja ruoka). Maksu 
kerätään linja-autossa. Ilm. 
viim. 29.11. p. (08) 316 1340. 
Mukana diakoniatyöntekijät 
Paula Kyllönen p. 040 723 5880 
ja Päivi Moilanen p. 040 574 
7064. Linja-auton reitti: klo 9.00 
Pateniemen kirkko, klo 9.10 
Palokan palvelukeskus, klo 9.20 
Rajakylän seurakuntakoti, klo 
9.25 Koskelan seurakuntakodin 
pysäkki, ajaa Emäpuuntietä, klo 
9.35 Pyhän Tuomaan kirkko, 
ajaa Kaarnatietä, klo 9.45 Tui-
ran kirkko. Takaisin Oulussa 
olemme n. klo 16.30.
Tuiran seurakunnan eläkeläis-
ten joulujuhla su 9.12. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Linja-autoreitti1: Mäntykoti 
klo 11, Kangastien palvelukes-
kus klo 11.05, Tuiran kirkko 
klo 11.10, Alppilan pysäkki, 
Kaarnatie klo 11.20, Hiidentien 
päätepysäkki klo 11.30. 
Linja-autoreitti 2: Koskelan 
palvelukeskus klo 10.50, Kos-
kelan seurakuntakodin pysäkki, 
Rajakylän seurakuntakoti klo 
11.00, Palokan palvelukeskus 
klo 11.10, Pateniemen kirkko 
klo 11.20, Kuivasjärvi, Karja-
kentän pysäkki klo 11.30, Kai-
toväylä, Yliopistonkatu, Pyhän 
Luukkaan kappelin pysäkki 
klo 11.40.
Seurakuntakerho ti 27.11. klo 
14, Kangastien Palvelukeskus. 
Hartaudellista ohjelmaa, yh-
teislaulua ja kahvit.
Seurakuntakerho to 29.11. klo 
13.30, Palokan palvelukeskus. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
To 22.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 22.11. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1. 
Ma 26.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Ma 26.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 26.11. klo 13, Saarelan seu-
rakuntakoti, Poolakuja 1. 
To 29.11. klo 12, Nykyrillä, 
Sanginjoentie 626. 
To 29.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 29.11. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo, Hoikantie 21-23. 
Porinapiiri eläkeläisille ma 
26.11. klo 11, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
26.11. klo 19, Huonesuon 
seurakuntakoti,väliaikaistilat. 
Martantupa ti 27.11. klo 12.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

leirit ja retket
Lasketteluleiri 5.–6. luokka-
laisille 14.–16.12., Juuman 
leirikeskus. Käymme Rukalla 
lauantaina ja sunnuntaina. 
Leirin hinta on 38 e, (sis matkat, 
ruuat, tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille). Hinta ei sisällä 
hissilippuja. Ryhmähinnat 1 
päivä 26 e ja 2 päivää 47,50 e. 
Välinevuokra 1 päivä 27,50 e 
ja 2 päivää 44,50 e. Ilm. viim. 
30.11. www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai p. (08) 
3161 340. 

tuiran seurakunta

Nuorten joululeiri 14.–16.12., 
Oulunsalon seurakunnan leiri-
keskus, Umpimähkä. Haluatko 
hengähtää joulukiireiden keskel-
lä? Saatko sormillasi taivuteltua 

voitaikinasta tähden? Haluatko 
nauttia hyvästä seurasta? Hinta 
20 e. Ota mukaasi pieni lahja, 
arvo max. 2 e. ”Joka lahjan tuo, se 
lahjan saa!” Leiri on tarkoitettu 
rippikoulun käyneille nuorille. 
Sitovat ilm. 5.12. mennessä. 
Lisätietoja p. 050 340 8982 tai 
anssi.putila@evl.fi. 

OulujOen seurakunta

Joululeiri 1–6-luokkalaisille 
14.–16.12., Rokuan leirikeskus. 
Vietämme mm. joululahjaval-
vojaiset, ulkoilemme (mäen 
laskua)ja saamme vatsat täyteen 
makoisaa ruokaa. Hinta 27 
e, sisaralennus huomoidaan. 
Hinta sis. matkat, täysihoidon, 
ohjelman sekä tapaturmava-
kuutuksen Oulun ev.-lut. srk:
n jäsenille. Ilm. viim. 26.11. 
mennessä p. (08) 316 1340. 
Lisätietoja 040 718 6925 ja 040 
558 3294. 

Kuorot ja kerhot
Katso www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

karjasillan seurakunta

Kirkkotekstiilipiiri ke 28.11. 
klo 18, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Puuhakerho ma 26.11. ja ke  
28.11. klo 9, Intiön hautaus-
maan kasvihuoneen kellari. 
Kivikerho ti 27.11. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Fransupiiri ma 26.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Lapsikuoroharjoitukset/pien-
ten ryhmä ma 26.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. Uu-
sia  otetaan mukaan. Lisätietoja 
kuoronjohtaja Anna Haanpää-
Vesenterä p. 040 583 2368.

Muut menot
Tuomasmessu la 24.11. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Messun 
toimittaa pastori Juha Kyllö-
nen ja siinä saarnaa Ulla Säilä. 
Musiikista vastaa Tuomas-
messulaulajat Miia Luomalan 
johdolla. Teemana on Opeta 
minulle tie. Kolehti botswan-
alaisen lapsen koulunkäynnin 
tukemiseen SLS:n kautta. 
Aikuisrippikouluryhmä ma 
26.11 klo 18.00, Karjasillan 
kirkko. 
ALFA-kurssi ti 27.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Omaishoitajien kirkkopyhä 
su 25.11. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. Juhlapuhe Riikka 
Moilanen-Savolainen, runoja 
lausuu Sari Kokkonen, musiik-
kia esittää Ylikiimingin puhal-
tajat. Järjestäjinä Oulun ev.-lut. 
seurakuntien diakoniatyö ja 
Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry. 
PARISUHDE:
Rikasta minua -parisuhdevii-
konloppu 18.–20.1., Rokuan 
leirikeskus. Tarkastellaan pa-
risuhteen hyviä asioita ja vah-
vuuksia sekä yhteistä suuntaa 
eteenpäin. Ohjaajina Riitta 
ja Jouko Piippo sekä Aino ja 
Heikki Kaikkonen. Kurssin 
hinta 82 e/pari, matkat omin 
kyydein. Tied. ja ilm. viim. 
4.1.08 Heikki Kaikkoselle, puh. 
040 502 5010. 

Musiikki-
leikkikoulu 
Trillin 
perheryhmissä on vapaita 
paikkoja. Maanantaisin 
klo 15.30 2-4 -vuotiaiden 
ryhmässä ja tiistaisin 
klo 11 sisarusryhmässä. 
Kokoonnumme Pyhän 
Tuomaan kirkolla Puoli-
välinkankaalla. Ilmottau-
tumiset Tuija Puurunen, 
p. 050 357 6915.

Radio Dei 106,9 MHz, kaapeli-
verkossa 94,1 MHz
Su 25.11. kello 10 jumalanpalve-
lus Karjasillan kirkosta, toimittaa 
Juhani Lavanko, saarnaa Herättä-
jäyhdistyksen pastori Alpo Järvi, 
avustavat Kimmo Kieksi ja Kata-
riina Pitkänen, kanttorina Han-

na-Maria Keränen. Oulun seudun virsikuoro.
Su 25.11. kello 11.25 Radiopyhäkoulussa lastenohjaa-
ja Marja Kukkonen puhuu taivaskaipuusta.
Ke 28.11. kello 15.45 Naisen allakka. Saila Kukkoho-
vi-Jämsä kolumnoi.
To 29.11. kello 15.45 Kasvun paikka. Miksi on tärkeää, 

että nykyajan lapsetkin osaavat 
laulaa Hoosiannaa? Ohjelman toi-
mittaa Marja Blomster.

Radio Pooki
Su 25.11. kello 9.45 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Mar-

ja Kukkonen puhuu taivaskaipuusta.
Su 25.11. kello 10 messu Saloisten kirkosta. Jumalan-
palveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi-oh-
jelma uusintana, Risto Parttimaan vieraana lähetys-
työntekijä Mikko Pyhtilä Tansaniasta.
Ma 26.11. kello 17.05 Etappi-ohjelma, haastateltava-
na evankelista Päivi Niemi. Ohjelman toimittaa Mer-
vi Jutila Alavieskasta.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

R A D i O - O H J E l M At

Keskustan seurakuntatalossa,
Isokatu 17

to 29.11. klo 10–14

Myyjäiset ja kahvila. 
Saatavana käsin tehtyjä joulukortteja 

ja kivoja joululahjoja!

Tuomiokirkko: Aune Maria 
Esko s. Lehto 97 v, Esko Tapani 
Hannonen 55 v, Eino Johannes 
Holmqvist 80 v, Aino Maria 
Junkkonen s. Pieti 84 v, Elli 
Karin Lindholm s. Honkavuori 
84 v, Juha Seppo Henrikki Kaan 
56 v, Juhani Olavi Johannes 
Mihailow 57 v, Aarre Jaakko 
Johan Pietilä 85 v, Tarmo Olavi 
Springare 37 v.
Karjasilta: Aili Eliisa Huhtanen 
s. Vaaranmaa 93 v, Jaakko Impiö 
79 v, Pertti Hugo Antero Paaso 
47 v, Manne Ensio Parpala 77 
v, Valfrid Suorsa 82 v.
Tuira: Kerttu Johanna Forsell 
s. Lehto 84 v, Veikko Johannes 
Hyttilä 76 v, Laimi Maria Tien-
vieri s. Pellonpää 87 v, Kerttu 
Annikki Viljanen 83 v.

Karjasilta: Henri Ensio Sipola 
ja Mervi Maarit Kälkäjä, Jari 
Kristian Arola ja Pia Inkeri 
Paukkeri.
Tuomiokirkko: Lassi Johan-
nes Ylikulju ja Eija Mirjami 
Tokola.

Tuomiokirkko: Heta Sofia 
Hakkarainen, Eerik Lauri Hen-
rikki Kauppi, Olivia Jasmiina 
Porter, Rasmus Luka Joonatan 
Sääskilahti.
Karjasilta: Annika Esteri Lohi, 
Tuukka Kristian Arola, Sisu 
Viljami Holmi, Milana Silvia 
Junttila, Ronja Peppiina  Rautio, 
Saaga Olivia Aleksandra Run-
delin, Hilla Mari Takalokastari, 
Tiia Isadoora Terävä.
Tuira: Reko Roo Alarik Orispää, 
Henri Kristian Kalevi Heiska-
nen, Helen Henriette Kinnunen, 
Lauri Frans Oskari Luukkonen, 
Iina Minja Maarit Ronkainen, 
Rasmus Luka Joonatan Sääs-
kilahti, Elmeri Olavi Veijonen, 
Jenica Rina Kristiina Ohtonen, 
Rasmus Kristian Saukkonen, 
Riikka Hannele Littow.
Oulujoki: Helli Aino Elviira 
Aartkoski, Joel Johannes Ho-
lopainen, Karri Arvid Viljami 
Kantola, Emma Peppiina Ma-
tilda Pyykkönen.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 25.11. klo 18, Oulun 
tuomiokirkon krypta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.



Rauhan tervehdys 6 • nro 39 • 22.11.2007

Kastellin kirkossa  su 25.11.2007 klo 15

”Ota mukaan oma nalle, astu kirkon orren alle.
Taivaan Isän huoneessa pienikin on turvassa.”

Karjasillan seurakunta 
– Kastellin aluetyö

Kahvi-, mehu- ja  
hedelmäsosetarjoilu.  

DoReMi-kuoro Oulun hiippakuntaan lisää 
ympäristödiplomeja

Oulun evankelis-luterilainen hiippakunta saa lisää ympä-
ristösertifioituja seurakuntia. Piispa Samuel Salmen joh-
dolla kokoontunut tuomiokapituli käsitteli kahden seu-
rakunnan diplomihakemukset ja totesi niiden täyttävän 
kirkon ympäristödiplomin saamiseksi vaadittavat kritee-
rit. Diplomia ovat hakeneet Taivalkosken ja Haukiputaan 
seurakunnat.

Piispa Salmen mukaan ympäristöasioiden hoidon tulee 
olla olennainen osa kristillistä eetosta. 

– Jumalan luoma hyvyys on tarkoitettu kaikille, yhteinen 
vastuumme ulottuu koko luomakuntaan. On katekismuk-
sen sanoin ymmärrettävä, että ympäristön turmeleminen 
ja luonnon tasapainon järkyttäminen on ”varastamista tu-
levilta sukupolvilta”. Tämä on tullut erityisen selväksi nyt 
käynnissä olevan ilmastonmuutoksen edessä.

Noin puolen Suomen kokoisen Oulun hiippakunnan 
ympäristöhankkeen tavoitteena on saada ympäristödiplomi 
hiippakunnan jokaiseen seurakuntaan. Kirkon yhteiskun-
tatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta toteaa 
hiippakunnan olevan ympäristöasioiden saralla kirkollinen 
edelläkävijä. 

– Piispan ja kapitulin kehotus siitä, että kaikki seurakun-
nat hankkivat kirkon ympäristödiplomin, on otettu todesta. 
Oulun hiippakunnassa on maamme ylivoimaisesti tihein 
ympäristödiplomien verkko seurakunnissa. Se on huomattu 
myös muualla maassamme ja kannustaa seurakuntia ryhty-
mään toimiin ympäristödiplomin hankkimiseksi.

Kirkon ympäristödiplomi minimoi toimintaan liittyvät 
ympäristöriskit, ennakoi tiukentuvan ympäristölainsäädännön 
ja tarjoaa työkalut toimintojen monipuoliseen ja jatkuvaan 
kehittämiseen. Diplomin myöntää kirkkohallitus.

Vuonna 2001 käyttöön otettu ja 2005 uudistettu kirkon 
ympäristödiplomi on kirkon oma ympäristöasioiden hal-
lintaa varten laadittu järjestelmä. Se tarjoaa seurakunnalle 
työkalun ympäristöajattelun huomioon ottamiseksi kai-
kessa toiminnassa. 

Loppiaisleiri 
5–7-luokkalaisille
2.– 4.1.2008 Rokuan leirikeskuksessa

Ilmoittautumiset 14.12. mennessä  
Yhteiseen seurakuntapalveluun, Isokatu 5,  

puh. (08) 316 1340, klo 9–16.
Etusijalla Karjasillan seurakunnan alueella asuvat.

Lisätietoja: Mirjami Dutton puh. 050462 0759, 
Katja Ylitalo puh. 040 831 5932

tai Mari Jääskeläinen puh. 040 730 4118.

Perheiden joulupaja 
ti 27.11. klo 18 Intiön seurakuntakodissa. 
Joulupajaan ovat tervetulleita isät, äidit, kummit ja 
isovanhemmat yhdessä lasten kanssa askartelemaan, 
leikkimään, laulamaan ja hiljentymään joulun 
sanoman äärellä. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Jouluaskarteluilta 
ke 28.11. klo 18, Kastellin kirkolla, Töllintie 38. 
Askartelemme, laulamme, juomme mehut, syömme 
tortut ja hiljennymme hartauteen. 
Ilm. viim. 23.11. Katjalle tekstiviestillä 
p. 040 831 5932 tai sähköpostilla: katja.ylitalo@evl.fi. 
Tervetuloa kaikki lapset, nuoret ja aikuiset!

Jouluinen tapahtuma 
to 29.11. klo 13, Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Tule laulamaan joululauluja ja kuuntelemaan 
joulurunoja. Kahvitarjoilu ja arvontaa. 
Järj. Puolivälinkankaan suuralueen ikäihmiset, 
Puolivälinkankaan kirjasto ja Tuiran seurakunta.

Jouluaskarteluilta 
to 29.11. klo 18,  Maikkulan kappeli. Tehdään mm. 
enkeli, joulukortteja ja huovutetaan. Kaikenikäisille 
sopivaa tekemistä. Illan aikana nautitaan riisipuuroa, 
glögiä ja pipareita. Vapaaehtoinen puuromaksu 
kerätään Maikkulan kummilapsikohteelle Barinasin 
lukutaitoluokalle Venezuelassa. 
Ilm.  viim. 26.11. tekstiviestillä p. 040 730 4118. 
Ilmoita myös mahd. hyla.  

Hengellisten laulujen  
puolimaraton 

Pyhän Tuomaan kirkolla su 25.11. klo 12

Tule silloin, kun lauletaan sinun suosikkejasi!

klo 12  Afrikkalainen gospelmessu
klo 13  Lauluja meiltä ja muualta 
klo 14  Lasten laulut ja leikit, avustaa  
 musiikkileikkikoulu Trillin väki
klo 15   Vanhat hengelliset laulut 
klo 16   Rakkaimmat virret         
klo 17  Herätysliikkeiden laulut: rakkaita lauluja  
 Siionin lauluista, Siionin kanteleesta ja  
 Siionin virsistä.
klo 18  Uusia hengellisiä lauluja, avustaa Sarastus
klo 19  Tilkkutäkkilaulut
klo 20  Tuomiosunnuntain iltahartaus

Jokainen lauluhetki alkaa tasatunnein ja kestää  
n. 45 min. Tauoilla on tarjolla pientä purtavaa.  
Tuotto lähetystyön ja diakonian hyväksi. 

TYÖTTÖMIEN JOULUATERIAT 
TUIRAN SEURAKUNNASSA:

Ti 11.12. klo 12 Rajakylän seurakuntakodilla, 
Tervakukkatie 2.
Ateriakortteja saa tiistaisin klo 12–13 työttömi-
en aterian yhteydessä sekä asukastuvalta.

To 13.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkolla, 
Mielikintie 3.
Ateriakortteja saa Pyhän Tuomaan kirkolta 
27.11. sekä 30.11. klo 9–10,  
Pyhän Luukkaan kappelilta, Yliopistonkatu 7, 
ma 3.12. klo 12–13 ja ti 4.12. klo 11–12 , sekä 
Tuiran kirkolta, Myllytie 5,  27.11. klo 9–10.  
 
Pe 14.12. klo 12 Koskelan seurakuntakodilla, 
Koskelantie 86.    
Ateriakortteja saa Koskelan seurakuntakodilta 
sekä Toppilan monipalvelukeskuksesta, Paalika-
tu 19,  27.11. klo 9–10 sekä 3.12. klo 14–15. 

TYÖTTÖMIEN JOULUATERIA 
OULUJOEN SEURAKUNNASSA:

Ti 18.12. klo 12  Myllyojan seurakuntatalossa, 
Koivumaantie 2.
Ateriakortteja saa diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotoilta: ma klo 9–11 Myllyojan seura-
kuntatalo, Hintan seurakuntatalo ja Sangin-
suun seurakuntakoti, to klo 9–10 Huonesuon 
seurakuntakoti ja Saarelan seurakuntakoti sekä 
to klo 12–13 Hintan seurakuntatalo. Viimeinen 
vastaanotto on torstaina 13.12.

W
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SANA ELÄÄ
Raamattu- ja rukousilta

Keskustan srk-talo 23.11. klo 18.00
Apostolin suorat sanat, 1 Tim 2:11-12

YKSINÄISYYDESTÄ
YHTEYTEEN -ilta

Keskustan srk-talo 24.11. klo 18.00
Saarnaajan kirja 1. luku

SEURAT
Kristus - kaikkeuden Herra

Keskustan srk-talo 24.11. klo 15.00
Ari Savuoja

Kaikissa tapahtumissa Juhani Seppänen
Oulun tuomiokirkkosrk Kristillinen
opintokeskus, Suomen Raamattuopisto

KutSu
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 2.12. Oulu/Raati Lions Clubin miehet 

kuljettavat tuomiokirkkoseurakuntalaisia klo 10 alkavaan messuun 
Tuomiokirkkoon ja sen jälkeen puolisoiden järjestämille ohjelmallisille 

kirkkokahveille Keskustan seurakuntatalon alasaliin, Isokatu 17.
Henkilökohtainen kyyti autolla kotiovesi edestä. Mikäli olet halukas, ilmoita 

nimesi ja yhteystietosi kirkkoherranvirastoon puh. (08) 3161 401. 
Tarkemmat tiedustelut: Outi Vaarala 040 5747 169.

Kouluikäisten 
kehitysvammaisten 

lasten perheet
Pastori Elina Hyvönen tavattavissa matalan 
kynnyksen kohtaamispaikassa Kamraatissa 

(Pakkahuoneenkatu 10) ti 27.11. klo 18–19.30.
Järj. Oulun ev.-lut. seurakunnat yhteistyössä 

Oulun kehitysvammaisten tuki ry:n 
Kamraatti-projektin kanssa.

Hengellistä huoltoa 
Kempeleessä

Kempeleessä järjestetään seurakunnan toimesta hengelli-
nen huoltoviikonloppu 24.–25. marraskuuta. 

Seurakunnan apuna viikonloppuna on Hengen uudistus 
-järjestö, jonka pohjoisin vuotuinen kesätapahtuma  oli kol-
me vuotta sitten Kempeleessä. Järjestön puheenjohtajana, 
talousneuvos Reijo Telaranta on mukana huoltoviikonlo-
pussa. Eläkkeellä oleva Kotimaa-konsernin toimitusjohta-
ja korostaa yhteisen pappeuden merkitystä seurakunnan 
toiminnassa. 

Kempeleessä pyritään vahvistamaan ihmisläheistä ja Ju-
malakeskeistä evankeliointia. Massatapahtumien lisäksi 
ihmisille tarjotaan pienryhmätoimintaa. 

Lauantaina käsitellään seurakuntaa hoitavana yhteisönä. 
Pellolaiset Anja ja Paavo Korteniemi opastavat keskuste-
lemaan seurakuntalaisten tarpeista sekä armovälineisiin 
liittyvästä hoidosta. Päivän aikana tutkistellaan myös ajan 
merkkejä ja hengellisen uudistuksen tarvetta kirkossa. 

