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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Valtaväylät muualla 
kuin Euroopassa
Tiina Reinikainen kysyy mistä valo loistaa.

”Kristinuskon elävin liikehdintä ja uu-
det tavat tulkita sitä syntyvät nyt afrik-
kalaisten, aasialaisten ja latinalaisame-
rikkalaisten – ja siellä erityisesti köyhien 
– keskuudessa. Kristinuskosta on tulos-
sa hyvää vauhtia ei-länsimainen uskon-
to. Kristuksen valo loistaa nyt ihan eri 
suunnasta kuin mihin olemme aiemmin 
tottuneet. Kirkon lähetystehtävä haastaa 
katsomaan yllättävän lähelle.

Ruotsalainen pappi ja kirjailija Peter 
Halldorf on kirjoittanut siitä, mikä voisi 
elvyttää meidän läntisen Euroopan kirk-
kojamme. Hänen mielestään valo tulee 
kahdesta hyvin erilaisesta lähteestä: maa-
hanmuuttajakirkoista ja vanhoista, jaka-
mattoman kirkon hengellisistä aarteista. 
Ehkä niissä molemmissa on näennäisestä 
erilaisuudesta huolimatta samaa valloit-
tavaa aitoutta ja tuoreutta.”

Pappisliiton Crux-lehti 5/2010

Madonna suurempi 
kuin Neitsyt Maria
Toimittaja, ikirienaaja Hannu Taanila 
rienaa jälleen. Hän vertaa markkinatalo-
utta ja kirkkoa.

”Mutta vaikka kirkon vaikutus olisi 
ollut kuinka totaalinen, se ei ole mitään 
verrattuna siihen fundamentalistiseen 
kapitalismiin, jossa ihmiset joutuvat nyt 
elämään. Se on amerikkalaisen kulttuu-
rin totaalista tajunnanpakkovirtaa, joka 
näkyy esimerkiksi kaikilla tv- ja radio-
kanavilla. Pop-artisti Madonna on nyky-
maailmassa suurempi kuin hänen edeltä-
jämadonnansa Neitsyt Maria.

Taanila lataa, että tässä kuviossa kirk-
ko on vajonnut mitättömyyteen. Samal-
la siitä on tullut kaikkein taantumuksel-
lisimpien voimien linnoitus.

– Pieni vähemmistö pystyy terrori-
soimaan kirkkoa ja tekemään sen impo-
tentiksi siihen, mitä se periaatteessa voi-
si tehdä.”

Kirkko ja Kaupunki 24.11.2010

Aatoksia

Äänestämistä 
ja porinaa 

Seurakuntavaalit ovat jo ta-
kanapäin. Muhoksella pidet-
tiin ensimmäistä kertaa en-
nakkoäänestystä Koivu ja Täh-

ti -kulttuurikeskuksessa. Utelias ja 
seurallinen kun olen, istuin molem-
pina päivinä kahvion puolella poris-
ten äänestäjien kanssa. Moni kysyi-
kin, tarjoaako seurakunta vaalikah-
vit. Hyvä ehdotus, kuuluuhan seu-
rakunnan toimintaan kahvittelu ja 
”seurustelun sakramentti”. 

Porina-aiheet liikkuivat moneen 
suuntaan. Moni muisteli edellisiä 
seurakuntavaaleja, jopa niinkin kau-
kaisia kun kirkon penkiltä suoraan 
valittiin luottamushenkilöt. Olihan 
se seurakuntavaali tärkeä ja arvo-
kas tapa, jonka kunniaksi jopa pu-
keuduttiin pyhäasuun. Vaalitoimit-
sijat olivat sitten tärkeän oloisia, ei 
hymyilty, vaan ol-
tiin haudanvakavi-
na. Jo vaalipaikalle 
tultaessa oli hiiren-
hiljaista…

Eräs mielen-
kiintoinen asia oli 
monen äänestäjän 
suulla. On se hy-
vä asia, että saa pa-
pin kanssa istua 
samaan pöytään kahville ja oikein 
haastella niin kunnan kuin seura-
kunnan asioista. Saa puhua kasvo-
tusten niin syntymään kuin kuole-
maan liittyvistä asioista. Ja myös sii-
tä, että kirkon työ on arvokasta vaik-
ka sitä väliin mollataankin.

