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Oulun seurakunnilla on tällä hetkellä käsiteltävänä lau-

suntopyynnöt seurakuntarakenneselvityksestä. Mie-

lipiteitä pitäisi esittää yhden seurakunnan mallista ja 

yhtymämallista tammikuun loppuun mennessä.

Tämä on vaihe, jossa päät on pidettävä kylminä.

Lausuntojen valmistelu tarjoaa herkullisia tilaisuuksia poliit-

tisen pelin pelaamiseen, mutta sellaista on vältettävä tässä 

tilanteessa.

Lausunnoissa pitää arvioida, mitä vaikutuksia seurakunta-

rakennemalleilla on seurakuntalaisiin ja miten mallit soveltu-

vat niihin muutoksiin, joita kirkolla on lähivuosina edessään.

Kantoihin eivät saa vaikuttaa mielipiteet yksittäisistä henki-

löistä tai seurakunnissa aiemmin tehdyistä päätöksistä.

Seurakuntaneuvostojen on katsottava riittävän kauas tule-

vaisuuteen ja ymmärrettävä, millainen kirkon asema on tule-

vina vuosikymmeninä.

Aatoksia

Järjen avulla

Lisää 
mediakasvatusta
YK:n lasten oikeuksien sopimus täyt-
ti viime viikolla 20 vuotta. Sopimus 
koskee jokaista alle 18-vuotiasta. Asia 
on ollut monipuolisesti esillä, ja saim-
me lukea, kuinka Oulun nuorisovai-
kuttamisen malli sai valtakunnallisen 
palkinnon lapsen päivänä. Onnea!

Toivottavasti lasten ja nuorten 
kuuleminen ja kuunteleminen – sillä 
sitä he toivovat eniten – jatkuu juhla-
vuoden jälkeenkin. Suomi saa YK:lta 
kiitosta hyvinvointipalveluista ja so-
siaaliturvasta, mutta moitetta muun 
muassa lapsen edun liian suppeasta 
ymmärtämisestä, lasten alkoholin-
käytöstä ja median haitallisesta vai-
kutuksesta lapsiin.

Jo perustuslain mukaan lasta on 
kuunneltava ja hänen etunsa otettava 
huomioon häntä koskevissa päätök-
sissä. Periaate on ulotettu nuorisola-
kiin ja lastensuojelulakiin. Kunnissa, 
myös Oulussa, pyritään lapsivaiku-
tusten arvioinnilla konkretisoimaan 
lasten ja nuorten oikeudet, osallisuus 
ja vaikutusmahdollisuudet. Toivot-
tavasti tämä työ tehdään perusteel-
lisesti nyt, kun isoja kouluasioita on 
päätettävänä. Lapsen turvallisuuden 
tunne on kehityksen kannalta isoin 
mahdollinen asia, ja taloudelliset 
asiat tulevat sitten. Loppujen lopuksi 
kaikki päätökset vaikuttavat suoraan 
tai välillisesti lapsiin.

Pari viikkoa sitten päättyneessä 
kirkolliskokouksessa hyväksyttiin 
kaksi mietintöä, jotka jatkossa vai-
kuttavat lasten ja nuorten oikeuksien 
ja osallisuuden lisääntymiseen myös 
kirkossamme. Kaikkia suunnitelmia 
ja päätöksiä tehtäessä pyritään muis-
tamaan myös lapset. Utopistista? Voi 
tuntua siltä, mutta pitäisi olla itses-
täänselvyys, sillä lasten oikeudet, tur-

va ja suojelu kumpuavat Herramme 
ohjeista pieniä ja heikkoja kohtaan.

Kunnan ja seurakunnan tekemän 
kasvatus-, nuoriso- ja perhetyön sekä 
varhaisen puuttumisen tärkeyttä ei 
voi koskaan liikaa korostaa. Turvan 
luomiseen kuuluu myös mediakriit-
tisyyteen opastus, joka kuuluu lapsen 
perusoikeuksiin. 

Lapsen ja nuoren tervettä kas-
vua häiritsevät pornoistunut, ylisek-
suaalinen viestintä ja mainonta. Ne 
muokkaavat asenteita ja antavat mal-
leja. Chat-palstat ovat helppo keino 
kaltoinkohtelijoille luikerrella kuin 
huomaamatta hyväksyntää kaipaa-
vien nuorten elämään. Myös nuor-
tenlehdissä on rivoutta ja väkivaltaa 
esittäviä kuvia. Neljäsosa 8-luokka-
laisista tytöistä on kokenut seksuaa-
lista häirintää ehdottelusta pakotet-
tuun seksiin, ja pojistakin viidesosa. 
Puolet lapsista on turhan yksin ne-
tissä. 

Lapsen hyväksikäyttö, kuten muu-
kin aikuisen taholta tuleva pettämi-
nen murtaa lapsen mielen perustaa ja 
aiheuttaa häpeää, pelkoa, uupumus-
ta, jopa psykoottista oireilua. Sanan-
vapauteen vetoajillakin tulee olla ra-
jansa ja vastuunsa.

LiiSa Lahti
Kirjoittaja on oululainen lääkäri 

ja kirkolliskokousedustaja

26.11.2009

Lopun uskonnot
”Kristinuskolla ja vihreällä uskolla on mo-
nia yhteisiä piirteitä. Konstantinus Suuri va-
pautti vuonna 313 kristinuskon niin, että sii-
tä tuli pian virallinen valtionuskonto.

Kristinusko oli hallitsijalle kätevä tapa 
pitää kansa keisarin pelossa, köyhyydessä ja 
nöyryydessä.

Vihreä uskonto on kristinuskon korvi-
ke, ja nykyinen aate on luotu Stasin labo-
ratorioissa 70-luvulla aiheuttamaan vahin-
koa Saksan liittotasavallan elinkeinoelämäl-
le. Sieltä tämä uskonto levisi Suomeen kuten 
sosialismi ja fasismi aikanaan.

Vallassaolijat seurasivat aikansa vihre-
ää uskontoa, ja kun he huomasivat, ettei sil-
le mahda mitään, he päättivät omaksua sen 
viralliseksi valtionuskonnoksi aivan kuten 
Rooman keisarit kaappasivat kristinuskon.

Vihreä uskonto on kätevä keino kansan 
alistamiseen. Maailmanlopulla ja vedenpai-
sumuksella pelotteleminen tekee siitä nöy-
rää. On helpompi pitää kansa köyhänä, kun 
sanotaan, että valo, lämpö, autoilu ja lihan-
syönti aiheuttavat ympäristötuhoja.

Yliopistot suosivat Vanhan testamentin 

veroisia uskomustieteitä, joilla todistellaan 
ihmiskunnan ja elämän loppua maapallol-
ta. Maailmanlopun ennustajat saavat tutki-
muksiinsa rahaa loputtomasti. Ne, jotka to-
distavat nämä ennusteet perättömäksi tai-
kauskoksi, jäävät ilman tutkimusmäärära-
hoja.”

Aarno Laitinen
Iltalehdessä 21. marraskuuta

Toinen tavoittaa
”Kirkko on viime vuosina toteuttanut Hel-
singissä useita uskonkysymyksiin liittyviä 
mainoskampanjoita. Niistä ollaan montaa 
mieltä ja on syytäkin olla. Tosiasia on kum-
minkin se, että kalliiksi arvostellut kam-
panjat ovat herättäneet paljon enemmän 
pohdintaa elämän tarkoituksesta, suhtees-
ta Jumalaan ja siitä, miten elämää on toisten 
kanssa elettävä kuin konsanaan samaan ai-
kaan järjestetty vielä kalliimpi jumalanpal-
veluselämä. Silläkin tiellä on siis mielekästä 
tavalla tai toisella jatkaa.”

Päätoimittaja Seppo Simola
Kirkko & kaupunki -lehdessä 18. marraskuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Göteborgin yliopiston journalistiikan laitok-

sella on tutkittu, miten neljätoista päiväleh-

teä käsittelee uskontoa. Kerrankin tutkimus, 

joka paljastaa itsestäänselvyyksiä hyödyllisel-

lä tavalla. Samanlaisia tuloksia saataisiin var-

masti täälläkin. 

Ruotsalaislehdistä löytyi puolen vuoden 

aikana kahdeksansataa juttua, joissa mainittiin 

jokin uskonto. Useimmiten uskonto tuotiin esil-

le kielteisessä sävyssä ja eri uskontokunnista 

esitettiin lähinnä yksinkertaisia stereotypioita.

Islam ja hindulaisuus nousivat esiin sotaa, 

terrorismia ja konflikteja käsittelevissä artik-

keleissa. Katolisuus näyttäytyi vanhoillisena, 

sääntöjä korostavana uskontona, jota jutuissa 

edustivat vain papit eivätkä tavalliset ihmiset. 

Buddhalaisuutta tuotiin esiin myönteisesti rau-

hallisena, syvällisenä ja puhdistavana uskon-

tona. Juutalaisuus liittyi jutuissa useimmiten 

antisemitismiin tai Lähi-idän konflikteihin. Pro-

testanttisuus oli vahvasti ”kansankotimainen” 

uskonto.

Näin kattavasti ja asiantuntevasti naapu-

rin lehdistö uskontoja osaa käsitellä. Onkohan 

meillä yhtään sen kummempaa?

Yksi asia ruotsalaismediassa ymmärretään 

paremmin. Sydsvenskan näyttää esimerkkiä. 

Se ei yhdessäkään Lähi-idän konfliktia käsitte-

levässä jutussa kirjoittanut juutalaisista vaan 

israelilaisista. Tätä eroa meillä ei vielä ole opit-

tu tuntemaan.

Ennakkoluulot hallitsevat
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Pelastakaa 
lapset
Verkkopankissa voi tehdä lah-
joituksen osoitetessa 
www.pelastakaalapset.fi/
Lahjoitustilit: 
Nordea 101730-210727
Handelsbanken 313130-1117951
Osuuspankki 572411-238692
Sampo 800018-71026424
Kirjoita tilisiirtolomakkeen 
viestikenttään Itä-Afrikka, ja 
niin lahjoitus ohjautuu oikeaan 
kohteeseen. Viestikentän käyt-
tö korvaa viitenumeron, mutta 
pankin palvelumaksu on sama 
kuin viitenumeroa käyttämällä 
eli halvin mahdollinen. 

Kirkon 
Ulkomaanapu
Lahjoituksen voi tehdä verkko-
pankin kautta osoitteessa 
www.kua.fi
Keräyspuhelin: 
0600 12345 (15,11 euroa + pvm)
Avustustili:
Nordea 157230-500504
viite: 1669.

Suomen 
Punainen Risti
Punaisella Ristillä ei ole varsi-
naista nimikkokeräystä Itä-Af-
rikan auttamiseksi, mutta jär-
jestön katastrofirahasto auttaa 
Itä-Afrikkaakin.
Katastrofirahasto osoitteessa 
https://lahjoita.fi/lahjoitukset/
kertalahjoitus 

Katastrofirahaston tilit:
Nordea 221918-68000
Sampo 800019-225005
Okopankki 578007-111649
Aktia 405511-11397
Suupohjan Osuuspankki 
473047-230189
Handelsbanken 313130-1199025
Tapiola 363630-1970110
Tilisiirtolomakkeen viestikent-
tään kirjoitetaan Itä-Afrikka.
Katastrofirahaston keräyspu-
helin: 0600 12210 (9,85 euroa + 
pvm). 

Helluntailainen  
lähetysjärjestö Fida
Fidan internetsivulla www.fi-
da.info on linkkejä, joissa esi-
tellään auttamistapoja.
Voit lahjoittaa joko suoraan 
verkkopankissa, maksuauto-
maatilla tai tilisiirtona.
Saajan tilitiedot: 
Nordea 228718-5256
Saajan nimi: 
Fida International ry
Viite: 570006 (humanitaarinen/
katastrofiapu yleinen).
Lahjoituspuhelin: 0600-13234 
(20,94 euroa + pvm)

World Vision
Avustaa voi verkkopankin kaut-
ta osoitteesa: www.katastrofi.fi/
lahjoita/. 
Voit tehdä lahjoituksen myös 
Suomen World Visionin kata-
strofitilille 174530-28185. 
Viite: 3641.

Katastrofiapua antavat 
ainakin nämä järjestöt

Kirkon Ulkomaanapu 
toivoo avustuksia 
seurakunnilta hyvien 
vuosien tapaan.

Useat Itä-Afrikan maat kärsivät 
vakavasta kuivuuden aiheutta-
masta ruokapulasta. Etiopiassa, 
Keniassa, Somaliassa, Sudanissa 
ja Eritreassa ainakin 20 miljoo-
naa ihmistä on ulkopuolisen ruo-
ka-avun tarpeessa.

Samaan aikaan Suomessa ele-
tään syvässä taantumassa. Mo-
net köyhät seurakunnat saattavat 
joutua pienentämään apua Kir-
kon Ulkomaanavulle. 

Piispainkokouksen suositus 
on, että seurakunnat antaisivat 
budjetistaan kahden prosentin 
verran avustusta kansainväliselle 
diakonialle ja  lähetystyölle. Ky-
seessä on todellakin pelkkä suo-
situs, sillä jotkut pienet ja köyhät 
seurakunnat eivät anna avustus-
ta ollenkaan.

Budjettimäärärahojen lisäk-
si seurakunnat ovat keränneet 
kolehteja kriisien uhrien autta-
miseksi. Ne ovat antaneet myös 
muita avustuksia.

Seurakunnat jatkanevat  
entiseen malliin
Kirkon Ulkomaanavun talous-
johtaja Sari Ignatius myöntää 
olevansa huolestunut, vaikka li-
sääkin, että vielä ensi vuonna 
suurta pudotusta tuskin on odo-
tettavissa. Viime vuonna seura-
kunnat avustivat Kirkon Ulko-
maanapua 6,2 miljoonalla eurol-
la. Yhteisvastuu tuotti vielä 2,2 
miljoonaa euroa lisää.

Itä-Afrikka  
odottaa auttajia

Sari Ignatius vetoaa seura-
kuntiin, että nämä eivät vähen-
täisi avustuksiaan. Jos avustuk-
set kuitenkin vähenevät, Ignati-
us toivoo Yhteisvastuukeräyksen 
tuottavan sitäkin enemmän.

Kuningasidea keksimättä 
avunannossa
Monet suomalaiset järjestöt aut-
tavat Itä-Afrikan maita ruoka-
kriisissä. Kerääminen on kuiten-
kin vaikeaa, sillä ihmisiä on vai-
kea tavoittaa avunantamiseksi. 
Konkreettisia menetelmiä, joissa 
kansa hyvin yksinkertaisella ta-
valla saataisiin lahjoittamaan ra-
haa, ei ole kovin paljon. 

Järjestöjen on turvauduttava 
vanhoin konsteihin. Puhelin ja 
Internet ovat käytössä. Ihmiset 
voivat soittaa järjestöjen puheli-
miin, jolloin avustus siirtyy auto-
maattisesti järjestölle. Internetis-
sä järjestöillä on sivut, joissa voi 
antaa avustusta verkkopankin 
välityksellä. Sivuilla on pankki-
tilien numeroita, joihin voi siir-
tää rahaa.

Keinot on koeteltuja, mutta  
kuningasideaa ei ole vielä keksit-
ty. Tosin monet järjestöt käyttä-
vät niin sanottuja feissareita, jot-
ka keräävät rahaa kaduilla. Kai-
kille järjestöille tämä ei ole mah-
dollista, sillä niiden resurssit eivät 
riitä. Kansa ja järjestöt eivät koh-
taa kovin helposti.

Soittokierros järjestöille paljas-
taa, että järjestöt tiedostavat puut-
teensa. Kirkon Ulkomaanavusta 
kerrotaan, että uusia keinoja mie-
titään koko ajan. Muissakin jär-
jestöistä todetaan sama asia.

Kirkon Ulkomaanavun talo-
usjohtajan Sari Ignatiuksen mu-

kaan konkreettisia keinoja on  
kuitenkin jonkin verran löydet-
ty. Esimerkiksi Kirkon Ulkomaa-
napu saa osuuden erään korusar-
jan myynnistä. Lisäksi Kotimaa-
konsernin kauppa myy tuotteita 
järjestön hyväksi. 

Järjestöiltä puuttuu  
koordinaatio
Järjestöt eivät tunne toistensa 
toimintaa. Soittokierros paljas-
ti, että tiedonpuute näkyy myös 
Itä-Afrikkaa autettaessa. Juuri 
kukaan haastatelluista ei osan-
nut kertoa, mitä naapuri tekee. 
Haastateltujen mukaan tämä ei 
ole kuitenkaan puute. Hommat 
lutviutuvat ilman koordinaatio-
takin. 

Ilmeisesti täydellistä tietoa 
ei ole kenenkään hallussa, sillä 
myös ulkoministeriössä tieto on 
puutteellista.

Hyviä neuvoja tarvitaan. Yksi 
keino olisi yhteiset internetsivut.

Tilisiirrot on keino, joka ny-
kyään hiipumassa. Pankeissa ei 
ole valmiita tilisiirtolomakkeita, 
joilla voisi siirtää avustuksia jär-
jestöille. Pankit jopa perivät pal-
velumaksun tilinsiirroista. 

Sari Ignatius kuitenkin kertoo, 
että Kirkon Ulkomaanapu neu-
vottelee pankkimaailman kans-
sa vuosittain palvelumaksujen 
alentamiseksi. Pankkimaailma 
on tullut myös vastaan, sillä se 
ymmärtää Ignatiuksen mukaan, 
että on humanitääristä työtä tu-
lee auttaa.

PeKKa heLiN

w w w.sxc . hu /  K r i s s  S zku r l a tow sk

Su o m e n L ä h e t y s s e u ra
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28. Oulun kansainvälinen las-
ten- ja nuortenelokuvien festi-
vaali päättyi lauantaina palkin-
tojen jakoon.

Kirkon mediasäätiön ensim-
mäisen lasten- ja nuorten elo-
kuvien  uuden Katso minuun... 
-palkinnon sai ohjaaja Dome 
Karukoski elokuvasta Kielletty 
hedelmä. 

Kirkon mediasäätiön palkin-
nolla tuetaan kotimaista lasten ja 
nuorten elokuvaa sekä kannus-
tetaan elokuvantekijöitä kristil-

Kirkon mediasäätiö palkitsi Kielletyn hedelmän
lisen vastuun ja arvomaailman 
pohdintaan. Palkinnon saajan 
valitsi dokumenttiohjaaja Jean 
Bitar. Palkinto on arvoltaan 
1 500 euroa.

Perusteluissaan Bitar totesi, 
että elokuvasta heijastuu vahva 
yhteisöllisyyden ja yhteenkuu-
lumisen sekä toisista välittämi-
sen teema. Siten elokuvassa osal-
taan toteutuu Kirkon mediasää-
tiön palkinnon otsikon pyyntö 
Katso minuun. Hänen mukaan-
sa elokuva on samalla sekä kau-

Oulun Rotuaarilla pidettiin Tier-
napoikakilpailun alkukilpailut 
viime lauantaina ja loppukilpai-
lu sunnuntaina.

Kilpailussa oli mukana 14 
joukkuetta, jotka tulivat mukaan 
kilpailuun Oulusta, Kiimingistä, 
Oulunsalosta, Limingasta, Raa-
hesta ja Torniosta. 

Sarjojen voittajat saivat 200 
euron, kakkossijalle tulleet 150 
euron ja kolmanneksi tullut 
joukkue 100 euron palkinnon.

Tuomaristo valitsi lisäksi kaik-
kien osallistuneiden joukkueiden 
keskuudesta vuoden Herodeksen, 
Murjaanien kuninkaan, Mänkin 
ja Knihdin.

Tiernapoikajoukkueet kisasivat viikonloppuna Rotuaarilla
Vuoden Herodes on Saara 

Lahtinen (Raahen Fiiat, Raahe), 
Vuoden Murjaanien kuningas 
Annika Laava (Rantakylän kou-
lun tiernatytöt, Liminka), Vuo-
den Knihti Aleksi Lukka (Ma-
dekosken tiernapojat, Oulu) ja 
Vuoden Mänkki Kukka Leske-
lä (Tiernasiskot, Oulu). 

Oulun lähettiläsjoukkueek-
si esiintymismatkalle saksalai-
seen ystävyyskaupunkiin Hal-
leen valittiin Tornion tierna-
pojat. Lisäksi muihin edustus-
tehtäviin valittiin Oulunlahden 
Tiernat Oulusta.

RauhaN teRvehdyS

Sarjojen kunniataulukko
Tiernakaupungin perinnesarja (poikajoukkueet, poikaäänet)
1. sija: Tornion tiernapojat (Tornio)
2. sija: Madekosken tiernapojat (Oulu) 
3. sija: Karhuojan tiernat (Oulunsalo) 
Kunniamaininta: Kiiminkijoen Tähtipojat (Kiiminki)

Yleinen sarja (tyttöjoukkueet, sekajoukkueet, miesäänet)
1. sija: Oulunlahden Tiernat (Oulu) 
2. sija: Raahen Fiiat (Raahe)
3. sija: Rantakylän koulun tiernatytöt (Liminka) 
Kunniamaininta: Team Ynni (Oulu)

Mukaelmat (musiikillisesti tai esityksellisesti mukailtu esitys)
1. sija: Aukusti ja Kyösti! (Oulu) 

Oulun seurakuntayhtymä on jo 
usean vuoden ajan vähentänyt 
joulukorttien lähettämisen mi-
nimiin ja suunnannut säästy-
neet varat johonkin keräyskoh-
teeseen. Viime vuonna oululais-
seurakuntien lahjoituksen koh-
teena olivat Angolan lapset Kir-
kon Ulkomaanavun kautta.

Tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen, jatketaanko käytäntöä 
myös tänä vuonna?
Kyllä. Perinteisen postikortin 
saavat muutamat yhteistyöta-
hot, mutta pääosa korteista kor-
vataan muutamassa lehdessä jul-
kaistavalla seurakuntien yhteisel-
lä joulutervehdyksellä. 

Käytetäänkö rahat johonkin hy-
väntekeväisyyskohteeseen?
Käytetään, mutta kohde on vie-
lä päättämättä. Suomen Lähetys-
seuran ja Kirkon Ulkomaanavun 
kautta on tullut joitain ehdotuk-
sia. Tarjolla on niin ulkomaisia 
kuin kotimaisia kohteita. Poh-
dimme parhaillaan, mikä niistä 
sopii meille. Voimme valita yh-
den tai useamman kohteen.

Onko vaihtoehdoissa mukana 
myös ajankohtaisia nälänhätä-
kriisejä?
Kyllä, niitä löytyy listalta.

Ketkä kohteen valinnasta päät-
tävät?
Päätös tehdään virkamiestyönä. 
Ne jotka muutoin lähettäisivät 
kortit sumplivat asian. 

eLSi huttuNeN

Postimerkkirahat 
hyvän-
tekeväisyyteen

Oululaisten naispappien työvuo-
roja järjestellään tasa-arvolain 
vastaisesti, kertoo Kirkon tiedo-
tuskeskuksen radiotoimituksen 
Pod.fi-palvelun teettämä sähkö-
postikysely.  