Kempeleen kirkossa on lauantaina Sanan ja rukouksen 
ilta sekä sunnuntaina messu ja siihen liittyvä lähetystilai-
suus, jossa saadaan viestejä evankeliumin työstä TV7:ssä, 
Israelissa, Pietarissa ja Murmanskissa.

Kirkkovuoden päättyessä Kempeleen seurakunta tahtoo 
korostaa valvomisen merkitystä sekä varustaa ihmisiä pal-
velemaan ja todistamaan. Tapahtumassa on mukana työn-
tekijöiden lisäksi Versot sekä monia maallikkoja. 

Jouluseimen siunaaminen 
lauantaina 1.12.2007

Kokoontuminen klo 18 Oulun kaupunginteatterilla.
Tiernapoikaesityksen jälkeen matkaamme kulkueena

kohti seimeä Piispantalolle (Hallituskatu 3).
Piispa avustajineen toimittaa jouluseimen siunaamisen.

Glögitarjoilu.

Kaksi kappalaisen 
paikkaa auki 

Tuomiokapituli myönsi Karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Satu Saariselle virkavapautta kahdeksan kuukaut-
ta kuluvasta kuusta heinäkuuhun 2008 saakka.

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Karjasillan seurakunnan 
kappalaisen viran ja  Siikalatvan seurakunnan kappalaisen 
viran 2. tammikuuta 2008 mennessä. Siikalatvan kappalai-
sen viran ensisijaisena virkapaikkana on tuleva Rantsilan 
kappeliseurakunta. 
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P iispa Salmi aloittaa tapaami-
sen pukemalla sanoiksi sen 
isoimman haasteen. 

– Nuorten aikuisten asema kirkossa 
on kokonaiskirkollinen asia, haaste 
johon etsitään vastauksia. 

Panosta vaaditaan ennen kaikkea 
kirkon työntekijöiltä. 

– Kun joku nuori kysyy, mitä 
annettavaa kirkolla on hänelle, 
minuutin hiljaisuus ei auta. Vas-
taamiseen on valmentauduttava, 
piispa visioi.

Piispan mukaan monet nuoret 
aikuiset ovat spontaaneja ja eroa-
vat usein mielijohteesta. 

– Uskon, että takaisin palaami-
nen on aina vaikeampaa. Vapaa-
ajattelijoiden kampanja kirkosta 
eroamiseksi puree, miksi se ei siis 
purisi toiseenkin suuntaan? 

työntekijän sitouduttava

Kirkolliskokouksesta vastikään 
palannut piispa Salmi toteaa kan-
nattavansa ehdotusta, jossa kir-
kon virkamiessäädöksiin lisättäi-
siin määre, jonka mukaan työn-
tekijöiden on sitouduttava kirkon 
tunnustukseen. 

Ehdotuksen voi ymmärtää mo-
nella tavalla, jopa soraäänien suitsi-

misena. Piispa ei halua spekuloida 
ehdottajien motiiveja. Kirkollinen 
viesti on hänen mukaansa kuiten-
kin sisäistettävä itse ennen kuin sitä 
voi markkinoida muille. 

– Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko ei ole järjestö tai ihmisten 
liitto vaan se on jotain korkeampaa. 
Jokaisen työntekijän on tiedettävä, 
mitä firmaa edustaa. 

Piispa muistuttaa, että keskus-
telua aiheesta on käytävä nyt, sillä 
virkamiessäädökset tulevat vasta-
valittujen kirkolliskokousedusta-
jien käsittelyyn mahdollisesti jo 
ensi keväänä. 

Kuntaliitokset haastavat

Koko maassa seurakunnat yhdis-
tyvät huimaa vauhtia omasta aloit-
teestaan tai kuntaliitosten seurauk-
sena. Kasvavissa kuntakeskuksissa 
yhä harvemmalla on valmiit suh-
teet paikalliseen seurakuntaan ja 
sen työntekijöihin. Pienemmissä 
seurakunnissa liitossuunnitelmat 
herättävät myös pelkoa oman toi-
minnan kohtalosta.  

– Kannan erityistä huolta kirkon 
näkyvyydestä Oulun seudulla. Mei-
dän tulisi kirkastaa käsitystä yhdestä 
yhteisestä seurakunnasta. Ei ole väliä, 

kuuluuko Karjasillan vai Oulujoen 
seurakuntaan, vaan pitäisi ajatella, 
että kuuluu Oulun yhteiseen seu-
rakuntaan. Siitä tulisi tehdä brändi, 
joka nousee yli kaiken muun.

Suurta hiippakuntaa edustava 
piispa on tottunut puhumaan kir-
kosta, se on seurakuntaa tutumpi 
termi myös monelle ei-aktiiville. 
Piispan mielestä termejä tärkeäm-
pää on säilyttää toiminnallisuus ja 
toimivat yksiköt. 

nuoret muutosvoimaksi

Oulun suomalaisen yhteiskoulun 
lukion sali on täynnä väkeä. Voi-
daan siis olettaa, että nuoria kiin-
nostaa Idols-tähtien lisäksi myös 
evankelis-luterilaisen kirkon joh-
to. Piispan tenttaukseen on varattu 
parikymmentä minuuttia.

– Mitä haluaisit muuttaa kirkossa, 
onko piispan imagosta ollut haittaa, 
mitä harrastatte ja mikä on lem-
pikirjanne, kyselevät mikrofonin 
ääreen valitut Paula Porrasmaa 
ja Maria Kunnari.

Pellon pappilassa lapsuutensa 
viettänyt piispa Salmi haluaisi näh-
dä kirkon yhä enemmän kaikille 
avoimena paikkana. Hän tapaa 
monenlaisia ihmisiä tarkastuskier-
roksillaan. 

– Sielläkin, missä on loitonnut-
tu aatteellisesti kirkosta, kysellään 
elämän tarkoitusta. Kyllä kaksitu-
hatta vuotta vanhalla viestillä on 
kysyntää tässä ajassa. Ei siksi, että 
se olisi ylhäältä määrättyä, vaan 
koska kaikilla on kaipaus hyvään 
elämään, piispa perustelee.

Kirkolla on tarjottavaa nuoril-
le, samoin kuin nuorilla kirkolle. 
Kirkolliskokoukselta siunauksen 
saanut 16-vuotiaiden äänioikeus 
seurakuntavaaleissa on piispan 

mukaan yksi keino tähän. 
– Haluaisin nuoria lisää mukaan 

luottamushenkilöelämään. Nuor-
ten pitää olla luomassa muutosta. 
Kirkolle on annettava lämpimät 
kasvot. 

Nuorilla on kirkolle annettava-
na elämänusko, innovatiivisuus, 
innostus ja monenlaiset taiteelliset 
lahjat, joille myös kirkossa löytyy 
kysyntää. 

– Kirkko on meille kaikille turval-
linen kehys, se antaa tietoisuuden 
siitä, että on yhteisö joka rukoilee 
puolestanne. Tärkeintä on kuiten-
kin kysyä, mitä te haluatte kirkolta, 
piispa rohkaisee.

Piispan persoona kiinnosti

Tilaisuudessa piispa Salmi ehtii 
myös mainostaa suosikkiharras-
tustaan sauvakävelyä, vihertää ni-
meämällä lempivärikseen kevään 

ensimmäisten versojen vehreän 
vihreän ja kertoa harrastavansa 
filosofisia kirjoja Raamatun luke-
misen ohella. Ehdottomiksi suo-
sikeikseen hän nimeää kuitenkin 
Tuntemattoman sotilaan ja Seitse-
män veljestä, ”jota parempaa kir-
jaa ei ole olemassakaan.”

Kysymyksiä jäi nippukaupalla 
myös kysymättä. Piispan näkemyk-
siä ei kuultu muiden uskontojen 
asemaan yhteiskunnassa ja mielipi-
teeseen hevimetallista. Vastaukset 
niihin voidaan kuulla seuraavan 
kouluvierailun aikana. Piispa on 
siihen valmis. 

– Jos avaa omaa persoonaansa, 
se antaa aina takaisin, sillä nuoret 
vaistoavat rehellisyyden.

ElSi HuttunEn 

Piispan kommentteja seurakuntalii-
toksista voi lukea myös sivulta 3.

KiRKOStA tEHtÄVÄ VAHVA BRÄnDi
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi teki 
piispantarkastusta viime viikolla Oulussa. Piispan 
työsarkaan kuuluu vierailla alueensa seurakunnissa. 
Kun alueena on puoli Suomea Perhosta Inariin, se 
tietää satoja matkapäiviä ja tuhansia käteltyjä käsiä 
vuodessa. Kirkosta eroamisen, seurakuntaliitosten 
ja kasvavan yhteiskunnallisen ahdistuksen 
ristikentässä toimimiseen on kuitenkin etsittävä 
ratkaisuja yhdessä.

F A K tA l A At i K K O

Auktoriteetti vierailulla

• Piispantarkastus on luonteeltaan seurakunnan elämään ja toi-
mintaan paneutumista ja sitä koskevaa arviointia. Tarkastuksen ta-
voitteena on yhdessä tutustua seurakunnan elämään ja seurakun-
tatyön painopistealueisiin, kartoittaa paikallisia yhteistyömahdol-
lisuuksia sekä luoda tulevaisuuden visioita. 
• Piispantarkastukseen sisältyvät neuvottelut työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden kanssa. Työntekijäneuvottelu järjestetään 
ennen luottamushenkilöiden kanssa käytävää neuvottelua. Sii-
hen osallistuvat kaikki seurakunnan työntekijät. Luottamushen-
kilöneuvotteluun osallistuvat kaikki seurakunnan luottamushen-
kilöt sekä työntekijät.
• Sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen pidettävään yleiseen 
piispantarkastukseen kutsutaan kaikkia seurakunnan jäseniä. Ylei-
nen piispantarkastus on tarkastuksen tärkein osuus.

”Sielläkin, 
missä on 

loitonnuttu 
aatteellisesti 

kirkosta, 
kysellään 
elämän 

tarkoitusta.”
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Verkkokaupasta
www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa
vaivattomasti ilman ruuhkia

Tervetuloa jouluostoksille! 
              Anna lahjaksi jotain, jolla on merkitystä.

Kauniit kaksiosaiset taidekortit. Sambialaisen taiteilijan 
Paul M. Chongon taideteoksista painetut joulukortit. 
Pakkauksessa 8 korttia (neljä eri kuva-aihetta) 
ja lähetyskuoret. 

Kaikki Yhteisvastuun tuotteet, mm:

Neljä erilaista pehmoheijastinta: 
norsu, krokotiili, siili ja pupu. 
Kätevä ripustinmekanismi. 

VIRPI OJANEN

Laskiaisesta
Luttuun
Perinteitä ja puuhaa 
lapsille. Kirja kertoo, 
mistä juhlapäivät 
juontavat juurensa 
ja esittelee monia 
juhlatapoja.

ANNA-MARI KASKINEN 

Tähtien alla
Ajattelen sinua

Lämminhenkiset runot 
ja Minna L. Immosen 
tunnelmallisilla 
kuvilla tuovat valoa 
ja kirkkautta arkeen.

24 h

5 /kpl

14
/pakkaus

26,90
25,90

Kirkon Ulkomaanavun tuotteiden 
täydellinen valikoima, mm:

Enkelit, seimet, kirjat ja laulut kertovat joulun sanomasta.

Löydät kristilliset joulukortit, äänitteet ja 
lahjatavarat kaikki vaivattomasti samasta paikasta.

lapsiasiavaltuutettu avaa 
internetsivut lapsille Agricolan kaavussa 

toiveuusintana Yle teemallaLapsiasiavaltuutettu on avannut lapsille 
omat, osallistumiseen rohkaisevat internetsi-
vut osoitteessa www.lapsiasia.fi. Sivuilla ker-
rotaan YK:n lasten oikeuksista. Lapset ovat 
itse suunnitelleet sivuja lapsiasiavaltuute-
tun toimiston ja Jyväskylän yliopiston Ago-
ra Centerin yhteistyöhankkeessa.

Lasten oikeudet tulevat sivuilla tutuiksi 
Sisu-kissan opastuksella.  

– Idea sivuilla seikkailevasta Sisu-kissasta 
on peräisin lapsilta, ja lapset ovat myös teh-
neet sivustolle tehtäviä eri aiheista, kertoo 
tutkija Tuula Nousiainen Agora Centeristä. 
Lapsia osallistava suunnittelu kuuluu Jyväs-
kylän yliopiston tutkimusaiheisiin.

Lasten osallistumisen edistäminen on pää-
tavoitteena kun sivustoa ryhdytään käyttä-
mään. Lapset kertovat itseään kiinnostavista 
aiheista, kuten harrastuksista, ja tuovat esiin 
näkökantojaan ajankohtaisista asioista. Si-
vusto tukee lasten keskinäistä keskustelua 
sekä mielipiteiden välittämistä lapsiasiaval-
tuutetulle. Sivut tekevät YK:n lasten oikeuk-
sia tutuiksi myös piirrosten, äänestysten ja 
pienten haastattelujen avulla.

Lapset haastattelevat sivuilla aikuisia päät-
täjiä. Ensimmäisenä on vuorossa eduskun-
nan puhemies Sauli Niinistö marraskuun 
lopulla.

Sivuille toivotaan mukaan paljon aktiivi-
sia koululuokkia ja muita lapsiryhmiä kes-
kustelemaan ja osallistumaan. Aikuistenkin 
kannattaa tutustua sivuihin. 

– Lapsia kuuntelemalla aikuiset voivat 
oppia lasten arvojärjestyksestä ja siitä, mistä 
lasten arkinen hyvinvointi muodostuu. Las-
ten mielipiteiden kuuleminen antaa lapsille 
kokemuksen siitä, että heitä ja lapsuutta ar-
vostetaan, toteaa lapsiasiavaltuutettu Maria 
Kaisa Aula.

Sivuilta löytyvällä Sisu-kissan koristamal-
la sähköisellä postikortilla voi levittää tie-
toa lasten oikeuksista vaikkapa mummille, 
kummille tai kaverille.

Lapsiasiavaltuutetun lapsille suunnattuja 
nettisivuja on mahdollista linkittää muiden 
samantapaisten sivujen yhteyteen. Linkittä-
misestä toivotaan ilmoitusta osoitteeseen 
lapsiasiavaltuutettu@stm.fi

Oulun kansainvälisillä lastenelokuvi-
en festivaaleilla mukana ollut Koulu-
tv-sarja Agricolan kaavussa esitetään 
katsojien toiveesta uusintana YLE Tee-
ma -kanavalla maanantaina 26. mar-
raskuuta. 

Ohjelman verkkosivut osoitteessa 
www.evl.fi/agricolankaavussa innosta-
vat jatkamaan Agricolan parissa. Filmit 
ja tekstit paljastavat, mitä esimerkiksi 
Kustaa Vaasalle tai Lutherille tapahtui 
ohjelman käänteiden jälkeen. Mukana on 
pelejä ja perinteistä oppimateriaalia.

Sarja liittyy Mikael Agricolan juhla-
vuoteen 2007, jolloin hänen kuolemas-
taan on kulunut 450 vuotta. Agricolan 
kaavussa tutustuttaa myös ihmiseen 
myytin takana. Piispan, uskonpuhdis-
tajan, raamatunkääntäjän ja historian 

suurmiehen roolin sijaan esiin nousee 
mies ja hänen persoonansa.

Sarjassa kaksi koululaista joutuvat 
yli-innokkaiden uskonnon- ja histo-
rianopettajiensa komennuksesta te-
kemään elokuvaa Agricolasta. Kuva-
usryhmä eläytyy erilaisiin tilanteisiin 
hänen elämässään.

Koululaisia esittävät Niilo Väisälä 
ja Elina Karjalainen, opettajia Hannu 
Kivioja ja Heikki Kujanpää. Sarjan on 
käsikirjoittanut Veli-Pekka Hänninen 
ja asiatarkastuksen on tehnyt professo-
ri Simo Heininen. Ohjaajana on toi-
minut Heikki Kujanpää ja tuottajana 
Lasse Kastarinen. Kirkon mediasäätiö 
on tukenut Agricolan kaavussa -ohjel-
masarjaa. (KT)
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lähetystyötä radioaalloilla
• Radiolähetystyö on kristillistä lähetystyötä radioaaltojen väli-
tyksellä. Sitä tehdään erityisesti alueilla, joilla perinteinen lähe-
tystyö on kiellettyä tai rajoitettua. Nykyään radiolähetystyötä teh-
dään myös länsimaissa, joissa ihmiset ovat vieraantuneita kristin-
uskosta. Vaikka television katselu lisääntyy, radio on edelleen tär-
kein joukkoviestin monille köyhien maiden ja syrjäseutujen asuk-
kaille. Radiolähetystyö on kristillisten radio-ohjelmien toimitta-
mista ja radiointia. 

• Radio-ohjelmissa annetaan yhteystiedot, jonne kuuntelijat voi-
vat kirjoittaa tai soittaa – tai yhä useammin lähettää myös sähkö-
postia tai tekstiviestin. Niin sanotut jälkihoitotyöntekijät vastaavat 
kuuntelijoille ja toisinaan lähettävät heille hengellistä kirjallisuutta, 
kasetin tai videon. Joskus ohjelman tekijät tai jälkihoitotyöntekijät 
käyvät tapaamassa kuulijoita. Kristityt radiokuuntelijat ohjataan 
mahdollisuuksien mukaan paikallisiin seurakuntiin.

• Sanansaattajat ry on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
seitsemästä lähetysjärjestöstä. Sanansaattajat sai kirkon lähetysjär-
jestön aseman vuonna 1994. Sanansaattajilla on tällä hetkellä 10 
lähetystyöntekijää radio- ja seurakuntatyössä.

• Trans World Radio (TWR) on Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien 
merkittävin kansainvälinen yhteistyökumppani. Valtaosa Sanan-
saattajien kustantamista radio-ohjelmista tuotetaan ja lähetetään 
tämän vuonna 1952 perustetun radiolähetystyöjärjestön kautta.

Lähde: Sanansaattajien verkkosivut

Onko radiolla tehtävä lähetys-
työ pelkkä muinaismuisto? 
Reliikki ajalta jolloin ei tun-

nettu satelliittitelevisiota tai MP3:a. 
Tai sähköpostia, jolla voi parissa 
sekunnissa lähettää viestin ennen 
niin villeille pakanamaille.

Kaikki ei ole niin kuin luulisi: 
huolimatta tekniikan huikeasta 
kehityksestä, radiolähetystyö ei vedä 
viimeisiään vaan pikemminkin saa 
uusia muotoja ja tapoja. 

Mutta miksi radio on kätevä? 
Koska se on vaivaton. Radiolla Sana 
voidaan viedä kuulijoiden eteen 
tuhansien kilometrien päähän.

Evankeliumia kaikille
Kristittyjen tehtävä on julistaa evan-
keliumia kaikille. Evankeliumin 
julistaminen kaikille ei onnistu, 
jos kristinuskon vastaiset vallan-
pitäjät eivät päästä  lähettiä maa-
han. Jos maassa on  vielä ylitse-
kulkemattomat vuoristot ja  läpi-
hakkaamattomat viidakot, evan-
keliumin julistaminen ei onnistu 
senkään vertaa. 

Mutta radioaallot tunkeutuvat 
vaivatta myös käymättömiin kor-
pimaihin ja sademetsien siimeksiin. 
Vallanpitäjistä piittaamatta.

Tosin kristinuskolta suljetutut 
maat ovat jo avautumassa. Nyky-
maailmassa tiedon kulkua ei voi 
eikä välttämättä halutakaan estää. 
Vapaan tiedonkulun ihanne on 
valtaamassa alaa. Näin kertoo 
radiolähetystyötä tekevän Sanan-
saattajat-järjestön kotimaantyön 
johtaja Matti Korpiaho.

uusi tekniikka 
muovaa käytäntöjä

Niin yksinkertaisen nerokas idea 
kuin radiolähetystyö onkin, perin-
teisessä muodossaan se on vää-
jäämättä jäämässä tekniikan ja 
yhteiskuntien kehittyessä sivum-
malle. Tekninen kehitys on tuo-

nut vempaimia, jotka kymmenessä 
vuodessa muuttavat radiolähetys-
työtä tekevien järjestöjen työn pai-
nopistettä. 

Yksi taikavempaimista on Internet. 
Radio-ohjelmia voidaan nykyään 
kuunnella myös verkosta. Tietoko-
neissa on vääntöä enemmän kuin 
koskaan. Internetistä voi ladata kris-
tillisiä radio- ja tv-ohjelmia, joita 
voi kuunnella ja katsella kotioloissa 
sekä Internet-kahviloissa.

– Tämä  on auttanut valtavan 
paljon sanoman levittämistä, Matti 
Korpiaho kiittelee.

Sanansaattajat eli Sansa lähettää 
radio-ohjelmia 40 kielellä. Suurim-
man osan ohjelmista voi kuunnella 
myös Internetistä, Korpiaho sanoo 
ylpeänä.

Tekniikka mahdollistaa myös 
vuorovaikutuksen. Esimerkiksi 
islamilaisessa Pohjois-Afrikassa on 
hyvin kehittynyt kännykkäkulttuuri. 
Radiosta kuulluista ohjelmista voi 
välittömästi lähettää palautteen. 

Korpiaho kertoo raflaavan esimer-
kin. Oulun tuomiokirkon nimik-
kolähetti, Sansan työntekijä David 
Ezzine ja Korpiaho kuuntelivat 
keväällä Marokossa Ezzinen ohjel-
maa ja saivat jo ohjelman kuluessa 
käännykkäsoittoja ja tekstiviestejä 
muslimikuulijoilta. Tietoa janon-
neet kuulijat saivat saman tien 
vastauksia kysymyksiinsä.

Puhuttamattakaan Internetin 
vuorovaikutusmahdollisuuksista. 
Sähköposti, keskustelupalstat ja 
Internet-sivustot vievät parhaim-
millaan ihmisiä uskoa kohti.

Myös tavanomainen radiolähe-
tystyö on muuttumassa.

