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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkolliskokous 
valittava jäsenvaalilla
”Kirkon asemasta ja tehtävistä, mikä ei 
ole vähän, päättää siis lainsäätäjien ase-
massa kirkolliskokous, joka pitäisi ehdot-
tomasti valita suoralla jäsenvaalilla, jol-
loin pappissäädyn nykyisenkaltainen teh-
täviin sidottu määräysvalta murtuisi. Jos 
niin tapahtuisi, voisi seuraavissa vaaleissa 
ylittyä jopa maaginen 20 prosentin raja.”

Iltalehti 17.11.2010

Hyvä    
saavutus
On hyvä saavutus nostattaa äänestysak-
tiivisuutta aikana, jota katsotaan leimaa-
van niin kansan maallistuminen kuin 
vieraantuminen kaikkinaisesta vaikut-
tamisesta ja päätöksenteosta.

Kansan Tahto 17.11.2010

Kirkon tehtävä on 
rukoilla
Ihmetystä aiheuttaa kirkolliskokouksen 
päätös, jonka mukaan homoparien puo-
lesta voidaan rukoilla.

Kirkon tehtävä on rukoilla kaikki-
en ihmisten puolesta, olivatpa he sitten 
muslimeja, homoja tai spitaalisia. Tässä 
mielessä kirkolliskokouksen päätös tun-
tuu kummalliselta. 

Mikä on kirkon tehtävä? Tätä kysyy 
moni ja miettii, onko paikkani tässä yh-
teisössä.

Syksyn aikana kirkosta on eronnut 
paljon väkeä. Myös Rantalakeuden seu-
rakunnissa on selvä piikki tälle syksylle.

Ei kirkon ja seurakunnan tarvitse pe-
riaatteitaan myydä, mutta lähimmäisen-
rakkauskäsitystään sen ehkä pitäisi miet-
tiä uudelleen. Meidän pitäisi olla tasa-ar-
voisia Jumalan edessä, mutta olemmeko 
me tasa-arvoisia kirkon edessä?

Rantalakeus 17.11.2010

Aatoksia

Tulkaa kaikki 
räntäsateesta 
kirkkoon 

Kirjoitan tämän kolumnin en-
si töikseni uudessa kirkolli-
sessa luottamustehtävässä-
ni Vantaan kirkkovaltuuston 

jäsenenä. On maanantai-ilta, kel-
lo on yksitoista ja sain tiedon valin-
nastani noin puoli tuntia sitten, kun 
tieto Tikkurilan seurakuntavaalien 
ääntenlaskennasta viimein ilmestyi 
ruuhkaiseen tulospalveluun. Toistai-
seksi urani kirkkovaltuutettuna on 
sujunut hyvin.

Muutama tunti sitten, kun ketään 
ei vielä ollut valittu mihinkään, kes-
kustelimme Tulkaa kaikki -liikkeen 
porukoissa siitä, miten kampanja on 
ollut valtavan onnistunut, oli loppu-
tulos mikä hyvänsä. Kampanjatyössä 
jokainen on saanut uusia tuttavuuksia, 
jopa uusia ystäviä; olemme saaneet ko-
kea yhdessä tekemisen iloa ja voimaan-
tuneet siinä ajatuk-
sessa, että kirkko 
todellakin olemme 
me, kirkon jäsenet.

Täällä Tikku-
rilassa salainen 
aseemme oli räntä-
sateenkestävä Mi-
nigrip-pussi, johon 
oli pakattu tuikkukynttilä ja seura-
kunnan Tulkaa kaikki -ehdokkai-
den nimilista. Näitä pusseja jaettiin 
asemalla ja kauppakeskusten nurkil-
la satamäärin. Useimmat ottivat pus-
sin vastaan. Monet sanoivat, etteivät 
ole koskaan ennen äänestäneet, mutta 
nyt olivat aikeissa. Useille annoimme 
hyvin seikkaperäistä opastusta: min-
ne pitää mennä, milloin, miksi listoja 
on kaksi. Ja henkkarit mukaan!

Kahteen kampanjaviikkoon ajoit-
tui toki myös armoton flunssa, joka 

minun tapauksessani hieman hillit-
si tuulessa ja viimassa keikkumista. 
Flunssasta huolimatta sain lauseen 
”Hei, saanko mainostaa teille seura-
kuntavaaleja?” raakuttua käheästä 
kurkustani useita satoja kertoja.

Tulkaa kaikki! -liike on kirkon 
uudistamiseen pyrkivä valtakunnal-
linen liike, joka menestyi vaaleissa 
hienosti eri puolilla Suomea. Muu-
taman vuoden toiminut liike pitää 
ihmisten kaikkinaista yhdenvertai-
suutta itsestään selvänä lähtökohta-
na kirkossa. Väljänä verkostona toi-

miva liike on ran-
tautunut myös Poh-
jois-Suomeen: Ou-
lussa liikkeen eh-
dokkaita meni läpi 
ainakin neljä. Koko 
maassa liike kak-
sinkertaisti kanna-
tuksensa.

Kirkkoon mahtuvat kaikki. Tä-
mä tosin edellyttää normaaleja, asi-
allisia käytöstapoja ja muun muassa 
sitä, että toisista ihmisistä ja heidän 
elämästään ei puhuta epäkunnioit-
tavasti ja ruokotonta kieltä käyttäen. 
Tässä on joillakuilla kirkon jäsenil-
lä parantamisen varaa. Onneksi ih-
minen on oppivainen, ja oppiminen 
on mahdollista missä iässä tahansa.

JOHANNA KORHONEN
Kirjoittaja on oululaislähtöinen vapaa 

toimittaja, joka asuu nykyisin Vantaalla.

Tikkurilassa salainen 
aseemme oli 
räntäsateenkestävä 
Minigrip-pussi.

Nuorilta odotettiin ryntäystä vaaliuur-

nille laittamaan maailma tai ainakin 

oma seurakunta uusiksi. Niin ei käy-

nyt. Äänestämässä kävi entistä useampi ää-

nioikeutettu ja kirkkovaltuustojen kokoon-

panot saivat uutta ilmettä, mutta se ei ollut 

nuorten ansiota.

Nuorten äänestysaktiivisuudessa oli tosin 

suuria eroja. Tyttöjä ensimmäisenä kerta-

na mainostetut vaalit kiinnostivat enemmän 

kuin poikia. Esimerkiksi Oulun tuomiokirkko-

seurakunnassa äänestäneistä alle 18-vuotiais-

ta kaikki olivat tyttöjä. Heitä ei kuitenkaan 

ollut montaa, sillä äänestysprosentti jäi rei-

lusti alle neljän. Sen sijaan Helsingissä Munk-

kiniemen seurakunnassa uurnille asti löysi yli 

40 prosenttia seurakuntaan kuuluvista teini-

ikäisistä. Yllättävä lukema pääkaupungissa, 

jossa äänestysvilkkaus seurakuntavaaleissa on 

aina muuta maata alhaisempi.

Erojen syytä etsittäessä katse kääntyy 

oppilaitoksiin, joissa valtaosa nuorista viet-

tää päivänsä. Se, että ennakkoäänestyspaik-

koja vietiin kouluihin, ei taannutkaan nuor-

ten aktiivisuutta. Välitunnilla useampi eksyi 

tupakalle kuin äänestyskoppiin. Äänestyskop-

pien lisäksi oppilaitoksiin olisi pitänyt saada 

myös ehdokkaita. 

Seuraavissa vaaleissa jonkun on otetta-

va aktiivinen rooli ja järjestettävä kyselytun-

tia, vaalipaneelia, keskustelutilaisuutta, mitä 

tahansa missä ehdokkaat tulevat edes naa-

matutuiksi. Kouluissa käy kunnallisvaalien, 

eurovaalien ja presidentinvaalienkin ehdok-

kaita: miksi ei myös seurakuntavaaliehdok-

kaita? 

Äänestyskoppi ei riitä Vähemmän 
ehdottomuutta

Tiedotusvälineiden mukaan suomalaisia on häirin-

nyt kuluvana syksynä erityisesti kolme ihmisryh-

mää: maahanmuuttajat, kerjäläiset ja seksuaaliset 

vähemmistöt.

Näihin ihmisiin liittyviä uutisia on riittänyt ähkyyn asti.

Keskusteltaessa esimerkiksi ulkomaalaisista mielipi-

teet jakautuvat nopeasti joko maahanmuuttokriittisiin tai 

-myönteisiin. 

Voisiko olla sallittua, että meillä ei olisi kaiken kattavaa, 

joko-tai-reaktiota mihinkään ihmisryhmään? Ottaisimme 

meille vieraista ihmistä selvää yksilö kerrallaan. 

Kristillisyys neuvoo vieraanvaraisuuteen. Mieluimmin 

siunaamaan kuin kiroamaan. 

Se on kova haaste. Helpompaa on suhtautua erilaisuu-

teen mustavalkoisesti, sävyjä näkemättä.
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Riitely etäännyttää Raamatusta

Homokeskustelu saattoi 
etäännyttää rivikristittyjä 
Raamatusta, arvioi 
tietokirjailija-pastori Kari 
Kuula.
– Lukekaa Raamattua, 
älkää erotko kirkosta, 
kehottaa puolestaan 
Itä-Suomen yliopiston 
professori Petri 
Luomanen.

Kirkkoa viime viikot re-
pinyt keskustelu kirkon 
suhtautumisesta pari-
suhteensa rekisteröinei-

siin homopareihin on hämmen-
tänyt monen rivikristityn suh-
detta Raamattuun. Ovathan kir-
jasta löytäneet perustelunsa niin 
homoseksuaalisten suhteiden 
vastustajat kuin ne, joiden mu-
kaan nais- ja miespareille kuu-
luisi kirkon siunaus siinä missä 
heteropareillekin. 

Homokeskustelussa ei ole 
ajoittain sanoja säästelty, ja kuo-
piolainen tietokirjailija, teologi-
an tohtori Kari Kuula pelkää nyt, 
että sen seurauksena Raamattu 
on joutunut huonoon valoon.

– Raamatusta on saattanut 
tulla vastenmielinen, jopa vä-
kivaltainen kuva, koska sen no-
jalla on puhuttu epäkunnioit-
tavasti toisista ihmisistä, Kuu-
la pahoittelee keskustelun ajoit-
taista tasoa.

Kuulan mukaan seurakunnis-
sa pitäisi ryhtyä puhumaan hyvää 
Raamatusta, koska se on "hyvä ja 
suuri kirja”.

Oma tulkinta 
löytyy tutkimalla
Itä-Suomen yliopiston eksege-
tiikan professorin Petri Luoma-
sen mukaan nyt olisi otollinen ai-

ka nostaa Raamattu esille seura-
kunnissa. Vaihtoehdoksi kirkosta 
eroamiselle Luomanen kehottaa 
tutkimaan Raamattua ja keskus-
telemaan sen tulkinnasta.

Luomanen uskoo, että homo-
keskustelu pakotti suomalaiset 
hieman väkisinkin pohtimaan 
omaa suhdettaan Raamattuun.

– Raamattu on ollut meillä it-
sestäänselvyys, johon kovinkaan 
monen ei ole tarvinnut ottaa kan-
taa. 

– Ehkäpä viimeviikkoiset nä-
kemyserot innostavatkin ajattele-
maan uskonnollisia kysymyksiä, 
lukemaan Raamattua ja etsimään 
sitä hyvää, mitä siellä on, Luoma-
nen toivoo.

Raamatun ympärillä on aina 
keskusteltu kiivaasti
Luomanen muistuttaa, että Raa-
matusta on kiistelty aina, eivät-
kä näkemyserot ole sitä kaata-
neet. Kiistelyä kirkolliskokouk-
sessa hän kuvaakin hyttysen su-
rinaksi Raamatun historian nä-
kökulmasta.

Kolmesataa vuotta keskus-
teltiin siitä, mitkä kirjat kuu-
luvat Raamattuun. Uudes-
sa testamentissa jo ensimmäi-
set Jeesuksen seuraajat kiisteli-
vät Mooseksen lain tulkinnasta, 
kun he etsivät Jumalan tahtoa 
ja miettivät, miten Vanhan tes-
tamentin säädöksiä voidaan so-
veltaa elämään. 

Uskonpuhdistuksessa kes-
kusteltiin Raamatun tulkinnas-
ta kiivaasti.

 – Välien selvittelyä tulee, kos-
ka Raamattu ei ole ohjekokoelma, 
josta löytyy valmiita ratkaisuja. 

– Raamattua on elämänma-
kuinen, rosoinen kirja, jota ei ole 
kirjoitettu siloitellusti, Luoma-
nen huomauttaa.

TEKSTiT: RiiTTA HiRVONEN

"Raamatusta löytyy 
hyvää puhetta homopareille"

Kirkolliskokous ahkeroi päätöksiä viime viikolla

Virsikirjaan tulossa lisäosa

Kirkolliskokous päätti sel-
vittää arkkipiispan vaa-
lia, arkkipiispan johta-
jan asemaa ja viran mui-

ta tehtäviä. 
Selvityksen taustalla on esi-

tyksiä ja aloitteita, joiden mu-
kaan kaikkien muiden hiippa-
kuntien valitsijoilla tulisi olla 
arkkipiispan vaalissa sama ase-

ma kuin arkkihiippakunnan 
arkkipiispan vastuualueen va-
litsijoille. 

Nykyisessä vaalitavassa mer-
kittävä osa valitsijoista on ark-
kihiippakunnan piispan vastuu-
alueen äänestäjiä.

Kirkolliskokous antoi kirkko-
hallituksen tehtäväksi virsikir-
jan lisävihkon valmistelun. 

Kirkolliskokouksessa todet-
tiin , että virsikirjan kokonais-
uudistukselle ei ole toistaiseksi 
tarvetta, mutta kehitystyötä on 
hyvä tehdä jatkuvasti. Virsikir-
jauudistuksesta on kulunut 24 
vuotta. 

Suomalaiset haluavat lau-
laa kirkossa vanhoja tuttuja vir-
siä, mutta tutkimuksen mukaan 

monet suomalaiset kaipaavat 
virsikirjaan muun muassa uusia 
reippaita ja iloisia sekä rippikou-
lusta tuttuja lauluja.

Kirkolliskokous esittää val-
tioneuvostolle kirkkolain muu-
tosta, jonka mukaan kymmenen 
hiippakuntaan kuuluvaa seura-
kuntavaaleissa äänioikeutettua 
jäsentä voi tehdä aloitteen hiip-

pakuntavaltuustolle. 
Aloiteoikeus hiippakuntaval-

tuustoon on myös hiippakunta-
valtuuston jäsenellä, tuomioka-
pitulilla, kirkkoneuvostolla, yh-
teisellä kirkkoneuvostolla ja seu-
rakuntaneuvostolla. 

PEKKA HEliN

Piispainkokous sai viime viikolla kir-
kolliskokoukselta tehtäväksi laatia 
pastoraalisen toimintaohjeen vapaa-
muotoisesta rukouksesta parisuh-

teensa rekisteröineiden ihmisten puolesta.
Rukous ei merkitse parisuhteen siunaa-

mista.
TT Kari Kuulan mukaan Raamatusta 

löytyy useita kohtia, joita rukoushetkessä 
voitaisiin käyttää.

Vaikka kirkossa ei ole virallisella tasol-
la keskusteltu nais- ja miespareille soveltu-
vista teksteistä, Kuula uskoo, että moni ak-
tiivinen raamatunlukija on miettinyt ho-
mokeskustelun yhteydessä, millaiset raa-

matunkohdat voisivat tulla kysymykseen.
Kuulan mukaan Raamattu on niin suu-

ri kirja, että sieltä löytyy puhetta rakkau-
desta joka tilanteeseen.

– Raamattu tuntee myös muunlaisen 
rakkauden kuin miehen ja naisen välisen. 
Raamatussa puhutaan rakkaudesta muun 
muassa perheen jäsenten välillä, seurakun-
nassa ja ystävysten kesken.

– Raamatusta löytyy varmasti suuria, 
kauniita elämänohjeita, hyvää puhetta 
monenlaisiin elämäntilanteisiin. Ruotsin 
kirkossa, jossa homopareja vihitään, teks-
tit ovat jo löytyneet, hän lisää.

Jumala on rakkaus

Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä 
rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on 
syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.

Ensimmäinen Johanneksen kirje

Suurin on rakkaus

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä 
mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain 
kumiseva vaski tai helisevä symbaali

Ensimmäinen kirje korinttilaisille
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Minkä 
kirkon 
alttariveistos?
Arvaa! on Rauhan Terveh-
dyksen vuorovaikutteinen 
kuva-arvoituspalsta. Julkai-
semme joka lehdessä yhden 
seurakuntien rakennuksia 
tai esineistöä esittävän ku-
van. Sinun tehtävänäsi on 
tietää, mikä kohde on ky-
seessä. 

Lähetä vastauksesi ja yh-
teystietosi viimeistään 22.11. 
osoitteeseen arvaa.kuvas-
ta@rauhantervehdys.fi. Jos 
sinulla on paikkaan liitty-
vä mukava muisto tai tarina, 
liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat 
tarinat julkaistaan seuraa-
vassa numerossa. Osallistu-
minen kannattaa, sillä oikein 
vastanneiden kesken arvo-
taan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Kar-
jasillan kirkon kellotapuli
Kiitos kaikille osallistuneille. Arvonnan voittaja 
on oululainen Leena Typpö. 

Aimo Mäki muistaa, hauskan yksityiskohdan 
Karjasillan kirkon rakennusajalta. 

– Kun kirkkoa rakennettiin, niin alttaritaulun 
tekijä taiteilija Essi Renvall ajoi joka aamu taksil-
la työmaalleen ja illalla jälleen takaisin hotelliin, 
missä hän asui.

MARJO HÄKKiNEN

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

Kiitokset
Lämmin kiitos saamastani tuesta seurakuntavaaleissa. Rauhal-
lista ja siunattua joulunodotusta.

MARJA RYSÄ
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Kiitos
Lämmin kiitos luottamuksesta seurakuntavaaleissa! Iloa ja va-
loa kaikille! 

RAiMO PAASO
Haukiputaan seurakunta

Kiitos ja katse tulevaisuuteen
Seurakuntavaalien ympärillä käyty keskustelu kirkosta ja sen 
toimintatavoista osoitti, että arvokeskustelua kaivataan. 

Yksi arvovalinta oli kirkon rohkea päätös laskea äänestys-
ikäraja 16 vuoteen ja mainostaa vaaleja nuorekkaalla visuaa-
lisella ilmeellä. Rippikoulun käyneille nuorille haluttiin antaa 
mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa sitä kautta vastuuta lähiympä-
ristöstään. Olemme ylpeitä tästä kirkon tekemästä päätöksestä!

Uudet luottamushenkilöt kohtaavat arvovalinnat myös 
seurakuntien toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Odo-
tamme mielenkiinnolla keskustelua ja sen vaikutusta toimin-
taan. Miten seurakunnat huomioivat uuden Oulun ja sen tuo-
mat hyödyt palveluiden järjestämisessä? Tuleva valtuustokausi 
näyttää millaisilla arvoilla rakennetaan pohja toiminnalle, jo-
ka tavoittaa kaiken ikäiset ja eri elämäntilanteissa elävät seu-
rakuntalaiset.

Haluamme kiittää saamastamme tuesta seurakuntavaaleis-
sa. Se pitää nöyränä ja iloisena. Kiitos kuuluu Tassut taivas-
ta kohti, pienen ystävän rukouksia -kirjan rukouksen sanoin 
(Ekola, Macnaughton):

"Sateenkaaren alla kantaa lupaus: on meillä kaikkialla toivo, 
siunaus. Sateenkaaren alla, loistaa kauneus. 
Silmällä taitavalla on luotu kaikkeus. 
Sateenkaaren alla, kasvaa luottamus. 
Ja rohkaisemalla syntyy uskallus. 
Sateenkaaren alla vallitsee vapaus.
Vain kunnioittamalla säilyy rakkaus."

JONNA-MARlEENA HÄRÖ
EEVA-MAiJA KOlEHMAiNEN

Tuiran seurakunta

MARi-lEENA TAlViTiE
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Rauhan Tervehdyksen (30.9.) 
Riitta Hirvosen juttuun, joka 
käsitteli perinteiseen kirkko-
musiikkiin kohdistuvia painei-
ta, lausun mielipiteenäni seu-
raavaa:

Haluan kannustaa kantto-
reita pitämään kiinni jumalan-
palvelusmusiikin laadusta, jos-
ta tuossa jutussa hiippakunta-
kanttori Anja Hyyryläinen tote-
aa. ”Urut ovat sunnuntaiaamun 
messun tärkein soitin.” 

Urkujen ja virsien avulla ju-
malanpalvelusmusiikki on mo-
nipuolista.

Onko seurakunnissa tar-
koitus hinnalla millä hyvänsä 
saada mahdollisimman paljon 
seurakuntalaisia jumalanpal-
veluksiin? Paineita kuuluu tu-
levan seurakuntien työntekijöi-
den suunnasta.

Jos näin on, halvalla menee 
jumalanpalveluksen tarkoitus. 
Nimittäin, on vaara, että jos ju-

malanpalvelus ja musiikkitoi-
mikunnan sihteerin Kaisa-Lee-
na Harjunmaa-Hannikaisen 
toivomus toteutuu käytännös-
sä: ”Että kanttoreilla olisi avoin 
asenne musiikin eri tyylien 
suhteen”. Tämä voi käytännös-
sä tarkoittaa myös sitä, että esi-
merkiksi bändit aikaa myöten 
syrjäyttävät urut ja virret – ja 
kukapa tietää vaikka saarnan-
kin. Näin ollen, miten käy kris-
tinuskon perusarvojen?

Ovatko kaikki kanttorit sy-
dämeltään sitoutuneita ev.lut. 
kirkon perusarvoihin? Tässä 
kanttorit nostetaan temppelin 
harjalle, vai onko kirkkoher-
ralla vastuu jumalanpalveluk-
sen sisällöstä? Kirkko on Her-
ran huone.

Onko tässä yritys himmen-
tää, vaimentaa Raamatun sa-
nomaa? ”Jos suola käy mautto-
maksi, se heitetään pois.”

Esitettävä musiikki tietenkin 

vaikuttaa merkittävästi juma-
lanpalveluksen henkeen, suun-
taa ajatuksia ja vaikuttaa tun-
nelmaan.

Perinteitä kunnioittaen vir-
sikirja, urut ja kuorolaulu kir-
kossa soikoon!