Kyselyn mukaan 57 prosent-
tia oululaisista naispapeista on 
joutunut puolen vuoden sisällä 
työvuorojen järjestelyn kohteek-
si. Oulun seurakuntayhtymän 
naispapeista vastasi kyselyyn 64 
prosenttia. Kyselyn tulokset jul-
kistettiin Pod.fi-palvelussa.

Tasa-arvolaki edellyttää, et-
tei naispappia ja miespappia saa 
asettaa sukupuolensa perusteel-
la eri asemaan. Lain mukaan 
työvuoroja ei saa järjestellä sen 
vuoksi, että osa papeista kieltäy-
tyy työskentelemästä naispuolis-
ten työtovereidensa kanssa.

Oululaisten naispastoreiden 

Naispappien väistäminen 
yhä arkipäivää Oulussa

kokemuksia tutkinut FT Satu Saa-
rinen ei ylläty tuloksesta. Hänen 
mukaansa Oulun hiippakunnas-
sa on sellaisia kirkkoherroja, jot-
ka järjestelevät hiljaisesti työvuo-
roja vaikka piispainkokous on an-
tanut asiasta selkeät ohjeet. 

Pääkaupunkiseudulla työvuo-
rojärjestelyistä on kyselyn mukaan 
päästy lähes kokonaan eroon. Hel-
singin, Espoon ja Vantaan naispa-
peista järjestelyistä mainitsi vain 
2,8 prosenttia vastaajista. Pääkau-
punkiseudun naispappien työ-
yhteisöissä ei kyselyn perusteella 
näyttäisi olevan myöskään nais-
pappeuden vastustajia.

Piispainkokous korostaa, että 
erilaisista virkanäkemyksistä ai-
heutuvat ongelmat tulee ensisi-
jaisesti hoitaa pastoraalisten kes-
kustelujen ja piispallisen kaitsen-
nan kautta. (RT)

nis ja koskettava että hauska ja 
järkyttävä. 

– Siinä on sekä emotionaali-
sia että yhteiskunnallisia ulottu-
vuuksia. Kielletyssä hedelmässä 
käsitellään uskontoa perheiden 
ja nuorten arkipäivään kuulu-
vana luonnollisena asiana, sii-
hen liittyvine tunteineen ja ta-
poineen.

Lasten raati valitsi festivaalin 
voittajaelokuvaksi Christian Dit-
terin ohjaaman Kulmakunnan 
krokotiilit. (RT)

Oulun seurakuntayhtymän elos-
sa.fi-kampanjan kirkkovenetun-
nus ei ole loukkaava. Näin tote-
aa Mainonnan eettinen neuvos-
to lausunnossaan.

Kirkkovenekuvasta teki vali-
tuksen yksityishenkilö, joka pi-
ti tunnuskuvaa naista halventa-
vana.

Kirkkovene on osa Oulun seu-
rakuntayhtymän elossa.fi-sivus-
ton tunnusta. Sivusto on osa kol-

mivuotista nuorille aikuisille 
suunnattua Ilme-projektia, jon-
ka päätavoitteena on muuttaa 
nuorten aikuisten suhtautumis-
ta kirkkoon siten, että kirkosta 
eroaminen kääntyy laskuun. Si-
vustoa mainostetaan 18–35-vuo-
tiaille, jotka osallistuvat kirkon 
toimintaan satunnaisesti tai ei-
vät lainkaan.

Satu LaPiNLamPi

Mainonnan eettinen neuvosto: 
Kirkkovenekuva ei loukkaa
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Maata  kiertelemässä

Franciscus Assisilaisen vaiku-
tusta nykyajan elämään poh-
ditaan tuomiokirkon kryptas-
sa keskiviikkona 2. joulukuuta 
kello 17.30 alkaen. 

Aiheeseen johdattelee Itali-
aan ja Franciscuksen elämään 
perehtynyt Kari Tiirola. Illan 
päätteeksi kello 19 vietetään 
hiljaisuuden rukoushetkeä. Il-
lan järjestävät Sinapinsiemen 
ry, Oulun NNKY ja tuomio-
kirkkoseurakunta.

Franciscus-ilta 
tuomiokirkon 
kryptassa

Oululaisnäytelmä 
talvisodasta 
Valveella
Talvisodan alkamisen merk-
kivuoden kunniaksi kristilli-
nen esittävän taiteen yhdistys 
Elliots esittää Oulussa näytel-
mää Sisaret.

Näytelmä sijoittuu kotirin-
taman Ouluun, jossa sodan 
tapahtumia ja tunnelmia käy-
dään läpi sairaanhoitoa opis-
kelevien sisarien elämän kaut-
ta. Näytelmä on saanut alkun-
sa autenttisesta sota-ajan kir-
jeenvaihdosta.

Näytelmän on käsikirjoit-
tanut Ulla Huhtinen ja ohjan-
nut Arto Myllärinen. 

Ensi-ilta on kulttuurita-
lo Valveella torstaina kello 19. 
Esityksiin on paikkoja myös 
lauantaina 28.11. kello 15 ja 
19, sunnuntaina 29.11. kel-
lo 15 ja 19 sekä tiistaina 1.12 
kello 13 ja 19 ja keskiviikkona 
2.12. kello 19.

Osa näytelmästä esitetään 
myös Madetojan salissa pidet-
tävässä Oulun kaupungin itse-
näisyysjuhlassa 6.12. kello 13.

Arkkipiispaksi 
jo neljä 
ehdokasta
Turun Mikaelinseurakunnan 
kirkkoherra Jouni Lehikoinen 
antoi viime viikolla suostu-
muksensa arkkipiispan vaaliin. 

Ehdokasasettelu arkkipiis-
pan vaalista päättyy 14. joulu-
kuuta. Valitsijayhdistyksen voi 
muodostaa 10 vaalissa äänioi-
keutettua. 

Muita suostumuksensa an-
taneita ovat Suomen Lähetys-
seuran johtaja Seppo Rissa-
nen, Turun arkkihiippakun-
nan piispa Kari Mäkinen se-
kä Helsingin yliopiston dog-
matiikan professori Miikka 
Ruokanen.

Luterilaisen kirkon ark-
kipiispan valitsee kaikkiaan 
1236 valitsijaa ensi keväänä. 
Uusi arkkipiispa aloittaa teh-
tävässään kesäkuussa 2010.

Paavi Benedictus XVI on päät-
tänyt ottaa opiksi viime vuoden 
kömmähdyksestään, jolloin kato-
liseen kirkkoon toivotettiin ter-
vetulleeksi piispa, joka myöhem-
min osoittautui kiihkeäksi juuta-
laisvainojen kiistäjäksi. Paavi ju-
listi viime maaliskuussa, että ta-
pauksesta täytyy oppia ja Vati-
kaanin on kiinnitettävä enem-
män huomiota Internetiin.

Nyt julistuksesta on siirrytty 
toimiin. Vatikaani järjesti vast-
ikään nelipäiväisen konferenssin, 
jossa pohdittiin, kuinka evanke-
lioida informaatioaikakaudella.

Paavi viestitti konferenssiin 
osallistujille, että uusi teknolo-
ginen kulttuuri on verrattavissa 
pakanallisen Kreikan ja Rooman 
yhteiskuntiin, joihin Paavali le-
vitti kristinuskon sanomaa en-
simmäisellä vuosisadalla.

Ranskalainen piispa Jean-

Yli neljäkymmentä yhdysvalta-
laista uskonnollista johtajaa vaa-
tii kirjeessään kongressia kiirehti-
mään Guantanamon sulkemista.

– Guantanamo symboloi 
maamme tärkeimpien arvojen 
rikkomista. Hallituksen on sul-
jettava vankileiri, jotta voisim-
me parantua henkisesti ja päät-
tää pimeyden ajanjakson histo-

Vatikaani etsii Googlesta oppia
Michel di Falco Leandri ilmai-
si kokouksessa huolensa siitä, et-
tä ranskankielisessä maailmassa 
evankeliset verkkosivustot ovat 
suositumpia kuin katoliset, vaik-
ka katolisella kirkolla on enem-
män kannattajia.

Hän tarjosi myös selityksen.
– Evankeliset tulevat ulos kuo-

ristaan ja asettuvat toisten ihmis-
ten asemaan. Katoliset verkkosi-
vustot keskittyvät vain itseensä.

Arkkipiispa Claudio Celli Va-
tikaanin viestintäosastolta sanoi, 
että suuri osa katolisista verkko-
palveluista ei vielä osaa hyödyn-
tää Internetin kaikkia mahdolli-
suuksia.

Jotta siirtyminen uuteen ai-
kakauteen olisi katoliselle kirkol-
le helpompaa, ovat piispat pyytä-
neet lausuntoja muun muassa Fa-
cebookin, Wikipedian ja YouTu-
ben johtajilta.

Kirkot hoputtavat Obamaa
riassamme, kirjeessä sanotaan.

Presidentti Barack Obama 
lupasi kampanjassaan, että leiri 
suljetaan vuoden kuluessa. Hän 
allekirjoitti määräyksen sulke-
misesta jo viime tammikuussa, 
mutta kongressi ei ole myöntänyt 
tarkoitukseen riittävästi varoja.

ReLigioN NewS SeRvice

Rumuuskin syntyy syystä
Neljä albumia levyttäneel-

le Joose Keskitalolle sanat 
ovat painavia ja tekeminen 

tarkoituksellista. Usein kuole-
masta veisaavat laulut ovat täyn-
nä elämää ja syntyvät vahvasti it-
setutkiskelun kautta. Väitteis-
sään Keskitalo kuulostaa usein 
jyrkältä ja ehdottomalta – läm-
pöisesti.

Sinuun viitataan usein saarna-
miehenä tai vaihtoehtoevanke-
listana. Allekirjoitatko näitä ku-
vauksia?

– No, suoraan sanottuna en 
ole koskaan välittänyt niistä. Kun 
on kysytty, koetko olevasi jonkin 
näköinen profeetta, niin olen ai-
na vastannut kyllä. Tarkoitan sil-
lä jotain sellaista, että ei tässä olla 
tekemisissä turhanpäiväisten asi-
oiden kanssa.
Äänessäsi on sävy provosointia. 
Oliko sinulle muusikkona toi-
miminen itsestäänselvyys?

– Ei missään tapauksessa. Suo-

raan sanottuna ammattinvalinta 
on aina ajankohtainen. Kuvatai-
delukiossa ollessani hyvä ystä-
väni teki musiikkia ja koin, että 
hän teki merkityksellistä työtä. 
Halusin myös tehdä jotain mer-
kityksellistä. Jos ajatellaan mu-
siikkia suhteessa kuvataiteeseen, 
niin jälkimmäisessä en onnistu-
nut ilmaisemaan itseäni tarpeek-
si hyvin.

– En koe olevani mahta-
va muusikko, ja kun aika ku-
luu, niin kirjoittaminen tuntuu 
omimmalta. En kuitenkaan voi-
si tehdä niin pitkäjänteistä työ-
tä kuin romaanin kirjoittami-
nen, ehkä novellien teko voisi ol-
la enemmän juttuni.
Musiikkiasi kuvataan omape-
räiseksi ja itse olet sanonut sitä 
”kaiken tuotetun musiikin vas-
takohdaksi”.

– Olen sanonut sen joskus 
vuonna 2004 ja mitä enemmän 
olen miettinyt lausetta, olen huo-
mannut, että musiikkini on ää-

rimmäisen tuotettua, harkit-
tua. Olen tosi tarkka siitä, mi-
tä hyväksyn lauluihini. Laulu-
ni on minun yksityisomaisutta. 
Jos verrataan tavalliseen yhtyee-
seen, niin yleensä yhtye tekee yh-
teistyötä. Laulu ei ole niin vah-
vasti yhden henkilön omaisuuta 
ja kaikki tekevät kompromisseja.
Jos tekotapasi on omaehtoinen, 
mistä et musiikin teossa lähde 
tinkimään?

– Minulle on tärkeää, että mu-
siikki kuulostaa hyvältä. Tai jos 
ei, niin on tarkoituksellista, miksi 
asia on tehty tavallansa. Jos kuu-
lostaa rumalta, niin sillekin on 
syynsä. 
Uusimmasta albumistasi Tu-
le minun luokseni, kulta on sa-
nottu, että se on rakkauslevy 
rakkaudettomuudesta. Pitääkö 
paikkansa?

– Se rakkaudettomuus on lisä-
ystä, mutta kyllä sen niinkin voi 
sanoa. Vastakohdat ovat aina yh-
dessä.

Keikkailet sekä yksin että yhty-
een kanssa. Joulukuussa sinua 
kuullaan Saksassa. Keikkailet-
ko paljon ulkomailla?

– Pyrin kieltäytymään niistä ja 
siihen on syy ensimmäisessä vas-
tauksessa. Olen profeetta Suo-
melle, suomen kielelle. On ai-
na kummallista soittaa yleisölle, 
joka ei luultavasti ymmärrä sii-
tä mitään.
Perjantaina soitat Oulussa 
kristillisessä kahvilassa. Miten 
paikka vaikuttaa biisivalintoi-
hisi? 

– Vuosi sitten olisin sanonut, 
että ei vaikuta yhtään. En ole päät-
tänyt vielä mitä soitan. Minulla 
on paljon vanhoja gospelhenkisiä 
lauluja, enkä häpeä niitä, sikäli ne 
ovat mistään kotoisin. Ehkä mi-
nun kuuluisikin esittää kristillisiä 
sisältöjä, saa nähdä.

maRJo häKKiNeN
Joose Keskitalo esiintyy 

Cross cafessa 27.11.

J y r i  P i t kän e n
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TILAISUUTEMME:
Su 29.11. klo 19.00 HYVÄN 

SANOMAN ILTA
Ke 2.12. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 27.11. klo 19 LIFT–ilta. La 28.11. klo 10–15 
Rukouspäivä buddhalaisen ja hindulaisen maail-
man puolesta, Seppo ja Aila Tourunen. Su 29.11. 
klo 11 Jumalanpalvelus (1. Adventti), Pasi Mark-
kanen, Seurakuntakuoro. Su 29.11. klo 18 KAU-
NEIMMAT JOULULAULUT, Ritva Himanka, 

House Chorus. Ke 2.12. klo 19 Sana ja Rukous, Esa Vähäaho, Vähäahot. 
To 3.12. klo 12 Päiväpiiri. Pe 4.12. klo 18–21 Kids’ action night Kempeleen 
Ylikylän koululla. TERVETULOA! Oulun Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

28.–29.11. vier. Kristian Sand 
la klo 16 ja 18. Su klo 13 ja 16. 
Joulukonsertti ti 8.12. klo 19.

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Pe 27.11. klo 19 Nuortenilta.
Su 29.11. klo 16.30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat: rukoushuone 
30-vuotta Risto Jämsä, saarna 
Esko Leinonen. Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 joulukuussa alkaen klo 19.00 

Ti 1.12. Karjasillan kirkko
 Jorma Kiviranta ja Esko Kalaoja
To 3.12. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Timo Liikanen ja Markku Kangasniemi
Ti 8.12. Tuomiokirkko
 Pentti Kopperoinen ja Timo Aho
Pe 18.12. Kastellin kirkko
 Jyrki Vaaramo ja Jari Latvala
Ti 29.12. Myllyojan seurakuntatalo
 Perttu Kyllönen ja Kalevi Kärki

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.

Su 29.11. Jumalanpalvelus klo 11.00, jossa julkaistaan maj. Terho Tiasen 
kirja ”Hän kulkee edellä”. Vieraina toim. joht. Merja Pitkänen Päivä Oy:stä 
ja kapt. Rodrigo Miranda. Kannatusryhmä klo 13.00. Ma 30.11. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. OLET AINA TERVETULLUT PELASTUSAR-
MEIJAAN !

Seurat su 29.11. klo 15. Jenni 
Siljander, Pekka Siljander.
Tänään Opiskelija- ja Nuorten
aikuistenilta klo 19. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 26.11. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, 
Martti Väyrynen, God`s bell, rukouspalvelua, aihe: 
Pyhä Henki keskellämme. Pe 27.11. klo 18.30 

Varkki-ilta, Sini Niemelä. Su 29.11. klo 11 Adventtikirkko & pyhäkoulu, Saint’s club, 
Risto Wotschke, God,s Bell. Su 29.11. klo 18 ISRAEL-juhla, Petri Mettovaara, Juha 
Ketola, Jürgen Bühler, viulisti Serguei Popov. Ti 1.12. klo 13 Päiväpiiri. Ke 2.12. klo 14 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 3.12. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Hannu 
Neuvonen, Jouko Annala. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

Muut seurakunnat

• Su 29.11. klo 15.00 Ehtoolliskirkko 
 Hannu Murhu
• Ti 1.12. klo 19.00 Sana & rukous
 Hannu Murhu
• Su 6.12. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Esa Vähäaho
• Ti 8.12. klo 19.00 Sana & rukous
 Hannu Murhu

TERVETULOA!

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA

To 16.11. klo 19 Nokia Mission 
johtajuuskoulu–Million Leaders 
Mandate.
Su 29.11. klo 18 Sunnuntain ko-
kous, Hannu Neuvonen.
To 3.12. klo 19 Nokia Mission 
johtajuuskoulu–Million Leaders 
Mandate.
Pe 4.12. klo 18 Hannat, naisten 
yht.kristill. rukouspiiri.
Su 6.12. klo 18 Ehtoolliskokous, 
Esa Blomster.
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: To 26.11. klo 18.30 Siioninvirsiseurat 
Väinölässä, Piippola. Su 29.11. klo 15. Siioninvirsiseurat Tuiran kirkolla.
Opiskelijat: To 26.11. seurat Körttiksellä, Luokotie 5 A 5, Oulu. 

TERVETULOA 
ISRAELJUHLAAN!

Oulun Vapaaseurakuntaan, 
Kirkkokatu 34 

sunnuntaina 29.11. klo 18.00.

Mukana Jürgen Bühler Israelista, 
viulisti Serguei Popov, Juha Ketola 
ja Petri Mettovaara.

Järj. ICEJ:n Suomen osasto 
ja Vapaaseurakunta

Tapahtumat

VIETÄ EETTINEN JOULU. 
VALITSE TOISENLAINENLAHJA.FI

Tällä lahjalla autat 
ihmisiä kriisien keskellä.

Rauha20 €

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Terveys ja hyvinvointi 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-Yhtiöt Oy

Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309

jaana.mehtala@kotimaa.fi

Ilmoita
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Jo hyvin pienet lapset 
osaavat kuvata kipuaan 
ja käyttävät rikasta kieltä 
siitä kertoessaan. Riitta-
Liisa Kortesluoma väitteli 
tohtoriksi lapsen kyvystä 
ilmaista kipuaan.

”Tämä piirustus on yksi sotku, 
mutta niin on minun kipunikin”, 
analysoi eräs sairaalahoidossa ol-
lut tyttö omaa kipupiirustustaan. 

Oululaisen terveystieteiden 
tohtorin Riitta-Liisa Kortesluo-
man tutkimuksessa sairaalahoi-
dossa olevat lapset saivat tehtäväk-
seen piirtää kuvan, jossa on mah-
dollisimman paljon kipua. Lisäk-
si lapsen kokemaa kipua ja hänen 
tekemäänsä piirustusta käsiteltiin 
haastattelussa. Sairaalahoidos-
sa olevien lasten verrokkiryhmä-
nä oli päiväkodista ja ala-asteelta 
koottu ryhmä terveitä lapsia. Lap-
set olivat 4–11-vuotiaita.

– Suomessa ei ole juuri koskaan 
käytetty tutkimuksessa näin nuo-
ria tiedonantajia, eivätkä hoito-
tieteelliset tutkimukset juurikaan 
käsittele lapsia, Kortesluoma huo-
mauttaa. 

Vuosina 1974–2004 hoitotie-
teessä on tehty 2 400 tutkimusta, 
mutta vain 68 eli kolme prosenttia 
käytti lapsia tiedonantajina, ja niis-
säkin vain kymmenessä lapset oli-
vat alle 12-vuotiaita. 

oikeus tulla kuulluksi
Kortesluoman tutkimus osoitti, 
että lapsi on oman kipunsa paras 
asiantuntija. 

– Terveydenhuollossa lasta ei 
ole pidetty yhtä luotettavana tie-
donantajana kuin aikuista. Mutta 
lapsi kykenee kertomaan kivus-
taan, jos vain aikuinen osaa siitä 
oikein kysyä.

Vanhempien tai terveyden-
huollon ammattilaisten arvioin-
nit antavat rajoittuneen näkökul-
man lasten kivusta. Lapsen oma 
arviointi on subjektiivinen kuva 
hänen kipukokemuksistaan.

– Tutkimustuloksia voidaan 
hyödyntää kehitettäessä lasten ki-
vun arviointia ja hoitamista entistä 

Lapsi kertoo kipunsa,
jos aikuinen osaa kysyä ja kuunnella

lapsikeskeisemmäksi ja kokonais-
valtaisemmaksi. Menetelmiä voi 
käyttää myös muiden haavoittuvi-
en potilasryhmien hoidossa.

Piirtäminen kertomisen vä-
lineenä toimii hyvin, sillä lapset 
piirtävät mielellään ja piirustuk-
sissa he kuvaavat itselleen tärkeitä 
ja heitä askarruttavia asioita. 

Pelottava piikki
Niin sairaalassa olevien lasten 
kuin verrokkiryhmän lasten-
kin piirrokset kuvasivat ihmis-
tä, useimmiten piirtäjää itseään.

– Terveet lapset piirsivät use-
ammin perheenjäseniä ja kuvasi-
vat piirroksissaan enemmän per-
hedynamiikkaan liittyviä asioita. 

Piirroksissa kuvattiin myös 
tunnetiloja, pelkoa ja uhkaa.

– Tunne-elämän ongelmat ei-
vät tulleet erityisesti esiin sairaa-
lassa olevien lasten piirustuksis-
sa. Se saattoi johtua siitäkin, että 
sairas lapsi saa sairaalassa olles-
saan läheisiltään erityistä huolen-
pitoa ja hoivaa, hän miettii. 

Sairaalassa olevat lapset piirsi-
vät itsensä usein lääketieteellisten 
toimenpiteiden kohteiksi. Esiin tuli 
korostutetusti kehon osa, jossa ki-
pu oli. Kivun tunnetta lapset il-
maisivat kyynelillä ja itkemisellä. 
Monen pienen lapsen piirustukses-
sa kolkossa sairaalasängyssä kyy-
hötti pienen pieni hahmo tippa-
pullon kanssa.

– Lapsi liioittelee ja piirtää 
suunnattoman kokoisena asiat, jot-
ka ovat tärkeitä tai pelottavia, Kor-
tesluoma kuvailee. 

Pistäminen on selvästi kauhua 
herättävä asia, sillä hoitajan kädes-
sä oleva piikki piirrettiin hurjan 
kokoiseksi. Myös veren lapset liit-
tävät kipuun.