Suuret radiolähetysjärjestöt ovat 
Korpiahon mukaan suuntaamassa 
toimintaansa paikallisten kaupal-
listen ja kristillisten radioasemien 
varaan. Järjestöt joko ostavat 
niiltä ohjelma-aikaa tai saavat sitä 
ilmaiseksi.

Kaupungistuminen on johtamassa 
lyhytaaltolähetysten korvaamiseen 

keskipitkillä tai ULA-lähetyksillä. 
ULA-lähetykset ovat korkeata-
soisempia ja kuuluvat paremmin 
kaupungeissa.

Kehitteillä on myös radiosatelliitti, 
jonka välittää ULA-lähetyksiä. Niitä 
voi kuunnella satellittiantenneilla, 
jotka esimerkiksi Lähi-idässä ovat 
niin yleisiä, että talojen seinät pul-
listelevat niistä.

Lyhytaallot eivät kelpaa enää 
kuuntelijoille. Pakanamaissakin 
vaaditaan laatua.

lyhytaallot kantavat 
kauas

Lyhytaaltojen pistämätön etu on 
niiden tuhansien kilometrien kan-
tama. Lyhytaallot tavoittavat vai-
vatta vaikkapa Afrikan vihreim-
mät kunnaat ja Intian kaukaisim-
mat paviljongit. 

Varsinkin Afrikassa lyhytaallot 
ovat käyttökelpoisia vielä pitkään. 
Intiassakin on maan ripeästä kehi-
tyksestä huolimatta kehittymättö-
miä syrjäseutuja, joissa tarvitaan 
radioita. Intiassa radionkuuntelu 
kasvaa koko ajan, mikä on har-
vinaista.

Syrjäseuduilla ei ole sähköverkkoja, 
joten radioilta vaaditaan länsimai-
sittain outoja virityksiä. Ne toimi-
vat joskus auringon energialla tai 
niihin veivataan virtaa kammella. 
Kaksi kolme minuuttia veivaamalla 
radio toimii tunnin ajan, Korpiaho 
kertoo. Ihmevekottimien hankin-
tahinta on kuitenkin pieni, jälleen 
suuri etu radiolähetystyölle.

Toki radioissa käytetään myös 
pattereita, joista on tullut sekä 
ympäristö- että esteettinen ongelma. 
Patterit kun heitetään käytön jäl-
keen lojumaan maastoon.

Kertomakulttuurissa 
ei lueta lehtiä

Radio on verraton väline alueilla, 
jossa vallitsee kertomakulttuurin 
perinne. Ihmiset eivät lue vaan kuun-
televat ja katselevat. Heitä eivät kiin-
nosta faktat tai dogmatiikka. Län-
simainen lineaarinen esitys, jossa 
teksti etenee tiukan järjestelmälli-
sesti eteenpäin, ei toimi kertoma-
kulttuurissa. Täällä radio puhutte-
lee ihmisiä samalla tavalla kuin Jee-
sus puhutteli aikalaisiaan.

Kertomakulttuurin alueella asuu 

kenties jopa 60 prosenttia maailman 
väestöstä. Osa heistä ei osaa edes 
lukea. Egyptissä, maassa jossa asuu 
60–70 miljoonaa ihmistä, sano-
malehdet tavoittavat tuskin kahta 
miljoonaa. Al-Ahram ei kulu kes-
kivertoegyptiläisen käsissä, vaikka 
laatulehti onkin.

Radio-ohjelma, jossa luetaan 
Raamattua eikä ollenkaan selitetä 
luettua, toimii kertomakulttuurissa 
aivan toisella tavalla kuin se toimisi 
esimerkiksi Suomessa.

Korpiahon mukaan kertoma-
kulttuuri on tulossa takaisin län-
simaihinkin. Suomessakin Sansan 
ohjelmat ovat suosittuja. Kiireiset 
liikemiehet saattavat kuunnella 
ohjelmia aamuruuhkassa.

Radion on liikkuva väline toi-
sin kuin Internet tai tv, jotka sito-
vat käyttäjänsä tiettyyn paikkaan. 
Liikkuvuus tuo kuuntelijalle inti-
miteettisuojan, Korpiaho sanoo. 
Yksinäisyyttä haluava voi kuunnella 
radiota salaa illalla luonnossa tai 
korvanapista peiton alla. Kristilli-
sen radio-ohjelman kuuntelemi-
nen ei kaikissa maissa ole aivan 
vaaratonta.

PEKKA HElin

Radiolähetystyö ei ole 
joutava muisto menneisyydestä
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Tuomiosunnuntai, tuomiokirk-
ko, tuomiokapituli, tuomiokirk-
koseurakunta, tuomiorovasti. 
Tuomiosunnuntai on kirkko-
vuoden viimeinen sunnuntai 
ja aihe on viimeinen tuomio. 
Muut ovat hallinnollisia seu-
rakunnan termejä.

”Tulkaa tänne te Isäni siu-
naamat...Menkää pois minun 
luotani te...Minä olin nälkäinen, 
janoinen, koditon, alasti, sai-
ras..., ja te teitte...Minä olin..., 
ja te ette tehneet. Herra, milloin 
me teimme...? Herra, milloin me 
emme tehneet...? Minkä olette 
tehneet yhdelle näistä vähim-
mistä veljistäni, olette tehneet 
minulle ja minkä olette jättä-
neet tekemättä, olette jättäneet 
tekemättä minulle.” 

Tällaista sanomaa saamme 
lukea ja kuulla tuomiosun-
nuntain kovin ehdottomilta 
kuulostavista teksteistä. Ka-

dotus ja iankaikkisuus, helvetti 
ja taivas, syntinen ja armah-
dettu syntinen. Ehdottomilta 
nämäkin vastakkain asettelut 
kuulostavat.

Eikö voisi olla kompromis-
sia? Voisiko olla lieventäviä 
asianhaaroja? On ollut kiire. 
En ole ehtinyt. On noita me-
noja niin paljon. Eikö Jumala 
voisi ymmärtää, tulla vastaan 
puolitiehen? 

Ei tuomiosunnuntain teks-
teissä ole mainintaa poikkeusta-
pauksista. Miksi ei? Sitä emme 
pysty selittämään. Ei Jumalaa 
tarvitse selittää. Hän on suuri 
ja me olemme pieniä. Meidän 
ei tule itse rakentaa kompro-
misseja. 

Hyvää tarkoittava teko voi 
koitua itsepetokseksi. Totuus, 
olkoon se sitten mitä tahansa, 
tuo valoon ja tekee vapaaksi. 
Vapaus tekee iloiseksi, jolloin 

saamme iloiten vaeltaa valkeu-
dessa ja tehdä niin, että Vapahta-
jamme saa kerran sanoa; ”Minä 
olin..., ja te teitte...Tulkaa tänne 
te Isäni siunaamat...”

Tuomiosunnuntain sano-
man tarkoitus suojella meitä 
ja koko elämää. Emme saisi 
unohtaa avun tarpeessa olevia 
lähimmäisiämme. Ei meidän 
tarvitse selitellä tekemisiäm-
me ja tekemättä jättämisiäm-
me. Ei kaikki lopulta ole niin 
ehdotonta. Jumala on sen itse 
meille järjestänyt, kaksituhatta 
vuotta sitten. 

Tuomiosunnuntain jälkeen 
tulee ensimmäinen adventti, 
jolloin saamme laulaa; ”Siu-
nattu olkoon hän, joka tulee 
Herran nimessä.” Tulee vielä 
tänäänkin luoksemme, eikä 
vain puolitiehen.

 
JORMA PiiPPO

Oulu

tuomiosunnuntain sanomaa

Satelliittiantenneilla voi pian kuulla ulA-lähetyksiä.
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K un virsikirjaa seuraavan kerran päi-
vitetään, uudistus voi tuoda osaksi 
jumalanpalveluselämää myös 21-vuo-
tiaan Jutta Salmisen sävellyksiä. 

Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatusta 
opiskeleva Salminen esitti syyskuussa Ou-
lussa järjestelyillä Ilon kautta -festivaaleilla 
omakohtaisesta etsiskelystä ja kaipuusta 
kertovan virtensä Kohti Sinua. 

Salminen esiintyi Nina Åströmin, Antti 
Kleemolan, Mikko Kosken ja uusia alueval-
tauksia tehneen suomipop-lauluntekijän Ile 
Vainion kanssa tilaisuudessa, jossa esiteltiin 
uusia, potentiaalisia virsiä. 

Kaikki he, niin hengellisiä kuin maallisia 
lauluja kirjoittaneet säveltäjät olivat ottaneet 
vastaan haasteen kirjoittaa virsi. Jokainen 
heistä oli hyvin otettu kutsusta, niin myös 
Jutta Salminen.

– Virsiä voi tarkastella monesta näkökul-
masta. Ensiksi itselleni tulee mieleen se, että 
se on rukousta musiikin kielelle laitettuna. 
Seurakunnan yhteys saavutetaan musiikin 
ja virsien avulla. Jokaisella on kuitenkin 
oma käsitys siitä, mitä pitää virtenä, Sal-
minen kertoo.

Suomen Lähetysseurassa aktiivisesti toimi-
va nuori musiikintekijä on säveltänyt kym-
meniä lauluja, joista suurimman osan hän 
luokittelee virsien sijaan hengellisiksi. 

Yhteislaulua minä-muodossa

Vaikka virsien määritellään olevan yhteis-
lauluja, joiden avulla saavutetaan seurakun-
nan yhteys, yhä useampi lauluntekijöistä kir-
joittaa ne minä-muotoon. 

Kohti Sinua 

san. Jutta Salminen

1. Vaikken itse osaa oikein pyytää, 

silti tiedät aina parhaiten, 

mitä milloinkin mä olen vailla,

miksi askeleissani taas harhailen.

 Siksi, Jeesus, kuljeta nyt kohti Sinua,

 kun en itse osaa rukoilla.

2. Vaikka tiedän, olet aina läsnä, 

etkä hylkää koskaan omaasi, 

jostain syystä vaikeaa on luottaa.

Epäusko hiipii hiljaa mieleeni.

 Siksi, Jeesus, kuljeta nyt kohti Sinua,

 kun en itse jaksa uskoa.

3. Vaikka tahtoisin vain hyvää tehdä,

lähimmäistä auttaa, rakastaa, 

pahaa saavat käteni taas aikaan.

Syntiin sorrun ihmisenä uudestaan.

 Siksi, Jeesus, kuljeta nyt kohti Sinua,

 kun en osaa jakaa rakkautta.

4. Tahtoisin niin käytössäsi olla,

loistaa valoasi maailmaan,

mutta joskus vaikeaa on löytää

paikkaa, jolla ryhtyisin palvelemaan.

 Siksi, Jeesus, kuljeta nyt kohti Sinua,

 kun en tehtävääni tunnista.

 Siksi, Jeesus, kuljeta nyt kohti Sinua,

 pue kirkkauteesi, puhdista.

tulevaisuuden ääni 

V irret ja veisut ovat nykyisin muotia. 
Paitsi että seurakuntalaisia kutsutaan 
ympäri maan erilaisiin virsi-iltoihin, 

myös levymarkkinoille pukkaa uusia tulkin-
toja hengellisistä klassikoista. Eturivin nuori-
somuusikot tekivät yhteiskokoelman tutuis-
ta rippikoululauluista ja myös gospelin taita-
jat ovat koonneet voimansa yhteislevyille. Uu-
sin levyttäjä on Samuli Edelmann, jonka Vir-
siä-levy menestyy parhaillaan Suomen myy-
dyimpien listalla. 

Myös pohjoisilla lakeuksilla on otettu vir-
sien uudesta tulemisesta kaikki irti. Marras-
kuun alussa oululaisessa Karjasillan kirkossa 
järjestettiin yhteislaulutilaisuus, jossa liki 
neljäsataa laulajaa siirtyi levyttäneiksi taitei-
lijoiksi. Tilaisuudesta tehty äänite ilmestyy 
vielä joulumarkkinoille.

Kun virsistä tulee yhä enemmän osa kan-
salaisten jokapäiväistä elämää, nousevat esiin 
myös paineet päivittää virallisen, 20 vuotta 
sitten uudistetun, lauluopuksen sisältöä. 

Mikä on virsi ja mikä ei

Lokakuussa Oulussa järjestetyillä juma-
lanpalveluselämän neuvottelupäivillä mie-
tittiin myös virren rajoja. Mikä on virsi ja 
mikä ei?

Onko virressä kerrottava suoranaisesti 
tunnustuksellisesta asiasta? Onko virren 
oltava aina yhteislaulu? Onko duuri vai 
molli oikeampi?

Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän 
ja musiikkitoiminnan työalasihteeri Ulla Tuo-
vinen totesi tilaisuudessa, että keskustelua 
virsien rajoista käydään tasaisin väliajoin. 
Linjaukset virsistä löytyvät kirkkolaista ja 
kirkkojärjestyksestä. 

– Niiden mukaan virsi on hengellinen laulu, 
joka on kirkon opin ja tunnustuksen mukai-
nen. Sen on sovittava liturgiseen yhteyteen, 
eli jumalanpalvelukseen, hän listaa.

Keskustelijoiden joukossa näkemykset 
virsistä vaihtelivat. Joku piti niitä helppoina 

laulaa, toinen taas varsin hankalina, jopa lähes 
mahdottoman laajoina laulaa. Yhteisymmär-
rys vallitsi kuitenkin siitä, että virressä olisi 
sanottava jotain merkityksellistä. Riittääkö 
se, että ilmaisee uskoa tunteiden tasolla, vai 
tulisiko oikean virren ilmaista yhteistä us-
koa? Voiko kirkko ottaa virreksi laulun jota 
ei ole virreksi tarkoitettu?

– Kirkkojärjestystähän voi aina muuttaa. 
On virsiä jotka sopivat jumalanpalvelukseen, 
mutta eivät silti ole liturgisia, Ulla Tuovi-
nen muotoilee. 

laulut aina aikansa lapsia

Kuinka paljon virttä ajatellaan tiettynä lau-
lun lajina, joka pysyy uomassaan? Läntises-
sä naapurimaassamme on melkein saman-
ikäiseen virsikirjaan ehditty tehdä myös pari 
lisäliitettä. Puhtaan yhteislaulun lisäksi joi-
takin kappaleita on jaettu solistisiin osuuk-
siin ja kuoro-osuuksiin. 

ViRREt ovat muutospaineessa

– En ole mikään yhteislaulujen suoltaja, 
vaan olen tehnyt lauluni lähes järjestään mi-
nä-muotoon. En halua vääntää väkisin jotain 
sellaista, jota ei kynästä tule. Muoto voi olla 
kuitenkin puhutteleva myös muille. Matkan 
varrella olen huomannut, että ne kolahtavat 
muillekin, Hämeenlinnasta kotoisin oleva 
muusikko toteaa ja muistelee lämmintä 
vastaanottoa syksyisillä festivaaleilla.

Salminen luonnehtii sävellystensä olevan 
elämän pohdiskelua kristillisestä näkökulmas-
ta. – Voiko realistisesti edes kirjoittaa muuta 
kuin mitä kokee itse, hän huomauttaa.

Vaikka hetket, jolloin omat rajat tulevat 
vastaan, ovat nuoren lauluntekijän mielestä 
parhaita syvimpien tekstien luomiselle, ei vir-
sien tarvitse kummuta aina ahdistuksesta. 

– Onhan meillä paljon kiitos- ja ylistys-
virsiäkin. Ehkä se on kuitenkin ajan ilmiö. 
Ahdistus ja hämmennys tulevat nykyihmi-
selle helpommin lähelle.

Vaihtelua tasapoljentoiseen

Salmisen Kohti Sinua -virttä laulettiin Ou-
lussa myös lokakuussa jumalanpalveluselä-
män neuvottelupäivillä virren rajoja pohti-
neen työpajan aikana. 

Osa pääasiassa pastoreista ja kanttoreista 
koostuneesta työpajan osallistujajoukosta 
piti sitä enemmän veisuna kuin virtenä, 
sillä laulu ei ole niin tasapoljentoinen kuin 
perinteisemmät virret. 

Laulussa todettiin olevan ”ihme harmo-
nia”, jonka puolesta säestyksen todettiin 
olevan haasteellista. Virttä kiiteltiin siitä, 
että se oli sopivan matala laulettavaksi ja 
siinä oli tarttuva kertosäe. 

– En ole ihan yllättynyt, Salminen toteaa 
kuultuaan mietteet. 

– ”Ihme harmonia” -kommentin ottaisin 
jopa kehuna. Oman puumerkin pitää näkyä 
sävelmässä. Virsikirjasta löytyy toki myös 
sellaisia lauluja, jotka ovat ensin olleet vei-
suja, Salminen huomauttaa. 

Veisuvertaus ei kuitenkaan ole kaukaa 
haettu, sillä muutama Jutta Salmisen laulu 
on mukana myös nuorten seurakuntalaisten 
veisukirjassa. Toistaiseksi esiintymiskoke-
musta on kertynyt lähinnä nuorten leireiltä, 
mutta isommat kuuntelijajoukot saattavat 
olla vain ajan kysymys. 

– Ilman muuta tarjoan omia virsiäni mu-
kaan, kun virsikirjaa aletaan uudistaa. 

ElSi HuttunEn

Keskustelussa todettiin, että koska kaikki 
ikäluokat kuuntelevat kevyttä musiikkia, 
se muodostuu helposti sisäänrakennetuksi 
musiikin ”malliksi”. 

Totta on kuitenkin myös, se, että eri ai-
kakausien erilaisiin sävelmiin on jouduttu 
tottumaan aina. 1600-luvun ja 1900-luvun 
virret eroavat toisistaan. 2000-luvun virret 
tekevät vasta tuloaan.   

Oulussa vieraillut säveltäjä-sanoittaja Ile 
Vainio kehotti syyskuisilla Ilon kautta -fes-
tivaaleilla ennakkoluulottomuuteen.

– Virsikirjan virret ovat olleet oman ai-
kansa popkulttuuria. Nyt aika on toinen, ja 
sen pitää näkyä myös virsikirjassa. 

Koska virsille on nyt kysyntää, on ole-
tettavaa, että myös tarjonta kasvaa. On 
perusteltua uskoa, että Suomessa virsikir-
jan uudistamiseen ryhdytään muutaman 
vuoden sisällä. 

ElSi HuttunEn
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M arraskuun 25. päivänä Pyhän 
Tuomaan kirkossa saa lau-
laa. Kauan ja antaumuksel-

la. Puolimaratonin verran.  
Yhteislaulu, Hengellisten laulujen 

puolimaraton alkaa kello 12 Afrik-
kalaisella gospelmessulla ja päättyy 
kello 20 iltahartauteen. 

– Useammalta taholta on tullut 
pyyntö yhteislaulusta, kertoo pastori 
Riikka Honkavaara Tuiran seura-
kunnasta. 

Yhteislauluun kutsutaan eri-ikäisiä 
tekemään ja laulamaan. Puolimara-
tonissa ei lokeroiduta vaan kaikki 
saavat olla yhdessä mukana, jos niin 
vain haluavat.

Yhtenä mössönä tilaisuutta ei kui-
tenkaan vedetä läpi. Tulija voi tul-

Maratonkaupalla yhteislaulua 
Pyhän tuomaan kirkossa

la laulamaan juuri sellaisia lauluja, 
joista tykkää. Eri lauluille on omat 
kellonaikansa. Jokaisen session jäl-
keen huilataan.

– Jotkut ovat sanoneet tulevansa koko 
päiväksi, Honkavaara paljastaa.

Puolimaratonissa lauletaan muun 
muassa vanhoja hengellisiä lauluja ja 
rakkaimpia virsiä, rippileirilauluja ja 
herätysliikkeiden omaa perinnettä.

Lähekkäisinä tunteina esitetään 
samantyylistä musiikkia. Nuoret 
laulavat laulunsa illalla.

Jokaisella tunnilla on joku avitta-
massa yhteislaulua. Kanttoreita ja 
kuoroja on  vedättämässä laulajia.

Lauluja saa toivoa etukäteen. Toi-
veet ja niiden perusteet saatetaan lu-
kea kirkossa ääneen.
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Haukiputaallakin 
virsimaraton

Myös Haukiputaalla järjestetään mitta-
va virsitapahtuma, peräti kokomara-

ton. Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 
pidetään ensi viikolla virsimaraton, jossa 
lauletaan läpi koko virsikirja. Läpilaulan-
ta alkaa tiistaina 27.11. klo 19 ja se päättyy 
vajaan kahden vuorokauden kuluttua tors-
taina 29.11. noin klo 17. 

Virsilaulun johtamisesta vastaavat oman 
seurakunnan kanttorien lisäksi muutama 
naapuriseurakunnan kanttori ja Oulun 
seudun AMK:n kanttoriopiskelijat. Laulajia 
yön hiljaisiin tunteihin on värvätty paikal-
lisista kuoroista. 

Virsiä laulamaan odotetaan päiväsaikaan 
myös paljon koululaisia. Virsimaratoniin voi 
kuka tahansa tulla paikalle milloin vain ja 
olla sen aikaa kuin hyväksi näkee. Marato-
nin vastuuhenkilö kanttori Hannu Niemelä 
odottaa laulamaan virren ystäviä myös paljon 
Haukiputaan naapuriseurakunnista.

Nykyisen virsikirjan käyttöönotosta tulee 
tasan 20 vuotta juuri 29.11. ja Haukiputaalla 
tätä halutaan juhlia virsimaratonilla.

Yhteislaulutilaisuus on tuomiosun-
nuntaina, jolloin juhlitaan Kristuksen 
kuninkuutta.

– Tämä on vastaveto: yleisesti ele-
tään jo joulua, mutta adventti on 
vasta seuraavana sunnuntaina. Joulu 
syödään jo etukäteen, Honkavaara 
harmittelee. 

Puolimaraton? Miksei saman tien 
kokomaraton?

– Puolimaraton riittää näin pimeänä 
aikana, Honkavaara kuittaa.

Pientä purtavaa on tarjolla koko 
päivän ajan pientä maksua vastaan. 
Välillä syödään keittolounas.