Kahvionpitäjän kommentti jäi hy-
vin mieleeni: Jouni, sinä teet tärkeää 
työtä kun olet ihmisiä lähellä. 

Pappi on usein etäällä suoritta-
essaan pyhiä toimituksia. Meidän 
kulttuuriperinteessämme papit kuu-
luivat hallitsevaan luokkaan ja olivat 
siksi kansan silmissä etäisiä herroja. 
Nyt olemme toistemme kanssa niin 
kuin kirkon tulee ollakin tänä päivä-
nä tässä ajassa. Se ei ole sinänsä mi-
kään uusi löytö kristikunnan histo-

riassa, vain hukassa 
ollut elämänmuoto.

Vaalit on nyt 
käyty ja uudet val-
tuutetut aloittavat 
pian valtuustokau-
tensa. Uusia aja-
tuksia, uutta vii-
niä vanhoihin lei-
leihin. Oli arvokas 
kokemus olla mu-

kana vaalitoimitsijana ja samalla po-
rinakumppanina seurakuntalaisten 
kanssa. Ennakkoäänestys antoi sii-
hen mahdollisuuden. 

Ei kun ensi kerralla tätä lisää, ja 
muutenkin aina kun ehtii ja tulee so-
piva tilaisuus.

JOUNI HEIKKINEN
Kirjoittaja on 

Muhoksen kirkkoherra

Vaalitoimitsijat 
olivat sitten 
tärkeän oloisia, ei 
hymyilty, vaan oltiin 
haudanvakavina.

Vielä muutaman päivän ajan vietetään viral-

lista muslimien ja kristittyjen kohtaamisen 

viikkoa. Vaikka teemaviikko huomioidaan 

Suomessa jo neljättä kertaa, se ei vielä ole löytä-

nyt osaksi seurakuntien arkitoimintaa. Tulevaisuu-

dessa siitä toivottavasti tulee osa adventinalusajan 

perinteitä. 

Vielä parempi olisi, jos kahden suuren uskonto-

kunnan edustajien kohtaaminen tulisi osaksi joka-

päiväistä arkea. Sitä se on jo monille suomalaisille, 

sillä muslimeja ja muiden uskontokuntien edustajia 

on niin naapureina kuin työtovereina. Vielä useam-

min kohtaamisen mahdollisuuksia tarjotaan meille 

busseissa, kaupan kassoilla ja hiekkalaatikoiden reu-

noilla. Lasten leikeissä on yhä enemmän osallistuji-

na erivärisiä, eri uskontokunnista tulevia ja erikieli-

siä lapsia. Lapsilta sujuu luonnollisesti Kuka pelkää 

mustaa miestä -leikki, kun taas aikuisilta se ei enää 

onnistu. Toinen on nolo ja toinen paitsi nolo, myös 

epäluuloinen. 

Mahdollisuuksia vuorovaikutukseen on, jos riit-

tää uskallusta kohdata kommunikointivaikeudet ja 

epävarmuus siitä, kuinka tulee käyttäytyä. Parhai-

ten liikkeelle pääsee varmasti koko ihmiskunnalle 

yhteisellä eleellä, josta ei juuri voi erehtyä: hymyl-

lä. Se kertoo, että on olemassa kohtaamisen mah-

dollisuus. 

Muslimit eivät ole ainoa suomalaisten kohtaama 

maahanmuuttajaryhmä, mutta heistä puhutaan 

eniten. Niin myös muualla Euroopassa. Ranskassa 

vuonna 2001 syntynyt ja laajalti Eurooppaan levin-

nyt muslimien ja kristittyjen kohtaamisen viikko tar-

joaa nimensä mukaisesti kohtaamispaikkoja kahden 

uskontokunnan edustajille. 

Esimerkiksi Tampereella tarjottiin mahdollisuutta 

tehdä yhdessä käsitöitä ja käydä avantouinnilla. Jäl-

kimmäinen oli tosin tarkoitettu vain naisille, tytöil-

le ja pienille pojille – kohtaamisissa kun täytyy kun-

nioittaa myös kulttuurieroja. Vaikka Suomessa niin 

sanotut turkkilaiset saunat ovat kylpylöissä arkea, 

turkkilaisille ja muille islaminuskoisille ne eivät ole. 