”Kipu on hirveä tuska”
Jokainen kokee kivun omalla ta-
vallaan. Erilaisilla kipumittareil-
la mitataan fyysisen kivun voi-
makkuutta, mutta kipu on myös 
psyykkinen, emotionaalinen ja 
sosiaalinen asia. 

– On aika mahdotonta mita-
ta kipua objektiivisilla mittareil-
la, kun kipu pohjimmiltaan on 
subjektiivinen asia, Kortesluoma 
muistuttaa. 

Kipu on yksi ihmiselämän 
suurimmista stressiä aiheutta-
vista tekijöistä ja varsinkin lasten 
soisi saavan mahdollisimman hy-
vän lievityksen kipuunsa.

– Kipu ja pelko kulkevat yhdes-
sä. Lapsen mielen voidaan ajatella 
olevan kuin malja. Jos siellä on pal-
jon pelkoa, maljaan ei paljon kipua 
mahdu. Kun malja kuohuu yli, se 
näkyy käyttäytymisenä, jota mei-
dän aikuisten on vaikea hyväksyä.

Lapsi ei ole miniatyyriaikui-
nen, jolta voi odottaa aikuismais-
ta käyttäytymistä.

Kuka auttaa?
Sairaalahoidossa olevat lapset oli-
vat hyvin aktiivisia yrittäessään 
selviytyä kivuistaan. Lapselle on 
tarpeen tunne siitä, että hän voi 
vaikuttaa omiin asioihinsa myös 
sairaalassa. 

– Lapset kertoivat hierovan-

– Lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä itseään koskevissa asioissa, Riitta-Liisa 
Kortesluoma sanoo. YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus viettää 20-vuotisjuhliaan 
tänä vuonna. Sopimuksen vahvistaneet maat takaavat lapselle oikeuden vapaasti 
ilmaista mielipiteensä.

sa kipeää paikkaa, hengittävän-
sä syvään, lepäävänsä ja rentou-
tuvansa, Kortesluoma luettelee. 

Käytössä oli myös positiivinen 
itselleen puhuminen: Kestän vie-
lä tämän toimenpiteen, sillä tämä 
tekee kipeää vain vähän aikaa.

– Lapset haluavat tietoa, mut-
ta he toivovat myös voivansa ker-
toa kivustaan. Ammattiauttajilta 
he odottivat ammatillista ja hellä-
varaista hoitoa. Hyvin tärkeänä pi-
dettiin sitä, että hoitovälineet olivat 
oikean kokoisia ja neulat teräviä.

Vanhemmilta ja myös hoito-
henkilöstöltä lapset odottivat em-
patiaa, huolehtimista ja sylissä pi-
tämistä, mikä olikin sairaalajak-
son aikana parasta kivun lievitystä. 

”Ne hoitajat, jotka ovat sellaisia 
koviksia ja jotka luulevat jotain ki-
vusta tietävänsä, eivät tiedä yhtään 
mitään”, oli erään lapsen kom-
mentti. 

hiLKKa Lahti
Piirrokset ovat osa Kortesluoman 

väitöskirjan materiaalia.

H i l k ka L a h t i
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Nyt tarjoushintaan
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TUOREET  UUTISET  JA  
HENGEN  RAVINTOA 
JOKA  TORSTAI

AIKAKAUSLEHTI  
USKOSTA, TOIVOSTA  
JA  RAKKAUDESTA

ANNA LAHJA , JOSTA ON ILOA PIDEMPÄÄN
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LEIKKI-IKÄISEN  JA  PIENEN 
KOULULAISEN OMA  LEHTI

Nyt
tarjoushintaan 
VAIN 25,00 e 
                        5 kk/20 nroa

Nyt
tarjoushintaan 
VAIN
16,00 e 
 6 kk/6 nroa

Tilaajalahjaksi
- Kotimaan ja Askelen 
   tilaajille 

 taskukalenteri 2010!

- Lastenmaan mukana 
   ihana puuhakirja!

tiapu tarjoaa mm.

• kotisiivoukset 
• saunanpesut
•hoitopalvelut

•kotiapua

a siivousaikasi pian!

uomen kotiapu ja hoitopalvelut
puh. 050-5010055
www.kotiapu.fi

Nyt on aika  
lusiivouksien...Kotiapu tarjoaa mm.

• kotisiivoukset
• saunanpesut
• hoitopalvelua
• kotiapua

Varaa siivousaikasi pian!

Pohjois-Suomen kotiapu 
ja hoitopalvelut
Puh. 050 501 0055
www.kotiapu. 

Yllätä ystäväsi 

siivouspalvelu-

lahjakortilla!

Nyt on aika joulusiivouksien...

MATERON PALVELUKOTI
Haluatko asua vanhuudenpäiväsi Kainuun 

maaseudulla puhtaan ja kauniin luonnon keskellä?
Tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä 

ympärivuorokautista hoitoa. 
Soita 08 713 525 Taina Matero

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

LAKIASIAINTOIMISTO LUUKKONEN 
varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja Hannu Luukkonen

• perukirjat, perinnönjaot, testamenti t, kauppakirjat, 
oikeudenkäynnit yms. yli 20 vuoden kokemuksella.

• Uusikatu 23 A (Klubitalo), puh. 339 962, 
posti @lakiluukkonen.  

• Yhteydenotot myös iltaisin ja viikonloppuisin, 
p. 040 587 3884.

§

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

POHJOLAN HAUTAUSTOIMISTO
Isokatu 19, 90100 Oulu | 045 276 9966 | www.suomenmuistokivi. 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

SUU SIKAPUHTAAKSI!
Desinfi oit käsiäsi, miksi et 
hammasharjaasi, hammas-
proteesiasi, purentakiskoasi? 
Niissä muhii viruksia, sieniä, 
bakteereja aiheuttaen tuleh-
duksia.

Kysy apteekista:
– Hammasharjan desinfi oivaa 
poretablettia
– DENTURE (proteeseille) 
– JUNIOR (purentakiskoille, 
oikomislaitteille) desinfi oivaa 
poretablettia
Huolehdi itsestäsi nyt!

www.bonyf.fi 
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Rauhan tervehdys 
-lehden 

JaKeLu-
häiRiöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

KEITTIÖ • KYLPYHUONE • SAUNA • SISUSTUSREMONTIT • TAPETOINTI/MAALAUS

Alasintie 4            90400 Ouluwww.takuuremontit.fi

UUSI, RAIKAS
ILME KOTIISI!
Nyt ilmainen suunnittelu/arvio kotonasi

p. 010 4300 201 SOITA HETI! 

Auttava puhelin elämän 
eri tarpeisiin, ihmissuhdeongelmia, 

yksinäisyyttä, ahdinkoa

SOITA 0600 12343
(1,95 e/min+pvm)

www.mm-line.com ✂

Palveluja tarjotaan

Pe 27.11. klo 19.00. How Many Sisters ja Kirmo Lintinen trio.
How Many Sisters on kolmen loistavan laulajan ja musiikinteki-
jän – Anna-Mari Kähärä, Pirjo Aittomäki, Mervi Hiltunen – 
muodostama arvostettu ja suosittu laulutrio. Upeaa, mukaansa-
tempaavan melodista jazzlaulua. Liput 18/12€.

Ma 30.11. klo 19.00. Arja Koriseva 
– Rakkaimmat joululaulut – konsertti. Liput 29€.

Pe 4.12. klo 19.00 Katri Ylander – Kim Herold – ”Ilta”. 
Liput 22€.

6.12. klo 12.30 Ylivieskan kaupungin 
Itsenäisyyspäivän juhla.
Kahvitarjoilu klo 11.30–12.30. Ohjelmassa mm. juhlapuhe, ansiomerk-
kien jako, Ylivieskan kaupungin v. 2009 kulttuuripalkinnon jakaminen, 
Ylivieskan Sotaveteraanikuoro, Ylivieskan mieskuoro, Ylivieskan soittajat 
sekä Ylivieskan seudun musiikkiopiston oppilaat. Vapaa pääsy!

Ma 7.12. klo 18.00. Lasten satunäytelmä 
Prinsessa ja Herne.
Käsikirjoitus ja ohjaus Lena Segler-Heikkilä. Näyttelijöinä Keski-
Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun, Ylivieskan yksikön opiskelijat. 
Liput 4€, 2€ lapset.

Näyttelysali PPO-sali 15.11.–2.12. Janne Koski. Vapauden kutsu. 
Serigrafi oita.

Lipunmyynti ti-pe 14–19, la–su 12–16. 08 429 4545.
Koulukatu 2 B, Ylivieska. 

Katso lisää tapahtumia: www.ylivieska.fi /akustiikka

Tapahtumien aarreaitta!
AKUSTIIKKA

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-Yhtiöt Oy   
Jaana Mehtälä

puh. 020 754 2309, jaana.mehtala@kotimaa.fi

Ei siitä mihinkään pääse. On ko-
meaa kuultavaa, kun 60-henki-
nen mieskuoro kajauttaa Ilmari 
Hannikaisen Isä meidän. 

Kuultavan komeudesta tosin 
Reserviläiskuoroa johtava Oulu-
joen seurakunnan kanttori Lau-
ri Nurkkala on hieman eri miel-
tä. S-kirjaimet, muut konsonantit 
ja tavut on laulettava tarkoin koh-
dalleen. Sanomista tulee myös ää-
nenvoimakkuudesta ja alavireisyy-
destä.

Nurkkalan mukaan yhteissoin-
nin hiominen ja hakeminen ennen 
konserttia on aina haastava tehtä-
vä. Vaikka äänessä ovat musiikin 
ammattilaiset, ei kuoro kuulosta 
heti ensi laulamalta automaatti-
sesti hyvältä.

Reserviläiskuoron laulajia työs-
kentelee esimerkiksi kanttoreina, 
mutta mukana on myös pitkäl-
le edenneitä harrastajia eri puo-
lilta Oulun lääniä. Kuoron ohjel-
mistossa on isänmaallisia ja hen-
gellisiä lauluja. Kuoro esiintyi vii-
me viikon perjantaina Oulun tuo-
miokirkossa Pohjois-Suomen so-
tilasläänin kirkkojuhlassa solisti-
naan baritoni Jorma Hynninen.

Puolitoista päivää  
harjoituksia
Reserviläiskuoro sai alkunsa 1998. 
Kenttärovasti Juhani Liukkonen 
pohti tuolloin kirkkomuusikoiden 
kanssa, saataisiinko aikaan osaa-
va kokoonpano, joka olisi lyhyes-
sä ajassa valmis omaksumaan vaa-
tivan lauluohjelmiston Puolustus-
voimien kirkkojuhliin. 

Siitä lähtien harjoituksiin ja 

Reserviläiskuoro  
laulaa kertausharjoituksissa

esiintymisiin on kokoonnuttu ta-
vallisesti kerran vuodessa. Kuo-
roharjoitukset ovat samalla ker-
tausharjoitukset, ja osallistumi-
sesta jokainen saa kaksi kertaus-
harjoitusvuorokautta.

Kutsut harjoituksiin ja ohjel-
mistoon valittujen teosten nuo-
tit lähetetään laulajille sotilaslää-
nin esikunnasta viimeistään noin 
kuukautta ennen harjoituksia. 
Konserttia varten Reserviläiskuo-
ro harjoittelee puolitoista päivää.

musiikki ja  
yhteishenki
– Laulajat ovat aina olleet erittäin 
motivoituneita. Mukaan ovat lä-
hes aina tulleet ne, joille kutsu on 
lähtenyt, sanoo Nurkkala.

Sitoutumisen salaisuus on 
Nurkkalan mukaan musiikis-
sa. Osansa asiaan on myös po-
rukalla ja kuoron yhteishengel-
lä. Vaikka kuoron tausta-ajatus, 
ohjelmisto ja esiintymiset ovat 
arvokkaita, ei harjoituksien tar-

Reserviläiskuoro käyttää lyhyen 
yhteisen harjoitteluaikansa 
tehokkaasti. Kuoroa johtava Lauri 
Nurkkala ei päästä laulajia helpolla.

Pä i v i  Mä k in e n

vitse olla täysin tiukkapipoista 
hommaa. Kahden kuoronjoh-
tajan lisäksi porukasta löytyy 
Nurkkalan mukaan myös ”mie-
lialajohtajia”, jotka pitävät mu-
kavaa ilmapiiriä yllä.

Kuoron toinen johtaja on Olli 
Heikkilä. Hän tuli mukaan armei-
javuotensa jälkeen syksyllä 2002. 
Lääkärinä työskentelevä Heikkilä 
on harrastanut pitkään musiikkia 
ja johtanut kuoroja ja erilaisia or-
kesterikokoonpanoja Oulussa.

– Harjoituksiin on aina muka-
va tulla, hän sanoo.

Konkareiden joukkoon uu-
sienkin laulajien on helppo su-
jahtaa. Pitkään mukana olleis-
ta laulajista pyritään pitämään 
kiinni, mutta jatkuvuuden ta-
kia uusia laulajia on otettu tul-
lut viime vuosina kymmenkun-
ta. Valinnoissa huolehditaan, et-
tä kuoron taso ei ainakaan laske.

Päivi mäKiNeN
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Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio dei 106,9 mhz
kaapeliverkko 94,1 mhz
www.radiodei.fi
Su 29.11. kello 9.55–12 Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien ad-
venttilähetys Klo 10 perhe-
messu Oulujoen kirkosta. 
Messun toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarnaa Riitta Kenta-
la. Kanttorina on Lauri Nurk-
kala. Avustajina toimivat Anu 
Fedotoff ja Pertti Lahtinen. 
Messussa laulaa Oulujoen 
lapsikuoro, johtajanaan An-
na Haanpää-Vesenterä. Kello 
11.25 radiopyhäkoulussa ai-
heena adventti, puhujana las-
tenohjaaja Outi Metsikkö. Li-
säksi lähetyksessä Oulun seu-
rakuntien menovinkkejä sekä 
sairaalapastorin ajatuksia sai-
raalan joulusta. Lähetyksen 
juontaa Heli Lomu. Joululau-
lutoiveet ja terveiset osoittee-
seen radiostudio.oulu@evl.fi 
perjantaihin 27.11. mennessä.

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä 
haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimit-
taa Karjasillan seurakun-
nan pastori Mikko Salmi. 
Ke 2.12. klo 15.40 Naisen 
allakka. Rehtori Tuula Ter-
vosen kolumni.
To 3.12. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Siirtyikö sodanpel-
ko isiltä jälkipolville? Kes-
kustelemassa kempeleläinen 
opettaja ja kunnallisvaltuu-
tettu Kai Similä ja toimitta-
ja Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 mhz 
kaapeliverkko 89,5 mhz
1. adventtisunnuntaina
29.11. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa aiheena adventti, 
puhujana lastenohjaaja Ou-
ti Metsikkö.
Su 29.11. klo 10 jumalanpal-
velus Nivalan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kuullaan uusintana Etappi-
ohjelma jossa laulaa kalajo-
kilaaksolainen mieskvartet-
ti. Etapin toimittaa Mervi 
Jutila Alavieskasta.
Ma 30.11. klo 17.05 Etappi-
ohjelman vieraana on raa-
helainen 89-vuotias Esteri 
Jussila. Ohjelmassa palataan 
lapsuusmuistoihin Lapualle, 
sota-ajan lottatyöhön ja so-
dan jälkeiseen aikaan. Oh-
jelman toimittaa Risto Part-
timaa.

www.virtuaalikirkko.fi
1. adventtisunnuntaina
 29.11. klo 10 perhemessu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina on Raimo Paaso ja ur-
kurina Maija Tynkkynen. 
Messussa laulaa Katedraali-
kuoro.

Eetterissä

Piispa Samuel Salmi kutsuu ih-
misiä adventtivastaanotolle Piis-
pantaloon. Tilaisuus järjestetään 
neljännen kerran ensimmäisenä 
adventtina 29. marraskuuta kello 
12–14.30. Sisäänkäynti taloon on 
Hallituskadun puolelta. Advent-
tivastaanotto on kaikille avoin. 

Ohjelmassa on tervehdyk-
siä, musiikkiesityksiä, huomion-
osoituksia ja kahvit. Vastaanotol-
la julkistetaan Oulun hiippakun-
nan historiikin ensimmäinen osa.

Tallikappelin joulunaika al-
kaa jo edellisenä iltana, lauantai-
na 28. marraskuuta. Silloin Ou-
lun kaupunginteatterin aulassa 
avataan kansainvälinen seimi-
näyttely kello 17, ja kello 18 on 
tiernapoikaesitys. Esityksen jäl-
keen tiernapojat johtavat kulku-
een Betlehemin tietä pitkin Tal-
likappelin seimelle Piispantalol-
le, jossa on Tallikappelin joulun 
avaus kello 18.30. Ohjelmassa on 
hartaushetki seimellä sekä glögi-
tarjoilu.

Joulurauhaa 
kaupungin sydämeen
Oulun kaupunginteatterilla on 
esillä kansainvälinen seiminäyt-
tely 19. joulukuuta saakka. Sei-
miasetelmiin pääsee tutustu-
maan teatterin lipunmyynnin 
aukioloaikoina, eli tiistaista per-
jantaihin kello 10–17 ja lauantai-
sin kello 12–17. Näyttelyyn on va-
paa pääsy. 

Seiminäyttelyyn on lahjoi-
tettu ja lainattu jouluseimiä eri 
puolilta maailmaa. Näyttelyn 
erikoisuutena on teatterin ka-
toksen alle tuleva jääseimi, jon-
ka suunnittelee ja toteuttaa ke-
miläinen Tero Eloranta. 

Teatterin seiminäyttelyn li-
säksi seimiin voi tutustua myös 
seimivaelluksella kirkoissa, ydin-
keskustan näyteikkunoissa se-
kä muissa tiloissa. Seimiä löytyy 
muun muassa ODL hyvinvointi-
keskuksesta, Rotuaarin Antellil-
ta, Nordeasta, Oulu 10:stä ja Tal-
likappelista. Seimikulttuuriin voi 
tutustua myös kaupunginkirjas-
ton aulassa.

 
hartauksia 
tallikappelin seimellä  
Seiminäyttelyn ajan teatteril-
la on tiernapoika-esitys joka il-
ta kello 18. Aina tiernapoikaesi-
tyksen jälkeen Betlehemin tie 
johtaa kaupunginteatterilta Tal-
likappelin seimen äärelle. Siellä 
on esillä luonnollista kokoa ole-
va taitelija Pasi Jäntin poppeli-
puusta veistämä seimiasetelma. 

Tallikappelin jouluun voi tu-
tustua ensimmäisestä adventista 
aina loppiaiseen saakka päivit-
täin kello 9–21. Seimellä on oh-
jelmaa adventin ajan. 

Hiljainen jouluhuone lapsi-
perheille järjestetään lauantaina 
5.12. kello 15–17.30. Tallikappe-
li toimii yhtenä kohteena Oulun 
seurakuntien järjestämässä Ou-
lun lasten joulu -tapahtumassa. 

Satu LaPiNLamPi

Piispa kutsuu adventin viettoon

Useissa kirkoissa voi joulun 
ajan käydä ihastelemassa eri-
laisia jouluseimiä. Oulun ev.-
lut. seurakuntien seimet löyty-
vät myös osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/jouluseimet.

Oulun tuomiokirkon joulu-
seimi on tilattu 1980-luvun alus-
sa Münchenistä Saksasta. Sei-
mi oli ensimmäinen Oulun kir-
koissa. Joka vuosi lapset kokoa-
vat seimen kirkon takaosaan, tä-
nä vuonna vuorossa ovat Ruot-
sinkielisen päiväkodin lapset.

Karjasillan kirkon joulu-
seimen on toteuttanut taiteilija 
Silja Mustaparta. Keraamiseen 
seimeen kuuluu Pyhän perheen 
lisäksi kaksi paimenta ja aasi. 

Pyhän Andreaan kirkon 
pihalle valmistuu talli ja uusi 
täysikokoinen jouluseimi. Sei-
men ensimmäinen vaihe eli tal-
li, seimi ja aasi ovat nähtävillä 
ensimmäisenä adventtina. Ase-
telmaan lisätään hahmoja jou-
lun lähestyessä. Seimen raken-
tavat Kaakkurin alueen vapaa-

ehtoiset. 
Tuiran kirkon seimiasetelma 

rakentuu pikkuhiljaa. Ensim-
mäisen adventtisunnuntain jäl-
keen mukana ovat Joosef, Maria 
ja aasi. Jouluyönä seimiasetelma 
saa viimeisen hahmonsa, Jeesus-
lapsen. Seimiasetelman posliini-
nukkehahmot ovat nukketaitei-
lija Leena Takalon tekemiä. 

Pyhän Tuomaan kirkon sei-
miasetelma rakennetaan nyt 
neljättä kertaa. Se täydentyy ad-
ventin kuluessa. Ensimmäisen 
adventin jälkeen mukana ovat 
Joosef, Maria ja aasi. Viimeiset 
hahmot, kolme Itämaan tietäjää, 
saapuvat jouluseimelle loppiai-
sena. Seimiasetelman posliini-
nukkehahmot ovat nukketaitei-
lija Leena Takalon tekemiä.

Pyhän Luukkaan kappelin 
seimiasetelma on Olavi ja Pirk-
ko Perälän valmistama. Se val-
mistui jouluksi 2008.

Oulujoen kirkon perintei-
nen seimiasetelma täydentyy 
pikkuhiljaa adventin aikana si-

ten, että Jeesus-lapsi syntyy sei-
meen jouluaattona. 

Oulun tuomiokirkossa on 
7.–23.12. opas paikalla arkisin 
klo 11–16. Muissa kirkoissa sei-
miasetelmaa voi käydä katso-
massa kirkossa järjestettävien 
tilaisuuksien aikana.  

Piippolan kirkossa Siikalat-
valla on jouluyön messusta lop-
piaiseen seimi, jossa on Jeesus-
lapsi kuorissa joulutähtien ym-
päröimänä.

Rantsilan kirkossa Siikalat-
valla tuodaan jouluseimi kirk-
koon jo palleroiden joulukirkos-
sa, joka on 14. joulukuuta. Seimi 
on siitä lähtien kirkossa, mut-
ta kuitenkin ilman joulun lasta. 
Jeesus-vauva on seimessä joulu-
kirkossa.

Oulun katoliseen kirkkoon 
esille tulevan seimen tekee tä-
nä vuonna Oulussa asuva ita-
lialainen kirkon lähetystyönte-
kijä Pierpaolo Sanmorí. Seimi 
valmistuu 16.12. ja se on esillä 
10.1.2010 asti.

Kirkoissa seimiasetelmia näytillä

Jouluradio aloittaa ensim-
mäisenä adventtina 29. mar-

raskuuta seitsemännen ker-
ran. Joululaulut soivat kana-
valla tauotta tapaninpäivään 
26. joulukuuta saakka pääkau-
punkiseudulla, Turussa, Ou-
lussa, Seinäjoella, Tampereel-
la ja Rovaniemellä. 