PEKKA HElin

tuleva musiikinopettaja Jutta Salminen kirjoittaa syvällisimmät tekstinsä hetkinä, jolloin omat rajat tulevat vastaan.
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K irkkovuoden sanoma on rikas ja syvällinen. Joulu, pääsiäinen ja helluntai ovat 
kirkkovuotemme juhlapaaluja, joihin voimme valmistautua. Hätäilemällä ja kiireellä juhlat 
menettävät merkityksensä.

Suosittelen sinulle valmistautumista tulevaan jouluun. Saamme lähteä yhdessä liikkeelle. Matka 
kestää neljä viikkoa. Lähtöpaalu on ensimmäinen adventtisunnuntai ja maalipaalu neljännen advent-
tisunnuntain jälkeen tuleva joulu.

Matka on odotusta ja valmistautumista. Viikon kuluttua alkaa yhteinen matkamme. Tervetuloa 
kaikki yhdessä suurella joukolla matkalle! Mitä enemmän meitä on mukana, sitä onnistuneempi on 
matkamme. Matkavarustukseksi saamme ottaa kaikki lapsen mielen, sillä sanoohan joulun Herra, että 
Jumalan valtakunta on juuri lasten kaltaisten.

Matkalla voi olla vaikeuksiakin, mutta perillä maalipaalun saavuttaessamme meitä odottaa juhlan 
varsinainen sisältö: ilo, rauha ja valo.

Adventti, yhteinen matkamme jouluun tarjoaa meille lukuisia tilaisuuksia seurakunnassamme. 
Aidoimpana koemme joulun odotuksen ja siihen valmistautumisen tunnelman, kun lapset, nuoret 
ja vanhemmat kokoonnumme yhdessä joulun sanoman äärelle Jumalan sanan kuulemiseen ja 
laulamaan rakkaita joululauluja.

Unohtumattomiksi hetkiksi jäävät myös kodeissamme lauletut joululaulut ja kokoontuminen 
perheittäin jouluevankeliumin sanoman äärelle. Vanhempina meidän kannattaa siirtää joulun 
pysyviä perinteitä lapsillemme. Ne kantavat meitä kristillisinä arvoina sukupolvesta toiseen.

Maailma, missä elämme, sammuttaa usein mielistämme joulun lapsen tuoman ilon, rauhan 
ja valon. Synnin ja pahuuden voimat saavat paljon aikaan joulun sanoman vastakohtia: 
surua, rauhattomuutta ja pimeyttä. Juuri tällaiseen maailmaan syntyi joulun lapsi. Hän tuo 
Jumalan valtakunnan hyvinä terveisinä sydämiimme ilon, rauhan ja valon. Kaikki nämä hyvät 
lahjat ovat alkavana adventtina ja tulevana jouluna Kristuksen evankeliumissa. Usko syntien 
anteeksiantamukseen tuo sydämiimme joulun lapsen lahjoittaman ilon, rauhan ja valon. Hän 
Kristus antaa meille tulevaisuuden ja iankaikkisen elämän toivon.

Tahdon omasta ja Haukiputaan seurakunnan puolesta kiittää kaikkia seurakuntalaisia kuluneesta 
vuodesta. Jumalan siunaamaa yhteistä matkaa jouluun! Joulun Herra olkoon teidän kanssanne! Hän 
on myös lähellä teitä, jotka vietätte ensimmäistä joulua rakkaiden poisnukkuneiden muiston äärellä.

Tästä lehdestä voitte seurata Haukiputaan seurakunnan adventin ja jouluajan sekä muita 
tapahtumia. Olette sydämellisesti tervetulleita seurakunnan tilaisuuksiin.

JAAKKO KAltAKARi
KiRKKOHERRA

Matka kohti ilon, rauhan ja valon juhlaa

Haukiputaan joulunavaus 22.11. alkaen 
kello 16 Haukiputaan kunnanviraston edes-
sä, mukana myös seurakunnan Lapsikuoro, 
avauspuhe kirkkoherra Jaakko Kaltakari.

Messu kirkossa su 25.11. kello 10, liturgia 
Kaltakari, saarna Siljander, kanttorina Nie-
melä. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit srk-keskuksessa.

Sanajumalanpalvelus srk-kodissa su 25.11. 
kello 18. Siljander, kanttorina Niemelä, Trio 
Kotikutoiset.

Rantapohjan seurakuntien yhteinen omaishoi-
tajien kirkkopyhä Kiimingissä su 25.11. al-
kaen messulla kirkossa, jonka jälkeen ruo-
kailu ja yhteinen päivähetki seurakuntakes-
kuksessa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Helena Seppänen p. 040 59819316.

Virsimaraton srk-keskuksessa ti 27.11. kel-
lo 19 – to 29.11. noin kello 17. Laulamme 
virsikirjan läpi yhtäjaksoisesti. Tarjoilua lä-
hetystyön hyväksi.

Diakonia- ja lähetystyön adventtimyyjäi-
set Kellon srk-kodissa la 1.12. kello 10–12. 
Myytävänä lanttu- ja porkkanalaatikoita, 
leivonnaisia, riisipuuroa omiin astioihin, 
käsitöitä, arpoja ym. Kahviossa voit nauttia 
pientä maksua vastaan riisipuuroa ja sop-
paa tai pullakahvit.

Baritoni Jorma Hynnisen ja urkutaiteili-
ja Kalevi Kiviniemen isänmaallinen jou-
lukonsertti srk-keskuksessa la 1.12. kello 
19.  Liput 10 euroa; lipunmyynti kirkko-
herranvirastossa ja kukkakauppa Kissan-
kellossa Kellon Liikekeskuksessa. Ei puhe-
linvarauksia.

Perhekirkko kirkossa su 2.12. kello 10, litur-
gia Siljander, saarna Heinonen, kanttorina 
Pohjola, seurakunnan Lapsikuoro. 

Kehitysvammaisten ja heidän läheistensä 
adventtikirkkohetki kirkossa su 2.12. kel-
lo 13, jonka jälkeen kirkkokahvit seurakun-
takeskuksessa.

Adventtivesper srk-keskuksessa su 2.12. kello 
18. Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu, johtaa 
Hannu Niemelä, urut Minna Pohjola. Ko-
lehti Vienan-Karjalan joulukeräykseen.

Sanajumalanpalvelus kirkossa itsenäisyys-
päivänä 6.12. kello 11 (huom. aika), liturgia 
Nevala, saarna Kaltakari, kanttorina Niemelä, 
Haukiputaan Mieskuoro. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen seppeleen lasku sankarihaudoilla 
sekä kahvitarjoilu ja itsenäisyyspäivän juhla 
srk-keskuksessa kello 13 (huom. aika). 

Messu kirkossa su 9.12. kello 10, litur-
gia Nevala, saarna Vähäkangas, kanttori-
na Pohjola.

Sanajumalanpalvelus Martinniemen srk-
kodissa su 9.12. kello 12, Heinonen, kant-
torina Pohjola. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit.

Kauneimmat Joululaulut srk-keskuksessa 
su 9.12. kello 18, Helena Ylimaula, kantto-
rina Niemelä.

Diakonia- ja lähetysvapaaehtoisten jou-
lujuhla Jäälin seurakuntakodissa ma 10.12. 
kello 18 yhdessä Kiimingin vapaaehtois-
ten kanssa. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set 3.12. mennessä: Helena Seppänen p. 
040 5819 316. 

Piparkakkutalkoot Simppulanmäen palvelu-
talossa sekä hoiva- ja vuodeosastoilla ti 11.12. 
kello 13. Vapaaehtoisia tarvitaan. Ilmoittau-
tumiset 7.12. mennessä diakoniatoimistoon 
perjantaisin kello 9–11 puh. 5472 636 tai He-
lena Seppäselle p. 040 59819316.

Martinniemeläisten puuroilta Martinnie-
men srk-kodissa ti 11.12. kello 17–19.

Jouluinen ilta kehitysvammaisille ja heidän 
läheisilleen srk-keskuksessa ti 11.12. kello 
18. Kahvitarjoilu, jouluista ohjelmaa. 2 eu-
ron pikkupaketti mukaan. Tervetuloa!

Urkuvartti srk-keskuksessa ke 12.12. kello 12.15–
12.30, Hannu Niemelä. Vapaa pääsy.

Joulun ajan tapahtumat Haukiputaan    seurakunnassa 2007
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Suomen Lähetysseura aloitti Kauneim-
mat joululaulut -tilaisuudet vuonna 
1973. Alkuidea oli "pienen Kauneim-

mat joululaulut -illan" järjestäminen. Lähe-
tysseuran musiikkisihteeri Martti Kauppi-
nen ja kanttori Matti Heroja suunnittelivat 
tapahtumaa yhdessä. 

Tilaisuudet saivat pian valtakunnal-
lisen, lähetystyöhön nivotun luonteen. 
Tavoitteena oli, että kaikissa Suomen seura-
kunnissa järjestettäisiin Kauneimmat joulu-
laulut kirkkovuoden hiljaisimpana sunnun-
taina, kolmantena adventtina. Ohjelman 

pääsisällöksi tuli seurakunnan yhteislaulu. 
Tapahtumaa varten painettiin erillinen lau-
luvihko, jotta kaikkien olisi helppo osallistua. 
Tilaisuudessa kerättiin kolehti lähetystyölle. 
Ensimmäisellä kerralla mukaan ilmoittautui 
140 seurakuntaa.

Nykyisin Kauneimmat joululaulut -tilai-
suuksista on muodostunut seurakuntien 
suosituin musiikkitapahtuma. Lähes jokaisen 
seurakunnan jouluun kuuluu ainakin yksi 
Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Joissakin 
seurakunnissa joululaulut kaikuvat adven-
tista loppiaiseen. 

Suomen lähetysseuran kädenojennus seurakunnil le

Kauneimmat joululaulut 
tukee lähetystyötä

lähetystyön Joulumyyjäiset 
ke 5.12. kello 10–15 S-market Reimarin aulassa. Myytävänä käsitöitä sekä 

jouluisia leivonnaisia ja laatikoita.

lähetystyön loppiaisjuhla 
6.1. messun jälkeen seurakuntakeskuksessa.  TT, Oulun yliopistopappi Ari 
Savuoja puhuu Jumalan ihmeistä. Vieraana myös Kiimingin lähetysystäviä.

lähetystyön piirit ja ryhmät keväällä 2008
Kirkonkylän lähetyspiiri (toimintaa, lauluja, rukousta ja kahvit) kokoontuu 

joka toinen tiistai klo 13 pienryhmätilassa.
Hengellisen paaston ryhmä alkaa viikolla 8 ja kokoontuu neljä kertaa. 

liEKKi PAlAA -musikaali Haukiputaalla!
Toimintakeskus Jatulissa perjantaina 12.9.2008

Päivänäytös opiskelijoille kello 12 ja iltanäytös kello 18. (Tiedustelut Helena 
Ylimaula, puh. 040 5014764, helena.ylimaula@evl.fi)

Liekki palaa on Liekit-musikaalin (esitetty 1980-luvulla) inspiroimana syntynyt 
musikaali kutsusta, valinnoista ja lähtemisestä. Lähetyksen teemaa käsitellään 
nykypäivän nuorten näkökulmasta tämän päivän musiikin keinoin. Maailman 
on monella tapaa muuttunut, mutta kaksituhatta vuotta vanha kutsu on sama, 
haaste on sama ja liekki on sama.

Musikaalin tekijät ovat näyttämötaiteen ammattilaisia ja lavalla nähdään se-
kä musiikkiteatterin ammattilaisia että pitkään harrastaneita nuoria esiintyjiä. 
Musikaali on toteutettu yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Antti Sevanto, Sävellys: Jokke Seppälä ja Lasse Sakara, 
Sovitus: Petri Matara , Laulujen sanat: Sami Joensuu, Koreografia: Titta Tunk-
kari, Pääroolissa: Marika Westerling

Vuosittain näihin tilaisuuksiin osallistuu 
noin miljoona suomalaista. Perinne on le-
vinnyt myös ulkosuomalaisten keskuuteen. 
Vuonna 2006 lauluvihkoja tilattiin Lähetys-
seurasta yli 40 maahan.

Haukiputaalla laulettu jo 
33 vuotta  

Joulun alla 1974 laulettiin Haukiputaan seu-
rakunnassa ensimmäiset Kauneimmat jou-
lulaulut. Silloinen kirkkoherra Timo Hol-
ma muistaa, että kirkko oli jo ensimmäisel-
lä kerralla aivan täynnä.   

– Ja hyvin pian jouduttiin pitämään tilai-
suuksia eri puolilla pitäjää. Seurakuntataloja-
han ei silloin ollut, mutta koulujen juhlasalit 
olivat käytössä, Holma muistelee. 

– Taisi olla ensimmäiset laulut, josta on 
jäänyt hauska muisto. Kesken tilaisuuden 
kuului pienen pojan kirkas ääni: ”Äiti, mil-
loin tämä marketti menee kiinni?”, Timo 
Holma naurahtaa.

Enkelten laulua

Lastenhoitajana elämäntyönsä tehnyt Bri-
ta Kinnunen muistelee osallistuneensa Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuuksiin 1980-lu-
vun alusta säännöllisesti. Hän on säilyttä-
nyt kaikki lauluvihkotkin. 

– Olimme lasten kanssa päiväkodissa lau-
laneet joululauluja, mutta kun ensimmäisen 
kerran kuulin kuoron laulavan Enkeli tai-
vaan, se oli pyhä kokemus. Laulu vei minut 
kauas Betlehemiin ja paimenten kedolle. 
Silloin tajusin lähetystehtävänkin uudella 
tavalla. Enkelit lauloivat paimenille, jotka 
lähtivät viemään ilosanomaa Vapahtajan 
syntymästä. Olen usein palannut tuohon 
kokemukseen.

Enkeli taivaan -laulu onkin Brita Kinnu-
sen ehdoton suosikkilaulu. Toinen laulu, 
mistä hän pitää paljon on On Jouluyö, sen 
hiljaisuutta yksin kuuntelen. 

– Nautin joulun pyhästä hiljaisuudesta. 
Aattona olen perheen kanssa, mutta muuten 
vietän joulun yksin, hän tuumii.

Sittemmin Brita Kinnunen liittyi kirkko-

Kauneimmat Joululaulut Kellon srk-kodis-
sa ke 12.12. kello 19, Sarkkinen, kanttori-
na Niemelä, mukana Seniorikuoro. Kellon 
Marttojen järjestämä kahvitarjoilu.

Messu kirkossa su 16.12. kello 10, litur-
gia Kaltakari, saarna Sarkkinen, kanttori-
na Niemelä.

Vanhemman väen joulujuhla su 16.12. al-
kaen kello 10 messulla kirkossa, jonka jäl-
keen ohjelmallinen puurojuhla seurakun-
takeskuksessa. Juhlaan on mahdollista saa-
da ilmainen kuljetus soittamalla diakonia-
toimistoon perjantaisin kello 9–11 puh. 
5472 636.

Kauneimmat Joululaulut kirkossa su 16.12. 
kello 17,Vähäkangas, kanttorina Pohjola, 
mukana seurakunnan Lapsikuoro. Tulkkaus 
viittomakielelle. Erityisesti lapsiperheille.

Kauneimmat Joululaulut kirkossa su 16.12. 
kello 19, Kaltakari, kanttorina Niemelä.

Vähävaraisten jouluateria srk-keskukses-
sa ti 18.12. kello 15–17. Ilmoittautuminen 
12.12. mennessä itsepalvelukirppiksen kas-
salle (Herralantie 2), puh. 040 528 7419 tai 
040 528 7418.

Kauneimmat Joululaulut Martinniemen 
srk-kodissa ti 18.12. kello 19, Siljander, 
kanttorina Pohjola, mukana Haukiputaan 
Mieskuoro.

Urkuvartti srk-keskuksessa ke 19.12. kello 
12.15–12.30, Raakel Pöyhtäri. Vapaa pääsy.

Kauneimmat Joululaulut Takkurannan kou-
lulla ke 19.12. kello 18, Heinonen, kanttori-
na Pohjola, mukana Perjantaikuoro.

Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun jou-
lumusiikkia kynttilänvalossa srk-keskuk-
sessa to 20.12. kello 19 ja 21. Ensimmäisen 
tilaisuuden ajaksi lastenhoito on järjestet-
ty Vakkurilassa.

Sanajumalanpalvelus kirkossa su 23.12. 
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kello 10, liturgia Vähäkangas, saarna Kal-
takari, kanttorina Niemelä.

Kauneimmat Joululaulut kirkossa su 23.12. 
kello 17, Nevala, kanttorina Niemelä.

Jouluaaton perhejumalanpalvelus kirkos-
sa 24.12. kello 14, Vähäkangas, kanttorina 
Pohjola, seurakunnan Lapsikuoro.

Jouluaaton hartaus kirkossa 24.12. kello 16, 
Sarkkinen, kanttorina Niemelä, Haukipu-
taan Mieskuoro.

Jouluyön hartaus kirkossa 24.12. kello 23, 
Siljander, kanttorina Niemelä, kirkkokuo-
ro Haukiputaan Laulu.

Sanajumalanpalvelus kirkossa joulupäi-
vänä 25.12. kello 7, Heinonen, kanttori-
na Pohjola.

Messu kirkossa tapaninpäivänä 26.12. klo 
10, liturgia Sarkkinen, saarna Nevala, kant-
torina Niemelä.

Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus Kel-
lon srk-kodissa 26.12. kello 18, Vähäkan-
gas, kanttorina Pohjola, mukana Perjan-
taikuoro.

Sanajumalanpalvelus kirkossa su 30.12. 
kello 10, liturgia Kaltakari, saarna Siljan-
der, kanttorina Pohjola.

Uudenvuoden aaton hartaus kirkossa 31.12. 
klo 22, Kaltakari, kanttorina Pohjola. 

Uudenvuoden päivän messu kirkossa 1.1. 
kello 10, liturgia Nevala, saarna Sarkkinen, 
kanttorina Pohjola.

Messu kirkossa loppiaisena 6.1. kello 10, li-
turgia Sarkkinen, saarna Ari Savuoja, kant-
torina Pohjola. Lähetyksen kirkkopyhä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja lä-
hetyspyhän juhla srk-keskuksessa.

Joulun ajan tilaisuuksissa suositellaan käy-
tettäväksi myös kunnanviraston parkki-
paikkaa.

kuoroon ja kertoo joskus olleen vaikea laulaa, 
kun laulujen sanoma tuli niin kohti. 

– Lähetystyö on lähellä sydäntä ja ym-
märsin, että kuorossa voin itse olla viemässä 
evankeliumia omalla pienellä paikallani. 

– Minua koskettaa myös ajatus, että ympä-
ri maailmaa lauletaan näitä samoja lauluja, 
joita mekin täällä laulamme. Lähetit laulavat 
työalueillaan ja lähetystyön tuloksena syn-
tyneissä seurakunnissa lauletaan ja monissa 
maissa, missä on ulkosuomalaistyötä, Brita 
Kinnunen miettii.

Brita Kinnunen sanoo iloitsevansa sii-
tä, että kokonaiset perheet kokoontuvat 
kirkkoon joulun alla ja laulavat sydämensä 
kyllyydestä. – Näen, että aikuiset ja lapset 
laulavat niin, että silmät säihkyvät. Minäkin 
odotan, että pääsen perheeni kanssa laula-
maan kirkkoon. 

– Minulle joulu alkaa vasta Kauneim-
mista joululauluista eli aikaisintaan toisena 
adventtina. En halua antaa itselleni lupaa 
ajatella joulua vielä marraskuun puolivä-
lissä, jolloin kaupallinen joulu aloitetaan, 
tunnustaa Brita Kinnunen.

HElEnA YliMAulA
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Brita Kinnusen joulu alkaa Kauneimmista 
joululauluista.
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DiAKOniAtYÖntEKiJÖiDEn 
VAStAAnOttO

NUORTEN JOULUN 
ODOTUS JUHLA
Odotamme yhdessä joulun tu-
loa perjantaina 7.12. kello 18–
21 Vakkurilassa. Luvassa on 
musiikkia, hyvää suuhunpan-
tavaa, pelejä, puhetta ja pori-
naa. Tervetuloa!

K-16 TYTTÖLEIRI
15.–16.12. Isollaniemellä. Hin-
ta 10 euroa. Leirillä on vie-
lä muutama vapaa paikka! Il-
moittaudu Ullalle tai Tarjalle 
28.11. mennessä.

ISOSKOULUTUS
Ilmoittautuminen isoskoulu-
tuksen ensimmäiseen osaan 
perjantaihin 14.12. mennessä. 
Ilmoittaudu Ullalle tai Pekalle 
sähköpostilla tai tekstiviestillä! 
Koulutuksen ensimmäinen ko-
koontuminen on 26.1.2008.

VUODEN 2008 
VIIKKOTOIMINTA
Maanantaisin Gospel-bändin 
harjoitukset Vakkurilla kello 
18 eteenpäin. Mukaan mahtuu 
vuoden vaihteen jälkeen uusia 
soittajia.

– Niin, meitä on tässä tällainen vä-
hän vanhempi ja nuorempi, mut-
ta molemmat yhtä uusia, nauraa 
Haukiputaan seurakunnan tuore 
diakonissa Seija Lomma. Toinen 
tuore kasvo seurakunnassa on pas-
tori Juha Sarkkinen. 

– Minä sitten puolestani olen 
koko hiippakunnan nuorin pappi, 
21-vuotias Sarkkinen lisää ujosti 
hymyillen.

Molemmilla on töitä takana kol-
misen viikkoa. Vastaanotto Hau-
kiputaalla on ollut tulokkaiden 
mielestä todella lämmin. 

– Yhtenä aamuna saimme oi-
kein ruusut, ja se on ensimmäinen 
kerta minun elämässäni, Lomma 
toteaa. 

Työyhteisö on molempien mie-
lestä hyvä. Parasta on, että uudes-
ta työyhteisöstä puuttuu sisäinen 
vääntö. 

– Nuorten pappien keskuudessa 
kuulee usein melkoisia kauhutari-
noita seurakunnista. Tämä on ollut 
pelkästään positiivinen kokemus, 
Sarkkinen selventää.