Hylkiminen luo vastarintaa. Niin käy usealle maa-

hanmuuttajalle, jos he tuntevat tulleensa vihamie-

liseen ympäristöön. He eivät haluakaan sopeutua, 

vaan haluavat muuttaa uuden kotimaansa entisen 

kaltaiseksi. Se johtaa varmasti törmäyksiin. 

Kuka pelkää mustaa miestä?
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Sauvo-Karunan kirjeessä jyrkkiä ilmaisujaSauvo-Karunan kirkkoherra Kalle Elonheimo lähetti kirjeen kirkosta 

eronneille lokakuun lopussa. Kirje on päätynyt internetiin. Kirjeessä 

käytettiin muun muassa seuraavia muotoiluja:
”Pyydän teitä myös huomiomaan, että jos eronne oli protesti mai-

nitussa ohjelmassa suurella äänellä ilman valtuuksia esitettyihin mieli-

piteisiin, protestinne ei osu kyseisiä mielipiteitä esittäneisiin vaan esim. 

paikkakuntamme lapsiin, nuoriin ja hädänalaisiin, joiden keskuudessa 

tehtävää työtä seurakuntamme rahoittaa kirkollisveroilla.”

”Lienette myös tietoinen, että erotessanne kirkosta olette menettä-

neet kaikki kirkolliset oikeutenne, kuten osallistua ehtoolliselle, tulla 

kummiksi ja äänestää seurakunnallisissa vaaleissa. Käsitykseni mukaan 

Te olette erollanne myös selkeästi ilmaissut tahtovanne, että Teihin ei 

kohdistu kirkollista toimituksia. Sen vuoksi tulkitsen alle lainaamani 

Kirkkojärjestyksen 2. luvun 23 § toisen virkkeen koskevan Teitä. Toivon 

teidän saattavan myös lähiomaistenne tietoon, ettette kuoltuanne 

tahdo tulla evankelis-luterilaisen kirkon järjestyksen mu-

kaan hautaan siunatuksi.””Seurakuntamme jumalanpalveluselä-
mä on Teille joka tapauksessa avoin-
na, vaikkette enää saakaan osallistua 
Herran pyhälle ehtoolliselle.”

Kirkkoherra Kalle Elonheimoa ei tavoitettu  kommentoimaan kirjettä.

Kirkosta eronnut 
ei saa ehtoollista

Joidenkin seurakuntien eronneille lähettämissä kirjeissä mai-
nitaan, että eronnut ei voi enää osallistua ehtoolliselle. Kuo-
piolainen pastori ja teologian tohtori Kari Kuula myöntää, 
että kielto tuntuu raskaalta. Sillä on kuitenkin perustelunsa.

– Eronnut on irrottautunut kirkon yhteydestä eikä omalla pää-
töksellään kuulu enää Kristuksen ruumiiseen, Kuula toteaa.

Silloin on luontevaa, ettei hän osallistu ehtoolliselle. Ehtoolli-
nen nimittäin on yhteysateria. Se ei ole vain yksilön rakentamis-
ta varten vaan siinä on yhteisöllinen ulottuvuus, jolla ilmaistaan 
kuuluminen Kristuksen ruumiiseen.

Kuulan mukaan kirkko katsoo, että jos uskoo Jumalaan, on 
epäjohdonmukaista olla kuulumatta seurakuntaan. Kyse on it-
sekkäästä uskosta, koska se ei enää tue ja ylläpidä kirkkoa. Näin 
se ei osallistu kirkon tehtävään pitää uskoa esillä. 

Kuula nostaa esille myös asian sielunhoidollisen puolen, joka 
kulkee tiukan linjan rinnalla.

– Ymmärretään uskon heikkous ja pettymykset seurakuntiin. 
Ihminen ei aina näe ehjästi uskon kokonaisuutta ja siksi ehtool-
lista ei välttämättä kielletä, Kuula huomauttaa.