Jouluradion musiikki koos-
tuu kotimaisesta ja ulkomai-
sesta perinteisestä, sovitetus-
ta, uudesta ja kokeilevastakin 
adventinaikaan sopivasta mu-
siikista.

Jouluradion taustalla on 
Toivontuottajat, joka on pää-
kaupunkiseudun evankelis-lu-
terilaisten seurakuntien säh-

Jouluradio aloittaa adventtina
köisen viestinnän toimitus. 

Tänä vuonna Jouluradion net-
tisivu uudistuu, ja ihmisiä pyri-
tään palvelemaan myös englan-
niksi ja ruotsiksi. Jouluradio on 
tavoittanut netin kautta ihmisiä 
jopa 86 maassa.

– Runsaasta palautteestam-
me noin joka seitsemäs tuli ulko-
mailta. Ulkosuomalaisten kom-
mentit ovat olleet todella lämpi-
miä. He ovat kiittäneet kotimai-
sen joulun tunnelman välittä-
misestä, kertoo Toivontuottajien 
toimituspäällikkö Jan Ahonen.

Jouluradion vaiennuttua tapa-
ninpäivänä samalla analogisella 
taajuudella voi kuunnella vielä 
6. tammikuuta asti Toivontuot-

tajien musiikkipitoista lähe-
tystä. Toivontuottajien kana-
vat ovat internetissä kuunnel-
tavissa läpi vuoden osoitteis-
sa www.radiotoivo.fi, www.ra-
diohigherground.fi ja www.ra-
diolux.fi.

RauhaN teRvehdyS

Oulun alueella Jouluradi-
on taajuus on 88,8 MHz. Kii-

mingin lähettimeltä mitattuna 
kuuluvuusalueen säde on noin 

40 –50 kilometriä. Kaapelitalo-
uksissa Jouluradiota voi kuun-

nella myös digiboksin kaut-
ta taajuudella 91,9 MHz. Li-

säksi Jouluradio kuuluu netissä 
osoitteessa www.jouluradio.fi.

A nna - Ma i ja  Vu o r ma
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Hoosianna, oi Herra auta
Mieleeni nousee kuva kansakoulusta: jännitystä oli ilmassa, kun sai laulaa Hoosian-
naa. Sen sävelkulku oli kiehtova kaikkine kertosäkeineen. Koko luokka lauloi sitä sydä-
men pohjasta.

Nyt mietin, minkälainen joukko olisi tien varrella katsomassa Jeesuksen ratsas-
tamista aasilla kohti Jerusalemia tänä adventtina. Mitä mahtaisi ihmisten pyyntöi-
hin sisältyä, kun he palmun oksia heilutellen huutaisivat Jeesukselle? Ahdistusta olisi 
monista syistä. Joku saattaisi pyytää, ettei paljon puhuttu sikainfluenssa tarttuisi hänen 
lapseensa, toinen pyytäisi apua työttömyyden tuomaan ahdinkoon, jollakin saattaisi 
olla huoli yksinäisyydestä ja masennuksesta. Ehkäpä jonkun sydän olisi täynnä kiitosta, 
kun saa nähdä Vapahtajan.

Emme voi olla tien varrella pyytämässä apua, mutta saamme mennä kirkkoon 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina yhdessä laulamaan Hoosiannaa. Siellä saamme 
kertoa pyyntömme ja kiitoksemme adventin Herralle, kunnian kuninkaalle. Uuden 
kirkkovuoden alkaessa on hyvä tarkistaa, mistä voi pyytää apua. Hiljaiset uskon ja toi-
von täyttämät rukoukset nousevat kristikunnasta kautta maailman juuri silloinkin, 
kun synkät uutiset tulvivat kaikkialta.

Valmistu, Herran kansa,
nyt vastaanottamaan,
kun saapuu taivaastansa
kuningas päälle maan.

Tähänkin adventin virteen saamme yhtyä ja muistaa, kerran sen sanat ovat käyvä 
toteen. Nyt saamme pyyntöinemme kiiruhtaa kirkkoon ja nöyrästi pyytää, että ker-
ran saisimme olla riemuitsevan joukon mukana ylistämässä ylösnoussutta vapahtajaa.

Hoosianna, oi Herra auta, että tämä adventin aika avaisi sydämeni näkemään 
lähimmäiseni.

Auta, että uusi kirkkovuosi olisi armon vuosi kansallemme.
Hoosianna, oi Herra auta, oi Herra pelasta. 
Aamen

SiRKKu eho
Eläkkeellä oleva kirkon sairaalasielunhoidon kouluttaja

1. adventtisunnuntai on noussut yhä suositummaksi pyhäpäiväksi lukemattomi-
en pyhien joukossa ja riemullisena kirkkovuoden ”valkeana lähtölaukauksena”. 
Päivän aihe, Kuninkaasi tulee nöyränä, kuvastaa Jeesuksen erilaisuutta suhteessa 

maallisiin hallitsijoihin. 1. adventtiin nivoutuu luontevasti Sakarjan kirjan profetia rau-
han kuninkaan tulemisesta. Pyhälle onkin keksitty osuva nimitys, ’nöyrtymisen adventti’.

Kun kirkoissa lauletaan Hoosianna-hymniä, liitytään silloin ikiaikaiseen perintee-
seen kristikunnassa. Miksi sitten päivän sanoma on palmusunnuntain tapahtumiin pa-
laava? Evankeliumikirjassa todetaan: ”Päivän evankeliumit liittävät adventin ja joulun 
palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tapahtumiin. Näin kirkkovuoden pääsiäiskeskeisyys 
tulee esille alusta lähtien. Joulu saa merkityksensä vain yhteydessä Kristuksen kärsimyk-
seen, kuolemaan ja ylösnousemukseen.”

1. adventin UT:n lukukappaleessa (Roomalaiskirje) herätellään kristikuntaa uuteen 
rohkeuteen – siinä todetaan muun muassa seuraavaa: Teidän on aika herätä unesta, sil-
lä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut 
pitkälle, päivä jo sarastaa. Paavali joutui herättelemään uskontaisteluun myös rooma-
laisia kristittyjä, joille tämä maailma oli tullut liian rakkaaksi. Vaikkei vielä ollut käy-
nytkään Roomassa, Paavali joutui kuulemansa perusteella varoittelemaan ’lihan’ syn-
neistä: Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juo-
potellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen.

Roomalaiskirje on Lutherin mukaan niin tärkeä kirje, että ”jokaisen kristityn tulisi 
tuntea se sydämellään, sanasta sanaan”. Myös tutkijat pitävät sitä erityisesti protestant-
tisen uskonkäsityksen avainkirjana Raamatussa – Galatalaiskirjeen ohella. Uskonvan-
hurskaus tulee selkeästi ilmi näissä Paavalin kirjeissä. Päivän UT:n teksti päättyy jäme-
rästi: Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin et-
tä annatte sen haluille vallan.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 24:7–10 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 62:10–12 
Toinen lukukappale 
Room. 13:11–14 
Evankeliumi Matt. 21:1–9 

Herra Jeesus, Vapahtaja, 

nöyränä ja hiljaisena 

sinä viet valtakuntasi voittoon 

ja kukistat pahan vallan. 

Me odotamme armoasi ja rauhaasi. 

Anna sanan ja sakramenttien 

vahvistaa meitä toivossamme 

uuden kirkkovuoden aikana. 

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset 

Isän ja Pyhän Hengen kanssa 

aina ja ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  L i s a  Co ms to c k
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Jatkosodan aikana asevelipapit tukivat 
varattomia aseveliperheitä. Yhdistyk-
sen tärkein toimintamuoto oli palvelu- 
ja sielunhoitotyö.

Asevelipappien työ laajeni sotainvali-
dien, Karjalan siirtoväen, sotaorpojen ja 
rajaseudun ihmisten keskuuteen. Yhdis-
tys osallistui myös Yleisradion asemiesil-
tojen, sotilashartauksien ja keskustelujen 
järjestämiseen sekä pyrki vaikuttamaan 
sotilaspappien työn kehittämiseen.

Asevelipapit ajoivat sodan aikana 
kirkkohallituksen perustamista ja dia-
konian määräämistä laissa säädetyk-
si kirkon toimintamuodoksi. Vuonna 
1943 kirkolliskokous tekikin aseveli-

Asevelipapit löysivät avaramman hengellisyyden

Asevelipappien uudistukset näkyvät yhä

Suomi vedettiin mukaan toiseen maail-
mansotaan lähes päivälleen 70 vuotta 
sitten. Sota muutti Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon. Kirkko ei halun-

nut enää keskittyä vain uskovien pelastuk-
seen, vaan palvella kaikkia.

Muutoksen panivat alulle niin sanotut 
asevelipapit, joilta sota riisui harhaluulot elä-
mästä ja todellisuudesta. He olivat rintaman 
ankarissa olosuhteissa tutustuneet ihmisiin, 
joihin heillä ei aikaisemmin ollut juuri yh-
teyttä. Näihin ihmisiin kuului myös työvä-
enluokan edustajia.

Nyt nämä miehet ja naiset olivat heidän 
aseveljiään ja tovereitaan. He olivat kanssaih-
misiä, joita kirkon tuli palvella.

Arkkipiispa Mikko Juva kuvasi pappien 
ajatusmaailman muuttumista.

– Silloin oli tunnus: rajat selväksi maail-
maan vastaan eli niin kuin Vilhelmi Mal-
mivaara sanoi: Pitäkää suora kurssi. Jos olet 
kristitty, niin olet kristitty. Sitten tuli sota ja 
pakotti meidät katsomaan asioita aivan uu-
della tavalla. Uskova ja uskoton, sosialisti ja 
porvari, suomenkielinen ja ruotsinkielinen, 
kaikki olivat samassa prässissä – yhteisessä 
nälän, kurjuuden ja kuoleman kokemisessa. 
Saimme nähdä sen inhimillisen toveruuden, 
joka silloin kasvoi. Me löysimme lähimmäi-
sen, joka oli siihen saakka rajoittunut uskon-
veljeen ja -sisareen. 

Yksi johtavista asevelipapeista, Martti Si-
mojoki, josta myöhemmin tuli arkkipiispa, 
muisteli myös sodan tuomaa muutosta.

– Sota oli minun elämässäni käännekoh-
ta. Silloin opin tuntemaan aivan uudella ta-
valla ihmisiä – ja elämää. Ikään kuin putosin 
todellisuuden pohjalle.

isänmaa oli vaarassa
Asevelipappeihin perehtyneen teologian toh-
torin Mikko Malkavaaran mukaan aseveli-
papit eivät ilman sotaa ehkä olisi kasvaneet 
kirkon uudistajiksi vaan vanhat ennakkoluu-
lot olisivat helposti jääneet voimaan. Muuta-
ma sata nuorta miestä joutui kuitenkin so-
dassa hengelliseen korkeakouluun, joka oli 
monin tavoin parempi opettaja kuin perin-
teinen suomalainen kristillisyys.

Asevelipapiston syntyyn johti muukin 
kuin yhteinen toveruus rintamamiesten 

kanssa, kertoo Malkavaara.
Isänmaa oli vaarassa. Talvisodassa kansa 

oli ollut yhtenäinen, mutta jatkosodan aika-
na yhtenäisyys heikkeni. Visiossa vain yhte-
näinen kansa selviäisi tulevista koetuksista. 
Kirkko olisi tekijä, joka yhdistäisi kansakun-
taa, Malkavaara selostaa.

Asevelipappien yhdistys oli osa Aseveljien 
liittoa, jonka tavoitteena oli lujittaa Suomen 
kansan puolustusta ja jolla oli  laajamittai-
nen sosiaalinen ohjelma.

Kansalaissodassa kirkko oli ollut valkoisten 
kirkko. Kirkonmiehet jopa osallistuivat valkoi-
sen terrorin piilottamiseen eivätkä aina osoit-
taneet ymmärrystä edes niille uhreille, joille oli 
tehty syyttä pahaa. Sodan jälkeen kirkko ka-
vahti työväkeä ja sen aatteita. Punainen oli väri, 
jota kirkko ei halunnut nähdä ja jota se kirosi.

Kirkko on kaikille
Sota raitisti kirkkoa. Asevelipapit aloittivat 
toimintansa jatkosodassa vuonna 1942.  Ase-
velipappien mukaan kirkko ei ollut itseään 
vaan maailmaa varten. Kirkko oli olemas-
sa myös niitä varten, jotka eivät olleet osal-
listuneet suojeluskunnan taisteluharjoituk-
siin vaan istuneet työväentalojen iltamissa. 

Asevelipapit myös laajensivat näkemystä 
kirkosta. Kirkon tehtävä ei ollut vain rukoilla 
sunnuntaisin ja hoitaa harvojen ja valittujen 
sielua. Kristuksen sanoma koski koko elämää 
ja ihmisten arkipäivää. Kirkolla oli myös so-
siaalinen tehtävä. Se merkitsi ankaraa oikeu-
denmukaisuuden vaatimusta.

Maailman ja uskovien seurakunnan vä-
lille vedetty jyrkkä raja jäi menneisyyteen. 
Ihanteeksi tuli kirkko, jonka kaikki tunsivat 
kodikseen. Näkemystä kutsutaan uuskan-
sankirkollisuudeksi.  

uskonnäkemykset törmäsivät
Sota Neuvostoliittoa vastaan päättyi vuonna 
1944. Asevelipappien yhdistys lakkautettiin 
seuraavana vuonna voittajan vaatimukses-
ta. Yhdistyksen henki kuitenkin jäi elämään.

Uuskansankirkollisuuden synty johti rä-
jähdykseen sodan jälkeen. Kaikki eivät niel-
leet uuskansankirkollista näkemystä kirkon 
tehtävästä vaan asettuivat tiukasti taistelu-
asemiin. Vastakkain oli kaksi rintamaa: pe-
rinteinen pietismi korosti uskonvanhurs-

kautta ja ihmisen pelastumista iankaikki-
suutta ajatellen. Pietismin ydin on henkilö-
kohtainen uskonelämä. Uuskansankirkolli-
suus korosti vastaamista muihinkin elämän 
kysymyksiin kuin pelastukseen.

Asevelipappi Erkki Niinivaara oli uus-
kansankirkollisuuden johtohahmo. Vastas-
saan hänellä oli kiivas dogmatiikan profes-
sori Osmo Tiililä.

Kiistassa oli kyse maallisesta ja hengel-
lisestä. Niinivaaran mukaan koko Juma-
lan luoma maailma kuului Jumalan valta-
piiriin. Siksi kristillisyyttä ei pitänyt eristää 
vain hengelliselle alueelle.

Niinivaaran sosiaalinen evankeliumi oli 
ristiriidassa Tiililän edustaman konservatii-
visen näkemyksen kanssa. Tiililän mielestä 
”kirkko on olemassa sen tähden, että täällä 
kuollaan”. Tiililä tahtoi sanoa, että kirkko on 
ihmisen pelastusta varten.

Tiililän ja muiden pietistien mielestä uus-
kansankirkollinen ajattelutapa johtaisi kir-
kon maallistumiseen. Se ei enää myöskään 
muodostaisi uskovien yhteyttä.

tampereen taistelu
Tampereen hiippakunnan synodaalikoko-
uksessa käsiteltiin vuonna 1952 Niinivaaran 
kirjaa Maallinen ja Hengellinen. Pietismin ja 
uuskansankirkollisuuden kamppailu kulmi-
noitui kirjasta käytyyn keskusteluun.

Malkavaaran mukaan raivostunut Tiili-
lä runttasi kirjan. Tiililä puhui ankaraan sä-
vyyn ja varoitti uudistajia.

– Suuntaan sanani sille ryhmälle, joka on 
vuosien ajan ajanut Suomen kirkon yhtenäi-
syyden rikkomista. Älkää jatkako enää.

Tiililä käytti rajuja sanoa, mutta raju oli 
kamppailukin. Kamppailun tuloksena Tiili-
lä menetti monta ystävää. Muun muassa ys-
tävyys Martti Simojokeen katkesi. 

Tampereen synodaalikokouksessa Tiili-
lä kuitenkin saavutti voiton Niinivaarasta. 
Uuskansankirkollisuus pakotettiin puolus-
tuskannalle. Se myös osittain hajaantui.

Voitto oli Malkavaaran mukaan kuiten-
kin vain erävoitto. Sodan jälkeen asevelipa-
pit miehittivät kirkossa monia tärkeitä virko-
ja. Kirkko oli ja on yhä monella tapaa aseve-
lipappien näyn mukainen.

Dogmatiikan professori Osmo Tiililä hävi-
si muitakin kirkkopoliittisia taisteluita, katke-
roitui ja erosi kirkosta. Mies joka oli opetta-
nut, että kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta, 
oli elämänsä lopulla surullinen mies. Säilyttä-
jä oli hävinnyt, uudistajat voittaneet.

Kamppailu jatkuu
Uudistajien ja säilyttäjien kamppailu jatkuu. 
Taistelussa on vain eri teemat. Naispappeus 
on aihe, jonka käsittely ei ole vieläkään täy-
dellisesti päättynyt. Kiista homoseksuaali-
suudesta odottaa ratkaisuaan.

Suuri kysymys kuuluu, tuleeko kirkon 
muuttua ajan mukaan. Siksi uudistajat ja säi-
lyttäjät jatkavat loputonta kamppailuaan kir-
kon suunnasta. Malkavaaralla on siihen sel-
keä näkemys.

– Tämä on kirkon ikuinen kysymys, jossa 
asevelipappien ja pietismin taistelu oli vain 
yksi näytös.

teKStit: PeKKa heLiN

Kirkko löysi sodassa kansan

pappien ehdottamat päätökset.
Asevelipapit-yhdistys lakkautet-

tiin vuonna 1945 osana Neuvostoliiton 
kanssa solmittua rauhaa. Asevelipapit 
vastasivat lakkauttamiseen siirtämällä 
toimintansa Suomen kirkon seurakun-
tatyön keskusliitolle (SKSK). SKSK pe-
rusti Kristillisen palvelukeskuksen, jon-
ka tehtävänä oli ”rakkaudentoiminnan 
edistäminen ja palvelumielen vaalimi-
nen kirkon piirissä”.

Kristillisen palvelukeskuksen toi-
mintaan kuului perheneuvonta, johon 
antoivat aiheen avioerojen lisääntymi-
nen ja avioliittolain edellyttämä sovit-
telumenettely. Myös Yhteisvastuukerä-

yksen aloittaminen johtuu asevelipappi-
en toiminnasta. Kehitys johti kirkon toi-
mikuntien eli keskusten perustamiseen.

Myös diakonissalaitoksille koitui 
uusi aika. Niiden toimintaa kehitettiin 
asevelipappien näkemysten mukaisesti.

Kirkon nuorisotyötä, kasvatustyötä, 
sairaaloiden sielunhoitoa ja tiedotustoi-
mintaa kehitettiin myös voimakkaasti.

Lähteet: Teologian tohtori Mikko Mal-
kavaaran haastattelu, Sakari Virkku-
sen teos Arkkipiispan muotokuva, Pek-
ka Niirasen teos Martti Simojoki – Kir-
kon ääni, Erkki Kansanahon artikkeli 
Sotaveteraani-lehdessä 2/95.

Viereinen sivu:
Kuva on helmikuulta 1942 
Äänislinnan kirkosta. 

Kansikuva: 
Sotilaspastori puhuu sotilaille 
jossain Uhtuan suunnalla 
touko-kesäkuussa 1943.
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Asevelipapit löysivät avaramman hengellisyyden

Kirkko löysi sodassa kansan

S A - ku va /  Su o m e n p u o lu s t u s vo imat
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhemessu su 29.11. klo 
10 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen. Kanttori Raimo Paa-
so ja urkuri Maija Tynkky-
nen sekä Katedraalikuoro. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 29.11. klo 17 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Veijo Koivula.
Adventtivesper su 29.11. 
klo 18 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Juha Sarkki-
nen, urut Maija Tynkkynen 
ja Tuomiokirkkokuoro, jota 
johtaa Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 26.11. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit.
Messu su 29.11. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Juha 
Soranta, Cantio Laudis -kuo-
ro. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 29.11. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 29.11. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Anna-Leena Häk-
kinen, Päivi Sutinen, Hanna 
Partanen, Kati Naisniemi ja 
Jenni Koskenkorva, kantto-
rina Katja Nauha. Capella 
pro vpcale -kuoro. Päiväker-
hot mukana. Lyhtytapahtu-
ma. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 29.11. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Erja Järvi, avustavat 
Sanna Okkola, Katja Heikki-
nen ja Kati Parviainen, kant-
torina Riitta Piippo. Maik-
kulan lapsikuoro. Kirkko-
kahvit.
Perhemessu su 29.11. klo 
15 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Marjukka Hama-
ri, kanttorina Katja Nauha. 
Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 29.11. klo 17 
Kaukovainion kappelissa. 
Adventtivesper su 29.11. 
klo 18 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Petri Satomaa, 
johtaa Ilkka Järviö, urut Riit-
ta Piippo. Karjasillan ja Kas-
tellin kirkkokuorot.
Viikkomessu to 3.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Sari Wallin.

Tuiran seurakunta
Messu su 29.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustavat Lau-
ri Kujala ja Harri Fagerholm, 
kanttorina Tommi Hekka-
la. Tuiran kirkon naiskuoro. 
Kirkkokahvit ja seurakunta-
mestari Kaisu Väisäsen läk-
siäiset.
Messu su 29.11. klo 10 Py-
hän Luukkaan kappelissa. 

Toimittaa Päivi Jussila, saar-
naa Ari Savuoja, kanttorina 
Heikki Jämsä. Körttiopiske-
lijoiden kuoro, johtaa Ju-
ho Peltoniemi. Yliopistovä-
en kirkkopyhä. Täytekakku-
kahvit. 
Messu su 29.11. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avus-
taa Pasi Kurikka, kanttori-
na Ulla Metsänheimo. Py-
hän Tuomaan lapsikuoro. 
Torttukahvit. 
Perhemessu su 29.11. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki ja kantto-
riharjoittelija Hannele Räsä-
nen. Sekakuoro Tuike. Kirk-
kokahvit.
Iltamessu su 29.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 2.12. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 2.12. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 3.12. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Kirkkokahvit.
 
Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 29.11. klo 
10 Oulujoen kirkossa. Saar-
naa Riitta Kentala, toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Avus-
tavat Anu Fedotoff ja Pert-
ti Lahtinen. Oulujoen lapsi-
kuoro, johtaa Anna Haan-
pää-Vesenterä. Radio Dei.
Adventtihartaus su 29.11. 
klo 12 Turkansaaren kirkos-
sa. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Iltamessu su 29.11. klo 16 
Hintan seurakuntatalossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, avustaa lkka Mäkinen. 
Kirkkokahvit.

YLIkIIMInkI
Adventtivesper su 29.11. 
klo 18 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Pertti Lahti-
nen, kanttoreina Leo Rahko 
ja Sanna Leppäniemi, Oulu-
joen ja Ylikiimingin kirkko-
kuorot.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
29.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell, 
kirkkokuoro. Rippikoulun 
aloitus ja kirkkokahvit.