AARO PElKONEN
Tyrnävä

Urut soikoot kirkossa
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Koiran omistamisesta on 
tullut Iranissa sosiaali-
sen ja poliittisen protestin 
muoto, kertoo brittiläinen 

Guardian-lehti.
Islam pitää koiria epäpuhtaina, 

vaikka se ei kuitenkaan suorasa-
naisesti kielläkään niiden omis-
tamista. Monet iranilaiset osoit-
tavat mieltä omistamalla koiran.

Koiran omistaminen on ollut 
hurskaille muslimeille sula mah-
dottomuus. Koiran koskettami-
nen tekee uskovan epäpuhtaak-
si, mikä vaatii rituaalista puhdis-
tautumista ennen rukousta.  

Uskovien pitää rukoilla viisi 
kertaa päivässä. Jatkuva kontakti 
sisätiloissa elävään koiraan tekee 
päivittäisestä puhdistautumises-

ta suuritöistä ja toistuvaa.
Islamin nyreästä kannasta 

huolimatta jotkut muslimiryh-
mät ovat pitäneet koiria vuosi-
satoja. Beduiinit esimerkiksi pi-
tivät arvossa persianvinttikoiria 
niiden kauneuden ja metsästys-
taidon vuoksi. Beduiinit myös ja-
lostivat persianvinttikoiria.

Protestoijat 
ovat eliittiä
Jos Iranin valtio kieltää jotain, on 
lähes varmaa, että kieltoa riko-
taan. Vaaleat hiukset ja omituiset 
hiustyylit ovat poliittisia kannan-
ottoja valtiota vastaan. Näin val-
tion uskottavuus kyseenalaiste-
taan. Kyseenalaistajat ovat yleen-
sä varakasta kaupunkieliittiä. 

Mielenosoittaminen koiran 
avulla perustuu osittain aikaan 
ennen islamia. Ennen muslimien 
tuloa ja iranilaisten kääntymystä 
maassa vallitsi uskonto nimeltä 
zarathustralaisuus.

Zarathustralaiset hymnit ylis-
tivät koiria jumalaisina olentoi-
na. Ikivanhan uskonnon mukaan 
koirat vartioivat siltaa, jota pitkin 
käy tie tuonpuoleiseen.

Valloittajat nöyryyttivät ira-
nilaisia linttaamalla koirat latti-
anrakoon.  Islamiin kääntynei-
den uskoa myös koeteltiin koi-
rilla. Harras muslimi ei lellinyt 
koiria. Jos hän niin teki, hän ei 
ollut muslimi.

Viimeiset 1400 vuotta ovat Ira-
nissa olleet koirille vaikeita. Nyt 

niiden asema on yllättäen paran-
tunut. Rakeilla ei ole mennyt näin 
hyvin pitkään aikaan. Harvinai-
nen sylikoira voi maksaa jopa sa-
tojatuhansia dollareita.

Iranissa kukoistaa maanalainen 
teollisuus, joka on keskittynyt koi-
rien hyvinvointiin. On kauneussa-
lonkeja, joissa niitä trimmataan ja 
ylellisiä koirahotelleja, joihin lem-
mikki jätetään, kun omistaja jou-
tuu matkustamaan muualle.

Maanalainen teollisuus saa 
uutta voimaa joka kerta, kun ko-
vaääninen saarnaaja vaatii koiri-
en pitämisen kieltämistä tai nuh-
telee koiranomistajia. Koirilla on 
Iranissa lokoisat päivät.

PEKKA HEliN

Nuoret  
ilahduttivat 
Kiviniemeä
Pääministeri Mari Kiviniemi 
sanoo olevansa erittäin ilah-
tunut seurakuntavaalien ää-
nestysaktiivisuudesta, eten-
kin nuorten osalta.

Nuorten eli 16–17-vuotiai-
den seurakuntavaalien äänes-
tysprosentiksi näyttää tulevan 
14,5. Paikka paikoin nuoret 
äänestivät erittäin aktiivisesti.

Kiviniemi katsoo nuorten 
aktiivisuuden seurakuntavaa-
leissa ”antavan hyvää suuntaa 
ja esimerkkiä” äänestysikä-
rajan laskuun kunnallisvaa-
leissa. Hänen oma puolueen-
sa keskusta on ollut tähän val-
mis, hän lisää.

– Jos äänestysikärajaa pää-
dytään laskemaan muissakin 
vaaleissa, on tärkeää huoleh-
tia, että nuoret saavat koulus-
sa entistä enemmän kansalais- 
ja demokratiakasvatusta, Kivi-
niemi kommentoi.

Yhteistyön 
lisääminen  
on haaste
Suomen Islamilaisen yhdys-
kunnan imaamin Anas Hajja-
rin mukaan muslimien haas-
teena on lisätä keskinäistä yh-
teistyötä Suomessa. 

– Vain 8 000 Suomen 40 
000–50 000 muslimista kuu-
luu islamilaiseen yhdyskun-
taan, hän sanoo.

Yhdyskuntaan kuulumi-
nen helpottaa yhteisten asioi-
den sopimista ja muslimien oi-
keuksien edistämistä sekä pal-
velujen parantamista. 

Hajjarin mukaan Suomes-
sa ei ole riittävästi koulutettua 
imaamia eli yhdyskunnan us-
konnollista johtajaa.

– Suomessa on yli 40 mos-
keijaa ja rukoushuonetta, eikä 
täällä tietääkseni ole näin pal-
jon kouluttautuneita imaame-
ja, Hajjar sanoo.

Hänen mukaansa olisi tär-
keää, että imaamiksi voi-
si opiskella Suomessa. Koulu-
tuksessa voisi uskonnon lisäk-
si olla myös tietoa suomalai-
sesta yhteiskunnasta. 

Lääkäri Anas Hajjar valit-
tiin Suomen Islamilaisen yh-
dyskunnan uudeksi imaamiksi 
hänen edeltäjänsä Khodr Che-
habin kuoltua viime viikolla. 

Maata  kiertelemässä

Koirat uusi vastalauseen muoto Iranissa

Oulunsalon pappilaan 
on laitettu esille 
pienoismalli pappilan 
pihapiiristä 1930-luvulla. 
Pitkäkankaan koululaiset 
kuulivat, että heille tuttuja 
pelejä leikittiin jo silloin.

Rakkaalla leikillä on monta 
nimeä ja hyvä leikki kes-
tää ajan kulun. Ainakin 
tämän Oulunsalon Pitkä-

kankaan 3 B-luokan oppilaat op-
pivat tutustuessaan pienoismal-
lin avulla pitäjän pappilaan sel-
laisena kuin rakennus ja sen pi-
hapiiri olivat 1930-luvulla.

Pienoismallia lapsille esitellyt 
Oulunsalon seurakunnan tai-
detiimin puheenjohtaja Maa-
rit Leskelä kertoi koululaisil-
le Oulunsalon kirkkoherrana 
1930–50-luvuilla toimineesta ro-
vasti Merenheimosta.

Rovasti järjesti mielellään ur-
heilukisoja lapsille koululaisten 
pitkillä kesälomilla. Pappilan pi-
halla leikittiin myös vinkkistä. 
Leskelä kyseli lapsilta, millä muil-
la nimillä he tuntevat pappilan pi-
hassa leikityn lapsuudenajan lei-
kin. Vastauksia huudeltiin useam-
pia: purkkis, nurkkis, kirkonrot-
ta, kymmenen tikkua laudalla.

Pienoismalli 
lisäämään yhteistyötä
Suomussalmella tehty pappilan 
pienoismalli on esillä Oulunsa-
lon pappilan salissa. Leskelä toi-
voo, että muutkin kuin Pitkän-
kankaan koululaiset kävisivät tu-

Pappilan pihapiiristä 
puuttuvat vain hajut

tustumassa siihen pappilan ovien 
ollessa auki. 

Pienoismallin avulla nykypäi-
vän lapset pääsevät aikamatkalle 
entisajan elämänmenoon ja ver-
taamaan sitä heidän omaan elä-
määnsä. 

Leskelän mukaan pappilaan 
liittyvät tarinat ja tehtävät jul-
kaistaan piakkoin seurakunnan 
kotisivuilla. Sieltä ne ovat kenen 
tahansa hyödynnettävissä.

– Taidetiimin idean taustal-
la on toive tiivistää seurakun-
nan ja koulun yhteistyötä, mut-
ta se on myös kädenojennus kou-
luille. Jatkossa opetusta pitää yhä 
enemmän laajentaa kouluympä-
ristön ulkopuolelle, Pulkkilan 
perusopetuksen ja Siikalatvan 

lukion rehtorina toimiva Leske-
lä tietää.

Mitkä ihmeen 
kompiaiset?
Pienoismallin rakentamisessa ja 
pappilaan liittyvien tarinoiden 
kokoamisessa ovat olleet tärkeä-
nä apuna oulunsalolaiset Eeva Is-
teri ja Kerttu Saarni. 85-vuoti-
as Isteri asui 1930-luvulla pap-
pilan naapurissa ja Saarni toimi 
kiireapulaisena pappilassa1940-
luvulla. 

Eeva Isterin kirjoittamassa ta-
rinassa puhuttiin kompiaisista eli 
karkeista, joita lapset ostivat en-
nen vanhaan paperitötteröihinsä 
muutamalla pennillä. 

Pitkäkankaan pikkuoppilaat 

kuulivat myös, että kompiaisten 
aikaan karkkeja ei valittu loput-
toman pitkistä ja notkuvista ir-
tokarkkihyllyistä, vaan herkkuja 
piti kiltisti pyytää tiskin takana 
seisovilta myyjiltä.

Aikamatkan päätyttyä opetta-
ja Janne Järnfors kiitteli Leskelää 
mielenkiintoisesta sukelluksesta 
vuosikymmenten päähän. Järn-
fors uskoi, että erilainen oppitun-
ti jäi koululaisten mieleen.

Leskelän mielestä pienoismal-
liin pitäisi vielä liittää ääniä, esi-
merkiksi lehmän ammuntaa ja 
jopa pellon tuoksua, jotta se kou-
kuttaisi lapsia mielikuvitusmat-
kalle vuosikymmenten taakse. 

RiiTTA HiRVONEN

R i i t t a  H i r vo n e n

Toni Perälä (lasin takana) ja Veeti Korpela sekä heidän opettajansa Janne Järnfors ihastelevat Oulunsalon pappilan 
pienoismallia.
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PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Muut seurakunnat

Rauhan Tervehdys -lehden jakeluhäiriöt 

ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

• 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

Fanita 
Rauhan 

Tervehdystä!
Tärskäyksen omat 
sivut löytyvät nyt 

myös Facebookista. 
Kommentoi juttuja 
ja anna palautetta 

tuoreeltaan.

Armon seurakunta
Tervetuloa kuuntelemaan 
Jumalan Sanaa:
la 20.11. ja 4.12. kello 14.00, 
pe 17.12. klo 18 Jean Roos.
www.armonsrk.net

Herättäjän kirkkopyhä: su 21.11. klo 10.00 messu ja seurat Karjasillan 
kirkossa. 
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: pe 19.11. klo 18.00 Aarne ja Liisa 
Putulalla Paavonmäentie 16 Pudasjärvi, su 21.11. klo 18.30 Maarit ja 
Ekku Leskelällä Metsokuja 3 Oulunsalo, ti 23.11. klo 18.30 Utajärven 
seurakuntatalossa.

Ev.lut. Kansanlähetys
Tupos Pe 19.11. klo 17–19 
Donkkis big night alakoulu-

ikäisille, Adventtileiri Pe 3.12.– Su 
5.12. 4–6-luokkalaisille Siikajoen 
vanhassa pappilassa, Ilmoittautu-
minen ma 29.11. mennessä Sinikka 
Härköselle 044 503 7080 tai sinik-
ka.harkonen@lumijoki.fi.

Mäntyrinteen palvelutalossa Temmeksellä
Ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille 
turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä.

Turvallista ja kodinomaista 
palveluasumista

Erityisesti muistisairaiden hoidossa olemme saaneet hyviä tuloksia yhdessä tekemi-
sen ja hoitotyön asiantuntemuksella. Tarvittaessa järjestämme geriatrin palvelut.

Myös vuoro-, tilapäis- ja kuntoutumisjaksot sekä yö- ja päivähoito mahdollisia. 
Olipa asiasi suuri tai pieni, räätälöimme sopivat ratkaisut.

Soita 044 5767 001 Vanhustyön vastaava hoitaja Raakel Piri
 044 5767 017 Mäntyrinteen sairaanhoitaja Sari Ylitalo

Lepolan palvelutalossa Tyrnävällä
Kuntouttavaa ja aktiivista palveluasumista, henkilökunta 
paikalla klo 7–21, yöllä yökäynnit ja -päivystys.

Lakeuden Palveluyhdistys ry. tarjoaa

LAKEUDEN 
PALVELUYHDISTYS RY.

Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ilmoitus  

Rauhan Tervehdykseen 18.11.2010 

2 palstaa x 60 mm värillinen ilmoitus. 

Laskutusosoite: 

Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 

Luokotie 4, 90530 Oulu 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Turvallinen kasvupohja elämään 

Kristillinen koulu ja päiväkoti 
Oulussa Välivainiolla 

 Oulun kristillinen koulu 
  Peruskoululuokat 1-8  lukuv. 2011–12 
  Esikouluryhmä, aamu- ja iltapäiväkerhot. 
  Kouluun hakeminen, myös tuleville     
  vuosille, ota yhteys rehtoriin: 

    Petri Ojala 044 040 2061 

Avointen ovien päivä 
ja joulumyyjäiset 

La 20.11. klo 10-14 
Luokotie 4, 90530 Oulu. 

www.oulunkristillinenkoulu.fi 

 Päiväkotipaikoista ota yhteys päiväkodin johtajaan Iiris Mwai, 044 040 2063 

Tervetuloa tutustumaan koulun ja päiväkodin toimintaan! 
Opetushenkilökuntaa paikalla kysymyksiä ja keskusteluja varten. 

www.ohsrk.fi

Pe 19.11. klo 18 LIFTjr. Pe–su 19.–21.11. LIFT-
leiri Larsmossa. Ei Lift-iltaa. La 20.11. klo 15–20 
Kristus yhdistää-rukouspäivä. Su 21.11. 
klo 10–16 MUSIIKKI- JA KIRJALLISUUSTA-
PAHTUMA & LÄHETYSMYYJÄISET. Su 21.11. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Leevi Launonen, Mark-

ku Tossavainen, Lassi Makkonen. Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 21.11. klo 14 
Konsertti, Lassi Makkonen, Seppo Rajamäki, Hannu Orava. Su 21.11. klo 17 
Church@78, international service (Communion), Neil Berry, Mikko Saukkonen, 
Nicki Berry. Ke 24.11. klo 19 Sana ja rukous, Hannu ja Pirjo Orava, Pauli 
Uusikylä & Kvadra. To 25.11. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. Tervetuloa!

Su 21.11. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17  
Seurat Yrjö Haapala. To 25.11. klo 19  
NA- ja opiskelijailta Juha Sipilä  
”Uskallatko uskoa”. Tervetuloa!

KODINHOITAJA
Tulen auttamaan ruuanlaitossa, 
siivouksessa, asioinnissa sop. 
mukaan. Soittele Eriika Pätsille 
045-340 7677.

Su 21.11. Klo 11.00 Jumalanpalvelus + pyhäkoulu. Ma 22.11. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Olet aina Tervetullut!

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (verotoimiston vieressä), Oulu. Puh. 372 732. 
Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja 

dvd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esineet, taulut yms. 
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Biblia 
muutti!

Seurat su 21.11. klo 15. Jukka 
Marjakangas, Jorma Räisänen. 
Tänään Opiskelija-&NA-ilta 
klo 19, Heikki Kaikkonen: Suu-
rella sydämmellä. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Muuta meille!
VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. 
Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla palvelujen läheisyydessä. Vakuus-
maksu on vain 250 € ja vesimaksu sisältyy vuokraan.

Tutustu asuntotarjontaamme: www.muutameille.fi

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2
90100 Oulu 
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900
oulu@vvo.fi
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To 18.11. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, God`s 
Bell, rukouspalvelu, tarjoilu. La 20.11. klo 14–19 
Varjoista maan – kun masennus kohtaa, Irmeli 

Schüz. Su 21.11. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Pekka Packalén, lähetyslentäjä 
Juuso Koponen, Juha Kaikusalo. Klo 16 Miestenilta Sanginjoen leirikeskuksessa, 
nyyttärit, Hannu Neuvonen. Klo 18 Avoin raamattupiiri. Ma 22.11. klo 18 Seurakun-
nan syyskokous jäsenille. Ti 23.11. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 24.11. 
klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Janne Turpeinen. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

VAPAA PÄÄSY                       TERVETULOA!

Irmeli Schüz
(Lääk.tri. psykiatrian ja  psykoterapian
erikoislääkäri, sielunhoitaja)

20.11.2010
Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34

VARJOISTA MAAN 
     - KUN MASENNUS KOHTAA

Tapahtumia

Su 21.11. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Vierailijoina Jonna ja Jarmo  

Ropponen Varkaudesta 
Ke 24.11. klo 19.00 SANAN JA  

RUKOUKSEN ILTA, Pertti Korhonen
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 
helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Nuori, 
pidä välivuosi

S
uomi kaipaa kipeästi työvoimaa, kun suuret 

ikäluokat pelmahtavat eläkkeelle. Siksi elin-

keinoelämä vaatii, että nuorten pitäisi val-

mistua aikaisemmin työelämään. Välivuo-

sia ei saa pitää. Opinahjo pitää löytää heti. Kuk-

kua, sanon minä. 

Nuori, älä tottele elinkeinoelämää. Pidä tasan 

niin monta välivuotta, kuin todellisen kutsumuk-

sesi etsiminen vaatii.

Jos löytämäsi opiskeluala ei miellytä, vaihda hä-

peämättömästi koulua. Loppuelämä paskaduunis-

sa ei ole elämää ollenkaan.

On törkeää vaatia teini-ikäiseltä, että hänen pi-

täisi heti tietää mihin hän parhaiten soveltuu. Jos-

kus kypsymisessä menee vuosia. 

Yhteiskunnan etu saattaa toki vaatia pikaista 

valmistumista, mutta muista, että elämäsi on ai-

nutkertainen. Niinpä saat pyrkiä vuosi toisensa jäl-

keen opiskelemaan vaikkapa tiedotusoppia, jos to-

della tunnet halua alalle. Voit olla synnynnäinen 

journalisti, vaikka et heti kouluun pääsekään. On 

itsestään selvää, että sinulla on oikeus etsiä onneasi, 

vaikka kaikki eivät sitä oikeutta soisikaan.

Itse pidin kolme välivuotta ennen yliopisto-

opintojani. Kävin töissä, mietiskelin missä olen hy-

vä ja mihin alaan kannattaisi satsata. Kävin myös 

pääsykokeissa, mutta en läpäissyt niitä.

Opiskelu oli elämäni parasta aikaan. Siinä vie-

rähti 12 vuotta, joista yksikään ei ollut turha. Kävin 

usein tuntikausia kestäviä keskusteluja kavereideni 

kanssa ja etsin itseäni. 

Kehotan sinuakin rehevään opiskelijaelämään. 

Se tuo kenties opinsaunaasi lisää vuosia, mutta elä-

mästä pitää nauttia nuorenakin. Joten hitot elin-

keinoelämälle.

Nuori, ole kiitollinen suomalaiselle koulutusjär-

jestelmälle, jossa opiskelu on ilmaista. Kansakun-

nan suurin lahja nuorisolle on ilmainen yliopisto-

koulutus. Ilman sitä moni köyhä jäisi kouluttamat-

ta ja hänen kykynsä valuisivat hukkaan. Minulta-

kin olisi jäänyt keskustelut käymättä enkä ehkä oli-

si löytänyt itseäni.

Joten opiskele riemulla, elä täysillä ja löydä itse-

si elinkeinoelämän vaatimuksista häikäilemättö-

mästi piittaamatta.

PEKKA HEliN

Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 21.11. kello 9.55–
12.00 Oulun seurakuntien 
aluelähetys. Klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Johtaa 
piispa Samuel Salmi, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen ja li-
turgina on Matti Pikkarainen. 
Musiikista vastaavat urku-
ri Maija Tynkkynen, kanttorit 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso, Tuomiokirkko-kuoro, 
Sofia Magdalena -yhtye, Tuiran 
kamarikuoro sekä trumpetisti 
Kai Skrabb. Klo 11.30 radiopy-
häkoulussa puhuu lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi, aihee-
na on Lasten päivä. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa kuullaan millä mielin Maija 
Tynkkynen jää eläkkeelle Ou-

lun tuomiokirkon urkurin vi-
rasta. Maija Tynkkynen on ol-
lut Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan palveluksessa jo 32 
vuotta ja hänen viimeinen työ-
päivänsä on 21. marraskuuta.
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 24.11. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Oulun seurakuntien Yh-
teisten seurakuntapalvelujen vt. 
johtaja Ari Savuojan ajatuksia.
To 25.11 klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta, eli millainen on unel-
mieni kirkko. Kansanedustaja 
Lyly Rajalan mietteitä.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 21.11. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassi, aiheena 
on Lasten päivä.

Su 21.11. klo 10 radiojumalan-
palvelus Pattijoen kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen al-
kaa Vaalietappi. Oulun, Raa-
hen ja Kalajokilaakson alueen 
seurakuntien yhteisessä ohjel-
massa kuullaan miten seura-
kuntavaaleissa oikein kävi. 
Ke 24.11. klo 17.05 Suurella Sy-
dämellä -ohjelma, keskuste-
lua vapaaehtoistyöstä. Joulu-
vaelluksen ohjaaja Liisa Ihme 
ja näyttelijä Eljas Ihme Marja 
Blomsterin vieraina.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 21.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Oulussa ei järjestetä ke-
väällä tuomasmessuja. 
Tähän saakka niitä on 
ollut noin kerran kuussa 

kesä- ja joulutaukoa lukuun otta-
matta. Viime vuosina Oulun seu-
rakunnat ovat vuorotelleet mes-
sujen toteuttamisessa.

Karjasillan kirkkoherran Ju-
hani Lavangon mukaan tuomas-
messut on tauolla, koska niiden 
järjestämiseen ei ole saatu innos-
tettua riittävästi vapaaehtoisia. 