– Jos joku tulee sakastiin ja sanoo, ettei kuulu kirkkoon, mut-
ta tarvitsee ehtoollisen, hänet kutsutaan ehtoolliselle. Tämän rat-
kaisun kriteerinä on pyytäjän tarve.

Kuula huomauttaa, että riippuu joskus papista, päästetäänkö 
pyytäjä ehtoolliselle. Myöntävä vastaus on yleisin, Kuula uskoo.

Muihin kirkon tilaisuuksiin eronnut on tervetullut, sillä Ju-
malan sana voi puhutella kirkosta luopunuttakin.

PEKKA HELIN

Ajankohtaisen kakkosen 
Homoillasta alkaneen 
eroaallon jälkeen useat 
seurakunnat ovat lähet-

täneet kirjeet kirkosta eronneille. 
Joissakin seurakunnissa tällaisia 
kirjeitä on lähetetty aiemminkin.

Rauhan Tervehdyksen levik-
kialueella ainakin Kempeleessä 
ja Siikalatvalla lähetetään kirjeet 
aina kaikille kirkosta eronneille. 

Seurakuntien kirjeiden poh-
jana on kaksi Kirkkohallituksen 
laatimaa mallikirjettä. Kirkko-
hallitus tähdentää, että kirjeen 
lähettäminen eronneille on seu-
rakunnille vapaaehtoista. Kirjet-
tä saa myös muokata vapaasti. 

Mallikirjeessä kerrotaan, et-
tä seurakuntalaisen ero oli vaka-
va viesti kirkolle. Ero merkitsee 
myös näkemysten kirjon vähen-
tymistä seurakunnassa. 

Eronneen toivotaan palaavan 
kirkon huomaan. Jos se ei ole 
mahdollista, eronnutta pyyde-
tään kertomaan, mistä ero joh-
tui. Lopuksi neuvotaan miten 
kirkkoon voi liittyä uudelleen.

Eronnut menettää 
tiettyjä oikeuksia
Vantaan seurakuntiin muutta-
neet, kirkosta eronneet ja kirk-
koon liittyvät ovat saaneet seu-

Seurakunnilta 
kirjeitä kirkosta eronneille

rakunnaltaan kirjeitä jo pitkään. 
Eronneille tarkoitettuun kirjee-
seen lisättiin muutama virke syk-
syn erobuumin jälkeen.

Lisänä mallikirjeeseen Van-
taan kirjeessä kerrotaan, että 
vain kirkon seinien sisäpuolella 
voi vaikuttaa.

Kirjeessä kerrotaan myös, et-
tä seurakuntalaisilla on eräitä oi-
keuksia, joita kirkosta eronneilla 
ei ole. He voivat esimerkiksi ol-
la kummeja, avioitua kirkossa tai 
äänestää kirkollisissa vaaleissa.

Myös Oulun seurakuntayh-
tymässä on ollut tapana lähet-
tää eronneille kirje. Siinä ker-
rotaan, että eronnut joutuu luo-
pumaan monista kirkon palve-
luksista. Epäsuorasti Oulun kir-
jeessä kerrotaan, että eronneen 
on luovuttava myös ehtoollises-
ta. Eronnut ei pääse myöskään 
kummiksi. 

Kirjeessä toivotaan, että eron-
nut ilmoittaa ratkaisustaan myös 
lähimmille omaisilleen, jolloin 
vältytään epäselvyyksiltä muun 
muassa kirkollisten toimitusten 
yhteydessä. Tarkoitus ei ole pai-
nostaa eronnutta, vaan antaa tie-
toja voimassa olevista säännök-
sistä.

Myös Kuopion seurakuntayh-
tymän kirje on uskollinen Kirk-

kohallituksen mallikirjeelle. Sii-
näkin on täkynä, että kirkolliset 
oikeudet saa takaisin, kun liittyy 
uudestaan seurakuntaan. 

Helsingin seurakuntayhtymän 
kirjeessä kiitetään, että eronnut 
on jäsenyydellään tukenut työtä, 
jota tehdään muun muassa lasten 
ja nuorten hyväksi. 

Kohtaaminen 
parempi kuin kirje
Limingan kirkkoherra Ilkka 
Tornberg asettaa henkilökohtai-
sen kohtaamisen kirjeen edelle.