Haukipudas
Perhejumalanpalvelus su 
29.11. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saarna 
Jari Flink, kanttorina Else Pii-
lonen. Seurakunnan lapsi-
kuoro. Vs. seurakuntapasto-
ri Jari Flinkin tulokahvit seu-
rakuntakeskuksessa.
Armas Maasalon Advent-
tivesper su 29.11. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Kal-
takari. Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä. Urut Else Piilonen. 

Kempele
Gospelmessu kaikenikäi-
sille to 26.11. klo 19 kirkossa.
1. adventtisunnuntain 
messu su 29.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, avustaa Leena Brock-

man, kanttori Tomi Heilimo. 
Kirkkokahvit. Uusien työnte-
kijöiden tehtävään siunaa-
minen. Partiolaisten kirkko-
pyhä.

Kiiminki
Perhemessu su 29.11 klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pau-
li Niemelä, avustaa Arja Ra-
jala, kanttori Jarkko Met-
sänheimo. Joulupuuro seu-
rakuntakeskuksessa. Antti 
Sevannon näytelmämono-
logi Kengät seurakuntakes-
kuksessa. Messu  29.11. klo 
13 Jäälin seurakuntakodis-
sa. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, saarna Eeva Mertaniemi, 
kanttorina Marja Ainali. Va-
namot-lauluryhmä ja kiimin-
kiläisiä lapsia sekä soitinryh-
mä. Eeva Mertaniemen läk-
siäisjuhla. 

Liminka
1. adventtisunnuntain 
messu 29.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, avustaa Kimmo Helo-
maa, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Mukana Tähdet-kuoro.

Lumijoki
1. adventin messu su 29.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.  Kuoro 
avustaa. Kirkkokahvit.

Muhos
Adventin perhekirkko su 
29.11. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava, lapsikuoro, 
lastenohjaajat.

Oulunsalo
Perhemessu su 29.11. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmela, kanttorina Taru 
Pisto. Kirkkokahvit.

Pudasjärvi
Hoosiannakirkko su  29.11. 
klo 10 seurakuntakodissa. 
Toimittaa Jaakko Sääskilah-
ti, avustaa Juha Kukkurai-
nen, kanttori Keijo Piirainen 
ja Vox Margarita.
Adventin kirkkohetki  su  
29.11. klo 15 seurakuntako-
dissa. 

SArAkYLä
Hoosiannakirkko su 29.11. 
klo 10 Sarakylän kappelis-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, kanttori Jukka Jaak-
kola. Kirkkokahvit.

Siikalatva
kESTILä
Messu su 29.11. klo 12 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Un-
to Määttä. 

PIIPPOLA
Perhekirkko su 29.11. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä. 

PULkkILA
Messu su 29.11. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Veijo Kinnunen, avustaa 
Pulkkilan kappelineuvosto. 

PYHänTä
Armas Maasalon adventti-
vesper su 29.11. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Siikalatvan 
kirkkokuorot, kuoroa johtaa 
Veijo Kinnunen, urkurina Ar-
ja Leinonen, kanttorina Un-
to Määttä. Liturgia ja puhe 
Perttu Kyllönen.

rAnTSILA
Messu su 29.11. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Arja Leinonen.  
koululaiskirkko pe 4.12. klo 
9.15 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Arja Leinonen. 

Tyrnävä
1. adventtisunnuntain mes-
su 29.11. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, saarna Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Kirkkokuoro. Uusien ur-
kujen käyttöönotto. Rippi-
kouluryhmä IV osallistuu ju-
malanpalvelukseen. Kirkko-
kahvit.
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26.11.–3.12.2009

Kauneimmat joululaulut alkavat

enot oulussa 

Lähes miljoona suomalaista virit-
täytyy vuosittain joulutunnel-
maan laulamalla Kauneimpia 
joululauluja. Seurakunnat jär-

jestävät adventin ja loppiaisen välillä 
satoja laulutilaisuuksia kirkoissa, työ-
paikoilla, vanhainkodeissa ja sairaa-
loissa. 

Oulussa Kauneimmat joululau-
lut käynnistyvät perinteisesti Tur-
kansaaressa ensimmäisenä adventti-
na pidettävällä tilaisuudella. Niin tä-
näkin vuonna. Siitä alkaa loppiaiseen 
kestävä noin 40 yhteislaulutilaisuu-
den sarja.

Kauneimmat joululaulut järjeste-
tään yhteistyössä Suomen Lähetys-
seuran kanssa. Tilaisuuksissa kerät-
tävä kolehti lahjoitetaan joko seura-
kunnan nimikkolähetystyölle tai Lä-
hetysseuran joulukeräykseen, joka tu-
kee koulutusta eri maissa. 

Kauneimmista joululauluista pää-
see nauttimaan myös kotisohvalta, sil-

lä joulupäivänä Yle TV2:ssa esitetään 
Helsingissä Kallion kirkossa nauhoi-
tettu tilaisuus. Konsertissa esiintyvät 
muun muassa Jari Sillanpää, Tarja Tu-
runen, Veeti Kallio ja Mikko Kuusto-
nen. Konserttiin liittyy marraskuussa 
ilmestyvä CD-levy.

Levyltä voi tilata joululauluja myös 
soittoääneksi kännykkään. Soittoään-
ten tuotto käytetään Lähetysseuran 
joulukeräyksen kohteisiin. Tilausoh-
jeet löytyvät sekä lauluvihkosta että 
osoitteesta www.kauneimmatjoulu-
laulut.fi.

Satu LaPiNLamPi

Kauneimmat joululaulut sunnuntai-
na 29.11. kello 13 Yli-Juuruksen ta-
lossa Turkansaaressa. De vackraste 
julsångerna sunnuntaina 29.11. kel-
lo 14 Keskustan seurakuntatalossa.  
Kauneimmat joululaulut torstaina 
3.12. kello 15 Caritas-kodissa. 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
26.11. ja 3.12. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
raamattupiiri to 26.11. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 26.11. klo 
18.30, Intiön seurakunta-
koti. 
Sana elää pe 27.11. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 28.11. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 28.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 30.11. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Päiväseurat ke 2.12. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 2.12. klo 14, Au-
rinkokoti. Ari-Pekka Metso.
keskiviikkoseurat ke 2.12. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Palosaari
Miesten piiri ke 2.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 2.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Hartaus to 3.12. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Juha 
Sarkkinen.
Hartaus to 3.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
raamattupiiri to 26.11. ja 
3.12. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 26.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 27.11. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 27.11. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari. 
rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 27.11. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 27.11. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 27.11. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 27.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Alfa-kurssi ti 1.12. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 1.12. klo 19, Karja-
sillan kirkko. Jorma Kiviran-
ta ja Esko Kalaoja.
Pappilan raamattupiiri ke 
2.12. klo 11, Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
2.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
raamattupiiri to 3.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
raamattupiiri to 3.12. klo 
18, Kastellin kirkon pappilan 
kamari.  

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 26.11. ja 
3.12. klo 12.30, Tuiran kirkko. 
raamattu- ja lähetyspiiri 
to 26.11. klo 16, Pyhän Tuo-
maan kirkko, Ystävänkam-
mari.

rauhanyhdistyksen joulu-
juhla to 26.11. klo 18.30, Tui-
ran kirkko. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 26.11. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
rauhanyhdistyksen kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 27.11. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
raamattupiiri ti 1.12. klo 
18, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Miestenpiiri ti 1.12. klo 18, 
Tuiran kirkko. Vilho Harva-
lan alustus Jeesuksen mieli 
ja ihmisen mieli.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.12. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
 
Oulujoen seurakunta
Adventtihartaus su 29.11. 
klo 12, Turkansaaren kirkko. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 1.12. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Adventin ja itsenäisyyspäi-
vän virsiä, Esko Laukkanen.
De vackraste julsångerna su 
29.11. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Ks. Kansainvä-
lisyys.
Juhani Haapasalon Advent-
tivesper su 29.11. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Oulun 
tuomiokirkkokuoroa johtaa 
Henna-Mari Sivula, kantto-
rina Raimo Paaso, urkurina 
Maija Tynkkynen. Toimittaa 
Juha Sarkkinen.

Karjasillan seurakunta
Adventtivesper su 29.11. klo 
18, Kastellin kirkko. Toimit-
taa Petri Satomaa, johtaa Ilk-
ka Järviö, urut Riitta Piippo. 
Karjasillan ja Kastellin kirk-
kokuorot.
kauneimmat joululaulut to 
3.12. klo 15, Caritas-koti. As-
ta Leinonen ja Riitta Piippo.
runokvarkki ti 15.12. klo 12, 
Siipi. Vartti runoutta Siiven 
suojassa. Anna-Mari Kaski-
sen lyriikkaa. Mukana pas-
tori Juha Vähäkangas.
kirjavirtaa pappilassa ke 
16.12. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Syyskauden viimeiset 
kirjat ovat Mauri Kunnaksen 
Joulupukki ja J.R.R. Tolkienin 
Hobitti eli sinne ja takaisin. 

Tuiran seurakunta
Jussi Jäälinojan näyttely 
Maalauksia kuivasjärven 
rantamilta 29.11.–20.12. Py-
hän Luukkaan kappeli. Näyt-
telyyn koottuja maisema-
maalauksia ei ole tehty mis-
tään tietystä paikasta, vaan 
työt ovat syntyneet muistu-
mina, aistimuksina ja koke-
muksina Kuivasjärven ympä-
ristöstä. Maalarille järvi ele-
menttinä keventää ja luo ti-
laa maalaukseen. Näyttely 
on avoinna tilaisuuksien ai-
kana.

Oulujoen seurakunta
kauneimmat joululaulut su 
29.11. klo 13, Yli-Juuruksen 

talo, Turkansaari. 
Oulun sotaveteraanikuoron 
joulukonsertti su 29.11. klo 
16, Oulujoen kirkko. johtaa 
Mihkel Koldits, urut Rauno 
Rännäli, solistit Tuomo Mal-
mi ja Armas Ilvo. Seurakun-
nan tervehdys kirkkoherra 
Jouni Riipinen. Vapaa pääsy.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 30.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 1.12. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ke 2.12. klo 
15, Maikkulan kappeli. 
Adventtiateria työttömille 
pe 4.12. klo 12–14, Karjasil-
lan kirkko. Työttömille Kar-
jasillan seurakunnan jäsenil-
le ja heidän perheilleen. Il-
moittautumiset viimeistään 
30.11. Marjo Heikkiselle 040 
575 2711 tai Marjukka Hama-
rille 040 575 2710.

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 30.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 30.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ma 30.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Pateniemen raamattupiiri 
ke 2.12. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 
Pateniemen diakoniapiiri 
to 3.12. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Työttömien jouluateriat:
To 10.12. klo 12, Rajakylän 
seurakuntakoti. Ateriakort-
teja saa 26.11. ja 3.12. klo 12–
13 työttömien aterian yhte-
ydessä sekä asukastuvalta 
26.11. alkaen.
To 10.12. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ateriakortteja 
saa Pyhän Tuomaan kirkol-
ta 1.12. ja 8.12. klo 12–13 ja 
Pyhän Luukkaan kappelista  
1.12. ja 8.12. klo 12–13.
To 10.12. klo 12, Koskelan 
seurakuntakoti. Ateriakort-
teja saa Koskelan seurakun-
takodilta sekä Tuiran kirkol-
ta  ti 1.12. ja 8.12. klo 12–13.
Ke 9.12. klo 12, Ytyä. Ateria-
kortteja saa Ytyältä 26.11. al-
kaen.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Työttömien jouluateria to 
17.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Jouluaterialle 
pääsee kutsua vastaan, kut-
sun saa oman alueen dia-
koniatyöntekijän vastaan-
otolta 15.12. saakka. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 26.11. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.
keskustelukerho ti 1.12. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 2.12. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 

kUULOVAMMAISET
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 27.11. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. 
raamattupiiri ma 30.11. klo 
14, Piispantalon tallikappeli. 

näköVAMMAISET
Joululauluja ke 2.12. klo 13–
14.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Lauletaan joululau-
luja ja nautitaan torttukah-
vit. Järj. myös Pohjois-Poh-
janmaan näkövammaiset ry.
näkövammaisten joulujuh-
la la 12.12. klo 13–15, Keskus-
tan seurakuntatalo. 

PäIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 27.11. klo 13–15.30, Öber-
gin talo. 
Päihdetyön tavoiteryh-
mä ma 30.11. klo 14.30–16, 
Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 2.12. 
klo 16–18, Öbergin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja ma-ke ja pe klo 10–14. Puo-
dista käytettyjä astioita, liina-
vaatteita, koruja, kirjoja sekä 
pajan tuotteita, tarjolla myös 
kahvia yms. Pajassa tehdään 
käsitöitä. P. 044 316 1720. 
kehitysyhteistyötä jo en-
nen kehitysyhteistyötä 
-näyttely 23.11.–6.12. pää-
kirjasto. Näyttely kertoo ku-
vin, sanoin ja aikajanan avul-
la, kuinka kehitysyhteistyö 
on ollut olennainen osa Suo-
men Lähetysseuran toimin-

taa 150 vuoden ajan. Myös 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
lähetystyö esittäytyy.
Lähetystovi pe 27.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Kristus, kirk-
kauden Herra, mukana An-
neli Kauppi.
Miniseurat ma 30.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Puhujana Vilho Harvala 
Kansanlähetyksestä.
Lähetyssopen joulumyyjäi-
set to 3.12. klo 12–18, Kes-
kustan seurakuntatalo. Jou-
luleivonnaisia ja -laatikoita, 
sukkia, vanttuita ym. käsitöi-
tä. Kahvilasta riisipuuroa ja 
kinkkuleipiä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 26.11. ja 3.12.  
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 26.11. 
Matti Laurila ja 3.12. Juha 
Kyllönen.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
1.12. klo 17.30–19.30, Kauko-
vainion kappeli. 
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26.11.–3.12.2009enot oulussa 

Tuiran seurakunta
Lähetysilta ma 30.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Matti Pikkarai-
nen kertoo matkakokemuk-
siaan Tansaniasta Mtwaras-
ta, joka on seurakunnan uu-
sin lähetyskohde.

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 30.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 30.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLIkIIMInkI
Piispankamarin lähetys-
puoti maanantaisin ja per-
jantaisin klo 11–14, Entinen 
kunnantalo. Lähetyksen hy-
väksi oleva puoti, josta voi 
löytää vaikka uudet villasu-
kat yms. 
Lähetyslaihduttajat ti 1.12. 
klo 18, Piispankamari entisel-
lä kunnantalolla. 

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheiden joulupaja to 
26.11. ja 3.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Perhekerho to 26.11. ja 
3.12. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 29.11. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 
Pyhäkoulu su 29.11. klo 
16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 1.12. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Lyhtytapahtuma su 29.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Pyhäkoulu su 29.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 29.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana. 
Perhekerho ma 30.11. klo 
9.30, Metsokankaan moni-
toimitila. 
Perhekerho ti 1.12. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 2.12. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho to 26.11. ja 3.12. klo 
13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. kansainvälisyys.
Joulun perheleiri 11.–13.12. 
Juuman leirikeskus Kuusa-
mo. Perheleirillä liikutaan 
luonnossa, leikitään ja askar-
rellaan jouluisia asioita sekä 
hiljennytään suuren juhlan 
edellä. Mukana pastori Sti-
ven Naatus sekä lastenohjaa-

jat Sirkka-Liisa Lindvall ja Sei-
ja Kurvinen. Ilm. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Hinnat: 
44 € / aikuinen, 4–18-vuotiaat 
lapset 30 €. Hinta sis. matkat, 
ruuan ja majoituksen. 
Vauva-aamu ma 14.12. klo 
10–12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Maalataan joulukortte-
ja. Kannattaa varata maa-
laamiseen sopiva vaatetus. 
Ilmoittautuminen edelli-
sen viikon torstaihin klo 15 
mennessä Teija Kokolle  050 
5347 477. 
Pyhäkoulu la 28.11. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 29.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 29.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 29.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ks. kan-
sainvälisyys.
Luukkaan perhekerho to 
26.11. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 1.12. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
koskelan perhekerho ke 
2.12. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 2.12. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
2.12. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
rajakylän perhekerho ke 
2.12. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
2.12. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Luukkaan perhekerho to 
3.12. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 29.11. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Ak-
kuna-tilaisuuksien aikana. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 2.12. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

YLIkIIMInkI
Perhekerho ke 2.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuorten raamis ti 1.12. klo 
18, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
nuorten improryhmä to 
26.11. klo 17, Tuiran kirkko. 
Meri-Toppilan yökahvila pe 
27.11. klo 20–23, Meritoppi-
lan monipalvelukeskus. Yö-
kahvila on ylä-aste ikäisille 

nuorille tarkoitettu perjan-
tai-illan viettopaikka. 
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 27.11. klo 20–
23, Pöllönkankaan ostoskes-
kus. Pöllö on ylä-aste ikäisil-
le nuorille tarkoitettu per-
jantai-illan viettopaikka. 
Tuiran seurakunnan 6. isos-
koulutus ke 2.12. klo 17–
18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena 25.11. ja 2.12. 
Mikä se ryhmä on? 
nuortenilta ke 2.12. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 27.11. klo 19–
00.30, Isokatu 11. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvi-
la. Esiintyjänä Joose Keskita-
lo. Keikka alkaa klo 21.30. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 
Kirkon Ulkomaanavun työlle.
Adventtimessu su 29.11. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Kirkkokahvit. Kutsutaan eri-
tyisesti yliopistoväkeä.
Takkailta ti 1.12. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
raamattupiiri nuorille ai-
kuisille ke 2.12. klo 18, Van-
ha pappila. Aiheena Raama-
tun käyttö uskovan elämäs-
sä. Yhteyshenkilö seurakun-
tapastori Juha Sarkkinen, p. 
050 564 9070.

OPISkELIJAJärJESTöT
körttiopiskelijoiden seurat 
to 26.11. klo 19. Körttiksellä 
osoitteessa Luokotie 5 A 5.
OPkOn opiskelijailta la 
28.11. klo 19, Öbergin talo. 
Virret eloon -virsiseurat.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 30.11. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 2.12. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vanhusten kirkkoonkulje-
tus. Ensimmäisenä advent-
tisunnuntaina 29.11. Lions 
Club Oulu-Raatti kuljettaa 
tuomiokirkkoseurakunta-
laisia klo 10 alkavaan mes-
suun tuomiokirkkoon. Mes-
sun jälkeen siirrytään henki-
löautoilla Heinätorin seura-
kuntakodille kirkkokahville. 
Kuljetukseen  ilm. kirkkoher-
ranvirastoon p.08 3161 401. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 26.11. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntakoti. 
raksilan kerho to 26.11. klo 
12, Kajaanintie 1. 
keskustan palvelutalon 
kerho to 26.11. klo 14, Num-
mikatu 24. 
Senioripäivä ma 30.11. klo 
11, Heinätorin seurakuntata-
lo. Mahdollisuus diakonissan 
vastaanotolla verenpaineen-
mittaukseen sekä ruokailuun 
klo 12. Ruoka 4 €. Päivä jat-
kuu Hopealanka-kerholla.
Hopealanka ma 30.11. klo 
12.30, Heinätorin seurakun-
takoti. Senioripäivän seura-
kuntakerho,
Tarinatupa ke 2.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 30.11. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli.
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 3.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Adventinajan lauluja ja ru-
noja to 26.11. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Mukana 
Pasi Kurikka, Ulla Metsänhei-
mo ja Päivi Moilanen. Kahvi-
tarjoilu. 
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
ja 3.12. klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
ja 3.12. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 26.11. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Porinapiiri ma 30.11. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
30.11. klo 18, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten joulujuhla pe 
4.12. klo 11, Hintan seurakun-
tatalo. Linja-autojen reitit: 
Auto 1: Ylikiiminki srk-talo 
klo 9.45 – Saviharju klo 10.05  
– Kuusamontie – Kaartintie – 
Pohjantähdentie – Talvikan-
kaantie – Parkkisenkankaan-
tie – Huonesuon srk-koti klo 
10.25 – Parkkisenkankaan-
tie – Vaalantie – Kuusamon-
tie – Hintantie – Hoikantien 
palvelutalo klo 10.40 – Hin-
tan srk-talo. Auto 2: Sangin-
suun srk-koti klo 9.30 – La-
pinkangas, vanha arina klo 
9.40 – Laukan silta – Pikka-
raisen kylä klo 10 – Pikkarala 
vanhaa tietä – Madekosken 
tiehaara klo 10.15 –  Sangin-
suun sillan kautta Vaalantiel-
le – Yrjö Saarelan tie – Oulu-
joen kirkko klo 10.25 – San-
gintie – Puntarikankaantie – 
Vaalantie – Myllyojan srk-ta-
lo klo 10.35 – Koivumaantie 
– Sangintie – Hintan srk-talo. 
Paluu juhlan päätyttyä.

YLIkIIMInkI
Laulukerho to 26.11. ja 3.12. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Porinakerho ma 30.11. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
nuorten joululeiri pe 11.12. 
Vasamon leirikeskus. Tarkoi-

Tuiran kirkolla 
la 28.11. klo 11–13

Hernekeittoa ja riisipuuroa (omat astiat), 
porkkana- ja lanttulaatikkoa. 

Joululeivonnaisia: kakkuja, makeita- ja 
suolaisiapiirakoita ym.

 
Arpoja ja afrikkalaisia tavaroita.

Tuotto lastenlääkäri Leena Pasasen työn tuke-
miseen Ilembulan sairaalassa Tansaniassa.

Ilembulan Ystävät ry ja Tuiran lähetyspiiri

Tukea voit myös lahjoituksella tilille  
OP-Tuira 574089-224509 

Jouluaterioita työttömille
Työttömille on tarjolla Oulun seurakuntien il-
mainen jouluateria. 

Tuiran seurakunnassa aterioita on neljä ja 
niihin jaetaan ateriakortteja etukäteen. Ensim-
mäinen aterioista on keskiviikkona 9. joulukuu-
ta Ytyällä, Vaaskiventie 10, ja ateriakortteja saa 
samasta paikasta. 10. joulukuuta kello 12–15 on 
ateriat Koskelan seurakuntakodissa, Rajakylän 
seurakuntakodissa ja Pyhän Tuomaan kirkos-
sa. Tietoja ateriakorteista saa diakoniatyönte-
kijä Sami Riipiseltä p. 040 574 7149. 

Karjasillan seurakunta järjestää adventtiate-
rian työttömille seurakunnan jäsenille ja hei-
dän perheilleen Karjasillan kirkossa perjantai-
na 4. joulukuuta kello 12–14. Aterialle voi il-
moittautua 30.11. mennessä Marjo Heikkiselle 
p. 040 575 2711 tai Marjukka Hamarille p. 040 
575 2710.