– Ja juuri vapaaehtoisten toi-
minta on tuomamessun ydintä. 
Jos sitä ei ole, messun perusmer-
kitys muuttuu. Oulussa tuomas-
messut ovat olleet liian työnteki-
jäkeskeisiä, Lavanko pahoittelee.

Oulun Tuomasmessut 
kevytversioita 
Yhteisten seurakuntapalvelujen 
vt. johtaja Ari Savuoja kuvailee, 
että Oulussa viime vuosina jär-
jestetyt tuomasmessut ovat olleet 
toteutukseltaan "ohuesti tuomas-

messumaisia". 
– Ne eivät ole poikenneet ko-

vinkaan merkittävästi seurakun-
tien sunnuntaiaamun kello kym-
menen messuista, hän selvittää. 

Perinteisesti tuomasmessujen 
suosio on perustunut muun mu-
assa mukaansatempaavaan mu-
siikkiin, henkilökohtaiseen rip-
piin ja sielunhoitoon. 

Messun rukousjakson aikana 
osallistujat liikkuvat usein kir-
kossa, sytyttävät tuohuksia ja kir-
joittavat omia rukousaiheita esi-
rukousaiheiksi.

Suosio 
hyödynnettävissä
Savuoja kertoo, että Oulun seu-
rakunnat ovat ottaneet ensi vuo-
delle yhteiseksi tavoitteekseen ju-
malanpalveluselämän monipuo-
listamisen. 

– Minun mielestäni messuelä-
män rikastuttamisessa voitaisiin 
hyödyntää tuomasmessujen käy-
täntöjä, kuten tuohusten sytyttä-

mistä.
– Se paikkaisi sitä menetystä, 

joka tuomasmessujen lopettami-
sesta tulee. 

Tuomasmessu syntyi Helsin-
gissä 1980-luvun lopussa etsi-
mään uudenlaista jumalanpal-
velusyhteyttä. 

Nykyisin tuomasmessuja jär-
jestetään monissa seurakunnissa 
ja myös ulkomailla, kuten Yhdys-
valloissa ja Ruotsissa. 

RiiTTA HiRVONEN

Tuomasmessut 
tauolle Oulussa 

Pohjois-Pohjanmaan kantto-
ri-urkuriyhdistys ry viettää 
toimintansa 60-vuotisjuh-
laa ja levynjulkaisukonsert-

tia sunnuntaina 22. marraskuuta 
kello 16 Oulun tuomiokirkossa.

Konsertissa esiintyvät Poh-
jois-Pohjanmaan kanttorikuoro 
Lauri Nurkkalan johdolla, ur-
kurit Maija Tynkkynen ja Ismo 

Hintsala, sopraano Henna-Mari 
Sivula ja baritoni Raimo Paaso. 
Ohjelmamaksu 18 euroa sisältää 
myös uuden levyn.

Äänitykset tehtiin viime ke-
väänä ja nyt levy on valmis jul-
kaistavaksi. Valon lähde ainoa 
-levyn musiikki koostuu virsis-
tä tehdyistä sovituksista, joiden 
joukossa on muutamia kansan-

sävelmiin pohjautuvia sovituk-
sia. Lisämausteen äänitteelle tuo-
vat Nurkkalan ja Kallungin sävel-
lykset Halleluja! ja Yö peittää kuk-
kaset maan. Ohjelmiston keskei-
nen teema on tarkastella eri nä-
kökulmista Luojan hyvyyttä ih-
mistä kohtaan.

RAUHAN TERVEHDYS

Pohjois-Pohjanmaan 
kanttoreilla juhlakonsertti
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Tuomiosunnuntai on toiselta nimeltään Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Päi-
vän aiheotsakkeena on ”Kristus, kaikkeuden Herra”.

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa tuomiopäivä on leimautunut eräänlai-
seksi ”synkäksi pasuunansoiton päiväksi”. Evankeliumikirjassa kerrotaan pyhän histori-
asta mm. näin: ”Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain nimi vaihtelee eri kirkoissa. Joissain 
kirkoissa puhutaan vain viimeisestä sunnuntaista ilman lisämääreitä. Suomessa otettiin 
vuoden 1958 evankeliumikirjaan Ruotsin esikuvan mukaisesti nimitys tuomiosunnun-
tai. Tästä päivästä käytetään myös nimitystä Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Nämä 
kaksi erilaista aihetta muodostavat kuitenkin kokonaisuuden: kirkkotaiteessakin Kris-
tus viimeisen tuomion toteuttajana on kuvattu maailmankaikkeuden valtiaaksi (Khris-
tos Pantokrator).”

Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla "kirkkaudessaan kaik-
kien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle" (Matt. 25: 31). Näin kirk-
kovuoden viimeinen sunnuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin, adventtiin. Kirk-
kovuoden alussa ja lopussa kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja aset-
taa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. 
Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti.”

UT:n lukukappale kertoo Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Sen alku menee näin:
”Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, kos-

ka teidän uskonne kasvaa kasvamistaan ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy 
teissä kaikissa. Me voimmekin ylpeinä kertoa Jumalan seurakunnissa teistä ja teidän kestä-
vyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdingoissa, joiden keskellä elätte.” Paava-
lin lähdettyä Tessalonikasta vainot olivat kiihtyneet. Monenlaisissa koettelemuksissa kris-
tityt tarvitsivat Paavalin vahvistusta – se oli avaamassa uusia toivon täyteisiä näköaloja.

PEKKA TUOMiKOSKi

Päivän psalmi 
Ps. 143:1–10 
Ensimmäinen lukukappale 
Dan. 7:9–10, 13–14 
Toinen lukukappale 
2. Tess. 1:3–10 
Evankeliumi 
Matt. 25:31–46 

Valvo minua, Jumalani,

nukkuessa, noustessani,

siunaa kaikki  työni, leponi ja yöni,

valvo päivänvalollasi, suojaa kaikkivallallasi.

Pyhä Henki, vahvista loppuun asti minua.

Aamen.

Hän saapuu maanantaina klo 13.03
Inhoan myöhästelyä, en halua olla myöhässä, olen paikalla välillä liiankin ajoissa. 
Hyvä ystäväni Sakke on tunnettu siitä, ettei koskaan ole ajoissa. Jos pyytää häntä 
tulemaan klo 13.00, hän on paikalla klo 13.30. Kysymys on ajasta, ajan kulumisesta 
ja sen käyttämisestä, ajassa liikkumisesta,  elämisestä ja olemisesta.

Olemme kirkkovuoden aikana seuranneet Jeesuksen elämän vaiheita syntymästä 
kuolemaan, ylösnousemuksesta taivaaseenastumiseen, olemme pysähtyneet kuun-
telemaan hänen opetuksiaan, ihmetelleet hänen ihmetekojaan. Viime viikon sun-
nuntain evankeliumissa Jeesus varoitti opetuslapsiaan: ” Valvokaa siis, sillä te ette 
tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee”. Yhden asian Raamattu ilmaisee kuiten-
kin selkeästi: tuomio tulee. Meitä arvioidaan eri mittamäärillä, millä olemme tottu-
neet itseämme tai toisiamme arvioimaan. Selitykset eivät enää auta. Ihmissuhteet ja 
-verkostot, lait ja säädökset eivät enää olekaan turvanamme. On vain Jeesus, ja me. 
Silloin voi tapahtua yllätyksiä.

Tuomiosunnuntai pysäyttää meidät, muistuttaa tulevasta, kehottaa syvään ja 
rehelliseen oman elämäntavan arviointiin. Tuomiosunnuntai kehottaa ja pakottaa 
nöyrtymään, sillä se pakottaa näkemään: En elä oikein, en pärjää omillani, en voi 
pelastua omilla teoillani tai elämäntapani perusteella. En ole enkä voi ollakaan tuo-
mari, tunnen kuitenkin J. Jyrän sanoin ” Sinä hajotat mut kun horjut vastaan, Sinä 
vähäisistä vähäisin ainoastaan. Pyyntösi pienen pieni: - Armahda. Mutta kun mä en 
osaa olla kuin tuomarina”. Tarvitsen siis Vapahtajaa, tarvitsen siis Kristusta. Tarvit-
sen armoa. Olen syntinen armon kerjäläinen.

On siis yksi asia ainakin, joka ei muutu, jota ei oteta meiltä pois, josta en tingi. 
Se on Jumalan rakkaus. Hän ei näe meidän heikkouttamme, keskeneräisyyttämme, 
syntisyyttämme, hän näkee meidät rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. 
Martti Lutherin mukaan on kahdenlaista rakkautta: rakkautta, jolla Jumala rakastaa 
ja rakkautta, jolla ihminen rakastaa. Jumala on kutsunut meidät rakkauden osoit-
tajiksi toinen toisillemme, olimmepa sen ansainneet tai emme. Jumalan rakkauden 
saa yhtäläisesti jokainen voimaksi arjen monimutkaisiin ihmissuhdekuvioihin per-
heessä, työpaikalla, sukulaisten kesken, naapurustossa ja harrastusten parissa.  Jee-
sus opetti, että ”hedelmistään puu tunnetaan”. Käytös ja puhe ovat meidän käynti-
korttejamme, niistä meidät tunnetaan, sekä hyvässä että pahassa. Olemme, elämme, 
hengitämme siis jokaisen hetken Jumalan kasvojen edessä.

JUHA VÄHÄKANgAS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

w w w.sxc . hu /  A n d r e  Pe t r ov
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Seurakuntavaaleissa 
tehtiin 
äänestysennätyksiä, 
mutta nukkuvien puolue 
sai yhä 83 prosentin 
kannatuksen. Poimimme 
muutamia murusia 
seurakuntavaalien 
tuloskakusta. 

Valtakunnallinen äänes-
tysprosentti oli 17. Vii-
me vaaleihin verrattuna 
siinä on nousua 2,5 pro-

senttiyksikköä. 
Rauhan Tervehdyksen levik-

kialueella korkeimpaan äänestys-
prosenttiin yllettiin Hailuodossa, 
jossa äänensä antoi 29,2 prosent-
tia. Liki samaan päästiin Lumi-
joella, jossa äänestysprosentti oli 
28,9. Huomattavaa on, että mo-
lemmissa äänestysprosentti laski, 
Lumijoella jopa kolmen prosent-
tiyksikön verran. Pientä laskua 
äänestysaktiivisuudessa oli myös 
Kempeleessä ja Muhoksella.

Yleisesti ottaen pienissä seura-
kunnissa äänestetään vilkkaim-
min. Tämän huomaa myös ti-
lastovertailusta, sillä uuden ää-
nestysennätyksen saavuttaneessa 
Oulussa äänestysprosentti oli 14,4 
eli alle valtakunnan keskitason. 

Teinit aktiivisia 
Oulun hiippakunnassa
Positiivistakin äänestysprosen-
teista löytyy. Hiippakuntien kes-
kinäisessä vertailussa Oulun 
hiippakunnan alue oli heti La-

puan jälkeen kakkosena tasan 20 
prosentin äänestysaktiivisuudel-
laan. Lapuan hiippakunnassa ää-
nensä antoi 22,4 prosenttia seura-
kuntalaisista. 

Oulun hiippakunnan 
16–17-vuotiaat tytöt olivat jopa 
ikäluokkansa aktiivisimpia ää-
nestäjiä koko maassa. Heidän 
ikäluokastaan hiippakunnassa 
äänesti 22,7 prosenttia. 

Samanikäiset pojat tulivat 
kakkoseksi 17,3 prosentin aktiivi-
suudella. Pohjoisen poikien edel-
le kiilasivat vain Lapuan hiippa-
kunnan nuorukaiset. Heistä joka 
viides kävi äänestämässä.

Suurimmat heittelyt äänestys-
aktiivisuudessa löytyvät nuorim-
masta äänestäjäkunnasta. 

Suuria kaupunkiseurakuntia 
vertaillessa käy ilmi, että esimer-
kiksi Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnassa 16–17-vuotiaista äänes-
ti vain 3,4 prosenttia, kun Helsin-
gissä Munkkiniemen seurakun-
nassa uurnille saatiin 41,4 pro-
senttia ikäluokasta. 

Pienillä paikkakunnilla 
16–17-vuotiaat tekivät huimia 
tuloksia: Esimerkiksi Kinnulas-
sa ikäluokan tytöistä äänesti 85 
prosenttia, kun seurakunnan ää-
nestysprosentti oli 48,2.

Enemmän 
nuoria ja naisia
Muutaman prosentin nousu seu-
rakuntavaalien äänestysaktiivi-
suudessa toi lisäpaikkoja uusille 
kasvoille ja erityisesti naisille ja 
nuorille. 

Monessa seurakuntaneuvos-

tossa siirryttiin naisvaltaan. Li-
mingassa naisten osuus on suu-
rin, heitä on 65 prosenttia val-
tuutetuista. Lähes samaan pääs-
tään Kempeleessä 63 prosentilla 
ja Oulussa 61 prosentilla.

Alle 30-vuotiaiden luottamus-
henkilöiden määrä nousi liki pa-
rilla prosentilla 8,7 prosenttiin. 
Rauhan Tervehdyksen levikki-
alueella eniten heitä on Kempe-
leessä, jossa viisi uutta valtuu-
tettua on alle kolmekymppisiä. 
Taakse jää jopa Oulu, jossa on 
vain kolme alle kolmekymppistä. 

Kolme alle kolmekymppistä 
löytyy myös Haukiputaalta ja Li-
mingasta. Hailuodossa ja Siika-
latvalla ei yhtään nuorta tullut 
valittua, mutta ei heitä juuri ol-
lut ehdollakaan. 

Oulun hiippakunnassa on val-
takunnallisesti luottamushenki-
löiden toiseksi alhaisin keski-ikä, 
mikä sekin tosin on 50,5 vuotta. 
Helsingin hiippakunnassa kes-
ki-ikä on 48 vuotta. Keski-ikää 
enemmän kertonee se, että val-
takunnan tasolla yli 60 prosent-
tia uusista valituista on täyttänyt 
50 vuotta.

Siikalatva 
uudistui eniten
Kirkon tutkimuskeskuksen tut-
kijan Harri Palmun mukaan eh-
dokkaina oli runsaasti uusia tu-
lokkaita, ja sen myötä heitä myös 
meni hyvin läpi. 

Suuresta julkisuudesta huoli-
matta Palmu ei usko, että vaalit 
olivat protestivaalit. Hän uskoo, 
että äänestämään lähtivät entis-

tä enemmän ne keskivertoseura-
kuntalaiset, joille kirkko ja seura-
kunta ovat tärkeitä. 

– Ihmiset halusivat äänestää 
listaa, jolla on saman sorttisia 
ihmisiä kuin he itse.  Seurakun-
tavaalit ovat kuitenkin keskeises-
ti paikallisvaalit. Niissä valitaan 
luottamushenkilöitä päättämään 
seurakunnan taloudesta ja toi-
minnasta. 

Rauhan Tervehdyksen levikki-
alueella eniten uudistui Siikalat-
van kirkkovaltuusto, jonka 23 jä-
senestä 16 on uusia. Oulunsalossa 
paikkoja on saman verran, siel-
lä uusia valtuutettuja on 13. Ou-
lussakin yli puolet neljään seura-
kuntaneuvostoon valituista on 
uusia. 

Muhoksella Kotiseurakunta 
yhteinen asiamme -ryhmän kaik-
ki kuusi valtuutettua ovat uusia. 
Hieman eri nimellä aiemmissa 
vaaleissa mukana olleen ryhmän 
koko tosin pieneni, kun siihen 
viime kaudella kuuluneet keskus-
talaiset perustivat näihin vaalei-
hin oman listansa.

Kaikki uudet luottamushenki-
löt eivät todellisuudessa ole uusia 

päättäjiä, sillä aiemmin varaval-
tuutettuina olleet lasketaan myös 
uusiksi valtuutetuiksi.

lestadiolaiset
saivat lisää paikkoja
Aktiivisimmin vaaleissa olivat 
mukana vanhoillislestadiolaiset, 
joilla oli oma Kristilliset perus-
arvon kunniaan -lista jokaisessa 
seurakunnassa. Se siivitti heidät 
hyvään tulokseen. Paikkamää-
rä kasvoi Haukiputaalla, Kem-
peleessä, Limingassa, Lumijoel-
la, Muhoksella, Oulunsalossa ja 
Tyrnävällä.

Suurimpana ryhmänä he ovat 
Haukiputaalla ja Oulussa, missä 
Kristillisten perusarvojen puoles-
ta -valitsijayhdistys sai eniten ää-
niä yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Tyrnävällä kirkkovaltuusto ja-
kaantuu tasan keskustan ja van-
hoillislestadiolaisten edustajien 
kesken.

ElSi SAlOVAARA

Valta 
maistui
kuudesosalle

Luettelot uusista 
valtuutetuista ja 

vertailutilastot vaaleista 
2002, 2006 ja 2010 

löytyvät 
sivuilta 10–13. 

E l s i  S a l ovaa ra

Vain pieni joukko 
seurakuntaan kuuluvista nautti 
seurakuntavaaleissa oikeudestaan 
vaikuttaa kirkon toimintaan.
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Oulun tuomiokirkkoseurakunta

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  11,6 12,7 15,9

naisia 5 (42 %) 7 (50 %) 7 (50 %)

miehiä 7 (58 %) 7 (50 %) 7 (50 %)

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 9 4 4

Kristillisten perusarvojen puolesta 3 3 3

Toimivat seurakuntalaiset - 3 2

Kirkko keskelle arkea - 3 3

Kuunteleva kirkko

(ent. Seurakunta ihmistä varten) - 1 2

Karjasillan seurakunta

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  10,6 12,4 14,5

naisia 7 (50 %) 8 (50 %) 11 (31 %)

miehiä 7 (50 %) 8 (50 %) 5 (69 %)

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 9 2 3

Kristillisten perusarvojen puolesta 5 5 6

Toimivat seurakuntalaiset - 3 2

Kirkko keskelle arkea - 3 2

Kuunteleva kirkko

(ent. Seurakunta ihmistä varten) - 3 3

Tuiran seurakunta

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  7,6 10,1 12,0

naisia 6 (43 %) 5 (33 %) 6 (38 %)

miehiä 8 (57 %) 10 (66 %) 10 (63 %)

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 10 5 5

Kristillisten perusarvojen puolesta 4 4 4

Toimivat seurakuntalaiset - 4 3

Kirkko keskelle arkea - 2 2

Kuunteleva kirkko

(ent. Seurakunta ihmistä varten) - 1 2

Oulujoen seurakunta

 2002 2006*  2010**

äänestysprosentti  11,5 15,0 17,6

naisia 5 (42 %) 7 (44 %) 10 (63 %)

miehiä 7 (58 %) 9 (56 %) 6 (38 %)

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 5 4 3

Kristillisten perusarvojen puolesta 4 5 6

Toimivat seurakuntalaiset 3 3 3

Kirkko keskelle arkea - 3 4

Kuunteleva kirkko

(ent. Seurakunta ihmistä varten) - 1 0

(*Ylikiiminki mukana) (**Yli-Ii mukana)

Oulun seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkovaltuusto

 2002 2006*  2010**

äänestysprosentti  9,8 12,1 14,4

naisia 23 (45 %) 18 (35 %) 29 (57 %)

miehiä 28 (55 %) 33 (65 %) 22 (43 %)

keski-ikä 57 vuotta 56 vuotta  53 vuotta

Elävä seurakunta – lähellä ihmistä 33 15 13

Kristillisten perusarvojen puolesta 16 14 14

Toimivat seurakuntalaiset 2 8 8

Kirkko keskelle arkea - 10 10

Kuunteleva kirkko

(ent. Seurakunta ihmistä varten) - 4 6

(*Ylikiiminki mukana Oulujoen seurakunnassa) 

(**Yli-Ii mukana Oulujoen seurakunnassa)

Hailuoto

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  24,6 30,2 29,2

naisia 7 (64 %) 6 (54,5 %) 5 (45,5 %)

miehiä 4 (36 %) 5 (45 %) 6  (54,5 %)

Hailuodon yhteislista - 11 11

Työtä kotiseurakunnan parhaaksi 3 - -

Saarelaisten ehdokaslista 7 - -

Uusi aalto 1 - -

Lumijoki

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  32,8 31,5 28,9

naisia 7 (47 % ) 6 (40 % ) 8 (53 %)

miehiä 8 (53 %) 9 (60 %) 7 (47 %)

Keskustan ehdokaslista  11 9 9

Välittävä seurakunta - 2 -

Kristillisten perusarvojen puolesta 3 4 5

Kirkko keskelle ihmisen arkea – 

Kokoomuksen ja sitoutumattomien 

ehdokaslista  1 - 1

Vertailussa kolmet seurakuntavaalit

Sanna Pikkarainen kiirehti äänes-
tämään maanantai-iltana kym-
menen minuuttia ennen iltakuut-
ta Oulun tuomiokirkkoon. Äänes-

täminen sujui nopeasti, sillä ruuhkaa ei 
ollut. Ovi kävi kuitenkin tasaiseen tah-
tiin viimeisen puolen tunnin ajan.

– Löysin ehdokkaan netistä. Selasin 
sieltä, mikä ryhmä mikäkin on ja kävin 
testaamassa vaalikonetta, Pikkarainen 
kertoo.

Aivan uutta seurakuntavaaleissa ää-
nestäminen ei hänelle ollut. 

– Viime vaaleissa äänestin koulussa. 
Siellä oli äänestyskopit ja äänestäminen 
olikin paljon helpompaa.

Tällä kertaa Pikkarainen löysi myös 
äänestyspaikkojen aukioloajat netistä. 

– Mietin, että saatan juuri ehtiä, ja on-
neksi ehdinkin.

Viime hetken äänestäjä ei aikonut 
käyttää loppuiltaansa tulospalvelun seu-
raamiseen netissä. 

– Odotan, että tulokset tulevat jostain 
tuutista esille. Luen ne sitten lehdestä.

Vaikka oma ehdokas menisi läpi, Pik-
karainen ei usko ottavansa häneen yh-
teyttä seurakunta-asioissa. 

– Tuskinpa, mutta eihän sitä koskaan 
tiedä. Äänestin puolituttua ehdokasta, ja 
harvemmin sitä tulee politiikasta juteltua 
heidän kanssaan.