Molempien tie Haukiputaalle 
on ollut sattuman kauppaa – ehkä 
jopa johdatusta.

– Olen kotoisin Tampereelta, 
mutta olen asunut Ylitorniolla 27 
vuotta ja tehnyt pitkän päivätyön 
kaupallisella alalla. Diakonia on ol-
lut kuitenkin nuoruuden unelma, 
kutsumus työhön tuli jo silloin, 
kolmen lapsen äiti kertoo. 

Hyppy unelman perässä

Ylitorniolla ei kuitenkaan ollut mah-
dollisuuksia opiskella alaa.  

– Kun lapset sitten olivat isoja, 
niin aloitin opinnot. Nuorimmai-

Seija ja Juha tulivat taloon
nen oli silloin 16-vuotias, ja hän 
kannusti kovasti minua toteutta-
maan unelmani.

Hyppäys vakituisesta työsuhteesta 
opiskelijaksi ja sitten uusien töiden 
etsintään kypsemmällä iällä vaatii 
uskallusta. 

– Monesti se on itsestäkin tuntu-
nut aika rohkealta ja pelottanutkin 
on hetkittäin, tuore diakoniatyön-
tekijä tunnustaa.

Töitä tuli haettua pitkin Suomea, 
mutta Oulun seutu oli mielessä ko-
ko ajan potentiaalisena paikkana. 
– Tyttäreni asuu perheineen Ou-
lussa, ja se oli sellainen magneetti, 
mummo tunnustaa. 

Haukiputaalla toimii tällä het-
kellä kolme diakoniatyöntekijää, 
vuoden alusta alkaen neljä. Lom-
ma itse on opintovapaan sijaisena 
elokuun loppuun saakka. Kasva-
vassa kunnassa riittää haasteita 
diakoniapuolelle. 

– Minulle tämä paikka sopi täy-
dellisesti, sillä vastuualueeni ovat 
vammaistyö, mielenterveystyö ja 
päihdetyö. Niistä minulla on ko-
kemuksia myös koulutukseen kuu-
luneelta harjoitteluajalta, keväällä 
2006 diakonissaksi valmistunut 
Lomma kertoo. 

Myöhemmin maailmalle

Joensuussa teologiaa opiskellut Ju-
ha Sarkkinen valmistui teologian 
maisteriksi tänä syksynä 3,5 vuo-
den rutistuksen jälkeen. 

Oulusta kotoisin oleva nuori mies 
vaikuttaa aikaansaavalta, sillä hän 
ehti opiskeluaikanaan käydä armei-
jan, jossa toimi sotilaspastorina ja 
olla puoli vuotta vaihto-opiskeli-
jana Kiinassa kieleen ja kulttuuriin 

tutustumassa. 
– Minulla on hyvin selkeä lähe-

tyskutsu ja lähden varmasti lähe-
tystyöhön, kun Jumala alkaa kut-
sua. Olen ollut nuorempana myös 
Afrikassa muutaman viikon Tuiran 
seurakuntalaisten kanssa. Sen jäl-
keen rukoilin Jumalalta, että hän 
lähettäisi minut sinne uudestaan, 
Sarkkinen muistelee.

Sitä ennen työsarkaa riittää ko-
timaassa. Lomma ja perhetyöstä 
vastaava Sarkkinen ovat ehtineet 
käydä yhdessä kotikäynneillä. 

– Työ on meille molemmille uut-
ta, mutta ihmisiä tavatessa jännitys 
unohtuu, kun huomaa tekevänsä 
juuri sitä omaa työtä, jonka osaa ja 

josta tykkää, molemmat kertovat 
yhdestä suusta.

Juttuseuraa pastorille
Historiallisen nuori pastori on otet-
tu hyvin vastaan.

– Eilen oli ensimmäinen kaste-
tilaisuus. Onhan se vähän hassua, 
kun ihmiset kysyvät, montako 
vuotta olen ollut pappina, ja vastaus 
on, että pari viikkoa. Ei se onneksi 
tuntunut pelottavan vanhempia, 
pastori toteaa hymyillen. 

Raamattupiirissäkin ikävuosiltaan 
huomattavasti vanhemmat herrat 
ovat ottaneet nuoren pastorin in-
nostuneesti vastaan – jopa pienen 

vitsailun kera. 
Sarkkisen mielestä työn suurin 

haaste on yhteyden luominen seu-
rakuntalaisiin. 

– Kontaktien saaminen seura-
kunnan aktiivien ulkopuolelle on 
aika vaikeaa. Toivon, että hau-
kiputaalaiset tulisivat rohkeasti 
juttelemaan. 

– Itse olin nuorena isossa seura-
kunnassa, jossa pappi saattoi jäädä 
kaukaiseksi. Täällä niin ei tarvitse 
olla. Voi olla, että lähdemme myös 
kutsumaan ihmisiä joulukirkkoon 
kadulta saakka, pastori lupailee. 

ElSi HuttunEn 

Haukiputaalle kotiutuneet diakonissa Seija lomma ja pastori Juha Sarkkinen haluavat tutustua mahdollisim-
man moneen seurakuntalaiseen. Joulunalusaika tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. 

Keskiviikkoisin Avoimet ovet 
Kellon seurakuntakodilla klo 
18–20.

Torstaisin Avoimet ovet Vak-
kurilassa kello 17.30–19.30 ja 
Martinniemessä kello 18–20.

Perjantain nuorten illat Isolla-
niemellä
1.2., 6.3. ja 9.5 kello 18–21

Perjantain Gospel-illat Vak-
kurilassa
18.1., 22.2., 28.3., 25.4. ja 23.5.  

NUISKU-KURSSI
Nuisku on nuorten ihmissuh-
detaitojen kurssi, jossa opetel-
laan kuuntelemaan, antamaan 
palautetta, tunteiden tunnis-
tamista ja niistä kertomista se-
kä paljon muuta ihmissuhtei-
siin ja vuorovaikutukseen liit-
tyvää. Mukaan mahtuu 12 en-
simmäistä. 
Kurssin kokoontumiset: 
tiistaina 26.2. kello 18–20 
Wirkkulassa 
Nuisku-leiri Isollaniemellä 6.–
9.3.2008 (hiihtolomaviikko)
Todistustenjako ja viimeinen 
kokoontuminen 29.3. 
Ilmoittautumiset 22.2.2008 
mennessä Katrille tai Tarjalle.

TYTTÖJEN PÄIVÄ
Lauantaina 19.1. Isollaniemel-
lä alkaen kello 12. Ilmoittaudu 
Tarjalle tai Katrille 17.1. men-
nessä. 

NIMIKILPAILU
Keksi Haukiputaan seurakun-
nan nuorisotyön nettisivuille 
hyvä osoite. Parhaan osoitteen 
keksinyt, voittaa ilmaisen osal-
listumisen kevään nuorten lei-
rille (arvo 10 euroa) sekä kun-
nian olla ensimmäisenä nettisi-
vujen kuukauden nuori!
Ehdotuksesi voit lähettää eh-
dotuksesi Katrille tekstiviestillä 
tai sähköpostilla.

Yhteystietoja:
Tarja Kainulainen 040 8245861
Katri Haapakorva 045 6576122
Ulla Nyyssönen 0400 766603
Pekka Rintamäki 040 543 6960
Martti Heinonen 040 5812546

sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evl.fi

tOiMintAA nuORillE

Avustusasioissa ajanvaraus 
perjantaisin kello 9–11 
puhelimitse 
(08) 5472 636 tai käymällä paikan pääl-
lä os. Kirkkotie 10, diakoniatoimisto.  
Muissa asioissa yhteys suoraan 
oman alueen työntekijään. 

HAUKIPUTAAN 
POHJOINEN ALUE
(Kiiminkijoen pohjoispuoli 
lukuun ottamatta 
Niemeläntörmää) 
Diakonissa Laila Rantakokko 
puh. 040 8668 319 
sähköposti laila.rantakokko@evl.fi
vastuu lähimmäispalvelu- ja 
perhetyöstä sekä työttömien 
parissa tehtävästä työstä

HAUKIPUTAAN 
KESKUSTAN ALUE
(Kiiminkijoen eteläpuoli 
Säästökuopan seutuun saakka 
sekä Niemeläntörmä) 
vs. diakonissa Seija Lomma 
puh. 040 5898 362 
sähköposti seija.lomma@evl.fi 
vastuu vammais-, päihde- ja 
mielenterveystyöstä

HAUKIPUTAAN 
ETELÄINEN ALUE
(Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja 
Kalimenkylä ) 
Diakoniatyöntekijä Helena Sep-
pänen 
puh. 040 5819 316 
sähköposti helena.seppanen@evl.fi 
vastaava diakoniatyöntekijä 
vastuu vanhustyöstä ja omaishoi-
tajien parissa tehtävästä työstä
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Kevätkaudella 2008 kerhot alkavat viikolla 2, hiihtolomaviikolla 
10 ja Pääsiäisen hiljaisella viikolla ei ole kerhoja (viikko 12). 
Viimeinen kerho on viikolla 17. Kerhoihin ilmoittaudutaan 
paikan päällä kerhonohjaajille. Kerhoihin voi osallistua kesken 
toimintakauden.

Tyttökerhoista vastaa nuorisotyönohjaaja
Ulla Nyyssönen p. 0400 766 603, 5471362.  
Poikakerhoista vastaa nuorisotyönohjaaja 
Pekka Rintamäki p. 040 5436 960, 5471362.

Varhaisnuorten toimintapäivä on Kiimingissä 15.3.2008. 
Tapahtumasta jaetaan erillinen esite.

Poikakerhot   
Aseman koululla
7–12 v. keskiviikkoisin kello 17–18 liikuntakerho
Jokikylän koululla
7–12 v. keskiviikkoisin kello 17–18.30 liikuntakerho
Keiskan koululla
7–12 v. tiistaisin kello 17–18 .30 liikuntakerho
Kellon srk-koti
7–9 v. maanantaisin kello 17–18.30 kokkikerho
10–12 v. torstaisin kello 17.30–19 kokkikerho
Kirkonkylän koululla
7–12 v. keskiviikkoisin kello 16–17.30 liikuntakerho
Kiviniemen koululla
7–12 v. maanantaisin keklo 15.30 –17 liikuntakerho
Martinniemen koululla
1–6 lk torstaisin kello 17–18.30 liikuntakerho
5–6 lk perjantaisin kello 17–18.30 tyttöjen ja poikien liikuntakerho
Martinniemen srk-koti
7–12 v. maanantaisin kello 17–18.30 kokkikerho
Parkumäen koululla
7–12 v. keskiviikkoisin kello 18–19 tyttöjen ja poikien sekakerho
Santaholman koululla
7–12 v. torstaisin kello 18–19.30 liikuntakerho
Seurakuntakeskus/ Wirkkula
7–12 v. keskiviikkoisin kello 17–18.30 kokkikerho
Takkurannan koululla
7–12 v. torstaisin 16–17.15 liikuntakerho

Tyttökerhot
Aseman koulu
7–12 v. maanantaisin kello 17–18 tyttökerho
Hietalanmäen koululla
7–12 v. perjantaisin kello 17–18 tyttökerho
Jokikylän koululla
7–12 v. tiistaisin kello 17–18 tyttökerho
Keiskan koululla
7–12 v. torstaisin kello 17–18.30 liikuntakerho
Kellon srk-kodilla
1–3 lk maanantaisin kello 16.30–18 kokkikerho
4–6 lk tiistaisin kello 17.30–19 kokkikerho
Kiviniemen koululla
7–12 v. tiistaisin kello 17.30–18.30 tyttökerho
Martinniemen srk-koti
7–12 v. tiistaisin kello 18–19 tyttökerho
7–12 v. keskiviikkoisin kello 17–18.30 kokkikerho
Martinniemen koululla 
5–6 lk perjantaisin kello 17–18.30 tyttöjen ja poikien liikuntakerho
Parkumäen koulu
7–12 v. keskiviikkoisin kello 18–19  tyttöjen ja poikien ekakerho       
Santaholman koululla
7–12 v. tiistaisin kello 18–19 tyttökerho
Wirkkula/Seurakuntakeskus
1–3 lk maanantaisin kello 16.30–18  kokkikerho
4–6 lk tiistaisin kello 17–18.30 kokkikerho
Takkurannan koulu
7–12 v. keskiviikkoisin kello 18–19.30  liikuntakerho 

Varhaisnuorten kerhot

Haukiputaan 
seurakunnan 
musiikkityön syksyä on 
sävyttänyt voimakkaasti 
seurakuntakeskuksen 
uusien urkujen 
käyttöönotto ja 
virsikirjan 20-
vuotisjuhlallisuudet. 
Virsikirjan juhlinta 
jatkuu vielä 
virsimaratonilla. 

V irsimaraton järjestetään en-
si viikolla Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa. Virsi-

kirjan yhtäjaksoinen läpilaulanta 
alkaa tiistaina 27.11. klo 19 ja se 
päättyy vajaan kahden vuorokau-
den kuluttua torstaina 29.11. noin 
klo 17. Nykyisen virsikirjan käyt-
töönotosta tulee tasan 20 vuotta 
juuri 29.11. Virsilaulun johtami-
sesta vastaavat oman seurakun-
nan kanttorien lisäksi muutama 
naapuriseurakunnan kanttori ja 
Oulun seudun AMK:n kanttori-
opiskelijat. Laulajia yön hiljaisiin 
tunteihin on värvätty paikallisista 
kuoroista. Virsiä laulamaan odo-
tetaan myös paljon koululaisia. 
Lähetysväki järjestää maratonin 
ajaksi tarjoilua. Tällainen virsima-
raton on järjestetty Haukiputaal-
la kerran aikaisemmin, nimittäin 
vuoden 2000 syksyllä Kellon seu-
rakuntakodissa.
 
MUITA MUSIIKKITILAISUUKSIA 
SEURAKUNTAKESKUKSESSA
Baritoni Jorma Hynnisen ja ur-
kutaiteilija Kalevi Kiviniemen 
isänmaallinen joulukonsertti on 
seurakuntakeskuksessa lauantaina 
1.12. klo 19. Konsertin ohjelmassa 
on isänmaallisia lauluja ja mm. Si-
beliuksen joululauluja. Kalevi Ki-
viniemi esittää mm. urkuimprovi-
saation Sibeliuksen teemasta. Kon-
sertin liput maksavat 10 euroa, nii-
tä myydään ennakkoon kirkkoher-
ranvirastossa ja kukkakauppa Kis-
sankellossa Kellon Liikekeskukses-
sa. Puhelinvarauksia ei oteta.
 

Adventtivesper on seurakuntakes-
kuksessa sunnuntaina 2.12. klo 18. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu 
esittää Juhani Haapasalon sävel-
tämän adventtivesperin. Kuoroa 
johtaa Hannu Niemelä ja urkuri-
na on Minna Pohjola. Seurakun-

MuSiiKKiA HAuKiPutAAllA 
lOPPuVuOnnA 2007

ta laulaa vesperissä adventtivirsiä 
mm. ”Hoosiannan”. Pappina ti-
laisuudessa on Arto Nevala. Ko-
lehti tulee Vienan-Karjalan jou-
lukeräykseen.
 
Urkuvartit jatkuvat seurakunta-
keskuksessa keskiviikkoisin muu-
taman viikon välein, koska ne on 
otettu hyvin vastaan. Tänä vuon-
na on vielä kaksi urkuvarttia. Kes-
kiviikkona 12.12. klo 12.15–12.30 
soittaa Hannu Niemelä ja 19.12. 
Tuiran kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Urkuvartteihin on vapaa pääsy.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
srk-keskuksessa su 9.12. klo 18, Yli-
maula, kanttorina Niemelä, Kellon 
srk-kodissa ke 12.12. klo 19, Sark-
kinen, kanttorina Niemelä, muka-
na Seniorikuoro. Kellon Marttojen 
järjestämä kahvitarjoilu, kirkossa 
su 16.12. klo 17,Vähäkangas, kant-
torina Pohjola, mukana seurakun-
nan Lapsikuoro. Tulkkaus viitto-
makielelle. Erityisesti lapsiperheil-
le, kirkossa su 16.12. klo 19, Kal-
takari, kanttorina Niemelä, Mar-
tinniemen srk-kodissa ti 18.12. 
klo 19, Siljander, kanttorina Poh-
jola, mukana Haukiputaan Mies-
kuoro, Takkurannan koululla ke 
19.12. klo 18, Heinonen, kanttori-
na Pohjola, mukana Perjantaikuo-
ro ja kirkossa su 23.12. klo 17, Ne-
vala, kanttorina Niemelä. Kaikissa 
tilaisuuksissa runsaasti yhteislau-
lua, kolehti lähetystyölle.
 
Haukiputaan Laulun 
Joulumusiikki-ilta
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
perinteinen Joulumusiikkia kynt-
tilän valossa -konsertti vetää vä-
keä vuosi vuodelta yhä enemmän. 
Kuoro päätti heti viime joulun jäl-
keen, että tulevan joulun alla jär-
jestetään Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa kaksi tilaisuutta. Ne 
ovat torstaina 20.12. klo 19 ja 21. 
Ensimmäisen tilaisuuden ajaksi 
seurakunta järjestää lastenhoidon 
samassa pihapiirissä olevaan Vak-
kurilaan, jotta pienten lasten van-
hemmat voivat rauhassa osallistua 
tilaisuuteen. Hoitoon tulevat lapset 
tulee ilmoittaa Hannu Niemelälle 
sähköpostilla tai tekstiviestillä vii-
meistään ke 19.12. (hannu.nieme-
la@evl.fi), p. 040 5471660).

MUSIIKKIA VUONNA 2008
Urkuvartit jatkuvat
Seurakuntakeskuksen urkuvartit 
jatkuvat tammikuun 2. päivä klo 
12.15 ja niitä pidetään näillä nä-

kymin kahden viikon välein koko 
kevään ajan. Urkureina on omien 
kanttorien lisäksi lähiseurakun-
tien kanttoreita ja Oulun seudun 
AMK:n ja konservatorion opetta-
jia ja opiskelijoita.

Muita musiikkitilaisuuksia 
keväällä 2008
Pohjois-Pohjanmaan kanttori-
en sävelhartaus srk-keskuksessa ti 
15.1. klo 19.
Puhallinorkesteri Viventin konsert-
ti kirkossa su 20.1. klo 18.
Sävelhartaus seurakuntakeskuksessa 
laskiaissunnuntaina 3.2. klo 18.
Mukana mm. Kirkkokuoro Hauki-
putaan Laulu ja urkuri Lauri-Kal-
le Kallunki.

Kuorot ottavat uusia laulajia
tammikuussa.

Haukiputaan seurakunnan 
kuorot aloittavat kevätkauden 

toimintansa tammikuussa 
seuraavasti:

KIRKKOKUORO 
HAUKIPUTAAN LAULU
Harjoitukset torstaisin klo 18.30–
20.30. Kevätkausi alkaa to 10.1. srk-
keskuksessa. Kuoroon otetaan uu-
sia laulajia koelaulun kautta. Tie-
dustelut, kuoronjohtaja Hannu 
Niemelä p. 040 5471 660.

LAPSIKUORO
Harjoitukset torstaisin klo 17–18 
srk-keskuksessa. Kevätkausi alkaa 
to 10.1.  Uusia laulajia otetaan 10. 
ja 17.1. klo 16.30 lähtien. Kuoro 
on tarkoitettu 6–13-vuotiaille ty-
töille ja pojille. Tiedustelut, kuo-
ronjohtaja Minna Pohjola p. 040 
5818 974.

ELÄKELÄISTEN MUSIIKKIPIIRI
Kokoontumiset noin kerran kuu-
kaudessa torstaisin klo 13–14.30.
Tiedustelut kanttori Hannu Nie-
melä.

HAUKIPUTAAN 
PROJEKTIKUORO
Kuoron toiminnasta ilmoitetaan 
myöhemmin.
Kuoron taustayhteisöt ovat Hau-
kiputaan seurakunta ja
Kiiminkijoen opisto. Tiedustelut, 
kuoronjohtaja Hannu Niemelä.

Lisätietoja:
Hannu Niemelä
Vastaava kanttori/
Haukiputaan seurakunta
P. 040 5471 660, 
e-mail: hannu.niemela@evl.fi

Sua, Jeesusta, joulun lasta,
me pyydämme päälle maan.
Me olemme niin pienet vasta,
tule meitä siunaamaan.

Sinä oikea joulu anna
joka pieneen sydämeen.
Yli vaarojen meidät kanna
sinun luoksesi taivaaseen.

1. adventtisunnuntain 
perhejumalanpalvelus 
2.12. klo 10 Haukiputaan 
kirkossa

Perhekerhojen puurojuhlat 
viikolla 50:
Vakkurila tiistaina 11.12. 
klo 9.30
Kello torstaina 13.12 klo 10 
(Huom! molemmat kerhot)
Martinniemi perjantaina 
14.12. klo 9.30
Jokela perjantaina 14.12. 
klo 9.30

Päiväkerhoissa vietetään 
pikkujoulua viimeisellä 
kerhokerralla viikolla 50. 
Kahvitarjoilu vanhemmille 
kerhon päätteeksi.

Perhekerhot ja päiväkerhot 
jäävät joululomalle viikon 
50 jälkeen ja jatkavat 
jälleen viikolla 2, alkaen 7. 
tammikuuta.