Limingan seurakunta ei ole 
tähän mennessä lähestynyt jä-
senyydestä eronneita kirjeitse, 
mutta asia on ollut mietinnässä. 

– Olemme asiasta keskustel-
leet, ja noteeranneet Kirkkohal-
lituksen ja tuomiokapitulin vies-
tit asiasta. Luontevissa tilanteissa 
olen ottanut asian puheeksi muu-
tamien jäsenyydestä eronneiden 
kanssa, Tornberg sanoo. 

Tornberg on välittömän, hen-
kilökohtaisen kohtaamisen kan-
nalla, mutta kun eroilmoitus on 
tehty ja tullut netin kautta, on 
Tornbergin mukaan perusteltua 
myös noteerata asia kirjeellä.

PEKKA HELIN

Kirkkohallituksen 

mallikirje seurakunnille

Olen saanut tiedon, että olette eronnut seurakuntamme ja Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkon jäsenyydestä. Kunnioitan tätä henkilökohtaista rat-

kaisuanne.  

Samalla olen seurakuntamme puolesta pahoillani siitä, että olette pet-

tynyt kirkkomme ja seurakuntamme toimintaan. Eroamisenne on antanut 

tästä vahvan viestin. 

Olemmeko kenties jättäneet kuulematta jonkun olennaisen asian? Kuu-

lisin mielelläni näkemyksiänne ja perustelujanne eroratkaisullenne. Pyydän 

teitä ottamaan yhteyttä NN:ään <ihminen, jolle voi antaa palautetta, mielui-

ten kirjeen allekirjoittaja >, mikäli haluatte kertoa eronne syistä.

Palautetta voitte antaa myös seurakuntamme kotisivulla osoitteessa xx  

<mikäli seurakunnilla on palautesivut>. Halutessanne voitte antaa palaut-

teen myös nimettömänä <tapa, missä ja miten, esimerkiksi palauttamalla ni-

mettömänä kirjeen mukana tulevan kirjekuoren, jonka postimaksu on val-

miiksi maksettu>

Seurakuntaamme kuuluu monenlaisia ihmisiä ja he rakentavat kukin omal-

la tavallaan seurakuntamme elämää. Olemme surullisia erostanne, koska em-

me haluaisi kaventaa kirkkomme yhteisöllistä perusluonnetta ja moniäänisyyt-

tä. Haluamme edelleen kehittää seurakuntaamme niin, että jokainen sen jä-

sen voi kokea olevansa ihmisenä arvokas ja seurakunnan jäsenenä ar-

vostettu.  

Mikäli myöhemmin katsotte voivanne olla seurakuntalai-

nen, olette sydämellisesti tervetullut liittymään takaisin jäse-

neksemme.  Liittymisen voitte tehdä Internetissä osoittees-

sa liitykirkkoon.fi tai ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä.
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Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
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Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
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kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Tuiran kirkon alttariveistos
Kiitos kaikille osallistuneille. Ar-

paonni suosi toistamiseen oululais-
ta Antti Hyttistä. Krusifiksi tilattiin 
alun perin kuvanveistäjä Oskari Jau-
hiaiselta, joka ei kuitenkaan voinut 
toteuttaa teosta suunnitellussa aika-
taulussa. Niinpä vuonna 1967 valmis-
tunut veistos on kuvanveistäjä Martti 
Tarvaisen käsialaa.

MARJO HÄKKINEN

Arvaa!
A nn i  K innu n e n

Palautetta Anna palautetta: www.rauhantervehdys.fi

Olen erittäin huolissani teidän kristillisestä journalismin ta-
sosta. En halua lukea kristillisestä lehdestä yhdenkään sellai-
sen ihmisen ajatuksia, joka ei ole kristitty. Johanna Korhonen 
rienaa koko lehden sisältöä. En muutenkaan pidä mm. Sinap-
pi-palstasta, jossa melkein joka kerta puhutaan vaan niitä näitä. 

Toimitus vastaa: Kiitos palautteestanne. Koetamme tehdä par-
haamme pitääksemme seurakunnan kynnystä matalana kai-
kille. Siksi lehdessä kuuluvat monenlaiset näkemykset.