ElSi SAlOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra

Sanna äänesti 
puolituttua

Toista kertaa seurakuntavaaleissa äänestänyt Saara Pikkarainen löysi oman ehdokkaansa vaalikoneesta.
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Vertailussa kolmet seurakuntavaalit
Haukipudas

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  13,5 15,5 16

naisia 10 (37 %) 12 (44 % ) 13 (48 %)

miehiä 17 (63 %) 15 (56 %) 14 (52 %)

Vasemmiston ehdokaslista - 1 -

Kristilliset perusarvot kunniaan 10 10 11

Seurakuntaväen ehdokaslista 11 9 8

Sosiaalidemokraattien ehdokaslista 6 7 8

Kempele

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  17 17,4  17

naisia 13 (48 %) 15 (56 %) 17 (63 %)

miehiä 14 (52 %) 12 (44 %) 10 (37 %)

Suvaitseva seurakunta - 2 -

Yhteistyön vaaliliitto 6 - -

Sosiaalidemokraatit 1 1 1

Keskusta 8 - 9

Kristillisten arvojen puolesta 8 6 8

Yhteinen seurakuntamme - 5 -

Kokoomus 3 5 4

Meidän seurakunta - - 5

Kirkko keskellä arkea - 8 -

Uudistuva seurakunta 1 - -

Liminka

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  19,5 20,6 22,7

naisia 7 (37 %) 12 (37 %)  15 (65 %)

miehiä 12 (63 %) 7 (63 % ) 7 (35 %)

Kristillisten perusarvojen puolesta 7 7 9

(Suomen) Keskusta 7 9 11

Rakastava seurakunta – rinnalla kulkeva - 3 3

Seurakunnan kaikkien 

työmuotojen puolesta 5 - -

Muhos

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  18 21,1 20,6

naisia 9 (47 % ) 11 (48 % ) 12 (52 %) 

miehiä 10 (53 %) 12 (52 %) 11 (48 %)

Muhoksen sosiaalidemokraattinen 

työväenyhdistys ry  1 - -

(Muutostuulten ja) yhteisvastuun

 ehdokaslista 2 2 1

Kristillisten perusarvojen puolesta 6 5 7

Kotiseurakunta – lähellä sinua 

(yhteinen asiamme); keskusta, kokoomus, 

perussuomalaiset ja sitoutumattomat  10 15 6

Hengellisen tasa-arvon puolesta - 1 

Seurakunta meidän keskuudessamme - - 9

Oulunsalo

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  25,8 23,4 25,3

naisia 8 (35 %) 9 (39 % ) 14 (61 %)

miehiä 15 (65 %) 14 (61 %) 9 (39 %)

Kristillisten (perus)arvojen puolesta 9 9 10

Seurakuntaväki 12 14 13

Oulunsalon Vasemmisto ry 2 - -

   

   

Tyrnävä

 2002 2006 2010

äänestysprosentti  20,2 21,3  24,4

naisia 11 (58 %) 12 (63 %) 8 (42 %)

miehiä 8 (42 %) 7 (37 %) 11 (58 %)

Keskusta 11 11 9

Kristilliset perusarvot kunniaan 

(Kristillisten arvojen puolesta) 7 7 9

Kokoomus 1 1 1

Siikalatva

 2002* 2006* 2010

äänestysprosentti   21,7

naisia  10 (56 %) 13 (44 %)

miehiä  13 (44 %) 10 (56 %)

Kristillisten perusarvojen puolesta   6

Seurakunnan puolesta   17

(* Siikalatvan seurakunta syntyi vuoden 2006 alussa Kestilän, Piippolan, Pulkkilan, Py-

hännän ja Rantsilan seurakunnista. Aiempien vaalien kaikkia tietoja ei ollut saatavilla.)

No, neljän vuoden päästä 
seuraavat. Vai tuovatko 

kuntaliitokset vaalit jo kahden 
vuoden päähän?



12    Nro 38     18.–25.11.2010

Oulun 
seurakuntayhtymä
Yhteinen 
kirkkovaltuusto

Elävä seurakunta – lähellä ih-
mistä:
Tuppurainen Tytti 143 (u), Ar-
ranto Jouko 61, Kemppainen 
Marjo 61, Raudaskoski Mik-
ko 113, Kumpulainen Marjo 108 
(u), Sainio Marjatta 99, Pajala-
Mäkivierikko Jaana 96 (u), Lää-
veri Seppo 73, Sohlo Heljä 78 (u), 
Sallinen Reijo 67, Lahti Liisa 113, 
Okkonen Tuula 101 (u), Pohjola 
Tuija 77 (u).
Kirkko keskelle arkea: 
Rysä Marja 126, Telkki Pertti 60 
(u), Aakko Antero 94, Pyörä-
lä Pirjo 75 (u), Siikaluoma Teu-
vo 66, Kakko Matti 113, Huttu-
Hiltunen Antti 84, Vimpari Ta-
ru-Tuulia 81 Lämsä Arja 76, Pyl-
väs Marja-Liisa 72 (u).
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Heinonen Sirpa 98, Juntunen Vil-
jo 155 (u), Alasaarela Esko 116, 
Päkkilä Maija 88, Kopperoinen 
Miika 87 (u), Wathen Marja 147 
(u), Heikkilä Paula 121 (u), Ala-
mäki Marjo 107 (u), Tervo Juk-
ka 101, Kivioja Arto 245 (u), Iso-

kangas Keijo 133, Satomaa Anna 
123 (u), Riihiaho Pirkko 120, Ra-
nua Jouni 110.
Kuunteleva kirkko: 
Talvitie Mari-Leena 119 (u), Ko-
lehmainen Eeva-Maija 98 (u), Hä-
rö Jonna-Marleena 61 (u), Hirve-
noja Anna-Liisa 103 (u), Portaan-
korva Maria 102 (u), Jämsä Mar-
jo 80 (u).
Toimivat seurakuntalaiset: 
Myllylä Sirkka-Liisa 112 (u), 
Dickson Leena 170, Pertti af Häll-
ström 92 (u), Tarkkinen Tauno 
67, Jämsä Mikko 67, Kaikkonen 
Ville 81 (u), Hannula Martti 124, 
Vuollo Kari 67 (u).

Oulun 
tuomiokirkko-
seurakunta

Elävä seurakunta – lähellä ih-
mistä:
Tuppurainen Tytti 146 (u), Mik-
konen Aleksi 62 (u), Sandelin 
Harry 62, Arranto Jouko 54.
Kirkko keskelle arkea: 
Rysä Marja 120, Telkki Pertti 62 
(u), Karvosenoja Marja 61 (u).
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta: 
Heinonen Sirpa 107, Isopahka-
la Sanna 100 (u), Mikkonen Rai-

mo 64 (u).
Toimivat seurakuntalaiset: 
Myllylä Sirkka-Liisa 115, Aholin-
na Jukka 89.
Kuunteleva kirkko: 
Talvitie Mari-Leena 113, Rajala 
Lyly 72.

Karjasillan 
seurakunta

Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Kivioja Arto 260, Ranua Jou-
ni 141, Tuomivaara Päivi 133 
(u), Riihiaho Pirkko 122, Sato-
maa Anna 102 (u), Joki-Luoma-
la Hannu 96 (u).
Kuunteleva kirkko: 
Portaankorva Maria 116, Hirve-
noja Anna-Liisa 108 (u), Jämsä 
Marjo 86 (u).
Elävä seurakunta – lähellä ih-
mistä:
Okkonen Tuula 116 (u), Pohjo-
la Tuija 92 (u), Virkkunen San-
na 80 (u).
Kirkko keskelle arkea – Keskus-
ta ja sitoutumattomat: 
Lämsä Arja 84, Pylväs Marja-Lii-
sa 69 (u).
Toimivat seurakuntalaiset: 
Hannula Martti 110, Vuollo Ka-
ri 65 (u).

Tuiran seurakunta

Elävä seurakunta – lähellä ih-
mistä:
Raudaskoski Mikko 123, Kumpu-
lainen Marjo 105 (u), Pajala-
Mäkivierikko Jaana 102 (u), Sai-
nio Marjatta 100, Mattson Roy 74.
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Liukkonen Juhani 317, Tala-Kop-
peroinen Noora 84 (u), Pakanen 
Jouni 83, Turtinen Seija 79 (u).
Toimivat seurakuntalaiset: 
Dickson Leena 147, Pokka Säde 
91 (u), Pertti af Hällström 88 (u).
Kirkko keskelle arkea: 
Aakko Antero 87, Pyörälä Pirjo 
69 (u).
Kuunteleva kirkko:
Kolehmainen Eeva-Maija 91 (u), 
Härö Jonna-Marleena 60 (u).

Oulujoen 
seurakunta

Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Wathen Marja 139 (u), Kortesal-
mi Kaisu 119, Kanniainen Pirjo 
115, Alamäki Marjo 108 (u), Ku-
ha Heimo 102, Lukka Eino 92.
Kuunteleva kirkko: 
Kakko Matti 116, Vimpari Taru-
Tuulia 96 (u), Huttu-Hiltunen 

Antti 88, Heinonen Sinikka 62.
Elävä seurakunta – lähellä ih-
mistä:
Sohlo Heljä 75, Sallinen Reijo 65, 
Korkiakangas Eveliina 62 (u).
Toimivat seurakuntalaiset: 
Männikkö Hilkka 89 (u), Kaik-
konen Ville 72 (u), Pussinen Miia 
53 (u).

Hailuoto

Hailuodon yhteislista
Sipola Paavo 30, Piekkola Anna-
Liisa 21, Parrila Ulla 20, Haapa-
la Anja 18 (u), Lepistö Veli-Pek-
ka 14 (u), Krekilä Marja-Leena 11 
(u), Vähämetsä Arto 11 (u), Ke-
tola Markku 10, Tönkyrä Kalevi 
10 (u), Sipilä Heli 9 (u), Sauvo-
la Aaro 9.

Haukipudas

Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Similä Minna 66, Laukkanen Jo-
hanna 57, Jämsä Pentti 41 (u), Paa-
so Raimo 40, Vänttilä Arja 38 (u), 
Kenttä Matti 37 (u), Vengasaho 
Kari 37, Illikainen Ville 34 (u), 
Sarajärvi Osmo 34 (u), Kortesal-
mi Hannes 33, Holma Juha 33 (u).
Seurakuntaväen ehdokaslista:
Manninen Marja 105, Anna-

Mari Teinilä
Erkki Karvonen

A nnu Ha t t u n e n

Rauhan Tervehdys kysyi kuudelta 
henkilöltä, missä kirkko heidän 
mielestään onnistui ja epäonnistui 
seurakuntavaaleissa. Vastaajat antavat 
plussia muun muassa vaalikoneelle ja 
median kiinnostukselle.

MARI TEINILÄ
Kotimaa-lehden päätoimittaja

Vaalikone mahdollis-
ti sen, että myös sel-

laiset äänestäjät pystyivät 
löytämään sopivia ehdok-
kaita, jotka kiinnostuivat 
kirkosta homokeskustelun 
myötä. Kiitokseni menevät 
myös TV 2:n Ajankohtai-
sen Kakkosen lokakuisel-
le Homoillalle ja erityises-
ti elossa.fi-sivuston ylläpi-
täjille. Heidän ansioistaan 
kirkko oli vaalien alla kes-
kustelun keskiössä.

En osaa antaa mi-
nuuksia, mutta kysy-

mysmerkkini liitän siihen, 
miten kirkko osaa jatkos-
sa hyödyntää siihen syksyn 
aikana kohdistuneen aivan 
poikkeuksellisen mielen-
kiinnon. 

ERKKI KARVONEN
informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori, Oulun yliopisto

Ylen homoilta nos-
ti kirkon julkisen kes-

kustelun agendalle. Se oli 
arvaamaton, toimiva mai-
nos. Myös nuorille suunna-
tut katumainokset herättivät 
huomiota. Vaalit muistutta-
vat Yhdysvaltojen poliittista 
asetelmaa; voi olla että sekä 
liberaalit että konservatiivit 
aktivoituivat. Näissä vaaleis-
sa myös moni sellainen ää-
nesti, joka yleensä empii. 
Vaalikone ja lähelle tulleet 
ennakkoäänestyspaikat oli-
vat edistystä. Hyvää oli myös 
naisten osuuden kasvu. 

Vaaleista on vaikea 
löytää mitään huo-

mautettavaa. Jos seurakun-
tavaaleihin olisi täälläkin 
kytketty jokin henkilövaa-
li, kuten kirkkoherran va-
linta, äänestysprosentit oli-
sivat korkeampia. 

Seurakuntien uudet päättäjät 2011–2014

Kirkko nousi julkisuuteen

TEKSTiT: ElSi SAlOVAARA, RiiTTA HiRVONEN JA TYTTi PÄÄKKÖNEN

J - P  M o i l an e n
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Kempeleen kokoomusyhdistyk-
set: 
Rauma Tuula 62, Tuovinen Ti-
mo 41, Rajala Tiina 34, Hänni-
nen Kristiina 33 (u). 
Keskusta: 
Jarva Taavi 88, Laitinen Reino 80, 
Könönen Elina 59 (u), Siira An-
na-Maija 48 (u), Juvani Kaisu 46, 
Kivelä Päivi 43 (u), Tahkola Mai-
ja 38, Tauriainen Kaisu 29, Rund-
gren Ritva 29 (u). 
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Määttä Pauli 72 (u), Jokelainen 
Tommi 69 (u), Pulkkinen Ulla 
60 (u), Parviainen Hannu 50 (u), 
Lahtinen Sakari 41, Kesti Riikka 
37 (u), Taskila Paula 31 (u), Save-
la Seppo 26 (u).
Meidän seurakunta:
Huovinen Hillevi 65, Holma Sis-
ko 63, Markkanen Anneli 47, Laa-
va Jarkko 38 (u), Silvola Suvi 30.  

Liminka

Keskusta: 
Vuollo Satu 46, Kukkohovi Jen-
ni 43 (u), Mattila Riikka 33, Yli-
lauri Jaana 30 (u), Viljas Mari 29 
(u), Brunni Ari 26 (u), Sangi Leea 
24, Salmela Annikki 23, Kuuse-
la Mikko 23 (u), Ahola Inkeri 22 
(u), Heiskari Helli 22 (u).
Kristillisten perusarvojen puo-

lesta:
Ylikulju Paula 68, Sippala Marja 
59 (u), Holma Markku 59, Kämä-
räinen Marja 48 (u), Koivukangas 
Alpo 38, Kämäräinen Kai 32 (u), 
Ahola Seija 32 (u), Hintsala Kau-
ko 25 (u), Hietala Tanja 19 (u).
Rakastava-rinnalla kulkeva seu-
rakunta:
Leppäluoto Leena 79 (u), Raitio 
Jukka 31 (u), Nopanen Katarii-
na 16 (u).

Muhos

Kotiseurakunta yhteinen asiam-
me:
Kemppainen Minna 58 (u), Tik-
kanen Anne 29 (u), Laakkonen 
Sauli 27 (u), Lohilahti-Mällinen 
Päivi 23 (u), Seppä Erja 20(u), Ju-
ka Paula 19 (u).
Seurakunta meidän keskuudes-
samme:
Männikkö Raili 44, Kiviharju 
Martti 44, Kukkohovi Juha 42, 
Ruottinen Liisa 38, Piirala Juha 
33, Heikkinen Marja 29, Nurkka-
la Teemu 24 (u), Väänänen Väinö 
24, Korva Paula 23 (u).
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Mikkonen Aimo 59 (u), Parviai-
nen Sauli 51 (u), Rissanen Anne-
li 48 (u), Antila Ismo 43, Kinnu-
nen Lea 32, Härkönen Heli 24 (u), 

Kinnunen Mika 22 (u).
Yhteisvastuu:
Männikkö Timo 21 (u).

Oulunsalo

Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Pelkonen Jyrki 69, Korkiakos-
ki Antti 64 (u), Toljamo Esko 63, 
Kurkela Esa 62 (u), Räihä Timo 
57, Lehto Sirkka 52, Haukipu-
ro Kaarina 50 (u), Lepistö Anna-
Kaisa 41 (u), Niemikorpi Ulla 41, 
Limma Raisa 35 (u).
Seurakuntaväen lista:
Hekkala Rauno 89, Laitila He-
ta 63 (u), Tervonen Tuula 51 (u), 
Suominen Irina 43, Suomala Kat-
ri 40 (u), Salo Seppo 36, Joutsi-
niemi Antto 35 (u), Lawson Hel-
lu Anna-Maija 35 (u), Ojala Tuu-
likki 35, Siekkinen Risto 35, Hen-
riksson Saara 33 (u), Rosberg-
Malinen Heidi 33 (u), Vuoti Si-
nikka 33 (u).

Siikalatva

Seurakunnan puolesta: 
Nissinen Leena 68, Hakkarai-
nen Timo 64, Louet Kaisa 60 (u), 
Ylikoski Ritva 50, Hilli Matti 49, 
Tuovinen Tuulikki 46 (u), Suokas 
Pilvi 36 (u), Marttila Aino 36 (u), 

Rimpeläinen Virpi 27 (u), Kaura-
nen Erkki 27, Haverinen Marja 27 
(u), Oja Jari 26 (u), Piippo Sirpa 
26 (u), Yrttiaho Anne 26 (u), Sär-
kelä Matti 25, Kilpelänaho Hele-
na 23 (u), Lunki Mika 20 (u).
Kristilliset arvot:
Jäntti Pentti 46, Huhtala Kyös-
ti 42 (u), Korsulainen Heikki 40 
(u), Ahola Leena 31 (u), Ojan-
aho Marjo 30 (u), Väisänen Te-
ro 28 (u).

Tyrnävä

Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Koskelo Leevi 61 (u), Tiirola Ul-
la 58 (u), Keränen Johanna 49, 
Snellman Toivo 43, Niskasaari 
Paavo 28 (u), Tölli Petri 32, Paa-
so Vesa 23, Peteri Mauri 21 (u), 
Pikkarainen Sakari 20 (u).
Keskusta: 
Lithovius Helena 48, Ylitalo 
Konsta 43 (u), Junttila Anita 42, 
Rahko Markku 35, Kauppila Rit-
va 28, Rajander-Suoniemi Maa-
rit 27, Kärppä Eila 25, Hietikko 
Veli-Matti 24, Kortekangas Ai-
mo 22 (u).
Kansallinen Kokoomus:
Salmenhaara Anne 30.

Tuomas Hänninen Sakari Korpi

E l s i  S a l ovaa ra

TUOMAS HÄNNINEN
Päivämiehen päätoimittaja
Suomen rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksen pääsihteeri 1.4.2011 alkaen

Kirkko sai kunnol-
la näkyvyyttä seura-

kuntavaalien yhteydessä. 
Mainoskampanjalle plus-
sia.

Vaikka mainoskam-
panjaan panosta-

mista saattoi vain ihail-
la, epäonnistumista oli se, 
että kirkon raamatullinen 
perustehtävä jäi mainok-
sissa taka-alalle. Kampan-
ja tuotti paljon mielikuvia, 
jotka vaikuttivat erityises-
ti nuoriin. Miten pitkälle 
tällainen mainostaminen 
kantaa?

SAKARI KORPI
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän viestintäjohtaja

Paikallinen media 
seurasi aiempia vuo-

sia aktiivisemmin seura-
kuntavaalien valmisteluja 
ja viestintä oli asiantunte-
vaa. Nyt seurakuntavaalit 
otettiin merkittävänä asi-
ana työlistalle jo keväällä.

Oulussa alle 18-vuo-
tiaita ei saatu vaali-

uurnille toivotulla tavalla. 
Sitä tosin osattiin ennakoi-
dakin, koska nuoria ehdok-
kaita oli vähän.

Kari Kanala

S anna K r o o k

Jaakko Kaltakari

E l s i  S a l ovaa ra

JAAKKO KALTAKARI
Haukiputaan kirkkoherra

Valtakunnallinen 
tiedotus vaaleista oli 

monipuolista ja kattavaa. 
Vaalikone toi hyvin esil-
le ehdokkaiden ajatuksia ja 
arvomaailmaa, mikä hel-
potti äänestyspäätöksen te-
kemistä.

Kirkkoon liittyvä 
keskustelu vaalien 

alla oli liian yksipuolista. 
Niin sanotun homokysy-
myksen alle jäi muun mu-
assa informaatio äänestäjil-
le siitä, miten laajaa kirkon 
toiminta on. Esimerkiksi 
kirkon laupeudentyöstä ei 
puhuttu juuri lainkaan.  

KARI KANALA
Seurakuntavaalien projektisihteeri

Tavoitteenamme oli 
se, että ihmiset tie-

tävät vaaleista ja oikeudes-
taan äänestää ja siinä on-
nistuttiin. Vaalit myös tuo-
tiin ihmisten luo, ja varsin-
kin ennakkoäänestyspaik-
kojen lukumäärään satsat-
tiin. Kirkon edustajat pys-
tyivät tapaamaan ihmisiä 
ja osoittamaan, että seura-
kunnat ja kirkko eivät ole 
rakennuksia, vaan ihmisiä.

Joillakin paikkakun-
nilla nuorisotyö oli-

si voinut olla aktiivisem-
paa. Äänioikeuden saami-
nen ei riitä, vaan pitää pa-
nostaa siihen, että vaalit ja 
ehdokkaat tulevat tutuiksi. 
Myös se, että vain joka kol-
mas pääsi maanantai-ilta-
na verkkopalveluun katso-
maan tuloksia, oli harmil-
lista.

Seurakuntien uudet päättäjät 2011–2014
la Markku 58, Väätäjä Kaisa 45, 
Krankka Irma 44 (u), Nieme-
lä-Pentti Saija 42 (u), Kinnunen 
Rauno 41 (u), Taivaloja Jonna 34 
(u), Torvela Seija 32 (u).
Sosiaalidemokraatit ja sitoutu-
mattomat: 
Laiti Sauli 70 (u), Kylén Henri 67, 
Tähtelä Pirkko 46, Ruuskanen 
Katri 39 (u), Sipola Mauno 29, 
Ervasti Sari 26 (u), Lahdensivu 
Irja 25 (u), Hanhela Mauno 21.

Lumijoki

Keskusta seurakunnassamme:
Anttila Kalevi 20 (u), Kingma 
Liisa 33 (u), Litola Mika 14, Pak-
kala Tuula 19, Pietilä Seppo 38, 
Prokkola Risto 18 (u), Seppälä Jo-
hanna 13 (u), Sutela Kari 20, Yli-
lauri Kerttu 10 (u).
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Eskola Tuomo 27, Vanhala Han-
nu 13, Nikola Merja 14, Hirvas-
niemi Anna-Leena 11 (u), Lääk-
kö Anneli 41(u).
Kristillinen oikeisto: 
Pietikäinen Virpi 17.