Oulujoen seurakunnan työttömille on oma 
jouluateria torstaina 17. joulukuuta kello 12 
Myllyojan seurakuntatalossa. Aterialle pääsee 
kutsua vastaan ja sen voi pyytää oman alueen 
diakoniatyöntekijältä 15. joulukuuta mennes-
sä. Lisätietoja antavat diakoniatyöntekijät Anu 
Fedotoff, p. 040 574 7098 ja Ulla-Maija Ruotsa-
lainen p. 040 574 7097.

Kaikille yhteinen ja maksuton Vähävarais-
ten joulujuhla on Pohjankartanossa jouluaat-
tona 24. joulukuuta kello 10–14. Juhlassa tar-
jotaan ateria, jolle kannattaa tulla viimeistään 
kello 13. Juhlan järjestävät yhteistyössä seura-
kunnat, Ytyä ry ja kaupunki. Juhlassa jaetaan 
ruokakasseja vähävaraisille.

Oulun seurakunnilla on lisäksi kaksi viikoit-
taista työttömien ruokailua. Öbergin talossa 
ruokailu keskiviikkoisin kello 11–13. Syömään 
tulevilla on oltava mukana todistus työttömyy-
destä. Tuiran seurakunta järjestää 10. joulukuu-
ta saakka Rajakylän seurakuntakodilla ruokai-
lun Tuiran seurakunnan alueella asuville työt-
tömille ja vähävaraisille. Se on torstaisin kello 
12–13.   Kummassakin ruokailussa aterian hin-
ta on 2 euroa. 

RauhaN teRvehdyS
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tettu yläkouluikäisille sekä si-
tä vanhemmille nuorille. Lu-
vassa mukavaa yhdessäoloa, 
pelailua ja pieniä yllätyksiä 
Vasamon jouluisessa maas-
tossa. Hinta 15 € / lurkki sis. 
matkat, majoituksen, ruokai-
lut ja vakuutuksen jos olet 
seurakunnan jäsen. Huomi-
oi, että ilmoittautuminen on 
sitova ja mikäli osallistumista 
ei peruta, peritään 15 € jär-
jestelymaksu. Lisät. anssi.pu-
tila@evl.fi tai 050 340 8982.
Ensileiri 12.–13.12. Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Lei-
ri on tarkoitettu 1.–2.-luok-
kailaisille tytöille ja pojil-
le, jotka ovat tulossa ensim-
mäistä kertaa leirille. Ope-
tellaan leirillä olemista, pela-
taan, askarrellaan, leikitään, 
lauletaan, saunotaan ja hil-
jennytään. Hinta 19 € / hlö. 
Lisät. nuorisotyönohjaaja 
Matti Ketola p. 040 5747 069.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivikerho ja tiffanykerho ti 
1.12. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 1.12. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
2.12. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Vihkihetki pe 27.11. Oulun 
tuomiokirkko. Naimisiin pie-
nellä vaivalla? Vihkihetki on 
tilaisuus, jolloin Oulun tuo-
miokirkoon voi tulla aikaa 
varaamatta ja ilman ennak-
koilmoittautumista solmi-
maan avioliiton. Vihkimisiä 
toimitetaan klo 16–20. Vi-
hittävän parin täytyy hank-
kia vihkimistä varten avio-
liiton esteettömyystodistus, 
joka toimitetaan kirkkoon 
saavuttaessa vihkivälle pa-
pille. Muita ennakkovalmis-
teluja ei välttämättä tarvi-
ta, tarvittaessa todistajatkin 
löytyvät seurakunnan puo-
lesta. Vihkimisen jälkeen tar-
joamme tuoreelle avioparille 
kakkukahvit kryptassa.
Sinkkuilta pe 27.11. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. ”Simpukat Es-
panjassa” diakoni Heikki 
Kaikkonen kertoo pyhiinva-
elluksestaan. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
su 29.11. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Osallistutaan lyh-
tytapahtumaan. Mummolla 
ja Vaarilla on oma tupa. Voit 
tuoda mummolaan jonkun 
vanhan lelun tai jotaim muu-
ta vanhan ajan tavaraa.
naisten ilta ma 30.11. klo 
18–20, Öbergin talo. Yhdes-
säoloa, keskustelua, mahdol-
lisuus saunomiseen.
Jouluntuoksuinen ilta ti 

1.12. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ks. erillinen il-
moitus.
Jouluaskarteluilta ke 2.12. 
klo 17–19, Kaukovainion kap-
peli. Ks. erillinen ilmoitus.
Seurakuntailta to 3.12. klo 
18, Juopulin koulu. Ks. eril-
linen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club- 
englanninkielinen perhe-
kerho on Thursdays from 
1 pm to 2.30 pm at Pyhän 
Luukkaan kappeli, Yliopisto-
katu 7, Linnanmaa. Are you 
a parent staying at home 
looking after children? Wel-
come to join us for refresh-
ments, children’s activities 
and a chance for parents to 
get together. There is no en-
rollment or fee. More info 
Anu Marden 044 3161 718.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus  su 29.11. klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
De vackraste julsångerna sö  
29.11. klo 14 i Keskustan seu-
rakuntatalo. Svenska Barn-
trädgårdens barn och Svens-
ka Privatskolans elever.Mai-
ja Tynkkynen ackompanje-
mang.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 29.11. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.

Tuiran seurakunnan musiikkileikkikoulu Trilli hakee

OHJAAJAA
11.1.2010 alkaen

Työsuhde on määräaikainen tuntityöntekijä. Työtunnit 
määräytyvät ryhmien mukaan.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun 
seurakuntayhtymän sivuilla 
osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi 
> ajankohtaista ja 
vuoropuhelua 
> avoimet työpaikat

Lisätietoja antaa kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki 
p. 040 845 7309.

Oulun Sotaveteraanikuoron 

Joulukonsertti
su 29.11. klo 16 Oulujoen kirkossa
Kuoroa johtaa Mihkel Koldits, urut Rauno 
Rännäli, solistit Tuomo Malmi ja Armas Ilvo. 
Puhe kirkkoherra Jouni Riipinen.
Vapaa pääsy. 

Lähetyssopen joulumyyjäiset 
Torstaina 3.12. klo 12–18 Keskustan seurakuntatalossa 

Joululeivonnaisia ja -laatikoita, sukkia, vanttuita ym. 
käsitöitä. Kahvilasta riisipuuroa ja kinkkuleipiä. 

Jouluista 
askartelua

Perheiden joulupaja 
torstaina 26.11. klo 18 Heinätorin seurakuntatalos-
sa. Joulupajassa askarrellaan, lauletaan ja hiljenny-
tään. Lisäksi pieni tarjoilu. Ei ennakkoilmoittautu-
misia. Paja on osallistujille maksuton. Tiedustelut 
Kaija Siniluodolta ja Outi Metsiköltä.

Lyhtytapahtuma 
sunnuntaina 29.11. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Koko perheen tapahtumassa messu. Lapsille mm. 
ongintaa, hevosajelua, askartelua, tutustumista 
vanhan ajan mummolaan. Lounas 5 € aikuinen, 2,5 
€ lapset, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.

Jouluntuoksuinen ilta 
tiistaina 1.12. klo 18 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Illan aikana on mahdollisuus leipoa pipareita, as-
karella joulukortteja, enkeli tai kuvittaa ekologi-
nen tiskirätti, jonka voit antaa lahjaksi jollekin tär-
keälle ihmiselle. 

Jouluaskarteluilta 
keskiviikkona 2.12. klo 17–19 Kaukovainion kappe-
lissa. Ohjelmassa askartelun lisäksi hartaus, jouluis-
ta musiikkia ja torttukahvit.

Joulupaja 
lauantaina 5.12. klo 10–15, Heinätorin seurakunta-
talossa. Ohjelmassa on Soivan Siilin konsertti, ruo-
kaa ja toimintapajoja. Joulupajassa vierailee myös 
joulupukki ja -muori pienen yllätyksen kanssa. Il-
moittautumiset ilmaiseen Joulupajaan viimeistään 
27.11. www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Jussi Jäälinojan näyttely

Maalauksia kuivasjärven rantamilta 

29.11.–20.12. Pyhän Luukkaan kappelissa 

Näyttelyyn koottuja maisemamaalauksia ei ole teh-
ty mistään tietystä paikasta, vaan työt ovat synty-
neet muistumina, aistimuksina ja kokemuksina Kui-
vasjärven ympäristöstä. Maalarille järvi elementti-
nä keventää ja luo tilaa maalaukseen. 

Näyttely on avoinna tilaisuuksien aikana.

 kastellin 
kirkon 

joulukalenteri
28.11.-25.12. 

Joka päivä uusi kuva, 
joka päivä uusi akkuna 
jouluun avautuu. Mi-
täs tänään sieltä pal-
jastuu? 

Joulukalenteri sijaitsee 
Kastellin kirkon ilmoi-
tustaululla Töllintien 
varressa. 

Seurakunta-
mestari 

kaisu Väisäsen 
läksiäiset ja 
juhlakahvit

Tuiran kirkossa sunnun-
taina 29.11. klo 10 alka-
van messun jälkeen.

Hautauspalvelut 
suljettuna 2.12. 

Hautauspalvelut, In-
tiöntie 6, on suljettu-
na keskiviikkona 2.12. 
henkilöstön koulutus-
päivän vuoksi.

Huonesuon iltapäiväkerhossa vietettiin perjantaina 
20. marraskuuta lastenpäivää. Vanhempia oli kutsut-
tu katsomaan lasten tekemiä töitä kahvikupposen ke-
ra. Saliin oli rakennettu temppurata ja päivän kunni-
aksi oli tarjolla yllätyskakkua ja tikkarit.

Kerhotiloissa oli lasten kättentöitä: Käytävän sei-
nällä olivat kaikkien kerholaisten kädenjäljet sekä pii-
rustuksia toivepäivästä perheen kanssa, kaapin pääl-
lä oli huovutettujen eläinten metsä. Kerhotilassa oli 
muovailtujen taideteosten näyttely Talvea odotellessa.

Aulassa oli Iriksen, Juuson ja Roopen palikoista 
tekemä ilma-alus. Pianon takana seinällä puolestaan 
Iriksen, Santerin, Miikan, Millan ja Jonin omakuvat.

KiRSi iSoLa
Kirjoittaja on Oulujoen seurakunnan lastenohjaaja, 

joka työskentelee Huonesuon iltapäiväkerhossa.

Iltapäiväkerholaisten 
näyttelyssä mukavia asioita
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26.11.–3.12.2009enot oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
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
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
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
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk p. 040 570 7033

Kastetut
Tuomiokirkko: Ukko-Pekka 
Elmeri Metso.
karjasilta: Aleksi Juho Ola-
vi Karjalainen, Sara Elisa-
beth Kristiina Korpelin, El-
la Riina Olivia Kulju, Topias 
Lauri Ilmari Kumpulainen, 
Olivia Aurora Lehmikangas, 
Linnea Adalmiina Luokkala, 
Aatu Mikael Paananen, Lu-
ka Aleksi Päivärinta.
Tuira: Moona Olivia Alatalo, 
Ania Ireene Höttönen, Mai-
sa Kanerva Linna, Matias 
Olavi Lukin, Frans Erik Olavi 
Mällinen, Joel Eliel Salakka, 
Noora Matilda Yliaska.
Oulujoki: Senja Taimi Linnea 
Alatalo, Noel Oliver Johan-
nes Hamari, Lilja Maria Hin-
tikka, Julius Joonatan Holo-
painen, Nelli Matilda Juola, 
Pipsa Peppiina Laitila, Linnea 
Helmi Aurora Lammela, Oo-
na Sara Sofia Ohenoja, Sa-
mu Ukko Artonpoika Pirkka-
laniemi.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville-Veijo 
Näykki ja Marja Erika Terva-
kangas, Juha-Pekka Aukusti 
Niinimaa ja Petra Emilia Mä-
kinen.
karjasilta: Jouni Juhani Va-
ris ja Henna Liisa Katiska, La-
ri Mikael Karjula ja Teija Tuu-
likki Kettukangas, Tuomo Jo-
hannes Niemelä ja Mari Ka-

roliina Holma, Jaakko Armas 
Räihä ja Henna Maarit Jääs-
keläinen, Ilkka Pekka Kaup-
pila ja Pirkko Pauliina Mel-
taus.
Tuira: Mikko Johannes Kel-
lokumpu ja Sanna Hannele 
Jukuri.
Oulujoki: Janne Juhani Laiti-
la ja Pia Liisa Tuomi.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Taimi Kivi-
harju s. Huovinen 90, Paa-
vo Olavi Koppström 65, Soili 
Aulikki Kuismin s. Rautiainen 
54, Meeri Inkeri Pirnes 80.
Tuira: Nanni Elisabet Antto-
nen s. Heiskari 84, Aune Bo-
vellan s. Inkilä 94, Maila So-
fia Matilda Järvitalo s. Koti-
lainen 77, Erkki Ilmari Kipinä 
54, Irma Eija Tuulikki Oikari-
nen s. Pöykiö 49, Osmo Juha-
ni Okkonen 70, Antti Juhani 
Soronen 46.
karjasilta: Helinä Raakel 
Kekkonen 54, Anna Sylvia 
Kylmänen s. Wikstedt 92, 
Naimi Irene Liedes s. Määttä 
91, Olavi Antero Ohenoja 60, 
Ilkka Tapani Tuikka 32.
Oulujoki: Raili Annikki Me-
renheimo s. Jaakola 80, Eu-
li Eliina Pietilä s. Junttila 83.

Elämän polku

SEUrAkUnTAILTA 

Torstaina 3.12. klo 18 
Juopulin koulussa

Miten kehitetään 
seurakuntaelämää? 
Kahvikupposen ja 
hartauden merkeis-
sä pohditaan tulevaa 
yhdessä seurakun-
nan työntekijöiden 
kanssa. 

1 . adventti
Adventin ajan juma-
lanpalvelusten ja ad-
venttivesperien aika-
taulut ja muut tiedot 
löytyvät lehden sivul-
ta 14. 
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 26.11.–3.12.2009

kirkkoherranvirasto 
Luovontie 52

Virastopäivystys 
maanantaisin 
kello 9.30–12 

Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kaut-
ta numerosta 08 8100 
565. Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset Ou-
lun keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

kirkkokuoro to 26.11. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 29.11. klo 12 
kirkolla.
Eläkeliitto ti 1.12. klo 13 
srk-salissa.
Päiväpiiri ke 2.12. klo 10 
Saarenkartanossa.
kaverikerho to 3.12. klo 10 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus 
to 3.12. klo 14.30.
kirkkokuoro to 3.12. klo 
18.30.

kyläjoulukalenteri alkaa

Nyt kurkistamaan kyläjoulukalenteriin! Osa kohteis-
ta rajoittuu tiettyyn kellonaikaan, joka mainitaan 
osoitteen yhteydessä. Mikäli aikaa ei ole mainittu, 
voi luukkua käydä katsomassa milloin vain, ja joitakin 
luukkuja siitä päivästä eteenpäin jouluun saakka. Ko-
ko kyläjoulukalenterin tarkka luukkukartta osoittei-
neen on saatavissa kirjastosta, kaupoista  ja pankista. 
Tässä ensimmäisen viikon kalenteripaikat:

ti 1.12.  Piekkolan huvimaja ojakylässä 
  Piekkolantie 10  

ke 2.12.  Kniivilän museoalue 
  (8.–9.luokan kuvaamataitoryhmä)

to 3.12.  Sinisen Polkupyörän Kievari
  Viinikantie 32
  Avoimet ovet päärakennuksessa klo 14–18

pe 4.12.  Perhepäiväkoti tuomikka
  Haapalantie 4

Lähetyksen  
lauluilta 

Sunnuntaina 29.11. 
kello 18 kirkossa.
Jatkamme virsikirjan 
kannesta kanteen lau-
lamista adventtivirsillä 
1–15. Arvontaa ja kah-
vitarjoilua lähetyksen 
hyväksi. 

kerhotoiminta: Päiväker-
ho 3-vuotiaille maanantai-
sin klo 10 ja kokkikerho klo 
12.45 kerhohuoneella. Päi-
väkerho 4-v. A tiistaisin klo 
10 ja sisarusryhmä A klo 13 
kerhohuoneella. Päiväker-
ho 4-v. B keskiviikkoisin klo 
12.30 kerhohuoneella. Sisa-
rusryhmä B torstaisin klo 10 
ja perhekerho klo 10 srk-ta-
lolla. Päiväkerho 5-v. perjan-
taisin klo 10 ja kokkikerho B 
klo 12.30 kerhohuoneella. 
Lapsikuoro maanantaisin  
klo 16–16.45 srk-talolla. Ter-
vetuloa mukaan.

kirkkovuoden askelissa -virsilauluilta 
Torstaina 26.11. kello 18.30 Yhteisvastuun hyväksi seurakuntatalossa.

kotiseurat Raili ja Juha 
Härkösellä su 29.11. klo 16 
Karinkannan Säärenperäl-
lä. Kysy kyytiä virastosta.
Lähetysilta ti 1.12. klo 18 
Helli Eeronkedolla Jukolan-
tiellä.
Lakeuden kehitysvam-
maisten tukiyhdistyksen 
joulujuhla ti 1.12. klo 18 
srk-talossa.
kirkkokuoro keskiviikkoi-
sin klo 18.30.  
keskipäivän kerho ke 
2.12. klo 12. Joh 8:31–36.
Hartaus Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla 3.12. klo 14.

Askartelu-ilta naisille to 
3.12. klo 18.30 srk-talossa. 
Ilmoittaudu miel. Marjol-
le viim. 30.11.  p. 045 6381 
973, niin pääset askartele-
maan luonnonvalkoista kar-
tiotonttua, korkeus 35cm, 
hinta 5 €.
rauhanyhdistys: Joulu-
myyjäiset pe 27.11. klo 19 
ry:llä. Pyhäkoulu su 29.11. 
klo 12 I Pernulla II  Myllysil-
lä III Pitkäsellä ja klo 17 seu-
rat ry:llä. Ompeluseurat ke 
2.12. klo 19 ry:llä.
Vihityt: Veijo Matias Tervo 
ja Sofia Inkeri Hirvasniemi.

Varhaisnuorten kerhojen 
syyskauden viimeinen ker-
hoviikko on viikko 48.
Eläkeläisten musiikkipiiri 
to 26.11. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Kaikki 
laulun ja muun musiikin ys-
tävät ovat tervetulleita.
Perinteiset adventtimyy-
jäiset la 28.11. klo 10–12 
Kellon srk-kodilla diakonia- 
ja lähetystyön hyväksi.
Seurakuntakerho ma 30.11. 
klo 13 Jokivarren vanhusten-
talolla, vieraana Liisa Kaup-
pila kotihoidosta, ke 2.12. 
klo 13 Kellon srk-kodilla ja 
to 3.12. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. Kerhokyy-
tiä tarvitsevat, soittakaa pe 
klo 9–11 diakoniatoimistoon, 
p. 5472 636. 
Omaishoitajien vertais-

tukiryhmä ti 1.12. klo 13 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa, vieraana van-
hustyönjohtaja Ritva Kivi-
niemi.
Urkuvartti ke 2.12. klo 
12.15 srk-keskuksen isossa 
salissa, Else Piilonen. 
raamattupiiri ke 2.12. klo 
18 srk-keskuksen monitoi-
misalissa Luuk.11.
Vammaisten leiripäivä ke 
2.12. klo 11–14.30 Isollanie-
mellä. Mukana Lintulam-
men asukasyhdistys ja Vali-
dia palvelu oy:n porukkaa. 
Hinta 10 € / henkilö, joka si-
sältää ruoan ja ohjelman. 
Ilm. ja ruokavaliot diakonis-
sa Heli Puuperälle pe 27.11. 
mennessä p. 040 5898 362.
Juttukahvila to 3.12. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa, vieraana Liisa Kauppila 
kotihoidosta. Kerhokyytiä 
tarvitsevat, soittakaa pe klo 
9-11 diakoniatoimistoon, p. 
5472 636. 
Lähetystyön joulumyy-
jäiset pe 4.12. klo 15–18 tai 
niin kauan kuin tavaraa riit-
tää K-market Revontorin 
aulassa. Leivonnaisia, laati-
koita ja käsitöitä. Lahjoituk-
sia tarvikkeisiin otetaan kii-
tollisuudella vastaan Kirk-
kotie 10 C virka-aikaan.
Jouluinen ilta kehitys-
vammaisille ja heidän lä-
heisilleen ti 8.12. klo 18 srk-
keskuksessa. Kahvitarjoilu. 
”Meidän pojat” ja ”Tierna-
pojat” esiintyvät. Pikkupa-

ketti (2 €) mukaan.
Vapaaehtoisten advent-
ti-ilta pe 11.12. Isoniemen 
leirikeskuksessa. Muka-
na kiiminkiläisiä. Ilm. 4.12. 
mennessä diakonissa Johan-
nalle, p.045 1393 993 tai lä-
hetyssihteeri Helenalle, p. 
040 5014 764.
Haukiputaan kirkon ka-
marikuoron joulucd-levy 
riemuisa joulun sano-

Diakonia- ja lähetystyön adventtimyyjäiset 

Lauantaina 28.11. kello 10–12 Kellon seurakuntakodissa Kylätie 8. Kahviossa myy-
tävänä riisipuuroa ja soppaa paikalla syötynä tai omiin astioihin. Kahvia ja pullaa. 
Myyjäispöydissä lanttu- ja porkkanalaatikoita, leivonnaisia ja käsitöitä. Arpajaiset. 
Järjestäjinä Haukiputaan seurakunta ja Kellon diakonia- ja lähetyspiiri.

Armas Maasalon 
adventtivesper 

Sunnuntaina 29.11. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari. Haukipu-
taan Kirkon Kamarikuo-
ro, johtaa Hannu Nie-
melä. Urut Else Piilonen. 
Muistamme 70 vuotta 
sitten käyttöön otettua 
edellistä virsikirjaamme, 
josta puheenvuoron pi-
tää FM Rauno Kinnunen. 
Virret lauletaan edelli-
sestä virsikirjasta. Kolehti 
Vienan-Karjalan jouluke-
räykseen.