ELSI SALOvAARA, vA. PÄÄtOIMIttAJA

Uudet valtuutetut kiittävät
Otan luottamustoimen seurakuntaneuvostossa ja kirkkoval-
tuustossa vastaan iloiten ja kiittäen! 

MARJO KUMPULAINEN (142/65)
Tuiran seurakunta

Lämmin kiitos luottamuksesta seurakuntavaaleissa! Siunat-
tua adventin aikaa.

MARJA KARvOSENOJA 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Sydämelliset kiitokset äänestäjilleni seurakuntavaaleissa!

SIRKKA-LIISA MyLLyLÄ 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Palautetta Valpulle ja Korhoselle

Raija Ikonen syntyi 28. 
elokuuta vuonna 1958. 
Hän oli Oulun Diakonis-
salaitoksen palveluksessa 

runsaat kolme vuosikymmentä. 
Ikonen valmistui Oulun Diako-
niaopistosta sairaanhoitaja-dia-
konissaksi ja vihittiin diakoni-
an virkaan 1974 Oulun tuomio-
kirkossa. 

Valmistumisensa jälkeen hän 
palveli seurakuntasisarena Rau-
malla, erityisesti kuulovammais-
ten parissa. Sieltä hänet kutsut-
tiin oppilaskodin johtajattarek-
si sekä opiskelijoiden terveyden-
hoitajaksi Diakonissalaitokselle 
Ouluun. Diakonissakodin johta-
jattareksi hänet nimitettiin 1982. 

Raija Ikonen opiskeli työn-

sä ohessa teologiaa. Hän valmis-
tui teologian maisteriksi 1983 ja 
papiksi hänet vihittiin Turussa 
1998.  Raija Ikonen toimi Dia-
konissalaitoksen pastorina vuo-
desta 2002, jolloin hän sai ro-
vastin arvon. Johtajattarena Rai-
ja Ikonen kantoi vastuuta erityi-
sesti laitoksen vanhuspalveluista.

Raija Ikonen kehitti diakonis-
ta palvelua Oulun Diakonissalai-
toksella, mutta myös kansainvä-
lisesti. ODL:n rakennushankkei-
den yhteydessä toteutetuissa tai-
dehankinnoissa käytettiin Raija 
Ikosen hyvää asiantuntemusta. 
Hän toimi myös kansainvälisen 
Diakonia-liiton eksekutiiviko-
miteassa Pohjoismaiden edusta-
jana kahdeksan vuotta.

Laatu ja tyyli kuvaavat Raija 
Ikosen toimintaa myös pappi-
na. Hänen puheensa olivat yti-
mekkäitä ja selkeitä. Raija Iko-
nen oli perinteitä kunnioittava 
uudistaja, joka kehitti ennak-
koluulottomasti huomispäivän 
diakoniaa eilispäivän ihanteel-
lisuudella. 

Sielunhoitajana Raija oli 
lämmin ja huolehtiva. Hän sul-
ki huolehtimisensa piiriin se-
kä läheisensä että työtoverinsa 
perheineen. 22. lokakuuta me-
nehtynyt Ikonen jätti jälkeen-
sä kunnioituksen ja kaipauksen 
tunteen.

HANNU RAHIKAINEN
Raija Ikosen pitkäaikainen työtoveri

Muistokirjoitus 

Diakoniatyön kehittäjä Raija Ikonen

Rauhan Tervehdyksessä on viime aikoina ollut 
yhä enemmän raamatunvastaisia kirjoituksia. 
Raamatulla eivät kolumnistit Juha Valppu ja Jo-
hanna Korhonen kantaansa kirkon jäsenyydes-
tä perustelleet. Ei ihme, koska Raamatun mu-
kaan seurakunnan jäsenyys ja kirkossa käyn-
ti eivät riitä.

Minäkin olin ennen tuollainen. Kävin har-
voin kirkossa, mutta uskoin jälleensyntymiseen, 
olin kiinnostunut selvännäkijöistä ja meediois-
ta. En uskonut, että vain Jeesuksen vastaanot-
tamalla voi pelastua. Kunnes tapasin Johanna 
Korhosen mainitsemia A-luokan kristittyjä. 