Kempele

Kotoinen seurakunta: 
Järvenpää Lasse 31 (u). 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomasmessu la 20.11. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Sanna Komulai-
nen, saarnaa Virpi Sillan-
pää-Posio, esirukous Juha 
Sarkkinen ja avustamassa 
ovat Anna-Leena Häkkinen, 
Lauri Kujala sekä Juha Valp-
pu. Musiikista vastaa Saras-
tus-kuoro. Teejatkot Elohuo-
neessa.
Messu su 21.11. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Johtaa 
piispa Samuel Salmi, toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
liturgi Matti Pikkarainen. Ur-
kuri Maija Tynkkynen, kant-
torit Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. Tuomiokirk-
ko-kuoro, Sofia Magdalena 
-yhtye, Tuiran kamarikuo-
ro ja Kai Skrabb trumpetti. 
Kirkkokahvit Keskustan seu-
rakuntatalossa. Radiointi ra-
dio Dei. www.virtuaalikirk-
ko.fi.
Viittomakielinen messu su 
21.11. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 18.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Riitta Piippo. Teehetki.
Kansanlaulukirkko la 20.11. 
klo 15 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Mari Flink, avus-
taa Marjaana Lassi, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Ynnin-
poikien miesäänten laulu-
ryhmä. Vietämme Lapsen-
päivää, hiljentymme Tai-
vaallisen Isämme edessä se-
kä laulammme yhdessä tut-
tujen kansanlaulujen säve-
liin tehtyjä jumalanpalvelus-
lauluja. 

Kahvitilaisuus seurakuntata-
lossa, jossa Kirsi Viio ja Min-
na Hernberg kertovat ajan-
kohtaisia asioita Ylikiimingin 
omaishoitajayhdistyksestä. 

Hailuoto
Messu su 21.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Arpad Ko-
vacs, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas 
Messu su 21.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Martti Hei-
nonen, saarna Marko Pihla-
jamaa, kanttorina Else Piilo-
nen. Kirkkokahvit ja radiolä-
hetystilaisuus srk-keskukses-
sa messun jälkeen. Vieraana 
Sanansaattajat ry:stä pasto-
ri Marko Pihlajamaa. Seura-
kunta tarjoaa kirkkokyytiä, 
ilmoittautumiset diakonia-
toimistoon p. 08 5472 636 
pe klo 9–11.

Kempele
Messu su 21.11. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
avustaa Jaakko Tuisku, saar-
naa Anna-Liisa Valtavaara, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu su 21.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, avustaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
21.11. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Juha Pöykkö. Pyhäkou-
lu sakastissa saarnan aikana.

Muhos
Messu su 21.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Ossi 
Kajava.
 
Oulunsalo
Messu su 21.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Tuomo Kan-
gas. 

Siikalatva
KESTILÄ
Iltakirkko su 21.11. klo 19 
Kestilän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Tuomo Näsänen, 
kanttorina Helmi Riitta Pik-
karainen.
Kirkon käyttöönottojuh-
la 1. adventtisunnuntaina 
28.11. Kestilässä. Messu klo 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, saarnaa Ta-
pio Leinonen avustavat Rei-
jo Tuomola ja Perttu Kyllö-
nen. Kanttorina Unto Määt-
tä, avustaa Kestilän ja Pulk-
kilan kirkkokuorot sekä Ul-
la Tuomola. Lähetyslounas 
ja juhla seurakuntakodissa.

PIIPPOLA
Messu su 21.11. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä. Siikalatvan seura-
kunnan omaishoitajien kirk-
kopyhä. Ruokailu ja ohjel-
maa seurakuntakodissa.  

PULKKILA
Messu su 21.11. klo 13 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina 
Pekka Kyöstilä.

PyHÄNTÄ
Iltakirkko su 21.11. klo 19 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Mikko Kamula, kanttori-
na Pekka Kyöstilä.

RANTSILA
Messu su 21.11. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
21.11. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Jouko Lauriala, 
kanttorina Heikki Lumiaho.

TEMMES
Messu su 21.11. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jouko Lauriala, kanttorina 
Heikki Lumiaho.

Yli-Ii
Sanajumalanpalvelus su 
21.11. klo 12 (huom. aika) 
kirkossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Anna-Kaisa 
Pitkänen.

Herättäjäpäivän messu su 
21.11. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Juhani La-
vanko, saarnaa Matti Nuora-
la, avustavat Heikki Karppi-
nen, Erja Järvi ja Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Katja 
Nauha. Oulun seudun virsi-
kuoro. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.
Messu su 21.11. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Riitta Yli-
luoma, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Kirkkokahvit. 
Messu su 21.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Kirkkokahvit. 
Messu su 21.11. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Asta Leinonen, kanttori-
na Katja Nauha. Omaishoita-
jien kirkkopyhä. 
Messu su 21.11. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 25.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 21.11. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.
Messu su 21.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Harri Fagerholm, kanttori-
na Tommi Hekkala. Laulu- ja 
soitinryhmä.

Juhlamessu su 21.11. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Niilo Pesonen, kanttori-
na Laura Kumpula. Prepari-
toiminnan 10-vuotisjuhla-
messu. Juhla ja juhlakahvit. 
Vietetään perheen sunnun-
taita.
Messu su 21.11. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Marjo Irjala.
Iltamessu su 21.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, puhe pastori 
Marko Pihlajamaa, kanttori-
na Laura Kumpula. 
Viikkomessu ke 24.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Laura Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 21.11. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, avustaa Oulujo-
en kirkkokuoro. 
Messu su 21.11. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, saar-
naa Riitta Kentala, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Kirkko-
kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
21.11. klo 12 Sanginsuun 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jouni Riipinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. 

yLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
21.11. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko.  
Omaishoitajien kirkkopyhä. 

El
si
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Reserviläiskuoro esiintyi Pohjois-Suomen sotilasläänin kirkkojuhlassa Oulun tuomiokirkossa perjantaina 12. marraskuuta.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 18.11. ja 
25.11. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 
18.11. ja 25.11. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. An-
na-Mari Heikkinen.
Hartaus to 18.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Ompeluseurat to 18.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 20.11. klo 10, 
Vanha pappila. 
yksinäisyydestä yhteyteen 
la 20.11. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sleyn seurat su 21.11. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. Sa-
nan ja Siionin kanteleen hetki.
Opettajien raamattupiiri 
ma 22.11. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Raamattupiiri ke 24.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 24.11. 
klo 18, Vanha pappila. Yrjö 
Haapala.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 24.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Hartaus to 25.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 18.11. ja 
25.11. klo 18, Maikkulan 
kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 19.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.11. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 19.11. klo 19, Kas-
tellin kirkko. 
Herättäjän päivä su 21.11. 
klo 10, Karjasillan kirkko. 
Messu klo 10, seurat mes-
sun jälkeen.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 21.11. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Alfa-kurssi ti 23.11. klo 18–
20.30, Karjasillan kirkko. Li-
sätietoa www.elossa.fi tai 
Ari Kauppila p. 040 481 
8888, Kimmo Kieksi p. 050 
310 5001.
Pappilan raamattupiiri ke 
24.11. klo 11, Kastellin kir-
kon pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
24.11. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 24.11. klo 19, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 25.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 25.11. klo 18, Kastellin 
kirkon pappila. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Ompeluseurat to 25.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 18.11. ja 
25.11. klo 12.30, Tuiran kirkko. 

Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.11. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri ti 23.11. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 23.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Niilo Karjalai-
nen alustaa aiheesta synti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
24.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana Pasi Kurikka.
Rajakylän ja Pateniemi-He-
rukka-alueen raamattupii-
ri ke 24.11. klo 18, Patenie-
men kirkko. 
Raamattu- ja rukousilta to 
25.11. klo 18, Tuiran kirkko, 
tilassa nimeltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 21.11. klo 17, Oulujo-
en kirkko.

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuomiokirkko-
seurakunta 
Lohdutuksen säveliä, toi-
von sanoja su 21.11. klo 15, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Raamatun tekstejä, runoja, 
hiljentymistä ja musiikkia si-
nulle, joka kaipaat elämää-
si lohdutusta ja toivoa suru-
si keskelle. Mukana kantto-
ri Taina Voutilainen sekä sai-
raalapastorit Marja-Leena 
Tahkola ja Juha Kyllönen.

Tuiran seurakunta
Musiikkia kaipauksesta ja 
toivosta to 18.11. klo 18, Tui-
ran kirkko. Lue juttu s. 15. 

Oulujoen seurakunta
yLIKIIMINKI 
Konsertti pe 26.11. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Risto Ai-
nali, urut.

Diakonia
Avoimet ovet Diakoniakes-
kuksessa to 18.11. klo 14–16, 
Diakoniakeskus, Taka-Lyötyn 
katu 4, toinen kerros. 
Liikuntavammaisten kerho 
pe 19.11. klo 13–14.30, Hin-
tan seurakuntatalo. Aihee-
na toivo.

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.
ystävän kammari ti 23.11. 
klo 13, Kaukovainion kap-
peli. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 25.11. klo 12, Lauri ja An-
ja Akkasella, Mikkolantie 2. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 taloudel-
lisen tuen hakemista varten 
p. 08 531 4616. Muissa asiois-

sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu to 
18.11. ja 25.11. klo 12, Raja-
kylän seurakuntakoti. Ateri-
an hinta 2 €. 
Juttutupa ma 22.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

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 ke 
15.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Aterialle pää-
set kutsua vastaan. Kutsun 
saat oman alueesi diakonia-
työntekijän vastaanotoilta 
22.11.–13.12. välisenä aikana.
 
Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITySVAMMAISET
Keskustelukerho ti 23.11. 
klo 17–18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. Avoin ryh-
mä kaikenikäisille.
Perhepiiri to 25.11. klo 12–
13.30. Avoin ryhmä vanhem-
mille.

KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää, mukava osal-
listua -luento pe 19.11. klo 
9.30, Keskustan seurakunta-
talo. 
Viittomakielinen messu su 
21.11. klo 12, Piispantalon 
tallikappeli. 
Lähetyspiiri ma 22.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Yhtei-
nen kokoontuminen Tuiran 
seurakunnan lähetyspiirin 
kanssa. Piirissä vierailee Mar-
ko Pihlajamaa.
Eläkeläisten päiväpiiri to 
25.11. klo 13, Öbergin talo. 

NÄKöVAMMAISET
Sokkotreffit la 20.11. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Men-
nään porukalla Tuomasmes-
suun. Kokoonnutaan noin 
15 min ennen messun alkua 
Öbergin talon pihalle, Kirk-
kokatu 5. Teejatkot.
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 25.11. klo 13–14.30, 
Caritas-kodin kirjasto, 1. ker-
ros. Opasystävä vastassa Ca-
ritas-kodin pihalla pääoven 
läheisyydessä. Ennen piirin 
alkua on mahdollisuus ruo-
kailla ravintola Caritaksessa. 
Seniorilounas yli 65-vuotiail-
le 6 € / hlö, muut 7,40 € / hlö.

PÄIHDETyö
Tavoiteryhmä ma 22.11. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 
Huomaa uusi paikka.

Lähetys
Lähetyssoppi to 25.11. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnaisia, 
kotitekoisia hilloja ja mehu-
ja, käsitöitä, arpoja yms.  
Tuotto ohjataan Oulun seu-
rakuntien lähetystyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Klo 13 laulamme adventti-
virsiä, mukana Raimo Paaso. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 

liinavaatteita, koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan tuot-
teita, tarjolla myös kahvia 
yms. Pajassa tehdään käsitöi-
tä, korjataan pyöriä ja askar-
rellaan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720. 
Lähetystovi pe 19.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kristittynä vähemmistö-
nä Pakistanissa. Anna-Ma-
ri Heikkinen kertoo Oulun 
seurakuntien lähetystyöstä.
Lähde liikkeelle -koulutus 
22.1.–27.3., Heinätorin seura-
kuntatalo. Kurssi on tarkoi-
tettu aikuisille, jotka etsivät 
mielekästä tekemistä lähe-
tystehtävän parissa. Teemoi-
na ovat Raamattu ja lähetys, 
kristittynä kulttuurien ja us-
kontojen keskellä, tutustu-
minen lähetystyön arkeen 
kotimaassa ja ulkomailla se-
kä paikkani lähetystehtä-
vässä. Kurssi voi toimia poh-
jakoulutuksena vapaaehtoi-
sena toimimiselle Suomen 
Lähetysseuran työkohteis-
sa ulkomailla. Kurssi järjes-
tetään 22.–23.1., 19.–20.2., 
26.–27.3.2011. Kurssimaksu 
on 60 €. Kurssille otetaan 20 
henkilöä. Tiedustelut sls.ou-
lu@mission.fi, paula.hiltu-
nen@mission.fi, p. 040 5646 

267 tai ulla.makinen@evl.fi, 
p. 040 506 5511. Ilmoittautu-
minen viimeistään 10.1.2011.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 18.11. ja 
25.11. klo 14, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 18.11. mukana 
Matti Laurila, 25.11. Sanna 
Okkola.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
23.11. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli.

Tuiran seurakunta
Lähetysilta ma 22.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Vieraa-
na Marko Pihlajamaa Sanan-
saattajista, kuulemme uuti-
sia radion mahdollisuuksista 
lähetystyössä. Tilaisuus tul-
kataan viittomakielelle.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 22.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 22.11. klo 18.30. Vierai-
lemme Myllyojan raamattu- 
ja lähetyspiirin luona.

yLIKIIMINKI
Lähetysilta to 25.11. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.  
Eeva Pouke kertoo työstään 
Israelissa.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot ja perhekerhot 
löytyvät osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/lasten-
tapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 
16.30, Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta
Lyhtytapahtuma su 28.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Koko perheen tapahtu-
ma, messu, lounas (5 € aikui-
set, 2,5 € lapset, alle 2-vuo-
tiaat ilmaiseksi) ja ongintaa, 
askartelua ja tonttukoulua.
Pyhäkoulu su 21.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Toivon sanoja ja säveliä 
lohdutukseksi

18.–25.11.2010enot Oulussa 

Oulussa järjestetään tällä vii-
kolla kaksi tilaisuutta, jois-
sa on tarjolla toivon sanoja 
ja säveliä. 

Torstaina 18. marraskuussa kel-
lo 18 Tuiran kirkossa on mahdolli-
suus hiljentyä kaipauksesta ja toi-
vosta kertovan musiikin äärellä. Ti-
laisuuden musiikista vastaavat kant-
torit Lauri-Kalle Kallunki ja Tommi 
Hekkala. 

– Ohjelma koostuu pääasiassa yk-
sinlauluista. Esitämme sellaista mu-
siikkia, jota toivotaan usein kuul-
tavaksi hautajaisissa eli siunaus- ja 
muistotilaisuuksissa, kertoo Lauri-
Kalle Kallunki.

Tilaisuuden jälkeen kuulijoilla on 
mahdollisuus jäädä keskustelemaan 
diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Sunnuntaina 21. marraskuuta kel-
lo 15 Heinätorin seurakuntatalolla 
kuullaan lohdutuksen säveliä ja toi-
von sanoja. Tilaisuudessa esitetään 
Raamatun tekstejä, runoja ja mu-
siikkia. Tarkoituksena on, että sanat 
ja sävelet antaisivat toivoa surun kes-
kellä elävälle ihmiselle. 

Tilaisuudessa ovat mukana kant-
tori Taina Voutilainen sekä sairaala-
pastorit Juha Kyllönen ja Marja-Lee-
na Tahkola.

RAUHAN TERVEHDYS

w w w.sxc . hu
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18.–25.11.2010enot Oulussa 

Taidepyhis ma 22.11. klo 
14.30–16, Metsokankaan 
koulu. Opettelemme maala-
uksen ja piirtämisen alkeita. 
Värien käyttöä, viivaa yms. 
Ryhmään otetaan 10 lasta, 
1.–3.-luokkalaisia.

Tuiran seurakunta 

Pyhäkoulu la 20.11. klo 
11.30, Kuivasjärven seura-
kuntakoti. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Vauva-aamu ma 13.12. klo 
10–12, Pateniemen kirkko. 
Tarkoitettu perheen ensim-
mäiselle alle vuoden ikäisel-
le lapselle ja vanhemmalle. 
Vauva-aamuissa puuhailem-
me eri teemojen mukaan, 
hiljennymme alttarin äärellä, 
kahvittelemme ja syömme 
piltit. Ilmoittautumiset Anu 
Hannulalle p. 044 3161 718.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Kerhotiedot löytyvät osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret
Karjasillan ja tuomiokirk-
koseurakunnan wanhojen 
isosten leiri la 11.–12.12., Ro-
kuan leirikeskus. Ilmoittau-
du hetimmiten mukaan, lisä-
tietoja Käkkärä p. 040 5747 
183, Hanna p. 040 5747 147.
Nuortenilta ke 24.11. klo 19, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Kaijonharjun yökahvila pe 
19.11. klo 20–23, Kaijonhar-
jun nuorisotila. Päihteetön il-
ta yläasteikäisille nuorille. Tar-
jolla pientä purtavaa ja muka-
vaa seuraa. Lisätietoja Anssi 

Putilalta p. 050 3408 982.
Toppilan yökahvila pe 19.11. 
klo 20–23, Toppilan nuoriso-
talo. Pientä purtavaa ja hy-
vää seuraa.

Nuoret aikuiset
Cross Cafe pe 19.11. klo 19, 
Elohuone. Nuorten aikuisten 
kristillinen kahvila.
Aalef-ilta su 21.11. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Aa-
lef-ilta teemalla Rakkaus on 
lahja Jumalan, alustus Ilk-
ka Mäkinen. Iltojen aiheena 
ovat uskon perusjutut: Raa-
mattu, rukous, lähetys & yh-
teys. Järjestäjänä myös Suo-
men lähetysseura. 
Laula ihmisille -musiikki-
hetki to 25.11. klo 18, Van-
ha pappila, Rovastinsali. Voit 
laulaa, soittaa tai kuunnella. 

OPISKELIJAJÄRJESTöT
Oulun körttiopiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten seurat to 
18.11. klo 19 Kaisa Malkamäel-
lä ja Juha Smallilla, Vanhatul-
linkatu 6 F 94, Etu-Lyötty. 
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 19.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Jukka Niemelä puhuu Elä-
västä toivosta. 
Opkon ilta la 20.11. klo 19, 
Öbergin talo. Synnin valta, 
Raili Kemppainen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 22.11. 
klo 18.30, Kansanlähetyksen 
Lähetyskoti. Jumalan lupa-
usten aarreaitta, Raili Kemp-
painen.
Takkailta ti 23.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskustelu-
kerho to 18.11. ja 25.11. klo 
10.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Raksilan kerho to 18.11. ja 
25.11. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Senioripäivä ma 22.11. klo 

11, Heinätorin seurakuntata-
lo. Verenpaineen mittaus klo 
11–12. Mahdollisuus ruokai-
luun, 4 €, klo 11.
Hopealankakerho ma 22.11. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Seurakuntakerho 
senioripäivän lopuksi. 
Tarinatupa ke 24.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 18.11. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 18.11. ja 
25.11. klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11. p. 08 5314 
616. Numeroon voit soittaa 
kun olet yksin tai kaipaat 
kuuntelijaa, kun haluat pu-
hua sinulle tärkeistä asiois-
ta tai kun haluat pyytää ko-
tikäyntiä tai jättää soitto-
pyynnön.
Seniorien laulupiiri to 18.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa kahvitarjoilu, yhteis-
laulua ja hartaus. Mukana 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki 
ja diakoni Paula Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 18.11.  
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Rajakylän seurakuntaker-
ho to 18.11. klo 14, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Seniorien laulupiiri to 25.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa kahvitarjoilu,
yhteislaulua ja hartaus. Mu-
kana kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki, diakoni Päivi Moi-
lanen ja pastori Anna-Leena 
Häkkinen.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 13.30, Palokan Palvelu-
keskus. 
Eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Mukana 
pastori Pasi Kurikka sekä vie-
raita Kempeleen päiväpiiristä.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten retki Tyrnäväl-

torstaina 18.11. klo 15 
Hintan seurakuntatalossa

Joulun alla Hintan seurakuntatalossa toteutetaan 
jouluvaellus, johon tarvitaan esilauluryhmää. 
Jouluvaelluslaulujen lisäksi laulamme myös virsiä 
ja muita hengellisiä lauluja. Laulupiiriin ei tarvitse 
ilmoittautua. Lisätiedot: kanttori Sanna Leppäniemi 
p. 040 7400 511 tai Anna-Maija Sälkiö p. 040 5157 601.

Omaishoitajien kirkkopyhä
sunnuntaina 21.11. klo 12–14
Kaukovainion kappelissa

Messun jälkeen ohjelmallinen kirkkokahvihetki 
teemalla Kaksin et ole yksin. 

Vuoro- ja tilapäishoidon esimies Ulla Rasvala 
Caritas-säätiöstä pitää puheen. Terttu Aakko 
lausuu runoja. Musiikkia ja yhteislauluja.

Jouluaskarteluillat 
keskiviikkona 24.11. klo 18–20
Kastellin kirkossa ja Maikkulan kappelissa

Lapset, nuoret ja aikuiset, tervetuloa 
askartelemaan omaan kotiin jotain jouluista. 

Tuomasmessu 

lauantaina 20.11. klo 18
Oulun tuomiokirkossa

 Musiikista vastaa Sarastus-kuoro. 
Teejatkot Elohuoneella.

le pe 17.12. klo 8.30. Retken 
hinta on 25 €, sisältäen bus-
simatkat, jouluaterian ja ret-
kiohjelman. Käymme Tyrnä-
vän kirkossa ja ruokailem-
me Hannuksen Piilopirtissä. 
Ilmoittautuminen viimeis-
tään 8.12. p. 08 3161 340. 
Eläkeläisten kerho to 18.11. 
ja 25.11. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 18.11.  
ja 25.11. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 18.11. 
klo 14, Metsolanhovi. 
Eläkeläisten kerho ma 22.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 22.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 22.11. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 

yLIKIIMINKI
Porinakerho ma 22.11. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 23.11. 
klo 11, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Leirit ja retket
Hiljaisuuden retriitti 3.–
6.12., Rokuan leirikeskus. Lue 
juttu s. 16.

Tuiran seurakunta
Joulun perheleiri 10.–12.12., 
Rokuan leirikeskus. Hinta 44 
€ aikuisilta ja 30 € 4–18-vuo-
tiailta, sisaralennus 25 %. Il-
moittautumiset viimeistään 
5.12. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. 