Lasten joulukirkko tiistaina 
18.12. klo 18 Haukiputaan 
kirkossa. Sen jälkeen 

kahvi- ja mehutarjoilu 
seurakuntakeskuksessa

Päivähoidon joulukirkot:
maanantaina 17.12. klo 
10 Kiviniemen päivähoito 
Kellon srk-kodissa
tiistaina 18.12. klo 10 
Martinniemen ja Aseman 
päivähoito Martinniemen 
srk-kodissa
keskiviikkona 19.12. klo 9 
ja 10 Kirkonkylän ja Kellon 
päivähoito Haukiputaan 
kirkossa

Kevään 2008 
tapahtumia:
Perhejumalanpalvelukset:
27.1. klo 10 Haukiputaan 
kirkossa
3.2. klo 12 Martinniemen 
srk-kodissa
16.3. klo 12 Kellon srk-
kodissa
Lastentapahtuma 
Martinniemen srk-kodissa 
lauantaina 16.2.
4-vuotissynttärit 
sunnuntaina 24.2. klo 13 
seurakuntakeskuksessa.  

lapsityön joulu

Haukiputaan seurakuntasivut
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Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

To 22.11. klo 13 päivä-
piiri srk-salissa.
To 22.11. klo 14.30 
Saarenkartanon har-
taus
To 22.11.klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 25.11. klo 10 messu.
Su 25.11. klo 12 pyhäkoulu.
Su 25.11. klo 17 lähetyksen lauluilta 
Eila ja Olli Kankaalla, Kenttäläntie 29.
Ti 27.11. klo 18 raamattu- ja rukous-
ilta Seppo ja Kyllikki Viitaluomalla, 
Länsivainiontie 25.
Ti 27.11. klo 18.30 kirkkovaltuusto 
srk-salissa.
Ke 28.11. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 28.11. klo 14 Saaren Sirkut.
To 29.11. klo 10 aamukahvila Luu-
kulla.
To 29.11. klo 13 päiväpiiri Saaren-
kartanossa.
To 29.11. klo 18.30 kirkkokuoro.
Su 2.12. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
kirkkokuoro. Kirkkokahvit ja rippi-
koulun aloitusinfo.
Su 2.12. klo 13 kitaraduon konsertti 
kirkossa, Marko Kampman ja Janne 
Malinen.
Työntekijöiden yhteystiedot ja ajan-
kohtaiset tapahtumat: www.hailuo-
donseurakunta.fi 
Voit jättää rukousaiheesi netin kautta 
mailto:hailuodon.seurakunta@evl.fi

Messu kirkossa su 
25.11. klo 10, litur-
gia Kaltakari, saarna 
Siljander, kanttorina 
Niemelä. Jumalan-
palveluksen jälkeen 
kirkkokahvit srk-kes-
kuksessa.
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-ko-
dissa su 25.11. klo 18, Siljander, kant-
torina Niemelä, Trio Kotikutoiset.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa tänään to 22.11. klo 
13 sekä Jokivarren vanhustentalolla 
ma 26.11. klo 13. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, puh. 
5472 636.
Haukiputaan joulunavaus tänään 
22.11. alkaen klo 16 Haukiputaan 
kunnanviraston edessä, mukana myös 
seurakunnan Lapsikuoro, avauspuhe 
kirkkoherra Jaakko Kaltakari.
Musiikkityö: Lapsikuorolla esiintymi-
nen Haukiputaan joulunavauksessa tä-
nään 22.11. Soihtukulkue ja lauluesitys. 
Kokoontuminen kunnanvirastolla klo 
15.45. Huom! Ei harjoituksia tänään 
to 22.11. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset Kellon srk-kodissa 
tänään to 22.11. klo 18.30. 
Diakonia ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 26.11. klo 14.30.
Virsimaraton srk-keskuksessa ti 27.11. 
klo 19 - to 29.11. noin klo 17. Laulamme 
virsikirjan läpi yhtäjaksoisesti. Virsi-
laulun johtamisesta vastaavat oman 
seurakunnan kanttorien lisäksi muu-
tama naapuriseurakunnan kanttori ja 
Oulun seudun AMK:n kanttoriopiske-
lijat. Tarjoilua lähetystyön hyväksi.
Raamattupiiri srk-keskuksen neu-
votteluhuoneessa ke 28.11. klo 18.30 
(3. Joh. kirje).
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa to 29.11. klo 13-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 5472 636.
Baritoni Jorma Hynnisen ja urkutai-
teilija Kalevi Kiviniemen isänmaal-
linen joulukonsertti srk-keskuksessa 
la 1.12. klo 19.  Liput 10 euroa; lipun-
myynti kirkkoherranvirastossa ja  kuk-
kakauppa Kissankellossa Kellon Liike-
keskuksessa. Ei puhelinvarauksia.
K-16 tyttöjen leiri Isonniemen lei-
rikeskuksessa 15.-16.12. Leirillä on 
mahdollisuus ”ladata akkuja, purkaa 
pattereita, nauttia hetkestä sekä hil-
jentyä” sopivassa suhteessa hemmot-
telun ja tekemisen parissa. Ilm. 28.11. 

mennessä Ullalle, p. 0400 766 603 tai 
Tarjalle, p. 040 8245 861. Lämpimästi 
tervetuloa K-16 tytöt! Leirin hinta 10 
e. Hox! Paikkoja rajoitetusti!
Perhekerhot: Kirkonkylän Vakku-
rilassa (vanha srk-talo) tiistaisin klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa torstaisin 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa perjantaisin klo 9.30-11 ja  
Jokelan vanhalla koululla perjantaisin 
klo 9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla 
ilman ilmoittautumista. 
Varhaisnuoret: Avoimet ovet 6-luok-
kalaisille Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 15-17. 
Nuoret: Nuorten avoimet ovet: Kellon 
srk-kodissa keskiviikkoisin klo 18-20, 
Vakkurilassa torstaisin klo 17.30-19.30 
ja Martinniemen srk-kodissa torstaisin 
klo 18-20, gospelbändi Vakkurilassa 
maanantaisin klo 18-20.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka Jorma Paasolla pe 23.11. 
klo 18.30 (Jokelantie 235), pyhäkoulu 
su 25.11. klo 12, läntinen Rautiolla, itäi-
nen Kiviojalla, pohjoinen Karannalla, 
seurat hoivaosastolla su 25.11. klo 16, 
Timo Karsikas, ja ry:llä klo 17, Jyrki 
Vaaramo, Petri Satomaa, lauluseurat 
Martinniemen srk.talolla ke 28.11. klo 
18.30, Jokikylä: raamattuluokka isoil-
le ja pienille Elina ja Asko Viljamalla pe 
23.11. klo 17, ompeluseurat pe 23.11. 
klo 18.30 Maarit ja Markku Rehulla, 
Anneli ja Eino Holapalla sekä Tarja ja 
Tapio Pakasella,  pyhäkoulut su 25.11. 
klo 12 Seppo Ketolalla, Mikko Hyryllä, 
Jorma Leskelällä, Kari Aitto-ojalla, ja 
Ville Illikaisella, seurat srk-keskuksessa 
su 25.11. klo 18, Osmo Leppänen, 
Pentti Vinnurva, päiväkerho Jokikylän 
koululla tänään to 22.11. ja to 29.11. klo 
17.30-19, Kello: ompeluseurat Tuula-
maija ja Hannu Lohella, Myllyläntie, 
pe 23.11. klo 18.30.
Kuollut: Reino Henrik Tiri 91 v.
Avioliittoon kuulutettu: Markku An-
tero Sarajärvi ja Enni Julia Kivioja.
Kastettu: Emmi Katariina Väisänen, 
Kasperi Henrik Halonen, Niilo Juha-
ni Tuorila, Saimi Emilia Mella-Aho, 
Nelma Vieno Bettiina Klasila, Viivi 
Pauliina Nyman, Jaana Susanna Määt-
tä, kaksoset: Sylvia Elisabet ja Joosua 
Aleksanteri Niinikoski.

Messu su 25.11. klo 10 
kirkossa. Liturgi Timo 
Riihimäki, saarna Paa-
vo Korteniemi, kantt. 
Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Versot avustavat. 
Kirkkokahvit. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Kolehti Kansan 
Raamattuseuran Säätiölle julistus- ja 
seurakuntapalveluun. Kirkkokahvien 
jälkeen klo 12 kirkkosalissa  lähetysti-
laisuus Hoidettuina hoitamaan.
Seurakuntatapahtuma Minun oma 
paikkani. La 24.11. kirkonkylän seu-
rakuntakoti: klo 10.30 kahvi, klo 11 
Hoitava seurakunta, Raamattutunti 
ja keskustelua, klo 13 ruokailu, klo 
14 Raamattutunti, klo 15 Profetia 
Jumalan lahjana, raamattupohdiskelu, 
klo 16 kahvi. Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko: klo 17 Kosketa minua Henki, 
Sanan ja rukouksen ilta. Seurakunta-
tapahtumassa mukana: Reijo Telaranta 
(Järvenpää), Risto Jokinen (Riihimä-
ki), Anja ja Paavo Korteniemi (Pello), 
Timo Riihimäki, Jaakko Tuisku, 
Minna Sorvala, Versot ja Marja-Liisa 
Jääskeläinen.
Kirkkoneuvoston päätöksellä vanha 
kirkko pidetään suljettuna 1.11.-30.4. 
Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaus-
ten säilymiseksi.
Miesten piiri to 22.11. klo 18.30 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Mukana Jaakko Tuisku.
Askeleet -kuoron harjoitukset pe 
23.11. klo 18 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Tilkkutäkki -lauluilta pe 23.11. klo 
19.30 Vanhassa pappilassa. Laulamme 
nuoren seurakunnan veisuukirjasta 
vanhoja ja uudempia lauluja. Terve-
tuloa kaikenikäiset.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-

koisin kirkonkylän seurakuntakodilla  
ja Pyhän Kolminaisuuden kirkossa klo 
9.30-11 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 9.30-11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa ja 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-11 
Vanhassa pappilassa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 28.11. 
klo 12 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa ja  seurakuntapiiri to 
29.11. klo 13 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 28.11. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa.
Varttuneiden harjoitukset to 29.11. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Oma hetki -omaishoitajien keskuste-
luryhmä to 29.11. klo 12.30-14 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Kukka-asetelman valmistus, ohjaa 
Antti Määttä.
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
torstaisin klo 16.15-17.15 ja perjan-
taisin Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa klo 15-16. 
Mukulakuoron harjoitukset torstai-
sin klo 17.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa. 
Naisten piiri to 29.11. klo 18.30 kir-
konkylän seurakuntakeskuksessa. 
Gospelmessu to 29.11. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Naisten retki Luulajaan 30.11.-1.12. 
Retken hinta 30 e. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset soile.pakka-
nen@evl.fi tai 040 779 0367 tai kirsi.
lahtinen@evl.fi tai 040 779 0375.
Seurakunnan vapaaehtoisten joului-
nen ilta ma 3.12. Törmälän matkai-
lumaatilalla Siikajoella. Jouluruoka 
ja jouluista ohjelmaa. Bussi lähtee 
kirkonkylän srk-keskuksesta klo 17 
ja Kokkokankaan srk-keskuksesta 
klo 17.10 Ilmoittautumiset 23.11. 
mennessä Soile Pakkaselle, p. 040 
7790 367 tai Leena Hintsalalle, p. 040 
7790 365 tai sähköpostilla etunimi.
sukunimi@evl.fi.
Jouluinen aviopari-illallinen pe 14.12. 
klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Illallisen hinta 10 e/pari. Ilmoittautu-
miset 5.12. mennessä jaakko.tuisku@
evl.fi tai 040 7703 819.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja 
to klo 14-17, la klo 10-13. Kirpputori 
Ilonpisara ottaa vastaan lahjoituksena 
joululahjaksi kelpaavia, hyväkuntoisia 
ja puhtaita leluja (huom! lahjoitukset 
aukioloaikoina!)
Lähetystyön joulumyyjäiset la 1.12. 
klo 11-13 kirkonkylän seurakuntako-
dissa. Leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä, 
arvontaa. Paikanpäällä riisipuuro ja 
rusinasoppa, torttukahvit. Tuotto 
lähetystyöhön. Tervetuloa jouluisille 
ostoksille! Joulumyyjäisiin voi tuoda 
lahjoituksena käsitöitä, leivonnaisia 
ja arpavoittoja. Lahjoituksia otetaan 
vastaan kirkonkylän srk-keskuksen 
salissa pe 30.11. klo 17-18 ja la 1.12. 
ennen myyjäisiä klo 10.30 saakka.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
oulunsalolaisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Varhaisnuorten kerhot: Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho tiistaisin 
klo 16-17.30. 
Urheilukerho 7-12 -vuotiaille tytöille 
ja pojille keskiviikkoisin klo 16-17. 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kus: Toimintakerho 7-9 -vuotiaille 
tiistaisin klo 17-18.30, Koirakerho 
7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 
17-18.30, Satukerho 7-10 -vuotiaille 
torstaisin klo 17.30-19. Vanha pap-
pila: Monitoimikerho tiistaisin klo 
16.30-18, Puuhakerho torstaisin klo 
16.30-18, Keskustan seurakuntatalo: 
Piirustuskerho tiistaisin klo 16.30, 
Toimintakerho maanantaisin klo 
18-19.30. 
Huom! 7-vuotiaat, jotka ilmoittautu-
misesta huolimatta ette osallistuneet 
7-synttäreille, voitte käydä noutamas-
sa lahjan kirkkoherranvirastosta.
Nuoret: Nuorten ilta to 22.11. klo 
19 Vanhassa pappilassa. Tilkkutäkki 
-lauluilta pe 23.11. klo 19.30 Van-

hassa pappilassa. Laulamme nuoren 
seurakunnan veisuukirjasta vanhoja 
ja uudempia lauluja. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
16.30-18. Nuorten toimintaviikko: 
Peli-ilta ma 26.11. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksen monitoimitilassa, 
Raamattupiiri ti 27.11. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuksen mo-
nitoimitilassa. Tyttöjen ilta K-13 ke 
28.11. klo 18.30 Vanhassa pappilassa. 
Gospelmessu to 29.11. klo 19 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Yöpappila 
pe 30.11. klo 20-24 Vanhassa pap-
pilassa.
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 23.11. 
klo 18 raamattuluokat ala-aste, Juha 
Paanasella, Teeripolku, yläaste Jouko 
Malisella, Hömötiaisentie 5. Su 25.11. 
klo 12 pyhäkoulut, Kokkokankaalla, 
Karvosella, Porttilyhdynkuja 1, San-
tamäessä, Antti Leivolla, Niittyran-
nantie 154, Paiturissa, Laura ja Mikko 
Aholalla, Lähetvainiontie 11, Keskusta 
Ollila, Koivukankaalla, Katintie 13, klo 
16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 23.11. 
klo 19 lauluseurat Leila ja Voitto 
Paasolla, Alakorpi 8. Su 25.11. klo 16 
seurat ry:llä.
Kastetut: Otto Julius Pulkkinen, Jimi 
Juhani Kurikka, Aleksi Eetu Mikael 
Tynkilä, Atte Konsta Einari Tahkola, 
Samia Casandra Cadenius, Anton Tare 
Cadenius, Jesper Olavi Cadenius.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Tuomiosunnuntain 
messu su 25.11. klo 
10 kirkossa Saija Kron-
qvist, Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, tekstin 
lukijana Kauko Sinko. Rantapohjan 
alueen omaishoitajien kirkkopyhä. 
Kolehti  Suomen Merimieskirkolle 
ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden 
maanmiestemme auttamiseen. Kul-
jetuspyynnöt Jäälistä pe 23.11. klo 16 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
040 584 4406.
Iltakirkko pe 23.11. klo 18 kirkossa, 
Saija Kronqvist, Miia Seppänen, nuor-
ten musiikkiryhmä.
Konsertti su 25.11. klo 19 srk-keskuk-
sessa, Paula ja Petteri Paananen, huilu 
ja klarinetti, Sanna Vanhala, kantele, 
kanttorikvartetti sekä laulusolisteja, 
kolehti Paanukirkon hyväksi, puhe 
Jorma Niinikoski.
Raamattupiiri to 22.11. klo 18.30 
Lähimmäisen tuvalla.
Konservatorion oppilaskonsertti to 
22.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro to 22.11. klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.
Rauhan Sanan seurat su 25.11. klo 15 
Kirkkopirtillä, Esko Takkula.
Jäälin diakoniapiiri ma 26.11. klo 13 
Kotirinteellä.
Leipomistalkoot  pe 23.11. ja ma 
26.11. klo 8-13 Seurakuntakeskuksessa 
ja Diakoniamyyjäiset  ma 26.11. klo 
13-18 Kolamäen kerhohuoneessa. 
Myytävänä: Riisipuuroa, leivonnaisia, 
käsitöitä, joulutavaraa, arpoja. Tuotto 
diakonialle.
Eläkeläisten seurakuntakerho 27.11. 
klo 13 Kotirinteellä Jäälissä, mukana 
fysioterapeutti Mari Halkola
Lähetyspiiri ti 27.11. klo 12 Lähim-
mäisen tuvalla.
Kirkkovaltuuston kokous ke 28.11. 
klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Hartaus ke 28.11. klo 13 Jäälissä 
Kotirinteellä, Ulla Junttila ja  klo 14 
Jaarankartanossa, Ulla Junttila.
Raamattu- ja rukouspiiri to 29.11. 
klo 18 Lähimmäisen tuvalla, Kerttu 
Arkivuo.
Mielenterveyskuntoutujien Omais-
ryhmä to 29.11.Lähdemme Ylikiimin-
gin Omaisryhmän vieraaksi. Mukana 
myös omaistoiminnan aluesihteeri 
Ulla Henriksson. Yhteiskyyti, lähtö 

klo. 17.30, ota yhteyttä Eevaan, p. 040 
579 3248.
Lähetystyön kirpputorin nimikilpai-
lun voitti Sanna Karjalainen. Uusi nimi 
on  Lähetyspisara. Lohdutuspalkinnon 
voitti Jorma Heikkinen ehdotuksellaan 
Ajan terapia. Kiitos kaikille kilpailuun 
osallistuneille!
Virikekahvila Kahvila Sykkeessä 
kirjaston vieressä avoinna klo 8.45-
16.45. 
Lähetystyön kirppis Tuohimaantie 
12 (lääkäritalo) avoinna ma-pe klo 
9-17. 
Lapsityö: Lasten Parkki avoinna 
Jäälin seurakuntakodilla perjantaisin 
klo 12-15. Parkkiin kutsutaan 3-6 v. 
lapsia. Mukaan omat eväät. Toiminta 
on maksuton. Lisätietoja, p. 0400 835 
374 (lastenohjaajat).
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. Perhekerho-
jen ja - kahviloiden yhteinen joulujuhla 
ti 11.12. kirkossa ja seurakuntakeskuk-
sessa. Ilmoittautumiset tarjoilua ja Jää-
liläisten kyytiä varten 4.12. mennessä 
lastenohjaajille, p. 0400 835 374 (Jääli) 
tai 040 743 1902 (Kirkkopirtti).  
Nuorisotyö: Iltakirkko pe 23.11. 
klo 18 kirkossa, Saija Kronqvist Miia 
Seppänen, , nuorten musiikkiryhmä. 
Yökahvila pe 23.11. klo 19-23 seura-
kuntakeskuksessa.
Rauhanyhdistys: Lauluseurat pe 
23.11. klo 19 kyläpiireittäin. Pyhä-
koulu su 25.11. klo 12 Alakylässä 
Häklillä ja Vänttilällä,  Huttukylässä  
Hekkalalla, rauhanyhdistyksellä, kir-
konkylässä kirkkopirtillä, Tirinkylässä 
Kotajärvellä. Seurat su 25.11. klo 17 
rauhanyhdistyksellä, Aimo Karhumaa 
ja Jukka Karhumaa.     
Kuollut: Martti  Einari Härkönen 
81 v., Maria Eliisabet Raappana s. 
Halkola 85 v.
Vihitty: Tero Mikael Salo ja Terhi Elina 
Niskala, Janne Pekka Runtti ja Tatiana 
Agafonova.
Kastettu: Sarah Isabel Iisakka, Veikko 
Viljami Kyllönen, Ville Aukusti Kyl-
lönen, Eelis Antero Mustonen, Venla 
Tellervo Päkkilä.