Martinniemeläinen 
puuroilta 
Tiistaina 8.12. kello 17 
Martinniemen seu-
rakuntakodilla. Puu-
ron lisäksi joululaulu-
ja, lapsille askartelua 
ja iltahartaus. Vieraili-
jana sahansoittaja Su-
lo Räinä.

ma on myynnissä kirkko-
herranvirastossa, Haukipu-
taan Pentikillä, Kukkakaup-
pa Kissankellossa sekä Ou-
lussa Musiikki-Kullaksella ja 
Kirjakauppa Bibliassa. Levyä 
saa myös kuorolaisilta. CD:n 
hinta on 20 euroa.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro on avannut omat 
kotisivut osoitteessa www.
haukiputaankirkonkamari-

kuoro.fi
rauhanyhdistys: Hau-
kipudas: raamattuluok-
ka pe 27.11. klo 18.30 
ry:llä,pyhäkoulut su 29.11. 
klo 12 T. Vänttilällä, Kor-
tesalmella, Huttusella ja 
Myllymäellä, seurat su 29.11. 
klo 16 hoivaosastolla ja klo 
17 ry:llä, kello: päiväker-
ho pe 27.11. klo 17 Kellon 
srk-kodissa, raamattuluok-

ka (isot) pe 27.11. klo 17.30 
Teppolalla, Tuppisuontie 5, 
Jokikylä: raamattuluokka 
isot ja pienet pe 27.11. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat 
pe 27.11 klo 18.30 Marjo ja 
Hannu Pärkällä, Arja ja Jyr-
ki Vänttilällä sekä Raija ja 
Matti Holapalla, pyhäkou-
lut su 29.11. klo 12 Asema e. 
Aki Sarajärvellä, Asema p. 
Hannu Pärkällä, Keskikylä 
Jukka Vänttilällä, Vänttilän-
perä Marko Lahtisella, Tai-
paleenkylä Timo Karsikak-
kaalla seurat su 29.11. klo 16 
ja seurat hoivaosastolla klo 
16, päiväkerhot ti 1.12. ja ke 
2.12. klo 17.30 ry:llä.
kastettu: Nemo Frans Hen-
rik Korpela, Iisa Helena Kau-
kua, Aino Helinä Hintsala, 
Maisa Enna Armiida Hirve-
lä, Aatu Jaakko Juhani Hau-
tala.
Avioliittoon kuulutettu: 
Lauri Aleksi Myllylahti ja 
Piia-Maija Maaria Nissilä.
kuolleet: Martti Olavi Ai-
lio 58.

Re i j a  Haa p a la in e n
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 26.11.–3.12.2009

Ilo sulle ja mulle -lasten 
lähetysnäyttely to 26.11. 
klo 17.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
naisten raamattupiiri to 
26.11. klo 18.30 Kirkonkylän 
srk-kodissa. 
Askeleet pe 27.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten piiri 
la 28.11. klo 16 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Että jaksaisin ensi viik-
koon -ilta su 29.11. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa Armas Maasalon ad-
venttivesper. Mukana kirk-
kokuoro.

Perhekerhot kokoontu-
vat: Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ma klo 13–14.30, ti 
ja ke klo 9.30–11 ja pe klo 
9.30–11 perhepäivähoitajil-
le ja heidän hoitolapsilleen. 
Vanhassa pappilassa ke ja 
to klo 9.30–11, Kirkonkylän 
srk-kodilla ke klo 9.30-11 ja 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa ti ja pe klo 9.30–11.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Pyhäkoulu saarnan aikana 
su 29.11. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 2.12. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa ja 
Seurakuntapiiri to 3.12. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aiheena itsenäisyyspäivä.
kirkkokuoro ke 2.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 

Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Seurakunnan kaikkien 
vapaaehtoisten yhteinen 
jouluruokailu ke 2.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Kyytiä tarvit-
seville järjestetään linja-au-
tokuljetus Kirkonkylän srk-
kodilta klo 18.15. Ilmoittau-
tumiset pe 27.11. mennessä 
arkisin klo 9–15, p. 5614 522.
Terveyskeskuksen vuo-
deosaston hartaus to 
3.12. klo 13.
Miesten raamattupiiri to 
3.12. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Vares-keskuksen järjes-
tämä vapaaehtoistoi-
minnan pääjuhla torstai-
na 3.12.klo 18–20 Pohjan-
kartanossa. Linja-auto kul-
jetus lähtee Kirkonkylän 
srk-kodiltaklo 17.30. Hinta 

5  euroa, kerätään autossa.
rovastikunnallinen kehi-
tysvammaisten itsenäi-
syyspäiväjuhla pe 4.12. 
klo 13–15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Omaishoitajien ja lä-
heisten yhteinen puu-
rojuhla Kellon Nuoriso-
seurantalolla Haukiputaal-
la ti 15.12. klo 12–15. Mat-
ka on ilmainen. Ilmoittau-
tumiset pe 27.11. mennes-
sä Heini Karhumaalle 040 
7790 368.
kirpputori Ilonpisaran 
aukioloajat: ti, to klo 14–
17 ja la klo 10–13. Kirppu-
tori Ilonpisarassa 3 euron 
kassitarjous marraskuun 
ajan. 
Päihdeongelmaisten ja 
yksinäisten päivätoimin-
ta Veikon valinta ma, ke, 

kempeleläisen  
partiotoiminnan 
50-vuotisjuhla ja 
lupauksenanto 

Sunnuntaina 29.11.  
kello 10 messu kirkossa. 

Juhla jatkuu kirkon jäl-
keen kello 12 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa.

pe klo 10–14 Ollakantie 14.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 
srk-kodissa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kokki-
kerho ke klo 17.30–19, Draa-
ma ja leikkikerho to klo 17–
18. Kokkokankaan seura-
kuntakeskus: Monitoimi-
kerho to klo 17.30–19. Nuo-
risoseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. 
nuoret: Vanhojen ilta pe 
27.11. klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. Raamis ke 2.12. klo 
17.30 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten pelivuoro tiistaisin 
klo 16.30–18 Kempelehallil-
la. Zeppelinin päivystys per-
jantaisin klo 16–19. 

Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän ala-as-
teella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Joulumyyjäiset la 28.11. 
alkaen ruokaillulla klo 11 
ry:llä. Laulupyhäkoulu: su 
29.11. klo 12 ry:llä, kaikki 
ryhmät. Seurat su 29.11 klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 28.11. klo 
11, klo 18 iltaohjelma ja ilta-
pala. Seurat su 29.11. klo 16. 
kastetut: Laura Katarii-
na Räsänen, Ada Karoliina 
Näränen, Joona Mikael Hä-
mäläinen, Miro Esko Juhani 
Heiskari, Iina Heleena Holo-
painen.
Vihityt: Markku Kalevi Yli-
saari ja Sirpa Anneli Ohe-
noja, Pasi Antero Väänänen 
ja Mari Annika Ojala.

kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma-ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

Pyhäkoulu su 29.11. klo 12 
Kirkkopirtissä.
Jumalanpalvelussuun-
nittelu ke 1.12. klo 17 viras-
ton neuvotteluhuoneessa. 
Suunnitellaan messua, joka 
pidetään 13.12. 
Hartaus to 26.11. klo Vire-
kodissa, Raimo Salonen
raamattupiiri ke 2.12. klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 26.11. klo 

14 Montin-salissa.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
(Kk) 0400 775 164 tai Seija 
Lomma (Kk) 040 579 3247 
ja Jaana Kontio (Jääli) 040 
579 3248. 
Eläkeläisten kerho ti 1.12. 
klo 13 Montin-salissa
Eläkeläisten kerho ti 1.12. 
klo 13 Alakylän nuorisoseu-
rantalossa.
Ystäväpiiri to 3.12. klo 14 

Me lapset pienet riennämme nyt Betlehemin seimelle 

Lasten joulukirkot Kiimingin seurakunnassa

•  Jäälin seurakuntakodilla 17.12. klo 9 ja 10
•  Kiimingin kirkossa 18.12. klo 9 ja 10

Lasten joulukirkkoihin kutsutaan mukaan lapsia ja ai-
kuisia päivähoidosta sekä kotona olevia äitejä, isiä ja 
isovanhempia lapsineen.

Kauneimmat joululaulut 
Kiimingin seurakunnassa

• To 10.12. klo 18 lasten kauneimmat 
 seurakuntakeskuksessa
•  Su 13.12. klo 17 kauneimmat joululaulut 
 Jäälin seurakuntakodilla
•  Su 13.12. klo 19 kauneimmat joululaulut kirkossa
•  Ke 16.12 klo 18 kuorojen kauneimmat 
 seurakuntakeskuksessa
•  Su 20.12. klo 17 kauneimmat joululaulut kirkossa
•  Su 20.12. klo 19 kauneimmat joululaulut kirkossa

Antti Sevannon näytelmämonologi kengät 

Sunnuntaina 29.11. messun ja joulupuuron jälkeen seu-
rakuntakeskuksessa. Monologi tarkastelee lähetystyö-
tä ja sen historiaa kenkien kautta. 

Huttukylän nuorisoseuran-
talossa.
Diakoniapiirin joulumyy-
jäisten leivontatalkoot 
ma 7.12. klo 8 seurakunta-
keskuksen keittiössä.
Sururyhmä to 26.11. klo 18 
Montin-salissa, Salonen Rai-
mo ja Lomma Seija.
Juttunurkka ma 30.11. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. 
Työttömien ja pienitu-
loisten eläkeläisten ruo-
kailu ma 30.11. klo 11–12 
Jäälin seurakuntakodissa 
Juttunurkassa. Hinta 2 €. 
kiimingin ja Haukipu-
taan seurakuntien yh-
teinen diakonia- ja lähe-
tysväen adventti-ilta pe 
11.12. Haukiputaan Isonie-
men leirikeskuksessa Läh-
tö yhteiskuljetuksella Jää-
lin seurakuntakodilta klo 
14.45. Linja-auto kulkee 
Kolamäen (15.00), kunnan-
viraston (15.10) ja Alakylän 
tien kautta kohti Haukipu-
dasta. Lähtö takaisin kotiin 
n. klo 21. Ilm. pe 4.12. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon p. 040 584 4406.
Lähetystyön joulumyy-
jäiset pe 4.12. klo 9–17 S-
marketin / ABC:n aulassa. 
Myytävänä mm. käsitöitä, 
leivonnaisia ja laatikoita se-
kä arpajaiset. 
kirpputori Lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17.
Perhekerho to 26.11. klo 

9.30–11.30 Kirkkopirtissä.
Perhekerhot torstaisin Kirk-
kopirtillä ja Jäälissä klo 
9.30–11.30. 
Perhekahvila ei ole pe 
27.11. Jäälin seurakuntako-
dissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa 
Esikkoryhmä ti 1.12. klo 
10–12 Montin-salissa. En-
simmäisen lapsen saanei-
den oma hetki tavata mui-
ta vanhempia ja lapsia kah-
vikupposen ääressä. 
Lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset parkkiin maanantai-
sin ja tiistaisin klo 15 men-
nessä p. 0400 835 374 / las-
tenohjaajat.
kiimingin rauhan Sanan 
seurat su 29.11. klo 15 Mon-
tin-salissa.
rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 27.11 klo 18 
ry:llä. Lauluseurat pe 27.11. 
klo 19 kyläpiireittäin. Seu-
rat su 29.11 klo  17  ry:llä.
kastetut: Minttu-Maria 
Helena Kiuttu, Vilma Isla 
Elisabeth Kokko, Arttu Mi-
kael Antila, Oliver Onni Sih-
vola, Iiris Serafia Rotonen, 
Peppi Elina Saarlotta Hie-
tala.
Vihityt: Mika Tapani Hökkä 
ja Matilda Annastiina Jääli-
noja.
kuollut: Jyrki Tapio Lun-
ki 45.

w w w.sxc . hu
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Hartaus to 26.11.klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Tähdet to 26.11. ja 
3.12. klo 16–17 srk-talolla. 
Kirkkolaulajat ke 2.12. klo 
18–20 kirkossa.
Trumpeli Pum koko per-
heen musiikkituokio to 
26.11. klo 18–19 Vanamosa-
lissa. Iloista meininkiä, lau-
luja ja leikkejä koko per-
heelle. Tuokio sisältää pie-
nen hartauden, leikkilaulu-
ja ja mukavaa yhdessäoloa.
niittypirtin kerho ma 30.11. 
klo 13. Mukana diakonissa Si-
nikka, kahvitarjoilu.
Seurakuntakerho ke 2.12. 
klo 12 seurakuntatalolla. Mu-
kana rovasti Markku Niku. 
Matkakuvia Etelä-Intiasta.
Tupoksen Olohuoneen 
joulujuhla ke 2.12. klo 13–
15, Eero, Kyllikki ja Maisa.
raamattu-rukouspiiri ke 
2.12. klo 18.30 lähetysvintillä.
Cross Stitch pe 4.12. klo 18 
Vanamossa.
Lähetys: Lämmin kiitos 
kaikille isänpäivälounaa-
seen eri tavoin osallistuneil-
le: Talkooväelle, lahjoittajil-
le sekä ruokailijoille. Olette 

Hartaushetket to 26.11. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
26.11. klo 14 Vire-kodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Joululahjavalvojaiset  
naisille to 26.11. klo 18–
20 seurakuntatalossa. Tule 
ja ota mukaan oma lahjai-
deasi. Laitetaan hyvät ide-
at kiertoon.
Lähetysilta to 26.11. klo 
19 Raija ja Timo Häyrysel-
lä, Päivärinteentie 320, Jou-
ni Heikkinen. Lähetyslou-
nas su 29.11. klo 13–15 seu-
rakuntatalossa.
Talvisodan muisteluilta 
ma 30.11. klo 18 seurakun-
tatalossa, Jouni Heikkinen. 
Talvisodan syttymisestä tu-
lee kuluneeksi 70 vuotta. 
Hartaus ti 1.12. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Jouni 
Heikkinen.
Iltahartaus ti 1.12. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
keskipäivänkerho ke 2.12. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Adventin virret, Ossi Kajava 
ja Jouni Heikkinen. Arvonta.

kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Avoinna:
ma-pe klo 9–13, 

lisäksi ke klo 16–17
(08) 533 1284
fax 533 1284

rukouspiiri ke 2.12. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 3.12. klo 13 Päi-
väkeskuksessa. Lauletaan 
kauneimpia joululauluja.
Tulossa: Diakoniatyön joulu-
myyjäiset pe 4.12. klo 16.30–
17.30 seurakuntatalossa.
Muhoksen hautausmaan 
puistosuunnitelma on 
nähtävillä 16.11.–15.12. kirk-
koherranvirastossa aukiolo-
aikoina ma-pe klo 9–13 ja 
lisäksi ke klo 16–17. Kuule-
mistilaisuus järjestetään to 
14.1.2010 klo 18 srk-talossa.
kuorot: Ke 2.12. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lähetys: Vuoden 2010 lä-
hetyskalenteri on ostetta-
vissa lähetyssihteeriltä, 8 € 
/ kpl, p. 040 5629131.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Adventin perhekirkko su 
29.11. klo 12 kirkossa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava, lap-
sikuoro, lastenohjaajat.
nuoret: Raamattupiiri su 
29.11. klo 12–13 nuorille ja 
rippikoululaisille srk-talon 
alakerrassa. Nuortenilta ke 
2.12. klo 17–18.30 Päivärin-
teen srk-salissa. Koulupas-
toripäivystys to 3.12. klo 11–

12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
rippikoulut: Kesä II -rip-
pikoulun teemallinen 
nuortenilta pe 27.11. klo 
18–19.30 srk-talon alaker-
rassa ja oppitunnit la 28.11. 
klo 10–14 Koortilassa. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Sisarilta to 26.11. klo 19 
Koortilassa. Raamattuluok-
ka 4.–6.-lk ja ompeluseurat 
pe 27.11. klo 19 ry:llä. Raa-
mattuluokka-iltakylä 7.–8.-
lk la 28.11. klo 19 Anna-Riitta 
ja Antti Taskilalla. Pyhäkou-
luna 1. adventtisunnuntain 
perhekirkko su 29.11. klo 12. 
Päiväkerhot ma 30.11. klo 
17.30 ja 18.30 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Joulumyyjäiset la 
28.11. klo 11 ry:llä. Raamat-
tuluokka ja iltakylä 7.–8.-
lk klo 19, Taskila, Nuottatie 
25. Pyhäkoulut su 29.11. klo 
12: Hyrkki Takkinen, Päivä-
rinteenpolku 9, Laitasaari 
ja Huovila Rauhanyhdistys. 
Seurat klo 17 ry:llä.
kastettu: Alpo Olavi Karp-
pinen, Elsa-Kerttu Annik-
ki Kinnunen, Veera Tuulia 
Karppinen, Viola Aleksan-
dra Jokitalo.
Vihitty: Mika Johannes 
Juusola ja Terhi Katariina 
Karhumaa.
kuollut: Elsa Margareta 
Alfthan s. Kropsu 89.

   

LÄHETYSLOUNAS      LÄHETYSLOUNAS      
1. ADVENTTISUNNUNTAINA  1. ADVENTTISUNNUNTAINA  
         29.11. KLO 13          29.11. KLO 13 
Muhoksen seurakuntatalossa Muhoksen seurakuntatalossa 
  

Lounas sisältää:      
 alkusalaatti      
 karjalanpaisti, perunat   
 porkkanaraaste ja mustaherukkahyytelö 
 leivät, ruokajuomat    
 jälkiruoka marjahyytelö vaniljavaahdon kera 

Lounas sisältää:      
 alkusalaatti      
 karjalanpaisti, perunat   
 porkkanaraaste ja mustaherukkahyytelö 
 leivät, ruokajuomat    
 jälkiruoka marjahyytelö vaniljavaahdon kera 
    
Hinnat:  aikuiset  8 �    
   4–15 v.  4 � 
Hinnat:  aikuiset  8 �    
   4–15 v.  4 � 

 ARVONTA  ARVONTA 

TERVETULOA! TERVETULOA! 

                                                

kultaakin kalliimpia. Lähe-
tysvintti avoinna maanan-
taisin klo 12–14.
Varhaisnuoret: Kerhot lo-
malla 7.12.–10.1. Rauhallista 
joulun odotusta ja kiitos ku-
luneesta syksystä.
nuoriso: Nuorten raamis to 
26.11. klo 17.30 lähetysvintil-
lä. Tosi-isot kokoontuvat pe 
27.11. uusissa nuorisotilois-
sa srk-talolla klo 18 alkaen. 
Nuortenilta la 28.11. Vana-
mossa klo 18–20 jatkuen yö-
kahvilana klo 23 saakka. Mu-
kana talviryhmän rippikoulu-
laiset. Nuorten palveluryhmä 
vierailee ke 2.12. Alatemmek-
sen vanhainkodilla. Kokoon-
tuminen diakoniatoimistoon 
klo 15.15.  Tulossa: Nuorten 
joululahjavalvojaiset 12.–
13.12. Lisäinfo ja ilmoittautu-
miset Katrille 9.12. mennessä.
Perhekerhot ti 1.12. klo 

9.30–11 Kotikololla. Ke 2.12  
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partio: Make päivystää pe 
27.11. klo 14–16 partiotoimis-
tossa. Partiolupauksenanto-
harjoitus lupauksen antavil-
le sudenpennuille ja seikkai-
lijoille sekä kunniavartioille, 
lipunkantajille ja airueille Li-
mingan kirkossa klo 16.30. La 
28.11. Wanhanajanjoulussa 
partiolaisilla nuotio ja myy-
tävänä mm. partiolaisten ad-
venttikalentereita. Tuomen-
marjat su 29.11. Kirkkopalve-
lussa. Heimopäällikkötiimit 
ke 2.12. Kotikololla klo 18–19. 
Make päivystää pe 4.12. par-
tiotoimistossa klo 15–17. Lu-
pauksenanto sudenpennuilla 
ja seikkailijoilla su 6.12. Limin-
gan kirkossa sekä kunniavar-
tio sankarihaudoilla. Kulkue 
kokoontuu seurakuntatalol-
la klo 8.45. Koko lippukunta 
paikalla. Partiohuivikankaita 
ja huivimerkkejä saa lunastaa 
partiotoimistosta päivystys-
aikana hintaan 6 euroa. Itse-
näisyyspäivän info jaossa Ko-
tikololla ja johtajilta. 
rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 27.11. 
klo 18.30 ry:llä. Myyjäiset la 
28.11. klo 11 ry:llä ja keskus-
teluilta tilakysymyksestä klo 
18. Pyhäkoulut su 29.11. klo 
11.30 ja seurat klo 17 sekä klo 
18.30 ry:llä.
kastettu: Aino Amanda 
Anttila.
kuollut: Jorma Johannes 
Luukinen 76.

Armas Maasalon 
Adventtivesper 
Su 29.11.2009 

 
Limingan kirkossa klo 18 
Tyrnävän kirkossa klo 20 

 
Limingan kirkkolaulajat 
Tyrnävän kirkkokuoro    

  
Vapaa pääsy  

 

Vanhassa Limingassa, Seurakuntatalon pihapiirissä
LAUANTAINA 28.11. klo 10-15

• Avaus ja tonttuleikki klo 10
• Joulupukki saapuu klo 11 
• Myyntikojuja, varauduthan käteismaksuun
• Lähetysvintti
• Poniajelua á 2 € 
• Joulupuuroa, torttukahvit
• Tähtipolku

Tapahtuman järjestävät:
Limingan kunta
Limingan seurakunta
LC Liminka-Lakeus

VAPAA
PÄÄSY!

Wanhan Ajan Joulu

• Pöytänukketeatteri -esityksiä
• Partiotulilla
• Tiernapojat
• Taiteilija Vilho Lammen polku
• Vilho Lampi -museolla ja 
   Taidekoululla avoimet ovet
• ym. ym. 

Kivaa ohjelmaa koko perheelle!

Pappilantie 6

2009

Maksuton onnikkakuljetus Vanhan Limingan ja kuntakeskuksen välillä

Diakoniatoimistot 
 
Ajanvaraukset ennen 
joulua 7.12. mennessä:  
Kirkonkylä / Sinikka Ilmo-
nen, p. 044 7521 226.  
Tupos / Maisa Hautamä-
ki, p. 044 7521 227. 