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Puutyökerho ma 22.11. klo 
9, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin.

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
23.11. klo 10–14, Pyhän Tuo-

Myyjäiset 
lauantaina 20.11. klo 11–14
Pyhän Tuomaan kirkossa

Myytävänä hernekeittoa, ohraryynipuuroa, 
marjakeittoa, leivonnaisia, pientä suolaista sekä 
käsitöitä. Arvontaa. Järjestäjänä Välivainion ja 
Puolivälinkankaan diakoniapiiri.

Nykyiset ja entiset 
preparilaiset huomio

Oletko ollut 2000-luvulla mukana Tuiran seurakunnan 
järjestämässä preparitoiminnassa? Prepari juhlii 
tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Kutsumme sinut 
juhlimaan kanssamme. 

Juhlamessua vietetään Pateniemen kirkossa 
sunnuntaina 21.11. klo 12. Messun jälkeen nautitaan 
kakkukahvit ja vietetään juhlaa preparimuistojen 
äärellä. Mukana messussa ja juhlassa ovat myös 
tämän vuoden preparilaiset. 

Laulupiiri

Hiljaisuuden 
retriitissä vielä 

tilaa

Oulun seurakunnat järjestävät hiljaisuu-
den retriitin Rokuan leirikeskuksessa 3.–
6. joulukuuta. Johtoajatuksena on "Kir-
kasta meille kasvosi". Retriitissä on kysy-

mys Herran siunauksesta rukousmuodossa.
– Jumala käyttäytyy ja näyttäytyy meille eri 

tavoin. Kun ihminen haluaa toimia Jumalan tah-
don mukaan, hän etsii tietoa siitä, mikä on Ju-
malan tahto. Tämä ei kuitenkaan aina ole miten-
kään selvää. On edessä vain vääriä ratkaisuja, jois-
ta kaikki näyttävät Jumalan tahdon vastaisilta. 
Tai sitten on edessä valintoja, jotka kaikki ovat 
hyviä, mutta emme tiedä mikä on se oikea, oh-
jaaja Heikki Kaikkonen kertoo.

Yksi Kaikkosen mieliajatuksia on Jumalan 
näyttäytyminen Moosekselle. Kun Mooses pyy-
tää saada nähdä Jumalan kasvot, saa hän nähdä 
Jumalan Hänen mentyään ohi.

– Mooses ei kestäisi Jumalan kasvojen kirk-
kauden edessä. Mitä se meille tarkoittaa, Kaik-
konen kysyy.

Kolmas näköala retriitin aiheeseen on ajatus teo-
logisesta viisaudesta. Kaikkosen mukaan asetamme 
mielellämme Jumalan teologisen tieteen ja viisau-
den kohteeksi. Kun rukoilemme, että Jumala kirkas-
taisi meille kasvonsa, rukoilemme itse asiassa, että 
Jumala olisi tietomme ja viisautemme lähde.

Retriitin ohjaavat Ulla Säilä ja Heikki Kaikko-
nen. Mukaan otetaan 16 henkilöä. Osallistujat yö-
pyvät yhden hengen huoneissa. Hinta on 83 euroa. 
Ilmoittautuminen viimeistään 19. marraskuuta 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. 08 3161 340. 

TYTTi PÄÄKKÖNEN
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pelissa. Avoinna maanantai- 
sekä tiistai-iltaisin klo 18–20 
sekä sunnuntaisin klo 11–13. 
Muina aikoina ryhmille sopi-
muksen mukaan.
Matalan kynnyksen ilta ti 
23.11. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten saunailta ke 24.11. 
klo 17, Öbergin talo. 
Villaviikonloppu pe 26.11. 
klo 17.30–20.30 ja la 27.11. 
klo 9–15, Hönttämäen seu-
rakuntakoti. Valmistetaan 
huovuttaen pieniä töitä jou-
lu mielessä. Ilmoittautumi-
nen p. 040 703 4839 iltaisin 
viimeistään 22.11.
Lions club Oulu-Raatti tar-
joaa kirkkokyydityksen su 
28.11. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Lions club kuljettaa 
tuomiokirkkoseurakuntalai-
sia klo 10 alkavaan jumalan-
palvelukseen ja sen jälkeen 
kirkkokahveille Keskustan 
seurakuntatalolle. Ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään 26.11. p. 
08 3161 401.
Koskelan joulutalo la 4.12. 
klo 10–15, Koskelan seura-
kuntakoti. Myyjäiset, arvon-
taa, joulusatuja lapsille ja ai-
tassa jouluseimi. Jouluhar-
taus klo 12, Juha Tahkokor-
pi. Tiernapojat klo 13. Joulu-
lauluja ja jouluista musiikkia 
Paula Kyllönen. Tarjolla joulu-
puuro 1 € ja torttukahvit 2 €. 
Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.11. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

maan kirkko. Kerho kokoon-
tuu kirkon kellaritiloissa. Li-
sätietoja Tarja Oja-Viirret p. 
040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Laulupiiri to 18.11. klo 15–
16, Hintan seurakuntatalo. 
Joulun alla toteutetaan jou-
luvaellus, johon tarvitaan 
esilauluryhmää. Laulamme 
myös virsiä ja muita hengelli-
siä lauluja. Laulupiiriin ei tar-
vitse ilmoittautua lisätiedot: 
kanttori Sanna Leppäniemi 
p. 040 7400 511 tai Anna-
Maija Sälkiö p. 040 5157 601.
Fransupiiri ti 23.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
24.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, lei-
pää, kahvia ja teetä. Kaikil-
le avoin yhdessäolon hetki. 
Raitin remmi to 18.11. klo 13–
15, Maikkulan kappeli. Kaikil-
le avoin kahvihetki Maikku-
lan kappelin takkahuonees-
sa. Poikkea porisemaan kah-
vikupposen ääreen.
yhdessä enemmän -perhe- 
ja aviopariviikonloppu 20.–
21.11. Pyhän Andreaan kir-
kossa.  Lauantaina klo 10–18 
ja sunnuntaina klo 10–15.30.
Avioparikoulutusta ohjaa 
perheterapeutti Senja Ha-
verinen ja lapsille ohjelmaa 
järjestää lastenohjaaja Ma-
ria Vuorma.  Koko viikonlo-
pun hinta sisältäen ruokai-
lut ja opetuksen on aikuisel-
ta 32 € ja lapselta 15 €,  tai
koko perhe 100 €. Ilmoit-
tautumiset ja kyselyt Maria 
Vuorma p. 040 9686 681.
Myyjäiset la 20.11. klo 11–
14, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus. 
Postimerkkinäyttely 23.11. 
saakka Pyhän Luukkaan kap-

Työttömien jouluateriat 
Tuiran seurakunnassa

torstaina 9.12. klo 12
Pyhän Tuomaan kirkossa ja Pateniemen kirkossa. 

Aterioille on linja-autokuljetus. 
Ateriakortteja ja tiedon linja-autoreitistä saat 
alueesi diakoniatyöntekijältä seuraavasti: 
• Pyhän Tuomaan kirkko ti 30.11. klo 12–13
• Pateniemen kirkko ti 30.11. klo 12–13
• Rajakylän seurakuntakoti (työttömien ateria) to    
   25.11. klo 12–13 ja ti 30.11. klo 12–13 
• Rajakylän asukastupa 25.11. alkaen
• Pyhän Luukkaan kappeli ti 30.11. klo 12–13
• Koskelan seurakuntakoti 30.11. klo 12–13 
• Tuiran kirkko ti 30.11. klo 12–13

Valamon matka oli elämys

Elo-syyskuun vaihteessa se 
sitten lopulta toteutui, haa-
ve yhteisestä matkasta. Tui-
ran seurakunnan vapaaeh-

toiset lähtivät retkelle yli rajan toi-
senlaiseen maahan. Matka kaikki-
neen kesti neljä päivää ja kolme yö-
tä. Varsinaisessa kohteessa Venä-
jän puolella oltiin kaksi päivää. 
Noista päivistä ensimmäinen kat-
seltiin ja koettiin varsin syvästi se, 
miltä näyttää ja tuntuu kaupun-
ki, jossa vuodesta 1944 lähtien ovat 
asuneet uudet valtiaat. Rakennuk-
sista suurin osa oli paikoillaan ja 
monet edelleen vanhassa käytös-
sään. Kieli, kulttuuri ja tapa elää 
ja olla olivat vain toisenlaista kuin 
meillä nyt. Asettuminen Sortava-
lan Seurahuoneelle yötä varten oli 
omanlaisensa haaste, jonka ryh-
mämme kohtasi kuitenkin varsin 
reippaasti.

Toisena päivänä Venäjällä oli 
sitten edessä matkan varsinainen 
kohde ja tarkoitus ja niinpä läh-
dettiin kantosiipialuksella van-
haan Valamoon. Olimme liikkeel-
lä reippaasti heti aamusta, mikä 
osoittautui oikein hyväksi asiaksi, 
koska seuraava vuoro kahta tun-

tia myöhemmin jäi toteutumatta 
kovan tuulen vuoksi. Sekin matka 
siis kirjautui elämysmatkan muis-
toihin, joskin vähän ravistelevana 
kokemuksena. 

Itse luostari oli hyvin vahva pu-
huttelu, joka toi koko ajan nähtä-
ville toisaalta ylenpalttisen paljon 
loistoa ja kauneutta ja niiden kaut-
ta uuden ja toisenlaisen mahdolli-
suuden kokea ja kuvata pyhyyttä. 
Rinnalla oli sitten selkeästi nähtä-
vissä vuosikymmenten mittaisen 
rappion jäljet. Valamon laulajien 
ryhmän tarjoama minikonsertti 
oli hieno ja mukanamme kulke-
neen oppaan ystävällisyys ja huo-
lenpito kiitettävää. Hän oli muuta-
massa vuodessa opetellut kielem-
me kauniisti.

Aikaa Valamolle oli kovin vä-
hän. Jäljellä oli vielä käynti Ylös-
nousemuksen Skiitassa ja sen nä-
keminen, miten parissa vuodessa 
uralilaisen miljonäärin lahjoitus-
ten turvin oli saatu tehtyä todella 
loistelias kokonaisuus ala- ja ylä-
saleineen.  Valtava ikonostaasi ja 
marmorilattia, jossa pienet kris-
tallikiteet kimmelsivät. Kaikki-
nensa kokemus oli meille häm-

mentävä luterilaisille, sillä olemme 
tottuneet siihen, että kimmellys ja 
loisto ovat pikemminkin markki-
navoimien temppeleissä kuin kir-
koissa.

Tätä kaikkea me palasimme 
mietiskelemään kotoiseen Ou-
luumme. Matka kokonaisuute-
naan oli vahva elämys myös siksi, 
että kokonainen bussillinen mei-
tä jo reippaaseen aikuisikään ehti-
neitä koki kaiken yhdessä sovussa 
ja ystävyydessä. Aina ei ollut tar-
jolla majoitusta tai ateriaa, jonka 
luokittelemiseen olisi tähtiä voi-
nut uhrata, mutta reipasta ja ilois-
ta mieltä riitti silti.

Matka täytti tarkoituksensa pa-
remmin kuin hyvin, koska se ker-
toi siitä miksi seurakunnan va-
paaehtoisista voi aivan yhtä hyvin 
käyttää nimeä lähimmäiset ja ys-
tävät. 

HARRi FAgERHOlM

Retken muisteluilta on torstaina 25. 
marraskuuta kello 18 Tuiran kirkon 
Suvantosalissa.

sunnuntaina 28.11. klo 12
Pyhän Andreaan kirkossa

Koko perheen tapahtuma, messu, lounas (5 € 
aikuiset, 2,5 € lapset, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi) ja 
ongintaa, askartelua ja tonttukoulu.

Lyhtytapahtuma Sotaveteraanikuoron 

Joulu-
konsertti

su 28.11. klo 16 
Oulujoen kirkossa

Kuoroa johtaa Mihkel  
Koldits, urut Rauno  

Rännäli, solisti Armas Ilvo. 
Puhe kirkkoherra Jouni 
Riipinen. Vapaa pääsy. 

Pe k ka H e l i n

Avoimet ovet 
Diakoniakeskuksessa

torstaina 18.11. klo 14–
16, Taka-Lyötyn katu 4, 
toinen kerros.  
Tervetuloa tutustumaan 
tiloihin ja toimintaan.

Kanttoreiden konsertti 
su 22.11. klo 16, Oulun tuomiokirkko. 

Pohjois-Pohjanmaan kanttorien 
60-vuotisjuhlakonsertti ja levynjulkistustilaisuus. 

Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoro Lauri Nurkkalan 
johdolla, urkurit Maija Tynkkynen ja Ismo Hintsala, 

sopraano Henna-Mari Sivula ja baritoni Raimo Paaso. 
Ohjelma 18 € sis. uuden levyn.
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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

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 sopimuksen mukaan
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9–16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Toimipaikat

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
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   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

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  
Kirkkokatu 5

Diakoniakeskus 
Diakoniatyön erityispalvelut: näkö-, kuulo- ja 
kehitysvammaistyö sekä päihde- ja kriminaalityö.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

18.–25.11.2010enot Oulussa 

Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Elias Aaron 
Viljami Kantola.
Karjasilta: Enia Maria Kar-
vonen, Elias Eetu Johannes 
Kärenaho, Odessa Katheri-
ne Kärnä, Markus Samuel 
Nissinen, Santeri Emil Kristi-
an Nurkkala, Jooa Erik Pan-
nula, Saana Tuulikki Päkkilä, 
Venni Aapeli Soranta, Anni 
Silvia Tahkola, Viljami Johan-
nes Tilus, Isla Maija Amanda 
Vääräniemi.
Tuira: Pinja Pauliina Haka-
nen, Valle Kasperi Hauta-
kangas, Frans Joonatan Hei-
nonen, Emre Erdal Juha-
ni Kaygusuz, Eemeli Juhani 
Keskitalo, Eino Ville Juhani 
Kurtelius, Jessica Aada Emi-
lia Lämsä, Iida Lyydi Maria 
Pelkonen, Aamos Johan Si-
meon Pitkänen, Luukas Ben-
jamin Tornberg, Niko Aatu 
Petteri Tuomaala, Aada Ka-
tariina Vaikkanen, Nea Jemi-
na Viinikka.
Oulujoki: Jooa Aukusti Ala-
nen, Sulo Emil Eskola, Eeli Ii-
sakki Holmi, Annakaisa Hon-
kanen, Noora Alisa Kanniala, 
Elli Pieta Pauliina Karppinen, 
Alvin Magnus Koistinaho, Ju-
lius Sisu Samuli Leipälä, An-
nika Emilia Littow, Luke Ju-
hani Maunu, Iina Emmi Oli-
via Partanen, Inka Martta 
Emilia Raetsaari.

Vihityt
Tuomiokirkko: Eero Aatos 
Vallström ja Aila Helena Er-
vasti.
Karjasilta: Jukka Henrikki 
Päkkilä ja Marita Elina Haa-
taja, Markku Olavi Veikko-
lainen ja Heli Johanna Ii-
nattiniemi, Tero Antti Juha-
ni Kokko ja Tiia Marja Katrii-
na Roininen, Tero Juho Wil-
helm Pääkkö ja Minna Evelii-
na Kubin, Timo Kustaa Aleni-
us ja Miia Johanna Herva, Ol-
li Markus Nissilä ja Anri Kat-
riina Turpeinen.

Kansanlaulukirkko

Lapsenpäivän kansanlaulukirkko 
lauantaina 20.11. klo 15 

Karjasillan kirkossa. 

Tervetuloa mummit, vaarit, kummit, lapset ja vanhemmat hiljentymään 
Taivaallisen Isämme edessä sekä laulamaan yhdessä tuttujen kansanlaulujen 

säveliin tehtyjä jumalanpalveluslauluja. Ynninpoikien miesäänten 
lauluryhmä ilahduttaa meitä laulullaan.

Kuolleet
Tuomiokirkko:  Alma Heikki-
nen 81, Eeva Liisa Rundström 
s. Pirilä 80.
Karjasilta: Joonas Hannu Ta-
pani Pussinen 22.
Tuira: Terttu Inkeri Minkki-
nen s. Jämsä 81, Timo Tapio 
Moilanen 54, Seppo August 
Pirnes 73.
Oulujoki: Kalle Aukusti Ho-
lappa 85, Sanni Männikkö s. 
Kiiveri 86, Marjatta Pohjo-
la 89. 
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eurakunnissa tapahtuu

Joka polvi notkistuu 
Kristuksen edessä

Kirkkovuosi päättyy 
ensi sunnuntaina, joka 
on tuomiosunnuntai. 
Pyysimme kahta pappia 
selittämään, mitä 
Raamattu opettaa 
tuomiopäivästä. 

Millainen on tuomiopäivä? 
Olavi Isokoski: Ilmestyskirjas-
sa tuomiopäivän kuvataan näin: 
Minä näin suuren valkean val-
taistuimen ja sen, joka sillä istuu. 
Hänen kasvojensa edestä pakeni-
vat maa ja taivas, eikä niistä jää-
nyt jälkeäkään. Näin myös kuol-
leet, suuret ja pienet, seisomassa 
valtaistuimen edessä. Kirjat avat-
tiin, avattiin myös elämän kirja, 
ja kuolleet tuomittiin sen perus-
teella, mitä kirjoihin oli merkit-
ty, kukin tekojensa mukaan. Me-
ri antoi kuolleensa, Kuolema ja 
Tuonela antoivat kuolleensa, ja 
kaikki heidät tuomittiin tekojen-
sa mukaan. Kuolema ja Tuonela 
heitettiin tuliseen järveen. Tämä 
on toinen kuolema: tulinen jär-
vi. Jokainen, jonka nimeä ei löy-
tynyt elämän kirjasta, heitettiin 
tuohon tuliseen järveen.

Ketä tuomiopäivä koskee?
Ari Savuoja: Jumala on pyhä ja 
me ihmiset olemme kaikki syn-
tisiä. Aivan jokainen on Juma-
lan edessä syyllinen, vaikka oli-
si kuinka hyvän elämän elänyt, 
koska Jumalalle kelpaa vain pa-
ras eli täysin puhdas ja tahraton. 
Viimeisellä tuomiolla siis kaik-
ki tuomitaan, mutta yllättävästi 
tuomion sisältöä ei määrääkään 
se, kuinka paljon tai vähän ku-
kin on tehnyt syntiä.

Mitä viimeisessä tuomiossa 
tapahtuu? 
AS: Jokainen ihminen saa vii-
mein kohdata itse Jumalan. Osa 
tuomituista saa vapauttavan tuo-
mion, vaikka heillekin kuuluisi 
langettava tuomio. Miksi? Sik-
si, että jako tuomiolla menee-
kin sen mukaan, ketkä ovat saa-
neet syntinsä anteeksi ja ketkä ei-
vät. Kaikki kastetut ja Kristuk-
sen sovitustyön turvin syntinsä 
anteeksi uskoneet saavat vapaut-
tavan tuomion. Vain he saavat 
kuulla viimeisellä tuomiolla sa-

Ari Savuoja, Yhteisten 
seurakuntapalvelujen vt. johtaja

nat: "Tulkaa tänne, te Isäni siu-
naamat. Te saatte nyt periä val-
takunnan, joka on ollut valmii-
na teitä varten maailman luomi-
sesta asti!"

Mitä muuta Raamattu ker-
too viimeisestä tuomiosta? 
OI: Kehottaisin lukemaan Matt. 
24 ja 25 luvut. Toinen syvällinen 
kohta on Joh. 5:22–29.

Milloin universaali tuomio-
päivä koittaa? 
OI: Jumalan valtakunnan evan-
keliumi julistetaan kaikkialle 

maailmaan, kaikille kansoille to-
distukseksi, ja sitten tulee loppu. 
Ajan tietää vain Jumala. Jeesus 
kehotti seuraamaan ajan merkke-
jä. Kunkin ihmisen kuolema on 
hänen henkilökohtainen maail-
manloppunsa.

Millainen Kristus on kunin-
kaana? 
AS: Herramme Kristus hallit-
see modernin kuninkaan tyy-
liin alaisiaan kuunnellen ja hei-
dän parastaan ajatellen. Hän on 
lempeä ja kärsivällinen. "Minä 
olen tie, totuus ja elämä. Ei ku-

kaan pääse Isän luo muuten kuin 
minun kauttani."

Miten kristitty voi valmis-
tautua tuomiopäivään? 
AS: Parasta valmistautumista on 
valvoa hengellisesti. Tuomiopäi-
vä tulee kuin varas: ei yhtä in-
hottavasti vaan yhtä arvaamat-
tomasti. 

Mitä on valvominen? 
AS: Sitä, että annan Jumalan hoi-
taa ja palvella itsenäni. Jumalan-
palveluksessa nimenomaan Ju-
mala palvelee meitä sanalla ja 
ehtoollisella. Sanaa voi lukea yk-
sinkin tai yhdessä toisten kans-
sa vaikkapa raamattupiirissä. 
Rukous on ihmisen puhetta Ju-
malalle ja myös siinä Jumala voi 
puhutella meitä sanansa kautta. 
Hän tahtoo muistuttaa meitä se-
kä pyhästä hyvästä tahdostaan 
että ennen kaikkea armostaan ja 
rakkaudestaan Jeesuksessa Kris-
tuksessa. Jos kieltäydyn tästä ar-
mohoidosta, alkaa kunto heike-
tä. Ennen pitkää kunto saattaa 
heiketä niin, että saatan nukah-
taa matkan varrelle. Me emme 
voi itse pitää itseämme kunnossa 
- sen sijaan voimme kyllä kieltäy-
tyä kuntohoidosta. Siinä on mei-
dän osuutemme ja vastuumme.

Mitä tapahtuu tuomiopäi-
vän jälkeen? 
OI: Taivaassa ollaan niin kuin 
enkelit. Näemme Kristuksessa 
poisnukkuneet rakkaamme. Hel-
vetin vaivasta Jeesus kertoo rik-
kaan miehen kohtalona.