He julistivat minulle synnit anteeksi. Pian 
huomasin suhtautuvani esimerkiksi kiroiluun 
eri tavoin. Kun kirosin, tunsin kuinka joku mi-
nussa kärsi, mutta jokin minussa rakasti sitä. 
Eli liha. 

Minussa oli syntynyt lihan ja hengen välinen 
taistelu. Sitä tosin joudun käymään koko elämä-
ni. Täydelliseksi ei tule kukaan. 

Juha Valppu mainitsi jonkun viisaan sano-
neen, että riittää, että voisi toivoa kirkon ope-
tuksen olevan totta. Miten tuon voi Raamatulla 
perustella? Mistä ohjekirjasta lause on irrotettu?

Maailmantilasta myös kristitty tietää Jeesuk-
sen tulevan pian. Ennustukset toteutuvat paras-
ta aikaa. Korhonen oli oikeassa mainitessaan, 
ettei ole A- ja B-luokan kristittyjä, vaan vain 
kristittyjä. Mutta niitä eivät suinkaan ole kaik-
ki kastetut kirkon jäsenet. 

Kirkon opin mukaan ihminen joutuu kado-
tukseen, jos ei uudestisynny ylhäältä. Me uudes-
tisyntyneet uskomme koko Raamatun Juma-
lan sanaksi. Uskotteko te, Valppu ja Korhonen? 

Jos uskotte, miten oppiinne soveltuvat Jee-
suksen sanat: Lavea on se tie, joka vie kadotuk-

seen ja monet ovat ne, jotka sitä kulkevat? Ahdas 
on se portti ja kaita se tie, joka vie iänkaikkiseen 
elämään, ja harvat ovat ne jotka sitä kulkevat. 

Noin 80 prosenttia suomalaisista kuuluu 
kirkkoon. Miten sen voi tulkita harvoiksi?

KIMMO LÄHdE
Göteborg

Suojelusenkelini
Sinä tulit luokseni, minä
majoitin sinut suojelusenkelini.

Olen Sinut nähnyt ennenkin
en tiennyt, että olet suojelusenkelini.

Kerran lähdit pois pitkäksi aikaa
ja sinua kaipasin. Ajattelin, ettei 
hän enää milloinkaan palaa luokseni.

Pelkäsin, että hän on löytänyt toisen paikan
paremman, hienomman ajattelin niin.

Mutta Sinä tulit takaisin luokseni kaukaa,
majoitin Sinut kotiini. Retrettiini suojelusenkelini.

Sinä viihdyit luonani, minä tunsin sen,
Sinä lähdit pois – niin olkoon.
Muuten et voi palata takaisin luokseni uudelleen.
Suojelusenkelini.

LEA ERIIKA PÄtSI
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Arabimaailmassa ei ole 
helppoa olla eläinakti-
visti, kertoo The New 
York Times. Suorastaan 

kauheaa se on silloin, kun viete-
tään vuosittaista Id al-Adha -juh-
laa. Silloin teurastettujen lam-
paiden, lehmien ja kamelien ve-
ri virtaa kaduilla.

Esimerkiksi Kairossa voi näh-
dä kuinka teurastajat suistavat 
kamelit jaloiltaan ja leikkaavat 
näiden kaulat yleisön ihastelles-
sa. Naapurukset katselevat ikku-
noista ja hurraavat. He ottavat jo-
pa kuvia kännyköillä. Pienet po-
jat taputtelevat käsiään vereen.

Muslimeille id al-Adha on 

iloinen juhla, jolloin harraste-
taan hyväntekeväisyyttä. Kol-
masosa lihasta annetaan suku-
laisille ja toinen kolmasosa köy-
hille. Liha on tuliaislahja Egyp-
tissä, jossa sen hinta on ollut 
nousussa.

Juhlaa vietetään sen muistok-
si, että Jumala salli Abrahamin 
teurastaa eläimen poikansa si-
jasta.

Egyptiläisen eläinaktivistin 
Amina Abazan mukaan islam on 
tulvillaan myötätuntoa. Jostain 
syystä sitä ei kuitenkaan harjoi-
teta. Abaza on 55-vuotias nainen, 
joka on jo vuosikymmenen ajan 
taistellut eläinten mahdollisim-

man kivuttoman teurastamisen 
puolesta.