Limingan kirkossa klo 18
Tyrnävän kirkossa klo 20

Limingan kirkkolaulajat
Tyrnävän kirkkokuoro

Vapaa pääsy
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 26.11.–3.12.2009

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Adventtivesper su 29.11. 
klo 20, Pertti Lahtinen, Tuo-
mo Kangas, Taru Pisto.
Omaishoitajaryhmä ma 
30.11. klo 12 toimitalolla, 
Vattukuja 2.
Parkkikerho ke 2.12. klo 
9-10.30 seurakuntatalolla.
Perhekerho ke 2.12. klo 
9.30–11 Repussa.
Hartaus ke 2.12. klo 13.30 
Salonkartanossa. Tuomo 
Kangas.
Seurakuntakerho to 3.12. 
klo 11 seurakuntatalolla. 
Mukana Maija Sivula ja  Päi-
vi Pulkkinen. Kerho jää jou-
lutauolle.
Hartaus to 3.12. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortes-
luoma.
Omaishoitajien joulukah-
vit ti 8.12. klo 12 toimitalol-
la, Vattukuja 2.
kyläkamarin laulupäivä ke 
9.12. klo 12 Pappilassa. Kylä-
kamari kiinni la 2.12. vapaa-
ehtoisten retken vuoksi.

kirpputori ke 2.12. klo 10–
13 talkootuvassa. 
Ystävän kammarin ad-
venttijuhla ti 1.12. klo 
12–14 seurakuntakodissa. 
Syyskauden viimeinen ko-
koontuminen, jatkamme 
tammikuussa.
kuorot: lapsikuoro to 26.11. ja 

Hartaus ke 9.12. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna 
Salmi.
kehitysvammaisten Tuki 
ry:n joulujuhla ke 9.12. klo 
18 seurakuntatalolla yhdes-
sä kempeleläisten kanssa. 
koko kylän joulujuhla to 
10.12. klo 12 seurakunta-
talolla. 
Jouluaskare-ilta kaiken 
ikäisille ke 9.12. klo 17–
20 seurakuntatalon ker-
hohuoneissa. Sisään seu-
rakuntatalon oikean sivus-
tan viimeisestä ovesta. Lei-
votaan ja askarrellaan jou-
lua. Jos tarvitset lastenhoi-
toa, lähetä viesti Kirsille, 
040 7720 373.
Salonpään ry: Lauluseurat 

kOkO kYLän JOULUJUHLA 

Torstaina 10.12. kello 12 seurakuntatalolla  
Joulupuuro ja jouluista ohjelmaa. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 3.12. mennessä p. 08 5142 700.
Järjestää Diakonia- ja lähetystyö

PErHEMESSU

1. adventtisunnuntaina 
29.11. kello 10 kirkossa

Lapset saavat tuoda eläimiä 
kirkon seimeen! 
Kirkkokahvit seurakuntatalolla

MAASALON ADVENTTIVESPER 
Oulunsalon kirkossa 29.11. klo 20 

Puhe: Pertti Lahtinen 

Naiskuoro ja proje ktikuoro 

urut: Taru Pisto 

Johtaa: Tuomo Kangas 
 

MAASALOn ADVEnTTIVESPEr

Su 29.11. kello 20 kirkossa
Puhe: Pertti Lahtinen
Naiskuoro ja projektikuoro
urut: Taru Pisto
Johtaa: Tuomo Kangas

to 26.11. klo 18.30 ry:llä. Ai-
kuisten joulujuhla la 28.11. 
klo 19 ry:llä. 
kirkonkylän ry: To 26.11. 
klo 14  seurat Salonkarta-
nossa. Su 29.11. klo 12 raa-
mattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Kes-
kikylä; ry Karhuoja; Pek-
ka Kinnunen klo 16 seurat 
ry Erkki Alasaarela, Toivo 
Määttä. Ti 1.12. klo 19 laulu-
seuroja kodeissa; Karhuoja: 
Jouko Korkiakoskella, Kar-
huojantie. Ke 2.12. klo 12 
varttuneitten kerho ry.
kastetut: Senna Mariia 
Kvist, Pinja Unna Lumina 
Kärkkäinen.
Vihitty: Tapio Päiviö Sikala 
ja Katja Marjatta Salmela.

SYTYTän PUnAISEn kYnTTILän -ILTAMUSIIkkI

Perjantaina 4.12. kello 19 Pudasjärven seurakuntata-
lossa vietetään sävelhartautta, jossa virittäydytään 
itsenäisyyspäivän ja myös joulun tunnelmaan. Sä-
velhartaudessa kuullaan Kemin seurakunnan ja Pu-
dasjärven seurakunnan nuorisokuorojen laulamana 
isänmaallista ja jouluista musiikkia. Kuorot laulavat 
myös yhteisiä lauluja. Kuoronjohtajina toimivat An-
na-Elina ja Jukka Jaakkola. Lisäksi kuullaan viulu- ja 
sellomusiikkia. 

Pienen aasin askeleet 
jo kuuluu kaukaa tieltä

Ensimmäisenä  adventtisunnuntaina vietetään 
29.11. kello 15 seurakuntakodilla kaikenikäisille 
tarkoitettua hoosianna kirkkohetkeä. 

Kirkkohetki on rakennettu palvelemaan sekä 
lapsia että aikuisia. Tule kuuntelemaan adven-
tin sanomaa, aasin askeleita, tervehtimään Ku-
ningastasi palmunoksia heiluttaen ja laulamaan 
Hoosiannaa. 

to 3.12. klo 17, nuorisokuoro 
to 26.11. ja to 3.12. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 26.11. ja to 
3.12. klo 18, Vox Margarita ke 
2.12. klo 18. Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 2.12. klo 13.
Perhekerhot: To 26.11. ja 
to 3.12. sekä ma 30.11. klo 
10–13 seurakuntakodissa. 

Ke 2.12. klo 10–13 Petäjä-
rinteen kylätalossa.
Lapsiparkki ke 2.12. klo 
10–13 seurakuntakodissa.
Muskari to 3.12. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
rauhanyhdistykset: Myy-
jäisseurat pe 27.11. klo 19 
Jongulla Ritva ja Osmo Pe-

sälällä. Raamattuluokka 
su 27.11. klo 19 Sarakyläs-
sä Iivari Jurmulla. Seurat 
su 29.11. klo 17 Kurenalan 
ry:llä, Jorma Vuorma ja Ar-
vo Niskasaari. 
kuollut: Kerttu Johan-
na Vuokila 95, Jorma Eero 
Kemppainen 62.

                 

                     KYLÄKAMARILLA JOULUISTA TUNNELMAA 

              MA‐KE KLO 11‐ 14 JOULUKAHVIT  

              Tiistaisin verenpaineen mittaus ( terveyspointti) 

              Käsityöpuodissa myytävänä ihania käsitöitä  

              pukinkonttiin.. villasukkia, lapasia ym.     

               9.12 klo 12 Laulupäivä, joulupuuro tarjoilu 

            Kyläkamari jää joulutauolle 9.12‐ 11.1.2010 

              osoite: Pappilantie 28 
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Adventtivesperin yhteis-
harjoitus to 26.11. klo 19 
Pyhännän kirkossa. 
Adventtivesper su 29.11. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
kirkkoneuvoston kokous ti 
1.12. klo 18 Pyhännän seura-
kuntatalossa.

kESTILä
Seurakuntakerho pe 27.11. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa. 
Virkistys- ja koulutuspäi-
vä kestilän kappelinseu-
rakunnan vapaaehtoistoi-
mijoille la 28.11. Rokualla. 
Lähtö klo 8.30 kirkon park-
kipaikalta. 
Seurat su 29.11. klo 19 ry:llä, 
Tuomo Koivukangas.
Ystävänkammari ke 2.12. 
klo 10 kerhokodissa. 
Adventin ja joulunajan 
lauluja ti 8.12. klo 13 kir-
kossa. Kyydin tarvitsijoille 
järjestetään kuljetus, kysy 
lisää Rauni Tuomaalalta p. 
0207109 856. Tarjoilua kir-
kon jälkeen srk-kodissa.
kerhot: Päiväkerho ti klo 
10, perhekerho to 26.11. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.15 kerhokodissa.
Avioliittoon kuulutettu: 
Eero Olavi Moilanen ja Pau-
la Kaarina Lehtinen.

PIIPPOLA
raamis to 26.11. klo 18 srk-
kodissa. 
Siioninvirsiseurat to 26.11. 
klo 18.30 Väinölässä.  
rippikoulua la 28.11. klo 

äitien hemmotteluilta pe 
27.11. klo 17 Tyrnävän seura-
kuntatalolla. 
Seurakuntakerhot: Ker-
hoa ei ole ti 1.12. Ke 2.12. 
klo 12.30 Tyrnävän kirkossa. 
Kahvi seurakuntatalolla.
Jouluaskartelu koko per-
heelle pe 4.12. kello 14–19 
Tyrnävän seurakuntatalol-
la. Sisään pääovesta. Lisä-
tietoja Minnalta 044 7372 
616.
Seurakunnan joulumyyjäi-
set la 5.12. klo 10–12 Tyrnä-
vän seurakuntatalossa.
rippikoulu: Ryhmä III, 
nuortenilta pe 27.11. klo 
18 Tyrnävän seurakuntata-
lolla. Ryhmä IV, osallistuu 
messuun 29.11., oppitun-

ELInTArVIkkEITA kEräTään 
TYrnäVäLäISILLE LAPSIPErHEILLE

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö organisoi kuivaruo-
katavaroiden keräyksen lapsiperheiden joulun turvaa-
miseksi. Jokainen voi osallistua keräykseen lahjoittamal-
la kuivia ja avaamattomia ruokatarvikkeita, joissa vii-
meinen käyttöpäivä ei ole mennyt umpeen. 
Myös säilykkeitä voi tuoda. 

Elintarvikkeita otetaan vastaan seuraavasti:
Maanantaina 7.12. klo 14–18 Tyrnävän seurakuntatalo
Maanantaina 7.12. klo 15–17 Murron kerhotila/Kautta-
ranta 12 A 2
Tiistaina 8.12. klo 9–11 Tyrnävän seurakuntatalo
Tiistaina 8.12. klo 15–17 Temmeksen seurakuntatalo
Jos et pääse tuomaan tavaroita kyseisinä aikoina, voit 
soittaa diakoniatyöntekijälle ja sopia tuontiajan:
Riitta Pesonen     044 7372 630
Salme Kinnunen  044 7372 631

1. adventtisunnuntain messu 29.11. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen, saarna Ti-
mo Liikanen, kanttorina Pentti Korkiakoski. Kirk-
kokuoro. Uusien urkujen käyttöönotto. Rippikou-
luryhmä IV jumalanpalveluksessa. Kirkkokahvi seu-
rakuntatalolla.

runoja ja urkumusiikkia su 29.11. klo 14 Tyrnävän 
kirkossa. Seurakunnan työntekijät esiintyvät. 

Adventtivesper su 29.11. klo 20 Tyrnävän kirkossa, 
Timo Liikanen, Pentti Korkiakoski, Limingan ja Tyr-
nävän kirkkokuorot. Kirkkokyyti Temmekseltä.

Musiikkiviikolla 30.11.–5.12. maanantaista lauan-
taihin aamusoitto ja aamukahvi klo 8 Tyrnävän kir-
kossa. Maanantaina ja keskiviikkona soittaa Heik-
ki Lumiaho, tiistaina ja torstaina Pentti Korkiakos-
ki, perjantaina Timo Liikanen ja lauantaina Riina 
Impiö.

konsertti ma 30.11. klo 19 Tyrnävän kirkossa. Kaisa 
Ranta, sopraano, Laura Kangas, viulu, Johanna Le-
poniemi, alttoviulu, Riina Seebeck, sello, Johanna 
Kiviharju, huilu, Markus Vaara, piano.  
Ohjelma 10 euroa.

koululaiskonsertit ti 1.12. klo 13 ja 14 Tyrnävän 
kirkossa.

Urkukonsertti ti 1.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Urkutaitelija Kalevi Kiviniemi.  
Ohjelma 10 euroa.

Avoimet ovet Tyrnävän kirkossa  
ke 2.12. ja pe 4.12. klo 14–16.  
Urkuja esittelee Pentti Korkiakoski.

Gospelkonsertti ke 2.12. klo 19 Kirkkomännikön 
koululla. Kristillinen rockmetalliyhtye Lumina  
Polaris.

kunnanjohtaja Tuomas Lohi ja kappalainen Timo 
Liikanen uruissa ke 2.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa. 
Iltakahvi seurakuntatalolla.

Häämusiikkia to 3.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa. Kon-
serttikokoonpanossa on neljä trumpettia, urut ja pata-
rummut. Konsertissa soittavat Pohjan Sotilassoittokun-
nasta Kaj Skrabb, Jyrki Kuusirati, Sari Pietikäinen, Jar-
mo Väärä ja Mikko Kiiveri.

Urku- ja pianokonsertti pe 4.12. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Pianotaitelija Mika Jaakola. Ohjelma 5 euroa.

kOnSErTTEJA kIrkOSSA JA kOULULLA

9–14 kirkossa. 
Lähetysmyyjäiset la 28.11. 
klo 13–15 srk-kodissa. Myy-
tävänä leivonnaisia, käsitöi-
tä, kahvia. Arpajaiset. 
Seurat su 29.11. klo 15 srk-
kodissa. 
Seurakuntakerho ti 1.12. 
klo 12 Väinölässä.
Jouluvalot syttyvät to 3.12. 
Piippolassa. Seurakunnan ja 
kunnan tervehdys klo 19 vi-
rastotalon edessä. 
Veteraanien lauluryhmä 
ma klo 11 srk-kodissa.  
Varhaisnuorten kerho ma 
klo 16 srk-kodissa. 

PULkkILA
rippikoulua la 28.11. klo 
9–14 Piippolan kirkossa. 
Lähtö Piippolaan klo 8.40 
srk-talolta. 
Joulumyyjäiset la 28.11. klo 
12–13 ry:llä. Myytävänä jou-
luleivonnaisia sekä lanttu- 
ja porkkanalaatikoita, ar-
vontaa. Kahvitarjoilu!
Pyhäkoulua su 29.11. klo 
11 ja seurat su 29.11. klo 19 
ry:llä. 
Ystävyysseura ti 1.12. klo 
13 vanhustentalossa.
Seurakuntakerho ke 2.12. 
klo 12 srk-talossa. 
kirkkokuoro ke 2.12. klo 
13.30 srk-talossa. 
kauneimmat joululaulut 
ma 7.12. klo 19 Junnonojan 
rukoushuoneella, Martti 
Arkkila ja Unto Määttä. Ky-
läyhdistyksen järjestämät 
myyjäiset ja kahvitarjoilu 

Kauneimpien Joululaulujen 
jälkeen Laakkolan koululla. 
Mikko Salmen konsertti ti 
8.12. klo 19 Pulkkilan kir-
kossa. 
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, päiväkerho to klo 10 ja 
varhaisnuorten kerho to klo 
16 kerhohuoneessa. 

PYHänTä
Joulunavaus pe 27.11. klo 
18 Iisakintorilla.
Järjestömyyjäiset la 28.11. 
klo 9–13 srk-talossa. Pöy-
tävaraukset Enna Junno p. 
0207 109 874.
Aikuisten ilta la 28.11. klo 
19 ja pyhäkoulua su 29.11. 
klo 12 ry:llä. 
MLL:n perhekahvila ti 1.12. 
klo 10 kerhohuoneessa. 
Eläkeliiton joulujuhla ke 

2.12. klo 12 srk-talossa.
Päiväkerhon joulujuhla ke 
2.12. klo 18.30 ry:llä. 
Joulumyyjäiset pe 4.12. klo 
18 ry:llä. 
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. Kirkkokuoro to 
26.11. klo 19 kirkossa.
kerhot: Perhekerho to 3.12. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
ja varhaisnuortenkerho ma 
klo 15 kerhotilassa sekä ke 
klo 17 Tavastkengällä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Torsti Eemeli Holappa ja Sa-
tu Johanna Halonen. 

rAnTSILA
Joulunavausmarkkinat la 
28.11. klo 10–14 liikunta-
hallilla. Lähetyksellä pöytä 

markkinoilla. Joululeivon-
naisia voi tuoda suoraan 
myyntipöydälle. Lapsikuo-
rolaisten pöydässä myytä-
vänä CD-levyjä ja arpoja. 
Lapsikuorolaiset esiintyvät 
markkinoilla.
Seurat su 29.11. klo 18.30 
ry:llä, Eero Mankinen. 
Eläkeliitto ti 1.12. klo 11 srk-
talossa. 
Arkipyhäkoulu to 3.12. klo 
9.30 Tenavarinteellä ja klo 
10.15 Lastentalolla. 
Seurakuntakerho to 3.12. 
klo 13 Rauhalassa. 
Projektikuoro to 3.12. klo 
19 srk-talossa. Kuoro on tar-
koitettu nuorille ja aikuisille. 
Esiintyminen joulukirkossa. 
koululaiskirkko pe 4.12. klo 
9.15 kirkossa. 
Joulumyyjäiset pe 4.12. klo 
18.30 ry:llä.  

Seurakunnan joulujuhlat 
ti 8.12. klo 11 srk-talossa. 
Mukana kirkonkylän eska-
rit. Jos tarvitset kyytiä, soi-
ta 0207 109 733 Eeva-Liisa 
Kekkonen tai 0207 109 736 
Hillevi Nuolioja. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja pe 
klo 13 Hovin koululla.  
kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nuput 
ke klo 10 Hovin koululla, Pik-
kunuput to klo 12 Nuppulas-
sa ja Isot Nuput ti 1.12. klo 
10 Liikuntahallilla. Tyttöker-
ho ma klo 15.30 Nuppulas-
sa, Mankilan varhaisnuoret 
ti klo 14.30, Hovin varhais-
nuoret ke I ryhmä klo 12.15 
ja II ryhmä klo 14.15.
kuollut: Martta Vilhelmiina 
Tikkanen s. Myllykoski 89.

ITSEnäISYYSPäIVä SIIkALATVAn SEUrAkUnnASSA

Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 
Pyhännän kirkossa. Kunniakäynti ja seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. 
Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalossa. 
Partiolaisten lupauksenanto klo 16 kirkossa. 

Siikalatvan kunta
Kunniakäynnit ja seppeleenlaskut itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 Kestilän ja
Piippolan sekä klo 9.50 Rantsilan sankarihaudoilla.
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Pulkkilan kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Pulkkilan sankarihaudoilla. Kirkkokahvit ja 
itsenäisyyspäivänjuhla Ylämäkelän koululla. Kuljetus Pulkkilaan lähtee kirkkojen 
parkkipaikalta sankarihaudoilla käynnin jälkeen. Kaikille haluaville järjestetään kyyditys niin sivukyliltä kuin kirkon-
kyliltäkin, avustaja järjestetään tarvittaessa. Kuljetukseen ilmoittautuminen kirkkoherranvirasto puh. 0207 109 860.

ti alkaa klo 9.15 Tyrnävän 
kirkossa.
Lakeuden kehitysvammais-
tentuki ry:n joulujuhla ti 
1.12. klo 18 Lumijoen seura-
kuntatalolla.
Temmes: Hartaus to 26.11. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 28.11. klo 
12 ry:llä, ruokailu klo 11. 
Seurat su 29.11. klo 14 Le-
polassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 28.11. klo 
11 sekä klo 18 iltaohjelma ja 
iltapala ry:llä.
kastettu: Liida Amelia Kok-
konen, Rasmus Luka Oliver 
Suhonen, Ruuben Valo Jaak-
koppi Tuohimaa.
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Jos me 
emme julista 
evankeliumia 
ja täytä sillä 
ihmistä, joku 
muu täyttää 
sen tyhjiön.

– Toivomme, että Jumala puhuu 
sinulle tänään enemmän kuin 
me, toteaa minulle oven avannut 
Tuomo Kokko. 

Istun asukastuvan sohvalla ja 
poskiani kuumottaa. Tee on läm-
mintä ja pöydästä löytyy myös 
suklaata. Minut on ottanut sydä-
mellisesti vastaan yhteiskristilli-
nen joukko, jolla ei ole nimeä tai 
virallista asemaa. 

Vapaaehtoisina he tekevät 
Herran työmiehen työtä ja julis-
tavat evankeliumia. 

 – Evankeliumi 
on se meitä yhdis-
tävä tekijä, se on 
kaiken ytimessä, 
vakuuttavat useista 
kristillisistä kirk-
kokunnista ja yh-
teisöistä tulevat va-
paaehtoiset. Yh-
teistyö alkoi kaksi 
vuotta sitten kesäl-
lä Totuus-tapahtu-
man jälkeen. Sen jälkeen eri ko-
koonpanoissa on paistettu mak-
karaa, siivottu talkoilla, ja autettu 
lähimmäisiä monin tavoin.

ovelta ovelle
Viime kesänä ryhmä alkoi val-
loittaa oululaisia kaupunginosia. 
Asukastuvilla järjestettiin tapah-
tumia asukkaille, joita houkutel-
tiin paikalle kiertämällä ovelta 
ovelle ja jakamalla kutsuja. 

Parissa asunnossa he saivat 
muita lämpimämmän vastaan-
oton. Joku oli juuri aamulla saat-
tanut rukoilla, että oven taakse 
tulisi joku. Se on aina yhtä hie-
no hetki. Herran työmiehet us-
kovat, että Jumalalle ei ole sattu-
mia, vaan kaikki on johdatusta. 

Ryhmä haaveilee keskustas-
sa olevasta paikasta, jonne voisi 
tulla keskustelemaan ja rukoile-
maan. 

Monelle kynnys mennä papin 
puheille voi olla korkeampi kuin 
puhua itseä mietityttävistä asi-
oista tavallisten ihmisten kanssa.

Porukalla on myös oma pu-
helin, jota joku pitää aina mu-
kanaan. Numero on jaettavien 
vihkosten takana. Jokaiselle, jo-
ka vihkosen saa, sanotaan että 
numeroon voi soittaa, jos halu-
aa puhua.

Vaikka kaikki ovat mukana 
täydestä sydämestään, he eivät 
kuitenkaan halua olla virallinen 
yhdistys. 

Tiedätkö, 
kuka 
rakastaa 
myös sinua? 

– Me voisimme olla vaikka Ou-
lu Jeesukselle -tiimi, toteaa eräs 
vapaaehtoisista heleästi naurah-
taen. 

Sitten katsotaankin kelloa. 
Vieras on perehdytetty toimin-
taan, hänet on siunattu, ja yh-
dessä rukoiltu voimaa. Seuraa-
vaksi on aika suunnata kaupun-
gin yöhön.

Pimeille kaduille
Perjantai-iltaisin ryhmä jalkau-
tuu kävellen aseman seudulle, 

Rotuaarille ja to-
rinrantaan, paik-
koihin, joissa liik-
kuu viikonlopun 
viettäjiä. 

Pareittain liik-
kuvat vapaaehtoiset 
jututtavat kaiken-
ikäisiä, ja kysyvät, 
saako heille kertoa 
Jumalasta. Kun toi-
nen juttelee, toinen 

rukoilee hiljaa jututettavien puo-
lesta. Jeesuksen voi ottaa vastaan 
myös kadulla.

Yllättävää kyllä, heille ei ole 
juurikaan haistateltu tai häädet-
ty pois reviiriltä. 

– Niin nuoret kuin aikuiset 
ovat aika hukassa ja se nousee 
keskusteluissa esiin, Hautamäki 
toteaa. 

– Jos me emme julista evanke-
liumia ja täytä sillä ihmistä, jo-
ku muu täyttää sen tyhjiön, jat-
kaa Hilkka Nivukoski.

Huomaan tämän todeksi, kun 
seuraan sivusta, kuinka kuusi-
toistavuotiaat pojat kiltisti kuun-
televat naisia. Lopuksi he ottavat 
vastaan siunauksen. 

Vaikka ulkona on syksyisen 
viileää, henki porukassa on hy-
vä ja kannustava. Yhteisellä asi-
alla oleminen lämmittää. Autta-
miseen voi jäädä koukkuun. Yksi 
joukon nuorimmista, parikymp-
pinen Susanna Jokela kiteyttää 
sen osuvasti.

– On hienoa koskettaa ihmi-
siä. Me kristityt voisimme teh-
dä paljon enemmänkin auttaak-
semme lähimmäisiämme. Rak-
kauden liekki kytee jokaisen sy-
dämessä.

eLSi huttuNeN

 
Yhteiskristillisen vapaaehtois-

ryhmän numero on 046 6237 396.
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