TYTTi PÄÄKKÖNEN

Olavi Isokoski, Ylikiimingin 
seurakuntapiirin vt. piirikappalainen

w w w.sxc . hu
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lä su 21.11. alkaen klo 12 ju-
malanpalveluksella Kuiva-
niemen kirkossa. Sen jäl-
keen ruokailu ja ohjelmalli-
nen tilaisuus seurakuntako-
dissa. Helena Seppänen p. 
040 5819 316. 
Haukiputaan kuorojen yh-
teinen joulukonsertti ke 
1.12. klo 19 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa. Mu-
kana Viihdepiikkarit, Hauki-
putaan kirkon kamarikuo-
ro, Haukiputaan mieskuoro, 
Perjantaikuoro ja Seniori-
kuoro. Liput 5 / 10 €, ennak-
koon kirkkoherranvirastosta 
ja tuntia ennen konserttia 
ovelta. Tuotto vähävaraisille 
haukiputaalaisille perheille.
Iin rovastikunnan yhteis-
vastuukoulutus to 2.12. Kii-
mingissä. Ilm. 26.11. mennes-
sä diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 tai Helena Seppäselle p. 
040 5819 316.
Missiokerho perjantaisin klo 
15 Puttaan Tuvassa. Alakou-
luikäisten raamattu- ja lähe-
tyskerhossa askartelua, leik-
kiä, Raamattuun ja lähetys-
työhön tutustumista.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkokatu 10 C. Tule 
kahvittelemaan, seurustele-
maan, tekemään käsitöitä. 
Voit lukea ja lainata lehtiä ja 
kirjoja. Tuvan kävelijät tors-
taisin klo 12, tule mukaan 
lenkkeilemään.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: Raamattuluokka to 

eurakunnissa tapahtuu 18.–25.11.2010

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

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Virasto avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14. 



yhteystiedot: 
Virasto 387 172
kirkkoherra 
045 2369 094
talouspäällikkö  
045 6306 082
kerhohuone 387 512 
kirkko 387 336 
srk-talo 387 396
suntio 045 6306 081 

Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 

Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.



Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra  
040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Kirkkokuoro to 18.11. ja 
25.11. klo 18.30.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 21.11. klo 17 Liisa ja 
Jaakko Holmilla, Vesanpol-
ku 9. Erkki Vähäsöyrinki.
Eläkeliitto ti 23.11. klo 11 
srk-salissa.
Päiväpiiri ke 24.11. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 25.11. klo 
10 srk-salissa ja kerhohuo-
neessa.
Kastettu: Sini Annikki Paa-
so.

Päiväkerhot: Toimivat nor-
maalisti.
Kokkikerho: Ryhmät A ja B 
vuoroviikoin. To 18.11. klo 
14 ryhmä A. Ryhmä C ko-
koontuu joka toinen tiistai 
klo 12.30, seuraava kerho-
kerta ti 30.11. klo 12.30.
Kuoro harjoittelee keski-
viikkoisin srk-talolla klo 
18.30.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talolla.
Hartaushetki ke 24.11. klo 
14 Lumilyhdyssä. 
Lähetysiltapäivä to 25.11. 
klo 15 srk-talolla. 
ystävyydentalo joka toi-
nen perjantai srk-talolla 
klo 10. Seuraava kerta on 
pe 26.11.
Diakonia: Naisten askarte-
luilta ma 22.11. klo 18 srk-

talolla. Askartelemme lasi-
helmistä kauniita lumihiuta-
leita, Marjolla malli nähtä-
villä. Hinta 3 € sis.4 lumihiu-
taletta. Toivon myös saava-
ni tarvikkeet huopaenkeliä 
varten, jotta voisimme tehdä 
myös sellaisen, malli ja hinta 
Marjolta. Ilmoittaudu Mar-
jolle p. 045 6381 973. Syksyn 
EU-ruokajako la 20.11. klo 
10–11 nuorisoseuralla. Jaka-
misesta huolehtii MLL:n Lu-
mijoen yhdistys ja siksi apu 
onkin suunnattu erityisesti 
lapsiperheille. 
Partio: Metsähanhet to 
18.11. klo 18 Naskun laavulla. 
Adventtileiri 4.–6.-luokkalai-
sille Siikajoen vanhassa pap-
pilassa. Leiri alkaa pe 3.12. 
klo 20 ja päättyy su 5.12. klo 
12. Leiriohjelmassa mm. mu-
siikkia, pelejä, raamattuhet-

kiä, hauskanpitoa, lököt-
telyä ja hyvää ruokaa. Mu-
kaan normaali leirivarustus: 
makuupussi, lakana, oma 
tyyny on luksuksta, pyyhelii-
na, taskulamppu ja Raamat-
tu. Hinta 20 €, sisarale 50 %. 
Lähtö M-marketilta pe klo 
19.30. Vähintään 8.-luokka-
laisia tarvittaisiin isosiksi! Il-
moittaudu ma 29.11. men-
nessä Sinikka Härköselle p. 
044 5037 080 tai sinikka.har-
konen@lumijoki.fi.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka pe 19.11. klo 19 5.–6.-
lk Nikula 7.–8.-lk A&A Aspe-
gren ja nuortenilta Takku-
la. Pyhäkoulu su 21.11. klo 12  
I Pernu II A&J Anttila III K&V 
Lahdenperä ja seurat klo 16 
Lumilyhdyssä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke 17–18,30 ja ti, 
to klo 17.30–19.

Seurakuntakerho to 18.11. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. 
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 18.11. klo 13 Martinnie-
men srk-kodissa, mukana Ja-
ri Flink. 
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 
Pyhäkoulun opettajana Ul-
la Nyyssönen, p. 0400 766 
603. Pyhäkoulu on tarkoi-
tettu lapsille. Pienet lapset 
ovat tervetulleita saattajan 
kanssa.
4-vuotissynttärit su 21.11. 
klo 13 srk-keskuksessa. Synt-
tärit on tarkoitettu joulu-
kuun loppuun mennessä 4 
vuotta täyttäville. 
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
22.11. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla.
Lähetyksen käsityöpiiri ti 
23.11. klo 13 Puttaan Tuvassa.
Raamattupiiri ke 24.11. klo 
18 Puttaan Tuvassa (Joh. 9).
Rukouspiiri to 25.11. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
Omaishoitajien leiripäivä ti 
30.11. klo 10–15 Isonniemen 
leirikeskuksessa. Ohjelmas-
sa mukavaa yhdessäoloa, 
ulkoilua, ruokailu ja kahvit. 
Ilm. pe 26.11. mennessä dia-
koniatoimistoon p. 08 5472 
636 perjantaisin klo 9–11 tai 
Helena Seppäselle p. 040 
5819316. Kuljetus järjeste-
tään tarpeen mukaan.
Rantapohjan alueen seu-
rakuntien omaishoitajien 
kirkkopyhä Kuivaniemel-

18.11. klo 18.30 ry:llä. Ou-
lun ry:n myyjäiset la 20.11. 
srk-keskuksessa. Pyhäkou-
lut su 21.11. klo 12 R. Paa-
solla, V. Koukkarilla, Lukal-
la ja L. Päkkilällä. Seurat rsu 
21.11. klo 17 ry:llä. Sisarilta ti 
23.11. klo 18.30 Sirpa ja Tuo-
mas Holmalla, aiheena erilai-
suus. Kello: Raamattuluokka 
(isot) pe 19.11. klo 17.30 Lei-
nosella. Ompeluseurat pe 
19.11. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulu su 21.11. klo 12 Vester-
bergillä ja Kristolla. Ranta-
pohjan alueen nuorisopäi-
vä su 21.11. klo 13 ry:llä. Päi-
väkerho ma 22.11. klo 17.30 
ry:llä. Jokikylä: Kodinilta pe 
19.11. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut su 21.11. klo 12 Asema 
e Risto Salin, Asema p Tero 

Hanhisuanto, Keskikylä Sep-
po Rehu, Vänttilänperä Rei-
ma Niemelä, Taipaleenkylä 
Pauli Saarijärvi. Lauluseurat 
su 21.11. klo 16 ry:llä. Päivä-
kerhot tiistaisin ja keskiviik-
koisin klo 17.30 ry:llä.
Kastettu: Melina Aleksan-
dra Huttunen, Joose Samuel 
Parkkinen, Eemil Topias Tis-
sari, Sofie Maria Tasala, San-
ni Säde Marianna Savilaakso, 
Ville Artturi Kummala, Mil-
ja Karoliina Raistakka, Mat-
ti Eemeli Malmihuhta.
Kuolleet: Yrjö Adolf Soro-
nen 93, Heikki Aukusti Heik-
kilä 84, Pentti Antero Laitila 
80, Seija Maria Kaarina Krop-
su 59, Janne Mikael Kortet-
järvi 24.

Perheen päivä 
adventtisunnuntaina 28.11.

Kellon seurakuntakodilla, Kylätie 8

Kello 14 ruokailu
Lihapullia, perunamuusia ja lisukkeita. Maksuton.

Lapsille ohjelmaa lastenohjaajien Outin, Kristiinan 
ja Helin seurassa. Kaiken ikäisille aikuisille, paris-
kuntina ja itsekseen tuleville Parisuhteen palikoiden 
esittelyä, Johanna Kerola. 

Kello 16 sanajumalanpalvelus, mukana pappi Sa-
mi Puolitaival ja kanttori. Laulamme yhdessä Hoo-
siannaa.

Ilmoittautuminen ma 22.11. mennessä ruokailun ja 
lasten ohjelman järjestämisen vuoksi outi.palokan-
gas@evl.fi tai p. 040 547 1472.

Lämpimästi tervetuloa kauempaakin!

Radio-
lähetys-
pyhä 
sunnuntaina 21.11. 
Haukiputaan seurakunnassa

Vieraana on Sanansaattajat ry:n 
kotimaantyönjohtaja, pastori Marko Pihlajamaa. 
Hän saarnaa kirkossa kello 10 alkavassa messussa. 
Messun jälkeen on kirkkokahvit radiolähetystyön 
hyväksi ja lähetystilaisuus srk-keskuksessa. 
Pihlajamaa puhuu aiheesta Muslimit ja 
medialähetystyö. 

Liikuntasalin 
perhevuoro 

pe 19.11. 
klo 10–11.
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

VAPAA
PÄÄSY!

Wanhan Ajan Joulu
Pappilantie 6

Vanhassa Limingassa, Pappilan pihapiirissä
LAUANTAINA 27.11. klo 10-15
Joulupukki saapuu klo 11

Kivaa ohjelmaa koko perheelle!

Paljon myyjiä, käteismaksu     www.liminka.fi/tapahtumakalenteri

Kirkkoherranvirasto 
ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17.

Virasto on avoinna pe 
19.11. klo 9–11. 
Tarvittaessa päivystä-
vään pappiin saa yhtey-
den p. 040 7054 833.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Päivystävä pappi tavatta-
vissa perjantaisin klo 13–16 
Zeppelinin kappelissa.
Kutsumme pariskuntia 
suunnittelemaan seurakun-
nan omaa parisuhdetyötä 
to 18.11. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksen pienryh-
mähuoneeseen. Lisätietoja 
Timo Juntuselta p. 040 7054 
833 tai Saija Kivelältä p. 040 
7790 375.
Naisten piiri to 18.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Tule 
kutomaan nuttuja etiopia-
laiseen ”äitiyspakkaukseen” 
tai tekemään käsitöitä lähe-
tystyön myyjäisiin. Ota omat 
puikot mukaan, lankana Nal-
le ja 7 veljestä.
Että jaksaisin ensi viikkoon 
-iltaa ei ole su 21.11.
Perhekerhot: Ti, ke klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja pe klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa perhepäivähoitajille ja 

heidän hoitolapsilleen. Ke ja 
to klo 9.30–11 Vanhassa pap-
pilassa, Ke klo 9.30–11 Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
Diakonian palveluryhmän 
suunnittelupalaveri ti 23.11. 
klo 13 Kirkonkylän srk-kodin 
kokoushuoneessa. Suunnit-
telemme adventtitapahtu-
maa ja vuodeosaston joulu-
juhlaa. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 24.11. Seurakun-
tapiiri to 25.11. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Vieraana 
on kotipalveluohjaaja Hele-
na Lehtosaari.
Oma Hetki -ryhmän ja päi-
väpiirin retki Tuiraan elä-
keläisten kerhon vieraak-
si to 25.11. Retken hinta 5 
€. Lähtö kirkonkylän srk-ko-
dilta klo 12.15 ja Kokkokan-
kaan seurakuntakekuskes-
ta klo 12.30. Ilmoittautumi-
set 22.11. mennessä Sirkku 
Määttä p. 040 7790 368. 
Kirkkokuoro ke 24.11. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 25.11. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to 25.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Konservatorion oppilaiden 
syyskonsertti to 25.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Vuoden 2011 yhteisvastuu-
keräyksen koulutustilai-

suus Muhoksella pe 26.11. 
klo 11–15. Päivään ovat ter-
vetulleita kaikki yv-keräyk-
sen vastuunkantajat; vapaa-
ehtoiset ja työntekijät. Il-
moittautuminen ja lisätieto-
ja diakonissa Sirkku Määttä 
p. 040 7790368 tai diakonis-
sa Leena Hintsala p. 040 
7790365.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille torstaisin klo 
15.30–16.15 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa ja perjantai-
sin klo 15–16 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Kurikkatie 3.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joilla on 
päivisin aikaa.
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. Kirppis on kiin-
ni la 20.11. koulutuspäivän 
vuoksi.

Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkikerho 1.–3.-luokkalai-
sille ma klo 17–18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Pe-
likerho 1.–6.-lk ti klo 16–17 
Nuorisoseurantalolla. Tans-
sikerho 1.–3.-lk. ti klo 17–18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. Kokkikerho 4.–6.-lk. 
ke klo 17–19 Vanhassa pappi-
lassa. Kokkikerho 4.–6.-lk. ke 
klo 18–19.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Liikunta- ja 
pelikerho 1.–6.-lk. ke klo 17–
18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Pienoismallikerho 
4.–6.-lk. ke klo 17–18 Keskus-
tan seurakuntatalossa. As-
kartelukerho 1.–6.-lk. to klo 
17–18 Keskustan seurakunta-
talon päiväkerhotilassa. As-
kartelukerho 1.–4.-lk. to klo 
17–18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Draamakerho 1.–7.-
lk. to klo 16.30–18 Vanhassa 
pappilassa. Gospelkerho 4.–
6.-lk. pe klo 17.30–18.30 Van-
hassa pappilassa.
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-

sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 18.11. klo 
19 Itäpuoli: Pirjo ja Teuvo 
Heikkinen, Sinipyrstöntie 7. 
Raamattuluokat pe 19.11. 
klo 18 pienemmät: Pulkki-
nen P, Pulkkisentie 15. Isom-
mat: Kesti, Pulkkisentie 11. 
Nuorten järjestämä iltapala 
pe 19.11. klo 19 ry:llä. Pyhä-
koulut: su 21.11. klo 12 Kok-
kokangas: Leinonen, Vesi-
haudantie 10. Keskusta-Olli-
la: Haho, Jannenkuja 9. San-
tamäki: Käkelä, Niittyran-
nantie 142. Paituri: Pulkki-
nen, Eeronpolku. Seurat su 
21.11. klo 16 ry:llä. Sisarilta 

Sanan ja rukouksen ilta 
lauantaina 20.11. klo 17 

Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Mukana kirjailija Anna-Liisa Valtavaara. 

Lämpimästi tervetuloa!

ke 24.11. klo 18.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.11. klo 19 
Hanna ja Jari-Pekka Kokko-
sella, Riikosentie 32. Seura-
kuntapäivä, alustus su 21.11. 
klo 13, klo 18 iltamessu Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kastetut: Martta Unelma 
Annikki Vilen, Iita Anna Ma-
riia Tikkanen, Kasper On-
ni Matias Kulin, Eemin Adiel 
Asikainen, Elli Maria Kontti-
nen, Iris Isabella Tikkanen, 
Rasmus Noah Nicolas Kemp-
painen.
Vihityt: Jari-Pekka Juhani 
Tikkanen ja Suvi Anna Hele-
na Karjalainen. Juho Kaler-
vo Nättinen ja Marja Elisa Ol-
likainen.
Kuollut: Ritva Anneli Halttu-
nen s. Haapakoski 62.

Hartaus to 18.11.  klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Niittypirtin kerho ma 22.11. 
klo 13 Vanhusten palveluta-
lolla. Mukana Sinikka ja Pirk-
ko. Kahvitarjoilu.
Hyvän mielen päiväkahvit ti 
23.11. klo 12 pappilan piha-
piirin vintillä. Mukana psyko-
logi Antti Korhonen.
Seurakuntakerho ke 24.11. 
klo 12  eläkeläisille pappilan 
salissa.  Mukana Leena Lep-
päluoto.
Tupoksen olohuone ke 
24.11. klo 13–15 Vanamon 
yläkerrassa. Vapaata keskus-
telua ja yhdessäoloa.
Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
24.11. klo 18 kirkossa. Täh-
det to 18.11. ja 25.11. klo 16 
srk-talolla. 
Diakoniatoimistojen ajan-
varaus keskustelulle vas-
taanotolla tai kotikäynnil-
lä: Tupos / Vanamo Marja-
Liisa Hautamäki, p. 044 7521 

227 tai Nita Nahkala, p. 044 
7521 240. Kirkonkylä / seura-
kuntatalo Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.
Nuoret: Nuorten lähetys-
vintti ke 24.11. klo 17–18.30 
Lähetysvintillä.
Nuortenilta to 25.11. klo 18–
20 Nuorisonurkassa.
Perhekerhot ti 23.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 24.11. 
klo 9.30–11 Vanamossa. Mo-
lemmissa mukana proviiso-
ri Saila Toukomies Limingan 
apteekista kertomassa mm. 
sairaan kotihoidosta.
Lähetys: Aikuisten lähetys-
vintti ma 22.11. klo 12–14 Lä-
hetysvintillä. 
Partio: Make päivystää pe 
19.11. partiotoimistossa klo 
14–16. Halkotalkoot la 20.11. 
partiokämpällä.  Ilmoita tu-
lostasi ryhmänjohtajalle, jo-
ka ilmoittaa osastonjohtajal-
le. Kirkkopalvelussa su 21.11. 
Vadelmat. Mafeking 3 ke 

24.11. klo 18–20 Kotikololla. 
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 19.11 klo 18.30 Anu ja 
Juhani Saartoalalla sekä Lee-
na ja Pertti Pennasella. Mies-
tenilta la 20.11. Pyhäkoulut 
su 21.11. klo 11.30 ja seurat 
klo 14 Niittypirin palveluta-
lolla sekä seurat klo 17 ja klo 

Cross Stitch -illanvietto 
kaikenikäisille 
perjantaina 19.11. klo 18 Vanamossa

Aiheena "profeetallisuus seurakunnassa". 
Mika Martinmäki alustaa, ylistystä johtaa 
Natuset. Lapsille vauhdikasta ohjelmaa 
Vanamon salissa Maria Vuorman johdolla. 
Lopuksi iltapalaa. 

OMAISHOITAJAT!

Omaishoitajat (myös omaishoitotuen ulkopuolella 
olevat) osallistuvat 23.11.klo 13–14.30 Tyrnävällä 
psykogeriatri Pirkko Hiltusen luentoon Sairaudet, 
ikääntyminen ja seksuaalisuus. Lähtö klo 12.30 
seurakuntatalolta. Ilmoittautuminen 22.11. klo 10 
mennessä Sinikalle p. 044 7521 226. 

18.30 ry:llä.
Kastettu:  Siiri Wilhelmiina 
Eilola, Hiski Hermanni Komu, 
Sofia Anni Elisabeth Lahti-
nen, Arvi Aukusti Kurikka, 
Lari Daniel Pekkarinen.
Kuollut: Aili Elisabet Kaar-
teenaho e. Härmä 83.
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Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 18.–25.11.2010

sunnuntaina 28.11. 
klo 13 – 14.30 seurakuntatalolla

Tarjoamme: 

Kermainen possupata
perunat
Tuoresalaatti
Hilkan Sienisalaatti
Porkkana-ananasraaste
Punajuuriraaste
Leivät, ruokajuomat
Mansikka-puolukkavaahto
Arvonta!

Aikuiset  8 €
Lapset  4 €  (4 – 15v.)

Tervetuloa!

Adventtilounas

ANTTI TUISKU
AKUSTINEN JOULUKONSERTTI

Torstaina 2.12. klo 18
Muhoksen kirkossa

Liput 5 €

Lippujen ennakkomyynti
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen 

kirjastokahvilasta!
Lippuja on varattu yhteensä 500 kpl ja myydään myös 

kirkon ovelta, mikäli niitä on vielä jäljellä.
Tiedustelut 08 5587 0417 tai 0400 893 250

Muhoksen seurakunnan perhetyö
Muhoksen kunnan nuorisotoimi

   NUORTEN JOULUJUHLA 17.12.2010 
   (VANHAT JA UUDET ISOSET, KERHONOHJAAJAT…) 
    

Tervetuloa viettämään tunnelmallista joulujuhlaa 
Umpimähkään 17.12. klo 18-23. 
 

Linja-auto lähtee Repun pihalta klo 17.30 ja paluukyyti 
saapuu samaan paikkaan klo 23.30. 
 

Illan ohjelmassa on mm.  
- hiljentyminen joulunsanoman äärelle 
- joulusauna 
- jouluruokailu 
- pientä ohjelmaa (voit miettiä itsekin ohjelmaa iltaa 

varten)  
 

     Ruokailua ja kyyditystä varten ilmoittautumi-
     nen pe 3.12.2010 mennessä nettisivujen ilmoittau- 
     tumislinkin kautta www.oulunsalonseurakunta.fi 
 
         

Nuorisotyön tiimi 

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

ke 14–17
pe 10–13

Tikkutäkkilaulujen ilta pe 
19.11. klo 18.30 Murajalla, 
Ruiskuja 3.
Pyhäkoulu su 21.11. klo 12 
Repussa ja Salonpäässä.
Kyläkamarin Teematiistai ti 
23.11. klo 12 Kyläkamarilla. 
Jouluista askartelua.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
24.11. klo 12.
Hartaus ke 24.11. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 25.11. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Riitta Markus-Wikstedt. Ar-
kilounas.
Hartaus to 25.11. klo 11.30 
Teppolassa, Tuomo Kangas.
Hartaus to 25.11. klo 13. 
Kempeleen vuodeosastolla, 
Minna Salmi.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille ke  klo 
9–10.30 toimitalolla.
Herännäisseurat su 21.11. 

klo 18.30 Maarit ja Ekku Les-
kelällä, Metsokuja 3, Oulun-
salo.
Salonpään ry: Seurat su 
21.11. klo 16 ry:llä Pekka Leh-
to, Lauri Karhumaa. Aikuis-
ten ilta la 27.11. klo 18.30 
ry:llä.
Kirkonkylän ry: Raamattu-
luokat su 21.11. klo 12 raa-
mattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Keski-
kylä ry, Karhuoja; Ismo Autio 
klo 16 seurat ry, Mauno Ku-
runlahti, Markku Seppänen.
Varttuneitten kerho ke 
24.11. klo 12 ry:llä. Oulun 
seurat la 27.11. klo 19 ry:llä, 
Pekka Kinnunen. Raamattu-
luokat su 28.11. klo 12, raa-
mattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Kes-
kikylä ry, Karhuoja;  Tuomo 
Kangas, radiointiseurat klo 
17 ry, Pekka Hintikka, Pekka 
Kinnunen.
Kastettu:  Peetu Eemeli 
Esanpoika Haapalainen.

Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n 

sääntömääräinen 
kokous

lauantaina 20.11. klo 13 
Toimintakeskuksessa 

Vehnäkujalla.

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 18.11. klo 11 kappelis-
sa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 18.11. klo 14 Vi-
re kodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetysilta to 18.11. Aaro ja 
Martti Similällä, Mäntyran-
nantie 76, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen pe 
19.11. klo 13 päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen.
Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille su 21.11. klo 11.30–
12.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa. 
Naistenpiiri su 21.11. klo 15 
Mirkku Kesäniemellä, Ähky-
läntie 28. Sisustuspuoti Val-
leys esittelee uusia ideoita, 
tunnelmaa juhliin sekä yksi-
löllisiä joulukoristeita ja -lah-
joja.
Hartaus ja ehtoollinen ma 
22.11. klo 13 päiväkeskukses-
sa, Jouni Heikkinen. 
Aikuisten raamattupiiri ti 
23.11. klo 16.30 seurakunta-
talon kappelihuoneessa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Keskipäivänkerho ke 24.11. 
klo 11.30 srk-talossa, Ossi Ka-
java laulattaa adventin ajan 
lauluja.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
24.11. klo 14 Koivu- ja Täh-
ti-kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
24.11. klo 15 Rantakodissa, 
Simo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 24.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-

neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Lähetys: Su 28.11. järjestet-
tävän lähetyslounaan yhtey-
dessä pidettäviin arpajaisiin 
otetaan vastaan voittolah-
joituksia. Voit tuoda lahjasi 
seurakuntatalolle tai kirkko-
herranvirastoon.
Diakonia: avustusasiois-
sa pyydetään ottamaan yh-
teyttä diakoniatyöntekijöi-
hin 14.12. mennessä, jotta 
avustusasiat pystytään käsit-
telemään ennen joulua. Dia-
koniatoimiston puhelinpäi-
vystysajat tiistaisin ja tors-
taisin klo 9–10 p. 533 2862. 
Kuorot: ke 24.11. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro seurakuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Py-
häkoulu kaikenikäisille lap-
sille su 21.11. klo 11.30–12.30 
seurakuntatalon alakerrassa.
Nuoret: Koulupastoripäivys-
tys to 18.11. ja to 25.11. klo 
11–12.15 yläkoululla ja luki-
olla. Nuorten jouluinen ilta-
kirkko pe 26.11. klo 18 kirkos-
sa. Tarkemmat tiedot seuraa-
vassa lehdessä. Nuorisotyön-
ohjaajat Rainer Väänänen p. 
040 5851 057 ja Tuula Väänä-
nen p. 040 5246 534. 
Rippikoulut: Kesä II -rippi-
koulun teemallinen nuor-

tenilta pe 26.11. klo 18 kir-
kossa, iltakirkon yhteydessä. 
Oppitunnit la 27.11. klo 10–
14 Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 18.11. Reija ja 

Timo Kaarlejärvellä, Mu-
hosperäntie 234. Raamattu-
luokka 7.–8.-lk la 20.11. klo 
19 Hilkka ja Kullervo Riekillä. 
Pyhäkoulut su 21.11. klo 12: 
kirkonkylä Toppinen, Antti-
la M. ja P. Lehtola, Korivaara 
Ylimartimo, Pälli A. Taskila, 
Suokylä Kaarlejärvi. Seurat 
su 21.11. klo 17  ry:llä. Päivä-

kerhot ma 22.11. klo 17.30 ja 
18.30 ry:llä. Lauluseurakerho 
ti 23.11. klo 13 Kämäräisellä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 7.–8.-
lk la 20.11. klo 19 Riekillä, 
Takatalontie 15. Pyhäkoulut 
su 21.11. klo 12: Hyrkki Par-
viainen, Käpykankaantie 80, 
Laitasaari Hintsala, Päivärin-

teentie 229, Huovila Pöyk-
kö, Ketolanojantie 788. Seu-
rat su 21.11. klo 17 ry:llä. Päi-
väkerho ti 23.11. klo 17.30  
ry:llä. 
Kastettu: Samuel Martti Ka-
levi Kivelä.
Kuollut: Eila Eliina Kangas-
Korhonen s. Kärsämä 82.
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Adventtivesper su 28.11. 
klo19 Rantsilan kirkossa.
Kuorolaiset: Adventtivespe-
rin harjoitukset to 25.11. klo 
19 Rantsilan kirkossa.

KESTILÄ
Ompeluseurat pe 19.11. klo 
19 ry:llä.
Rippikoulukaruselli la 20.11. 
klo 9–14 srk-kodissa. 
Seurat su 21.11. klo 19 Kesti-
län ry:llä, Jouko Tölli.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 23.11. klo 11 
Leppiniemessä Kaarina ja 
Kalevi Niirasella.
Mäläskänkylän diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 24.11. klo 13 Pihlajistossa. 
Nuortenilta ke 24.11. klo 17 
kerhokodissa. 
Seurakuntakerho pe 26.11. 
klo 10 kerhokodissa. 
Kirkon käyttöönottojuh-
la su 28.11. Messu klo 10 kir-
kossa. Lähetyslounas ja juh-
lat srk-kodissa. 
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 15, per-
hekerho ke 24.11. klo 10 ker-
hokodissa. 
Kastettu: Hannes Eemeli 
Nauha.

PIIPPOLA
Siikalatvan seurakunnan 
omaishoitajien kirkkopyhä 
su 21.11. Messu klo 10 kirkos-
sa. Ruokailu ja ohjelmaa seu-
rakuntakodissa.  

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 21.11. klo 15 srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti 23.11. 
klo 12 Väinölässä.
Adventtimyyjäiset la 27.11. 
klo 13–15 srk-kodissa lähe-
tystyön hyväksi. 
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerho ti klo 
16 srk-kodissa. 

PULKKILA
Diakoniamyyjäisten tuotto 
oli 631 euroa. Lämmin kiitos 
talkoolaisille, lahjoittajille ja 
ostajille!
Hartaus pe 19.11. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 19.11. 
klo 19 ry:llä. 
Seurat su 21.11. klo 14 ry:llä, 
Eero Hosionaho ja Olavi Ho-
sionaho. 
Ehtoollishartaus su 21.11. 
klo 15 vuodeosastolla. 
Seurakuntakerho ke 24.11. 
klo 12 srk-kodissa. 
Kirkkokuoro ke 24.11. klo 
13.30 srk-kodissa.

Joulumyyjäiset pe 26.11. 
klo 17–19 ry:llä. Myytävänä 
joululeivonnaisia, lanttu- ja 
porkkanalaatikoita. Arvon-
taa. Kahvitarjoilu. 
Kerhot: Perhekerho ma 
29.11. klo 10, varhaisnuor-
tenkerho to klo 16, päiväker-
ho pe klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 
Kastettu: Eemeli Antti En-
sio Arola.

PyHÄNTÄ
Virsihetki to 18.11. klo 10 
Nestorissa.
Lauluseurat pe 19.11. klo 
18.30 Riitta ja Mikko Huh-
talalla. 
Rippikoulukaruselli la 20.11. 
klo 9–14 srk-talossa. 
Nuorten keskusteluilta la 
20.11. klo 19 ry:llä. 
Seurakuntakerho ke 24.11. 
klo 12 srk-talossa. 
Joulunavaus pe 26.11. klo 18 
Iisakin torilla. 
Perinteiset järjestömyyjäi-
set la 27.11. klo 9–12 srk-ta-
lossa.  Pöytävaraukset p. 040 
508 4862 Enna Junno. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa. 
Kerhot: Päiväkerho pe klo 10 
srk:talon kerhotilassa ja ke 
klo 13 Tavastkengän koulul-
la. Puuhakerho to klo 12.15 
alakoululla. Varkkarikerho 
to klo 14.30 kerhotilassa. 
Perhekerho ti 23.11. klo 10 

kerhotilassa. 
Kastettu: Lumia Valonia Sy-
dänmetsä.
Kuollut: Mirjam Pennanen s. 
Hietalahti 91.

RANTSILA
Projektikuoro to 18.11. klo 
18.30 srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 19.11. klo 
19 ry:llä.
Ompeluseurat pe 19.11. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntapäivät su 21.11. 
klo 13 ry:llä.
Rippikoulua la 27.11. klo 
9–14 srk-talossa. 
Jouluaskartelu- ja kirppisil-
ta to 2.12. klo 16–20 srk-ta-
lossa. Askartelutarvikkeista 
pieni maksu. Kirppispöytä-
paikkojen varaus Eeva-Liisa 
Kekkonen p. 020 7109 733.
Veteraanikuoro ke klo 11 
srk-talossa. 
Lapsikuoro Stellat ke klo 15 
srk-talossa ja pe klo 13 Ho-
vin koululla. 
Kerhot: Pallerokerho ma klo 
10 sekä tyttökerho ma klo 
13.15 ja klo 15.30 Nuppulas-
sa. Varhaisnuorten kerhot ti 
klo 14.30 Mankilan koululla 
ja ke klo 15.30 Hovin koululla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla. 
Kastettu: Mariel Eva Kristii-
na Kangas ja Petrus Benja-
min Kallio.

SIIKALATVAN 
SEURAKUNNAN 
OMAISHOITAJIEN
KIRKKOPyHÄ

Sunnuntaina 21.11. Piip-
polassa. Messu klo 10 
Piippolan kirkossa. Ruo-
kailu ja ohjelmaa seura-
kuntakodissa.

JOULUINEN NUORTEN 
KAUPUNKIREISSU OULUUN 

3.–4.12.2010

Lähtö Pyhännältä 3.12. klo 15. Tutustumme Tuomio-
kapituliin, herkuttelemme Raxissa ja yövymme hotelli 
Turistissa. Sivistymme seiminäyttelyissä ja tiernapoi-
kia kuunnellen. Tutustumme oululaisiin nuoriin. Sijoi-
tamme varojamme viisaasti shoppaillen, kenties Kär-
pien puolesta jännittäen. Palailemme 4.12. iltasella.

Hinta 15 €, sis. matkat, majoitus, perjantain ruokai-
lu, lauantain aamiainen. Alle 18-v. huoltajan kirjalli-
sella luvalla.

Ilmoittautumiset 19.11. mennessä sirkku.palola@evl.fi 
tai p. 020 719 877.

JOULULEVyN 
JULKISTAMISKONSERTTI

lauantaina 20.11. klo 19 
Rantsilan kirkossa 

lapsikuoro Stellat
Reeta Jäntti piano/urut
Sanni Koskela sello
Salla Koskela viulu
Unto Määttä käsikellot
Sulo Räinä saha
Arja Leinonen kuoronjohto
Merja Jyrkkä puhe

Rantsilan lapsikuoro Stellat äänitti keväällä joulukort-
tilevyn, joka nyt julkaistaan. Levyllä on 9 jouluista lau-
lua säestettynä pianolla, uruilla, käsikelloilla sekä viu-
lulla ja sellolla. 

Nuttujen neulomisilta to 
18.11. klo 17 srk-talon takka-
huoneessa.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri su 21.11. Osallistumme klo 
12 messuun Temmeksen kir-
kossa, jonka jälkeen siirrym-
me seurakuntatalolle kirkko-
kahville ja pohtimaan päivän 
tekstien sanomaa. Mukana 
rovasti Jouko Lauriala.
Seurakuntakerho ti 23.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la. Jalkahoitaja Raija Ukkola 
vierailee.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 25.11. klo 

10.30 Kauttarannassa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 
19.11. klo 17 (huom! aika) 
Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Hartaus pe 19.11. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 
srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 18.11. klo 19 
Ulla ja Jouni Tiirolalla, Dalla-
sinkuja. Seurakuntapäivä su 
21.11. klo 13 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.11. klo 19 

lauantaina 20.11. 
kello 10–14 
Tyrnävän 

seurakuntatalolla. 
Tyrnäväläisille 

perheille tapahtuma 
on ilmainen. 

Tervetuloa mukaan 
kaikki ilmoittautuneet. 

Perhepäivään voi 
vielä ilmoittautua, 

lastenohjaajille 
puh. 044 7372 615 tai 

044 7372 616.

Hanna ja Jari-Pekka Kokko-
sella, Riikosentie 32. Seura-
kuntapäivä su 21.11. klo 13 
ry:llä, iltamessu klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kastettu: Nooa Severi Oli-
ver Haapalainen, Amelia Jo-
sefiina Hyry, Kastanja Louna 
Katariina Kaukko, Alina El-
viira Kautto, Leo Onni Oliver 
Malinen, Mikael Nooa Olavi 
Pankarinkangas, Mauri Veik-
ko Hermanni Suoniemi.
Kuollut: Liisa Heleena Aitjär-
vi s. Karioja 62, Markus Kim-
mo Juhani Humaloja 18.

PERHEPÄIVÄ
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K I N O K U L M A

Sinulla on tehtävä, sanoo rikos-
poliisi Timo Harjunpään työto-
veri Onerva Nykänen kollegal-
leen, joka itseensä pettyneenä 

aikoo luopua työstään. Profeetallinen 
ilmaisu viittaa elokuvan pimeään pa-
huuden maailmaan, jossa miesten vä-
kivallan kohteena ovat naiset ja lapset.  

Olli Saarelan ohjaama Harjunpää ja 
pahan pappi alkaa kuvilla torakoista ja 
madoista. Tässä Saarela liikkuu Dosto-
jevskin Rikoksen ja rangaistuksen mai-
semassa. Kaikella on syynsä. Sarjamur-
haaja Johanneksen isä oli vaimoaan ja 

Harjunpään kiirastuli
poikaansa pieksevä pappi. Tapot mies 
selittää pyhän kirjan kautta. Naisten ja 
lasten hakkaajat ovat torakoita, jotka 
ansaitsevat tulla tapetuiksi. Johannek-
sen teot ovat osa Jumalan suunnitelmaa. 

Toinen tappaja tarinassa on nuo-
ri poika, joka raiskaa ja hakkaa kuoli-
aaksi Harjunpään tyttären. Isän syylli-
syydentunto ja äidin suru, joka löytää 
lohdutuksen uskonnosta, johtavat per-
heen hajoamiseen. Kosto ajaa Harjun-
päätä mielipuolisuuden rajalle.

Harjunpään työtoveri Onerva kulkee 
mustissa, kettingillä vyötettynä kuin 
goottilainen suojelusenkeli. Poliisit ovat 
nahkatakeissaan kaukana suomalaises-
ta lainvalvojasta. Olli Saarelan maail-
massa valkoisia ovat vain rippinuoret 
ehtoollisella ja kyyhkyt, mutta niiden-
kin kaulan murhaaja on katkaissut.

Ulkoisen realismin syrjäyttää tyylit-
tely ja paisuttelu. Poliisi ja sarjamur-
haaja lähestyvät toisiaan, kun aseesta 
tulee Harjunpäälle Raamattu.

Poliisin ja hänen vaimonsa kiirastu-

li päättyy Saarelan ohjaaman Rukajär-
ven tien loppukohtauksen toisintoon, 
jossa ovat samat näyttelijät. Armahdus 
ja eheytyminen ovat mahdollisia kärsi-
myksen kautta.

Saarelan teosta voi pitää kriisissä ole-
van perheen kuvauksena. Siinä ei ole 
oleellista sarjamurhaaja ja hänen uhrin-

Harjunpää ja pahan pappi (2010), ohjaus Olli Saarela, käsikirjoitus Leo Viirret, näyttelijät Peter 
Franzén, Irina Björklund, Jenni Banerjee, Sampo Sarkola. 

sa, ei edes hänen motiivinsa. Ne on kirjoi-
tettu, jotta katsoja pysyisi tuolissaan. Ti-
mo Harjunpään tehtävä on saada sielul-
leen rauha ja koti takaisin. Siitä olisi selvit-
ty vähemmällä jeesustelulla ja väkivallalla.

PENTTi KEJONEN

R i i t t a  H i r vo n e n

Maalaispappi puhuu 
kohtaamisten tärkeydestä

  Uusi 
kasvo

Jokaisella kohtaamisella 
seurakuntalaisten kanssa 
on tärkeä merkitys, 
Siikalatvan seurakunnan 
pappi Merja Jyrkkä sanoo. 
Hän uskoo, että kirkon 
lokakuinen eroaalto 
tähdensi kirkolle juuri 
tätä.   

Siikalatvan seurakunnan 
kappalainen Merja Jyrkkä 
on katsonut seurakuntaa 
monelta kantilta rippikou-

lunsa jälkeen. Paras näköalapaik-
ka seurakunnan ja seurakunta-
laisten arkeen on ollut kymme-
nen vuotta kestänyt 
työrupeama Nivalan 
seurakunnan kirkko-
herranvirastossa. Jyrk-
kä oli asiakaspalvelussa 
ja kohtasi tiskillä mo-
nenlaisia ihmisiä. 

Kirkkoherranviras-
tossa Jyrkkä ymmär-
si kuuntelemisen tär-
keyden. Hän muistaa 
erään puhelun vuosi-
en takaa: Seurakuntaan tuohtu-
nut henkilö halusi erota kirkosta 
ja pyysi virastosta siihen tarvit-
tavia kaavakkeita. Jyrkkä ei kes-
keyttänyt puhujaa vaan kuunteli 
kärsivällisesti kiukun syytä. 

Puhelun lopussa Jyrkkä kysyi, 

lähettääkö hän nyt sitten kirkos-
ta eroamiseen tarvittavat paperit 
soittajalle.

Ei tarvitse lähettää, onhan 
siellä seurakunnassa sentään jo-
ku joka kuuntelee, soittaja kom-
mentoi lauhtuneena Jyrkälle. 

Kiire on 
karkotettava töistä
Viime keväänä Siikalatvan seura-
kunnassa työnsä aloittanut Jyrk-
kä varjelee työtään kiireen tun-
teelta. Pappi haluaa kohdata seu-
rakuntalaisensa rauhassa. Se 
edellyttää työn hyvää suunnit-
telua. 

Kiireeltä Jyrkkä uskoo vältty-
vänsä paljolti siksi, että hän on 
luonteeltaan hidas ja rauhallinen. 

– Saatan miettiä vii-
kon jotakin asiaa ja toi-
mia vasta sitten, Jyrkkä 
kertoo hymyssä suin.

Juuri kiireettömät 
kohtaamiset ovat Jyr-
kän työn ydintä. Tie-
dotusvälineiden suit-
suttamat kirkon kiistat, 
esimerkiksi homokes-
kustelu, ei juuri häirit-
se maalaispapin arkea.

– Totta kai täällä tiedetään, 
mistä kirkossa kulloinkin ko-
histaan, mutta kiistakysymykset 
jäävät sivuun kohtaamisissa. Ne 
unohtuvat ja tuntuvat jopa hie-
man ulkokohtaisilta. Ihmisiä as-
karruttavat niitä enemmän huo-

li toimeentulosta ja omasta jak-
samisesta.

Jyrkkä uskoo, että lokakuinen 
eroaalto kirkossa tähdensi työn-
tekijöille jokaisen kohtaamisen 
ainutkertaisuutta. Pienikin kuu-
lijajoukko on seurakunnalle tär-
keä. 

Kirkosta eronneissa lienee ai-
ka vähän niitä, jotka ovat tulleet 
kohdatuksi kirkossa.  

Aidot ihmiset houkuttivat 
maaseudulle 
Vuonna 2002 papiksi valmis-
tunut Jyrkkä ei ole sattumalta 
maalaisseurakunnan pappi. Hän 
asuu perheineen Nivalassa ja tun-
tee siksikin sympatioita maaseu-
tua kohtaan. Seitsemänkymme-
nen kilometrin työmatka Niva-
lasta Pulkkilaan halkoo Pohjan-
maan peltomaisemia. Kaupungin 
valot eivät kiilu mistään.

Jyrkkä sanoo pitävänsä taval-
lisista, aidoista ja konstailemat-
tomista ihmisistä. Heitä Siikalat-
valla onneksi on. 

– Tykkään tehdä tavallista seu-
rakuntatyötä, johon kuuluu kir-
kollisia toimituksia, kuten kastei-
ta. Myös toimituskeskustelut ih-
misten kanssa ovat minulle mie-
luisia.

Sairaiden seurassa Jyrkkä on 
oppinut, että vakava sairaus pel-
kistää elämää. Tärkeitä asioita on 
lopulta vähän, niistä on pidettävä 
tarkasti kiinni.

Kärsimys on 
kirkon olemusta
Lokakuussa esitetyn Ajankohtai-
sen Kakkosen Homoillan jälkeen 
moni on ajatellut, että kirkon yh-
tenäisyyden loppulaskenta on al-
kanut. Jyrkkä ei usko, että eroaal-
to horjuttaa kirkon olemassaoloa 
peruuttamattomasti.

– Ei kirkko tähän kaadu. Kris-
tuksen kirkon olemus on kärsi-
vä kirkko. Kirkko ei kulje voitto-
saatossa. Siksi vastoinkäymiset 
ovat sille luonnollisia, hän sanoo.

Jyrkälle itselleen juuri nyt on 

tärkeä herännäisvaikuttaja Wil-
helmi Malmivaaran toteamus: 
”Pysykää pojat siinä junassa, jon-
ka kuljettajana on Kristus. Se ju-
na pysähtyy varmasti uuden Je-
rusalemin asemalla.”

Jyrkkä miettii, opettaako 
1800–1900-lukujen vaihtees-
sa elänyt Malmivaara myös ny-
kykristityille, että syntien sijaan 
kannattaisi katsoa yhä enemmän 
Kristukseen.

RiiTTA HiRVONEN

Merja Jyrkkä tuli Siikalatvan seurakuntaan keväällä Herättäjä-Yhdistyksen 
palveluksesta. Diakoniapiirin syysmyyjäisissä pastori jo kaupitteli sujuvasti sukkia.