Hartaus to 22.11. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Tähdet to 22.11. klo 
16 srk-talolla.
Messu su 25.11. klo 
10 kirkossa. Helomaa, Pieskä ja Kotka-
ranta. Virret: 156:1-2, 126, 201, 158:1-
5, 155:4-5, 160:1-, 228, 162. Kolehti 
parisuhdekurssien järjestämiseen ja 
ohjaajakoulutukseen Kataja - Kestävän 
parisuhteen kasvu ry:n kautta.
Pyhäkoulu su 25.11. klo 10 jumalan-
palveluksen aikana.
Ylistysilta su 25.11. klo 17 srk-talolla. 
Israel-teema. Inkeri Kujala ja Petri 
Kauppinen kertovat matkoistaan Is-
raeliin. Tempaudumme heprealaisiin 
tunnelmiin kuvien ja laulujen kera 
Israelia siunaten.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 27.11. 
klo 12 mielenterveyskuntoutujille 
pappilan pihapiirin vintillä. Mukana 
diakonissa Sinikka.
Herännäis-Siioninvirsiseurat ti 27.11. 
klo 18 Aulikki ja Matti Maarannolla, 
Kesäranta 5, Tupos.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 27.11. klo 
18.30 Haverisilla, Linnukkatie 20.
Seurakuntakerho ke 28.11. klo 12 srk-
talolla. Taidematka. Mukana Sinikka.
Hartaus to 29.11. klo 13.15 vuode-
osastolla.
Nuorten palveluryhmä vierailee to 
29.11. klo 15.30 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Musiikkiopiston konsertti to 29.11. 
klo 18 kirkossa.
Tulossa: Naisten retki la 8.12. Ikeaan. 
Lähtö klo 9 Sarlotan nurkalta, paluu 
noin klo 19. Mennessä ja tullessa 
kahvitellaan, tutustuminen Haapa-
rannan kirkkoon. Ikeassa ruokailu-
mahdollisuus. Hinta 5 euroa, sisältää 
vain matkan. Ilmoittautuminen 3.12. 
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mennessä, puh. 562 1226.
Lähetystyö: Lähetysvintti auki maa-
nantaisin klo 12-14. Tervetuloa!
Perhekerhot: Ti 27.11. klo 9.30-11 
Kotikololla ja ke 28.11.klo 9.30-11. 
Tupoksen Vanamossa. Perhekerhojen 
yhteinen joulujuhla Vanamossa ti 
11.12. Kirkonkylältä kuljetus Vana-
moon. Ilmoita tulostasi Helenalle 
30.11. mennessä, myös Tupoksen 
kerholaiset ilmoittautukaa tarjoilun 
vuoksi, puh. 044 7521 230. Vuoden 
viimeinen kerho. Perhekerhot alkavat 
ensi vuonna viikolla 3.
Varhaisnuorisotyö: 1-6-luokkalaiset 
kerhot jäävät joulutauolle viikolla 48. 
Kerhoissa pikkujouluiset tunnelmat.
Nuorisotyö: Lähetysvintin nuoret ti 
27.11. klo 17-18.30 lähetysvintillä. 
Palveluryhmä to 29.11. klo 15.30 
lähtö diakoniatoimistosta. Nuortenilta 
to 29.11. klo 18-20 nuortenkololla. 
Yökahvila Olkkari la 1.12. klo 19-23 
Vanamossa. Isoskoulutus su  2.12. 
Vanamossa klo 12 uudet isot ja klo 
15 jatkoisot.
Partio: Pe 23.11.  Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.  Partio-
huivikankaat ja huivimerkit myynnissä 
6 e. Tule lunastamaan partiopaitasi 44 
e. Lippukunnan hallitus partiotoimis-
tossa klo 18-20.  Vastaa vartio-osasto 
(Iiris Lukkarinen, Siiri Koskinen). Su 
25.11. Kirkkopalvelussa Lumikot. Ke 
28.11. Mafeking/ vj-oppilaat 2. Koti-
kololla klo 18-20. Partioasu ja muis-
tiinpanovälineet.  To 29.11. Tupoksen 
partiolaiset Liisan Linnassa Korhosella. 
Retkikirjeet jaossa erikseen. Pe 30.11. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
14-16. Partiohuivikankaat ja huivimer-
kit myynnissä 6 e. Tule lunastamaan 
partiopaitasi 44 e. Lupauksenanto-
harjoitus Limingan kirkossa lupauk-
sensa itsenäisyyspäivänä antaville 
partiolaisille, lipunkantajille, airueille 
sekä kunniavartioille klo 16.30.  Partio-
huivit mukaan. La 1.12. Wanhanajan 
joulutapahtumassa vaeltajilla glögi-
teltta sekä partiolaisten adventtika-
lentereita. Su 2.12. Kirkkopalvelussa 
vj-oppilaat. Talkoot partiokämpällä 
jatkuvat edelleen tiistaisin klo 18-21. 
Tervetuloa mukaan partiotoimintaan. 
Partiotoimisto p. 5621223. Make 044 
752 1223, sähköposti markku.korho-
nen@evl.fi. Lippukunnan kotisivut 
www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 23.11. klo 18.30 
kodinseurat Saara ja Pekka Raappa-
nalla sekä Marja ja Jari Tuunasella. La 
24.11. miestenilta. Su 25.11. klo 11.30 
pyhäkoulut.
Kastettu: Veikka Valdemar Alasaarela, 
Lauriina Eevi Olivia Lumijärvi ja Lassi 
Iisakki Tyyskä.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

To 22.11. klo 10-11.30 
perhekerho, kekkerit, 
srk-talossa. Tänään 
ei ole sisaruskerhoa! 
Klo 14 kokkikerho I 
Lukkarinkankaalla. 
Pe 23.11. klo 18-19.30 varhaisnuor-
tenkerho Korsuhovilla ja klo 20 
nuortenilta Korsuhovilla.
Su 25.11. klo 16 (Huom.aika!) gospel-
messu ja HPE, teemana  Että jaksaisin 
ensi viikkoon, mukana Timo Juntunen, 
Jouni Kurkela, Houseband, jota johtaa 
Antti Kerola. Kolehti oppilas- ja nuo-
risotyöhön eri järjestöille.
Ma 26.11. klo 10 päiväkerho 4-v. 
Lukkarinkankaalla.
Ti 27.11. klo 10 päiväkerho 3-v. 
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30 päivä-
kerho 4-v. Lukkarinkankaalla. Klo 
18.30 palvelusjohtokunnan kokous 
Lukkarinkankaalla.
Ke 28.11. klo 10 päiväkerho 5-v. Luk-
karinkankaalla. Klo 12 keskipäivän-
kerho srk-talolla (Mark.11:1-10). Klo 
14 hartaus Lumilyhdyssä. Klo 18.30 
kuoroharjoitukset srk-talolla.
To 29.11. klo 10-11.30 perhekerho 
srk-talolla ja sisarusryhmä klo 10 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 kokkikerho 
II Lukkarinkankaalla. Klo 18 raamat-
tupiiri srk-talolla.
Partio: Sudenpentujen laumaillat 
tiistaisin, Punatulkut klo 17-18.15 ja 
Ketut klo 18.30-19.45, laumanjohta-
jana Telle, p. 050 439 5788. 
Diakonia: Villasukkia tarvitaan oman 

seurakunnan diakoniatyössä, joten 
jos sinulla on tai tulee ylimääräisiä ja 
haluat lahjoittaa ne diakoniatyölle, niin 
Marjo ottaa mielellään vastaan.
Lämpimät kiitokset jo saaduista 
ihanista villasukista!
Perheretki Rovaniemelle lauantaina 
24.11. toteutuu ilmoittaneiden kanssa. 
Maksut etukäteen virastoon tai ker-
hoihin. Hinta 0-4v 4 e, 5-10 v 8 e ja 11 
v-aikuisilta 12 e. Lähtö srk-talolta klo 
7.30 ja paluu Lumijoelle n. klo 19.30. 
Jos sinulla ei vielä ole tarkempaa oh-
jelmaa, niin saat sen maksettaessa tai 
soita Marjolle, p. 045 638 1973.
Rauhanyhdistys:Pe 23.11. klo 19 
raamattuluokka Pernulla ja klo 19 
nuortenilta Niemikorvella. Su 25.11. 
klo 12 pyhäkoulu  I T Karjula II  Vai-
nikainen III Koivula klo 16 hartaus 
Lumilyhdyssä Vesa Tahkola ja klo 18 
seurat ry:llä Vesa Tahkola ja Ali Viinik-
ka.Päiväkerho ry:llä klo 17.30-19 I ti 
27.11. II ke 28.11. III to 29.11.
Khra Timo Juntunen tavattavissa 
virastossa varmimmin keskiviikkoisin 
klo 10-12, tule    rohkeasti juttelemaan 
iloistasi ja suruistasi.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Kuollut: Saima Maria Särkioja, 90 v.
Kastettu: Jone Urho Juhani Vuoti ja 
Mari Salla Pauliina Mattila.

Su 25.11. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. Kyllönen, saarna 
Pekkala, kanttori Kaja-
va. Kolehti oppilaitos- 
ja nuorisotyöhön eri 
järjestöille. Klo 16 Raamattu rakkaaksi 
- luento srk-talossa. Aiheena Paavalin 
kirjeet Eurooppaan, Pepi Sihvonen.
Ti 27.11. klo 9.30 adventin kirkkohetki 
lapsille, Heikkinen, Kajava. Klo 9.45 
Kylmälänkylän seurakuntapiiri kap-
pelissa, Pekka Kyllösen aiheena Suomi 
90 vuotta. Klo 14 hartaus Sinisiivessä, 
Kyllönen. Klo 18 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala.
Ke 28.11. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Ossi Kajava laulattaa ad-
venttilauluja. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen. 
To 29.11. klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Pekkala. Klo 13 
hartaushetket Jokirinteen palveluko-
deissa, Kyllönen. 
To 29.11. klo 17 -18.30 koko perheen 
joulumyyjäiset srk-talossa. Tapah-
tuman avaa rovasti Pekka Kyllönen. 
Myytävänä jouluisia leivonnaisia ja 
käsitöitä sekä arpoja. Myyjäisissä 
järjestettävä piparkakkutalonäyttely 
huipentuu klo 18 yleisön suosikin 
palkitsemiseen ja talojen huutokaup-
paan. Joulupukki ja jouluista mu-
siikkia, lapsille puuhanurkka. Glögi-, 
mehu- ja piparitarjoilu. Tapahtuman 
tuotto mielenterveyskuntoutujien ja 
heidän perheittensä virkistyspäivän 
järjestämiseen. Lisätietoja, puh. 040 
547 0784/Sari tai 040 547 0785/Virpi. 
Lähetystyö: lähetyslounas 1. advent-
tisunnuntaina 2.12. klo 13-15 srk-ta-
lossa. Lounaan hinta: aikuiset 7 euroa, 
alle 15-v. 4 euroa, alle 4-v. ilmainen. Ar-
papöytään otetaan mielihyvin vastaan 
lahjoituksia, joita voi tuoda etukäteen 
keittiölle tai kirkkoherranvirastoon. 
Lähetystyö tarvitsee lahjoittajia ja 
tekijöitä. Tule mukaan auttamaan! 
Lähetyskalentereita vielä muutama 
jäljellä. Tied. Anja Hämäläinen, puh. 
040 562 9131.
Kuorot: ke 28.11. klo 10.30 päivä-
kuoron ja klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. srk-talossa. To 29.11. klo18.30 
kamarikuoron harj. srk-talossa.
Lapset/perheet: Ti 27.11. klo 9.30 
adventin kirkkohetki lapsille kir-
kossa, Heikkinen, Kajava. Mukana 
perhe- ja päiväkerholaiset, päiväko-
dit ja perhepäivähoitajat lapsineen. 
Perhekerhot tiistaisin klo 9.30-11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen srk-salissa 
sekä torstaisin klo 10-12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 

Varhaisnuoret: Adventtileiri 7-13 -
vuotiaille 30.11.-2.12. Koortilassa. 
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 23.11. klo 15-17, puh. 533 1201. 
Yökahvila la 24.11. klo 19.30-23.30 
Nuokkarilla. Raamattupiiri nuorille ja 
rippikoululaisille su 25.11. klo 12-13 
srk-talon alakerrassa. Saa merkinnän 
rippikoulukorttiin. Nuortenilta ke 
28.11. klo 17-18.30 Päivärinteen srk-
salissa. Koulupastoripäivystys to 29.11. 
klo 10.40-12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Nuortenilta to 29.11. klo 18-19.30 
srk-talon alakerrassa. 
Rippikoulut: Päivärippikoulun tee-
mallinen nuortenilta pe 23.11. klo 
18-19.30 srk-talon alakerrassa. Talvi-
rippikoulun oppitunnit la 24.11. klo 
10-15 srk-talossa ja osallistuminen ju-
malanpalvelukseen su 25.11. klo 10. 
Laitasaaren rukoushuone: aamuruko-
us ma klo 6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10-12.   
Rauhanyhdistys: pe 23.11. klo 19 
ompeluseurat kodeissa: Korivaara J. 
Myllyniemi, Örönkuja 13, kirkonkylä 
M. Karppinen, Mesimarjantie, Suokylä 
A. Kämäräinen, Muhosperäntie, Pälli 
K. Pitkänen, Pyhänsivuntie. La 24.11. 
klo 19 raamattuluokka – iltakylä 7-8 
lk Kalliokoskella. Su 25.11. klo 12 py-
häkoulut: kk1 Kaarre, kk2 Löppönen, 
Korivaara Mikkonen, Pälli K. Tiirola, 
Suokylä Parviainen. Klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa ja klo 18 ry:llä. 
Ma 26.11. klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
27.11. klo 13 lauluseurakerho Maija-
Liisa ja Kalevi Keräsellä. 
Laitasaaren ry: pe 23.11. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompeluseurat. 
La 24.11. klo 11-12.30 päiväkerho. Klo 
19 isojen raamattuluokka ja iltakylä 
Kalliokoskella. Su 25.11. klo 12 pyhä-
koulut Saarniolla ja Tanhualla. Klo 17 
seurat ry:llä.
Kuollut: Hemmi Artturi Siira 62 v, 
Veikko Johannes Puusti 89 v.
Vihitty: Jussi Tapio Hannukari ja Inka 
Katriina Turpeenniemi, Lauri Antero 
Holappa ja Kaisa Elina Mettovaara.
Kastettu: Susanna Pauliina Siira.
Muhoksen srk:n kotisivu: www.evl.
fi/srk/muhos

Että jaksaisin ensi viikkoon -messu

Lumijoen kirkossa su 25.11. klo 16.

Sanaa ja gospelmusiikkia

Mukana Timo Juntunen, Jouni

Kurkela ja Antti Kerolan

Houseband

Järjestää Lumijoen

seurakunta

Kempeleen seurakunnassa 
on haettavana

LASTENOHJAAJAN TOIMI
Kempele on kasvava ja kehittyvä n. 15 000 asukkaan 
kunta Oulun seudulla. Seurakunnassa on 35 vakinaista 
työntekijää.

Lastenohjaaja toimii laaja-alaisesti seurakunnan lapsi- ja 
perhetyössä. Työaika on 38 h 15 min/vko.
Palkkaus ja kelpoisuusehdot ovat KirVesTes:n mukaiset. 
Työ alkaa 2.1.2008.

Tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus tervey-
dentilastaan ja ote rikosrekisteristä (RLL 6§ 2 mom.) 
ennen työn aloittamista. Koeaika on 4 kk.

Lisätietoja lapsityönohjaaja Kirsi Lahtiselta 
puh. 5614 550 ja 040-7790375 klo 10-15 ja 
sähköpostitse kirsi.lahtinen@evl.fi .

Hakemus, jota ei palauteta, on toimitettava viimeistään 
30.11.2007 klo 15 osoitteella: 
Kempeleen seurakunta/ hallintosihteeri, PL 28, 90441 
Kempele.

Kirkkoneuvosto
Oulunsalo

Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
22.11. klo 11, Lah-
ja Rautiola, vieraana 
Vanhus- ja vammais-
neuvoston sihteeri 
Raija Pajarinen ja 
sihteeri Eila Siltanen. Kerhon alussa 
mukana myös Hilkka Ahonen Piehin-
gin marjoista.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 22.11. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Messu su 25.11. klo 10, Vesa Äärelä av. 
Minna Salmi, kanttori Tuomo Kangas. 
Kolehti Suomen kristillisen työväen 
liitto ry.
Urkuilta su 25.11. klo 20, Ismo Hint-
sala pitää diaesittelyn urkumusiikin 
maailmasta sekä soittaa kauneimpia 
urkusävellyksiä.
Virsilaulupiiri 27.11. tutustuu toimi-
taloon, lähtö Nauskan kaupalta klo 11, 
paluu klo 13, Tapio Kortesluoma.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
28.11. klo 13.30, Lahja Rautiola.
Lähetysilta ke 28.11. klo 18, toimita-
lon neuvotteluhuoneessa, Vattukuja 
2 (II krs.). Lähetyssihteerin terveiset 
Israelista.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
29.11. klo 11, Päivi Pulkkinen. Kerhossa 
mukana Pekka Kinnunen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 29.11. klo 13, Minna 
Salmi.
Adventin perhekirkko  su 2.12. klo 
10, Tapio Kortesluoma av. Vesa Äärelä,  
kanttori Taru Pisto. Kolehti Köyhyyden 
ja perusturvattomuuden poistamiseen 
maailman köyhimmillä alueilla, Kir-
kon Ulkomaanapu.
Adventtivesper kirkossa su 2.12. klo 
20, Tuomo Kangas. 
Varkkari-iltapäivä eli avoimet ovet 
varhaisnuorille (7-12 -vuotiaille) 
perjantaisin klo 14-17 Repussa. Tarjolla 
välipalaa, mahdollisuus pelaamiseen, 
soittamiseen ja kavereiden kanssa 
porisemiseen. Kisätietoja Kirsiltä, puh. 
040 772 0373.
Reppu on auki nuorille perjantaisin 
klo 19-24. Mahdollisuus iltapalan 
syömiseen, pelamiseen, soittamiseen 

ja kavereiden kanssa porisemiseen. Ilta 
päättyy hartauteen klo 24. Lisätietoja 
Kirsiltä, puh. 040 772 0373.
Kitarapiiri kokoontuu tänä syksynä 
seuraavasti: Akustinen kitara, jatko-
ryhmä torstaisin klo 15-16 Repussa, 
ohjaajana Kirsi. Sähkökitara torstaisin 
klo 16-17 Repussa syyskauden ajan, 
ohjaajana Anttisakari. Akustinen kita-
ra, alkeisryhmä to klo 17-18 Repussa, 
ohjaajana Kirsi.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Nyt 
mennään pyhäkouluun! Marras-jou-
lukuussa pyhäkoulut normaalisti Sa-
lonpäässä, Minttukujalla ja srk-talolla 
su klo 12. Pyhäkoulusunnuntait ovat; 

25.11. ja 9.12. Perhekerho srk-talolla  
tiistaisin klo 12.30- 14. Perhekerho 
Minttukuja 3:ssa keskiviikkoisin klo 
9-10.30. Perhepäivähoitajien Park-
kipaikka srk-talolla keskiviikkoisin 
klo 9-10.30.
Tulossa: Su 2.12. klo 10.Ensimmäisen 
adventin perhekirkko, jonne lapset 
tuovat kerhoissa, kodeissa ja pyhä-
kouluissa askartelemansa eläimet 
seimelle. Perhekirkkoon ovat terve-
tulleita ihan kaikki vauvasta vaariin 
ja muksusta mummoon, yksin tai 
perheen kanssa.
Työntekijävaihdos: Vastaavan lasteno-
hjaajan Hannele Heinosen äitiysloman 
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Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Pe 23.11. klo 9 työntekijäkokous  
Pyhännällä
Ke 28.11.klo 19 kuorojen advent-
tivesperin harjoitukset Piippolan 
kirkossa.
Oulun Eteläisen sotaorvot, joulujuhla 
Haapajärvellä su 9.12. Kynttilöiden 
sytytys sankarihaudoilla klo 9. Juma-
lanpalveluksen jälkeen n. klo 11.30 
jouluateria ja juhla seurakuntakodissa. 
Maksu 15 euroa. Ilmoittautumiset 
30.11. mennessä Elvi Alatalolle, p. 040 
744 7139 tai 762 351.

Kestilä
To 22.11. klo 11 perhe-
kerho kerhokodissa., 
klo 15.30 sudarikerho 
kerhokodissa. 
Pe 23.11. klo 9 työnte-
kijäkokous Pyhännäl-
lä. Toimisto kiinni, klo 13 seurakunnan 
toimintaa Pihlajistossa.
La 24.11. 9-15 rippikoulua seurakun-
takodissa.
Su 25.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa ja Kinnunen. Kolehti 
Kirkkohallitukselle  oppilaitos- ja 
nuorisotyön järjestöille.
Ma 26.11. klo 13 päihdeväen advent-
tijuhla Selkälässä.
Ke 28.11. klo 11 päivä- ja perhe-
kerhon adventtijuhla kirkossa ja 
kerhokodissa, klo 19 kirkkokuoron 
adventtivesperin harjoitukset Piip-
polan kirkossa.
To 29.11. klo klo 15.30 puuhakerhon ja 
sudarin pikkujoulu kerhokodissa.
Rauhanyhdistys: Pe 23.11. klo 19 
ompeluseuramyyjäiset ry:llä, Alpo 
Pikkarainen. Su 25.11. klo 19 seurat 
ry:llä, Aatos Mehtälä.   

Piippola
Su 25.11. klo 12 sa-
najumalanpalvelus, 
Piri, Määttä. Kolehti 
oppilaitos- ja nuoriso-
työhön eri järjestöille, 
Kirkkohallitus.
Ma 26.11. klo 11 veteraaniväen pikku-
joulu, klo 14.30 kirkkokuoro.
Ti 27.11. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä, klo 18 kirkkovaltuusto 
Pyhännällä.
Ke 28.11. klo 19 kuorojen Adventti-
vesperin harjoitukset kirkossa.

Pulkkila
To 22.11. klo 19 kirkko-
kuoron harjoitukset.
Pe 23.11. klo 13 päivä-
kerho, klo 18 nuorten 
viikkohartaus srk-
kodilla, Saila ja Ka-
tariina.
Su 25.11. klo 10 sanajumalanpalvelus 
srk-kodilla, Piri.
Ma 26.11. klo 13 A-killan joulujuhla 
Selkälässä. Lähtö klo 12.15 srk-talon 
pihasta.
Ke 28.11. klo 10 palvelupäivä srk-
kodilla, klo 19 adventtivesperin 
harjoitukset Piippolassa.
To 29.11. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö- ja poikakerho.
Diakoniamyyjäisten tuotto oli 489 
euroa. Kiitos lahjoittajille, osallistujille 
ja talkoolaisille.
Rauhanyhdistys: Pe 23.11. ompelu-
seurat Laakkolassa Aitto-ojalla. Su 
25.11. klo 11.30 pyhäkoulua ja klo 19 
seurat ry:llä
Vihitty: Antti Heikki Tuomaala ja 
Niina Anneli Rantonen.
Kastettu: Miika Heikki Vilho Tuo-
maala.

Pyhäntä
To 22.11. klo 12 ve-
teraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro srkt, klo 
17 partio kh.
Pe 23.11. klo 9 Siikalat-
van seurakunnan työntekijäkokous 
Pyhännän srkt ja klo 17.30 nuoriso-
kuoro srkt.
La 24.11. klo 9-14.30 päivärippikoulu 
srkt, kaikki mukaan.

Siikalatva

Siikasalo

Rantsila

Tyrnävä

Pudasjärvi

sijaisena aloittaa Sanna Karppinen 
26.11.2007 alkaen. Sannan saat kiinni 
numerosta 044 745 3850 tai sanna.
karppinen@evl.fi
Tulossa: Lähetystyön joulumyyjäiset 
16.12. voit tuoda lähetyssihteerille 
lahjoituksena käsitöitä ja arpavoittoja 
tai paikanpäälle leivonnaisia, joihin on 
merkitty tuoteseloste.
Joulupaketit tuntemattomille me-
rimiehille kootaan jälleen yhdessä 
kempeleläisten kanssa. Voit osallistua 
lahjoittamalla saippuaa, hammastah-
naa, hammasharjan, sukat, pienen 
pyyhkeen tms. Tuo lahjoituksesi 
lähetyssihteerille.
Salonpään ry:Lauluseurat to 22.11. 
klo 18.30 ry:llä. 24.11. raamattuluokka, 
nuoremmat klo 18 Turtiolla, vanhem-
mat klo 19.30 Kotajärvellä. 25.11. 
seurat ry:llä klo 17, Antti Kaisto, Erkki 
Vähäsöyrinki. 
Kirkonkylän ry: Ke 21.11. klo 13 vart-
tuneitten  kerho ry. Su  25.11. klo 12 
raamattuluokka I ry, raamattuluokka 
II Kylänpuoli ja Keskikylä ry, Karhuoja; 
Tuomas Lääkkö klo 17 seurat ry Mikko 
Hallikainen, Jorma Vuorma. Ti  27.11. 
klo 19 lauluseuroja kodeissa: Karhuo-
ja; Kinnunen Pekka, Pahajärventie 5, 
Keskikylä: Lepistö Sakari Käpytikan-
kuja 5. To 29.11. klo 18.30 sisarpiirin 
jouluruokailu ry, ilmoittautuminen ry:
lle. Pe 30.12. klo 19 joululauluilta ry, 
Tuomo Kangas. 
Kastettu: Anna Mai Linnea Hyvä-
rinen.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 25.11. klo 10, 
Kyllönen, Kukkurainen, 
Jurmu. Maanpuolus-
tusnaisten kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit.
Ehtoollisjumalanpalvelus Korpisen 
kylätalolla su 25.11. klo 13, Kyllönen, 
Jurmu.
Lähetystyö: Talkooilta Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa ma 26.11. klo 
18. Kirpputori talkootuvassa ke 28.11. 
klo 10-13.
Korpisen seniorit Korpisen kylätalolla 
pe 30.11. klo 9.30, mukana Leena ja 
Henna.
Omaishoitajien puurohetki seura-
kuntakodissa ma 3.12. klo 11.Mukaan 
hoitajat ja hoidettavat.
Lapsensa menettäneiden vanhem-
pien ryhmä joulutunnelmissa Lie-
peen väentuvassa ma 3.12. klo 18.30. 
Ilmoittautuminen Leenalle, puh. 040 
539 6402.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 27.11. klo 10-12.
Perhekerho seurakuntakodissa to 
22.11., ti 27.11. ja to 29.11. klo 10-13 
sekä Suvannon koululla ke 28.11. klo 
10-13 (ulkoiluun sopiva vaatetus).
Satumuskari Sarakylän koululla to 
22.11. klo 16-17 ja seurakuntakodissa 
ti 27.11. klo 16.30-17.15.
Kuorot: lapsikuoro to 22.11. ja to 29.11. 
klo 17,  kirkkokuoro to 22.11. klo 17.30 
ja to 29.11. klo 18,  Vox Margarita ke 
28.11. klo 18 ja Sarakylän kuoro to 
29.11. klo 18.45.
Nuoret:  Nuorten iltakahvila Rönö pe 
23.11. klo 18-22.
Suomi - 90-vuotta -juhlakonsertti 
Pudasjärven kirkossa to 22.11. klo 19. 
Hannu Jurmu, tenori ja  Jouni Somero, 
urut ja piano.
Hämärissä - jouluisia lauluja seura-
kuntakodissa su 25.11. klo 17, Marjut 
Kossi - laulu, Taina Marja-aho, piano. 
Mehut ja kahvit.
Rauhanyhdistykset:Kurenalan ry:llä 
ompeluseurat pe 23.11. klo 18 ja lau-
luseurat su 25.11. klo 17, T Kauhanen. 
Lähetysseurat Sarakylässä Iivari Jur-
mulla la 24.11. klo 19 ja Hirvaskoskella 
Leena Tolkkisella su 25.11. klo 13, A 
Isotalus, A Lukkarila.
Haudattu: Martta Vappu Vuorma 81 
v ja Vihtori Räisänen 79 v.
Kastettu: Aliisa Matleena Piri.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan kotisivut: www. pudas-
jarvenseurakunta.fi

To 22.11. klo 16-20 
kirppis- ja askarte-
luilta seurakuntatalol-
la. Tyttökerholaisilla 
kahvio.
La 24.11. klo 11 Man-
kilan Stellat Laakson 
Vesalla laulamassa.
Su 25.11. omaishoitajien kirkkopyhä, 
klo 10 jumalanpalvelus kirkossa. Ko-
lehti Rantsilan omaishoitajille. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. 
Ma 26.11. klo 10-12 perhekerho Pal-
lerot Nuppulassa.
Ti 27.11. klo 11 eläkeliitto seura-
kuntatalolla ja klo 19 virsilauluilta 
(jouluvirsiä) Tuula ja Tuomo Näsäsellä 
Pelkoperällä. 
Ke 28.11. klo 19 kirkkovaltuusto 
seurakuntatalolla.
Ke 28.11. klo 12 sotainvalidien, so-
taveteraanien ja veteraanikuoron 
jouluateria seurakuntatalolla.
To 29.11. klo 18 herättäjäseurat Ojalla 
(Hiukalantie 5), Jouni Riipinen ja 
Hannu Lauriala.
To 29.11. seurakuntakerhon retki 
maalaiskartano Pihkalaan. Kokoon-
numme Rauhalan parkkipaikalle klo 
12.15. Perillä jouluateria ja ohjelmaa. 
Ilm. kirkkoherranvirastoon ti 27.11. 
mennessä, p. 250 143, erikoisruoka-
valiotoivomuksineen.
La 1.12. liikuntahallilla joulun-
avausmarkkinat. Lapsikuoro Stellat 
esiintyy klo 10 ja tiernatytöt klo 12. 
Lähetystyöllä on oma myyntipöytä 
klo 9-14. Myytävänä mm. leivonnaisia, 
joulukortteja ja arpoja. Lahjoituksia 
voi tuoda suoraan myyntipöydälle.
Su 2.12. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen omaishoitajien 
joulujuhla seurakuntatalolla. Ilmoit-
tautumiset ke 28.11. mennessä kirkko-
herranvirastoon, puh. 250 143. 
Su 2.12. klo 19 Siikalatvan ja Rantsilan 
seurakunnan yhteinen adventtivesper 
Piippolan kirkossa.
Kuorot: To 22.11. klo 10 Rantsilan 
Laulu seurakuntatalolla ja klo 13.30 
Mankilan Stellat Mankilan koululla. 
Ke 28.11. klo 15 lapsikuoro Stellat 
seurakuntatalolla ja klo 19 Siikalatvan 
ja Rantsilan seurakuntien kirkkokuo-
rojen yhteiset adventtivesperharjoi-
tukset Kestilän kirkossa. 
To 29.11. klo 10 Rantsilan Laulu seu-
rakuntatalolla ja klo 13.30 Mankilan 
Stellat Mankilan koululla. Pe 30.11. klo 
13 Hovin Stellat Hovin koululla.
Huom. Seurakunnalla on tiernatytöt! 
Tiernatyttöjä voi tilata kanttori Arjalta, 
puh. 044 518 1151. 
Lapset ja nuoret: To 22.11. klo 10-12 
Nuppukerho 3-4-vuotiaille Nuppu-
lassa. Ti 27.11. klo 10-11.30 Hovin 
nuppukerho Hovin koululla ja klo 
14.15-16 Mankilan varhaisnuorten 
kerho Mankilan koululla sekä klo 15.30 
tyttökerho Nuppulassa (Huom.aika! 
Tyttökerhossa Henna Leppäluoto). 
Ke 28.11. klo 10-12 Nuppukerho 5-
vuotiaille Nuppulassa, klo 14-15.30 
Hovin varhaisnuorten kerho Hovin 
koululla. To 29.11. klo 10-12 ja 12.30 
-14.30 Nuppukerhot 3-4-vuotiaille 
Nuppulassa. Viikolla 48 päiväkerhon 
ja varhaisnuorten kerhojen pitäjänä 
Elina Äijälä.
Isoset: La 24.11. klo 11 isoiskoulutusta 
Nuppulassa, Hannu Lauriala.
Ti 4.12. klo 18-19.30 nuortenilta 
Nuppulassa. Tervetulleita rippikoulu-
laiset sekä muut yläasteikäiset. Vetäjinä 
lapsi- ja nuorisotyönohjaaja ja isoset. 
Luvassa pitsan leipomista ja hauskoja 
leikkejä. Ilmoittaudu etukäteen Tanja 
Heleniukselle, puh. 044 518 1141 
(myös tekstiviesti käy), jotta tiedämme 
varata pitsatarpeita. Tule mukaan!
Rauhanyhdistys: Su 25.11. klo 18.30 
seurat seurakuntatalolla, Esko Mattila. 
La 1.12. klo 11 joulumyyjäiset ry:llä.
Sydämelliset kiitokset ahkerille ku-
tojille (myös Ouluun ja Kajaaniin)! 
Karjalan lapsille lähti Rantsilasta 205 
sukkaparia, 28 lapasparia, yksi pari 
kynsikkäitä, kolmet kintaat sekä kaksi 
kaulahuivia.
Kastettu: Jukka Einari Alanko.
Kuollut: Johannes Tolonen, 88 v.

Su 25.11. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen, kolehti 
oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri jär-
jestöille, Kirkkohallitus.
Ma 26.11. klo 9-10 lukupiiri srkt ja 
klo 11-12 lukupiiri Ukonojan kh, klo 
11-13 MLL:n perhekahvila kh, servet-
tiaskartelua, ja klo 18.30 kirkonkylän 
diakoniapiiri Huttusilla.
Ti  27.11. klo 11-13.30 päiväkerhon ja 
perhekerhon pikkujoulu ja jouluinen 
kirkkoretki, 
klo 15 salaisuuksien kaivoksen pik-
kujoulu ennen joulutaukoa, klo 17 
partion  pikkujoulu kh
ja klo 18 Siikalatvan seurakunnan kirk-
kovaltuuston kokous srktalossa.
Ke 28.11. klo 11 Eläkeliiton joulujuhla 
srktalolla, hartaus Kautto, ja klo 17.30 
partio kh.
To 29.11. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
srkt ja partio kh klo 18.
Tulossa: Järjestömyyjäiset la 1.12. klo 
9-12 srkt.
Rauhanyhdistys: La 24.11. klo 19 
seurat ja lauluilta ry.

Siikajoki
Siikajoen palvelupiste 
avoinna ma-ti klo 10-
14. Puh. 010 4250 299 
tai vs. toimistosihteeri 
044 029 1074. Muina 
aikoina sopimuksen mukaan.  
To 22.11. klo 12 diakonia- ja lähetys-
piiri srk-talolla.
Su 25.11. klo 15 messu srk-talossa, 
Reino Tanjunen.
Ti 27.11. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Nuortenilta srk-talolla klo 19.
Ke 28.11. klo 15 lapsikuoro srk-ta-
lossa.
To 29.11. klo 14.15 rippikoulua srk-
talossa.
Tulevaa: su 2.12. klo 10 messu 
kirkossa, Reino Tanjunen. Kaikki 
rippikoululaiset osallistuvat ja ovat 
tervetulleita myös adventtimessuille. 
Adventtimessut srk-talolla klo 11-
15. Pöytävaraukset kaikille myyjille 
avoimet. Varaukset ti 27.11. klo 14 
mennessä Siikajoen palvelupisteeseen, 
puh. 010 4250 299.
Riemuita saa -joulukonsertti Siikajoen 
kirkossa su 9.12.2007 klo 18 Esiintyjät: 
Taina Isokoski-Fält, Kirsti Kahila-
Utunen, Sulevi Leinonen, Vuokko 
Pelkonen, ja Eero Vähäsarja Säestys: 
Sari Pahkala Ohjelma 3 e. Tuotto 
Sotaveteraaneille.
Seurakunta jakaa EU-elintarvikepa-
ketteja. Sinä joka tunnet tarvitsevasi 

Murto-Ojakylä-Juu-
russuon diakoniapiiri 
to 22.11. klo 10.30 Eila 
Materolla, Miinan-
mutka.
Ehtoollishartaus pe 
23.11. klo 13.30 Le-
polassa.
Messu su 25.11. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti kris-
tilliselle radiotyölle 
Sanansaattajat ry.
Seurakuntakerho ti 27.11. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Ilosanomapiiri ti 27.11. klo 18.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Naisten ilta ke 28.11. klo 19.15 Murron 
toimitilassa, Peuranniemi 16. Ohjel-
massa saunomista, laulua, hiljenty-
mistä ja mukavaa yhdessäoloa. Iltapala. 
Ilm. 26.11. mennessä Marikalle, 044 
7372 616 tai Eijalle, 044 7372 615.
Markkuu-Ängeslevän diakoniapiiri 
to 29.11. klo 11.30 Kaarina ja Paavo 
Matinollilla.
Temmes: Seurakuntailta to 22.11. klo 
18.30 Maire Uusitalolla. Hartaus to 
29.11. klo 10.30 Mäntyrinteellä ja klo 
14 Alatemmeksen vanhainkodilla.
Kuorot: Lapsikuoro to 29.11. klo 16 
Temmeksen srk-talolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 23.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 22.11. 
klo 19 lauluseurat ry:llä. Su 25.11. seu-
rat klo 14 Lepolassa ja klo 18 Tyrnävän 
kirkossa, kirkkokahvi ry:llä. Pe 30.11. 
klo 19 joulumyyjäiset ry:llä. Murto: Pe 
23.11. klo 19 lauluseurat Leila ja Voitto 
Paasolla, Alakorpi 8. Su 25.11. klo 16 
seurat ry:llä.
Kuollut: Paavo Johannes Ikonen 95 v, 
Yrjö Juhani Puronkari 62 v.
Kastettu: Matias Viljami Kuitula, 
Taru Eerika Kerttuli Pekkarinen, Eedit 
Iina Katariina Pukari, Veera Lyydia 
Similä.

Konsertti paanukirkon hyväksi 
Ensi sunnuntaina 25. marraskuuta kello 19 järjestetään Kiimingin 
kirkossa konsertti, jonka ohjelmatulot tulevat Kärsämäen Paanu-
kirkkosäätiön toiminnan hyväksi.

Konsertissa laulaa kanttorikvartetti, johon kuuluvat kanttorit 
Leo Rahko Ylikiimingistä sekä kanttori Jarkko Metsänheimo ja 
musiikin lehtorit Tuomo Nikkola ja Risto Ainali Kiimingistä. Soi-
tinmusiikkia esittävät Paula Paananen huilulla, Petteri Paananen 
klarinetilla sekä Sanna Vanhala kanteleella. Ohjelmassa on myös 
yksin- ja yhteislauluja sekä urkumusiikkia. Puheenvuoron tilaisuu-
dessa käyttää rovasti Jorma Niinikoski Kärsämäeltä.

Kiimingin joulukuoroon 
kaivataan väkeä

Kiimingin seurakunnassa kootaan lauluryhmää harjoittelemaan 
jouluista kuoro-ohjelmaa. Ensimmäinen kokoontuminen on en-
si keskiviikkona 28. marraskuuta kello 19 Kiimingin seurakunta-
keskuksen vieressä olevassa Montin-salissa. Projektiin sisältyy 3–4 
keskiviikko-illan harjoitusta. 

Aikaisemmin syyskaudella kokoontuneeseen kuoroprojektiin 
kokoontui 27 laulajaa, suurin osa nuoria aikuisia. Yläikärajaksi nai-
sille on ajateltu noin 50 vuotta ja miehille noin 60 vuotta. Kuoro 
harjoittelee neliäänistä ohjelmistoa päätavoitteenaan 3. adventin 
illan kauneimmat joululaulut. Mahdollisimman monen laulajan 
toivotaan pääsevän myös jouluaamun kirkkoon rikastuttamaan 
jumalanpalveluksen musiikkia.

Kuorosta voi tiedustella kanttori Jarkko Metsänheimolta. Kuo-
roprojektiin osallistuminen ei sido mukaan jatkuvaan harrastami-
seen. Edellisessä projektissa, jonka päätteeksi tehtiin cd-äänitys, oli 
mukana 9 miestä ja 18 naista, joten lisävoimaa erityisesti miesten 
riviin toivotaan.

ko. tukea, ota yhteys diakoniatyön 
johtokunnan puheenjohtaja Anni 
Hirvaskariin, puh. 050 4927 292. Hän 
toimii yhteyshenkilönä tukipakettien 
jakelussa.
Rauhanyhdistys: To 22.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 23.11. klo 19.30  
raamattuluokka Johannes Sallisella.  
Su 25.11. klo 12 pyhäkoulut Lauri 
Nikolalla ja Ari-Pekka Toppilalla sekä 
klo 17 seurat ry:llä. To 29.11. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Aida Kitta Kanerva Meh-
tätalo
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Pyhä Jumala.

Tänään, tuomiosunnuntaina,

ajattelemme sinun pyhyyttäsi.

Sinussa ei ole mitään pimeyttä,

syntiä eikä vääryyttä.

Sinä näet, millaisia me olemme.

Kiitos, että annat meille anteeksi.

Kiitos, että Jeesus kantoi ristillä syntimme

ja kärsi tuomiomme.

Auta meitä koko elämämme ajan

turvautumaan häneen.

Johdata meidät tämän elämän jälkeen

Jeesuksen luokse taivaaseen.

Päivän Psalmi on Ps. 143: 1-10
ensimmäinen luKuKaPPale Dan. 7: 9-10, 13-14
toinen luKuKaPPale 2.tess. 1: 3-10.
evanKeliumi matt. 25: 31-46
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Tuomiosunnuntai päättää jokaisen kirkkovuoden. Teemaa tarkentavana aiheena on Kris-
tus, kaikkeuden Herra. Kirkkotaiteessakin Kristus on kuvattu yleisesti maailmankaik-
keuden valtiaaksi (Khristos Pantokrator). Tuomiosunnuntain nimi vaihtelee kirkosta 

riippuen – joissain maissa puhutaan yksinkertaisesti viimeisestä sunnuntaista. Suomessa tuo-
miosunnuntaita on vietetty vuodesta 1958 alkaen ruotsalaisten esikuvien mukaisesti.

Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla kirkkaudessaan kaikkien 
enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Viimeisessä tuomiossa Jumalan 
vanhurskaus toteutuu lopullisesti. Ihminen on Raamatun mukaan vastuussa Jumalalle omista 
tekemisistään tai tekemättä jättämisistään.

Vanhurskas tuomari luettelee peilikuvamaisesti sekä ”isän siunattujen” ansiot, joita nämä 
eivät itsessään tunnista, että ”kirottujen” tekemättä jätetyt palveluksentyöt – joita he eivät 
tienneet laiminlyöneensä. Tekstin jälkeen Matteus kertoo kansan vanhinten ja ylipappien 
kokouksesta, jossa he päättivät surmata Jeesuksen.

Tekstissä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia myös Jeesuksen ajan kulttuuriin, vaikka se onkin 
kohdistettu maailmanlaajuisesti kaikille ihmisille. Ensiksikin vuohiin ja lampaisiin jakaminen 
perustuu paimenten suorittamaan jakoon: palestiinalaisissa lammaslaumoissa lämpöä kaipaa-
vat vuohet erotettiin yöksi raitista ilmaa kaipaavista lampaista. Vuohen musta väri leimautuu 
pahaan ja lampaan valkea hyvään. Tämä jako on vaikuttanut syvästi myös kirkkotaiteeseen.

Toiseksi tekstissä sanotaan: ”Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiin teitä var-
ten maailman luomisesta asti.” On hyvä tietää, että jo Jeesuksen aikana tunnettiin juutalaisten 
kirjanoppineiden piirissä seitsemän asiaa, joiden uskottiin olleen valmiina jo ennen maailman 
luomista: laki, katumus, paratiisi, helvetti, kirkkauden valtaistuin, taivaallinen temppeli ja Mes-
siaan nimi. Näitä ei kuitenkaan ole lähdetty Uudessa testamentissa erityisesti korostamaan.

PEKKA tuOMiKOSKi

Aitiopaikalla

Elämän aitiopaikka on seurata vanhan ihmisen ikääntymistä. Iki-

vanha, tämä nainen, joka on pessyt ja hoitanut omiaan, kun he oli-

vat vain pieniä nyyttejä. 

Ihmiselämän alussa on paljon työtä, jota tehdään laskematta, mit-

taamatta. Lopussa, ikivanhoina, on luopuminen läsnä kuin tuohe-

na, jota kääritään irti, jotta puun sileä pinta näkyisi. Kaikki eletty 

kuoritaan pois. Kaikki opittu on jo turhaa. Vain ohuen ohut on se 

riisumisen tapa, jolla puun pinta paljastetaan. 

Lopulta kaikki menee tasan. Lopussa alku on vain henkäyksen 

päässä, aina läsnäolevana.

”Niin silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elä-

mämme, hän itse rauhan meille valmistaa!”, kuten virressä 600 

lauletaan.

Kristus kuningas katsoo meitä, ohuen ihon alle kätkeytyneitä. 

Meillä on suojanamme opittu ja hankittu varustus, kilpi maailmaa 

vastaan. Puolustukseksemme osaamme ja tiedämme. Perustelem-

me aikeemme ja suunnitelmamme, luomme strategioita.  Alun ja 

lopun välissä on vain ihmisen elämä, kaikkineen. Kun hän katsoo 

tekojamme, hän näkee sydämeen.

Kristus, milloin me näemme sinut?

SAiJA KROnqViSt
KAPPAlAinEn

KiiMingin SEuRAKuntA
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ilMOitA RAuHAn 
tERVEHDYKSESSÄ!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Myllyojan 

Maikkulan

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

O P i S K E l i J A M E n O t

Katso lisää menoja sisäsi-
vujen Nuoret aikuiset ja 
opiskelijat kohdasta.

PA lV E l u H A K E M i S t O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh: 372 732. Uudet auki-
oloajat: ma klo 10-18, ti-to klo 10-17, pe klo 9-16. 

RAuHAn tERVEHDYS MYÖS VERKOSSA: 
www.RAuHAntERVEHDYS.Fi