Monet muslimit teurastavat 
itse eläimet, vaikka heillä ei ole 
erityistä koulutusta siihen. On 
tavallista, että miehet ajavat kau-
histuneita lampaita rekkoihin ja 
lyövät niitä.

Ihmiset luulevat, että eläinak-
tivistien työn on islamin vastais-
ta, koska se  katsotaan länsimai-
seksi hapatukseksi.

Abazan mukaan islam suo 
eläimille oikeuksia.

– Kun aloimme käyttää isla-
mia perusteluiksi eläintensuo-
jelulle, ihmiset eivät enää olleet 
niin vastahakoisia.

Koraanissa ja islamilaisessa 
laissa shariassa määrätään, mis-
sä iässä eläimiä saa aikaisintaan 
teurastaa. Niissä myös määrä-
tään, että eläimille saa aiheuttaa 
mahdollisimman vähän kipua.

Abaza itse juhlii Id-al-Adhaa 
omalla tavallaan. Hän ajaa pai-
kalliseen lammaskauppaan, josta 
hän ostaa naaraslampaan. Abaza 
ei anna teurastaa sitä.

Sitten hän ajaa lampaan kans-
sa kotiinsa, jossa hän pitää aaseja 
ja lampaita lemmikkeinään.

PEKKA HELIN

Turku avustaa 
buddhalaisia
Turun kaupunki on päättänyt 
tukea kaupungissa toimivaa 
Vietnamilaista buddhalaisyh-
teisöä, kertoo Turun Sanomat. 
Kaupungin myöntämä avus-
tussumma on 10 000 euroa.

Yhteisön rakenteilla ole-
va temppeli joutui syyskuussa 
tuhopolton kohteeksi. 

– Temppelihanke on valta-
va ponnistus pienelle buddha-
laiselle seurakunnalle. He ei-
vät ole saaneet juurikaan ulko-
puolista apua, kaupunginhal-
lituksen jäsen Olli A. Manni 
perusteli aloitteessaan.

Temppelin rakentaminen 
Turun Moisiossa etenee hi-
taasti, koska rahoitus on ollut 
yhdyskunnan jäsenten lahjoi-
tusten varassa.

Anteeksipyyntöä 
saamelaisilta 
pohditaan
Oikeusministeriössä pohdi-
taan pitäisikö valtion pyytää 
anteeksi saamelaisväestön sor-
tamista. 

Ministeri Tuija Braxin 
(vihr.) mukaan valtio on tai-
punut anteeksipyyntöön vain 
kerran aikaisemmin, kun se 
pahoitteli juutalaisten luovut-
tamista Saksaan 1940-luvulla.

– Siltä osin kun esimerkik-
si saamelaisten perheitä hajo-
tettiin ja lapsia pakkokoulu-
tettiin, on helppo sanoa, et-
tä kaikki meni todella väärin, 
Brax sanoo.

Osa kysymyksistä on hänen 
mukaansa monisyisempiä, ku-
ten esimerkiksi edelleen poh-
dinnan alla oleva kysymys al-
kuperäiskansan oikeudesta 
hallita maataan.

Kirkko valmistelee anteek-
sipyyntöä saamelaisilta heidän 
kansallispäivänään 6. helmi-
kuuta 2012. Norjassa aikanaan 
kirkko pyysi saamelaisilta an-
teeksi, mikä johti myös valtio-
vallan anteeksipyyntöön.

Piispa Samuel Salmen mu-
kaan Suomi voisi ottaa Norjas-
ta esimerkkiä.

– Kyllä tässä katseet käänty-
vät myös valtiovallan puoleen. 
Kirkko voi aloittaa keskuste-
lun, muttei voi toimia valtio-
vallan puolesta, Salmi sanoi 
Kotimaa24:n haastattelussa 
lokakuussa.

Maata  kiertelemässä

Islamilainen aktivisti taistelee eläinten puolesta

Kirkon mediasäätiön lasten- 
ja nuorten elokuvien Katso 
minuun… -palkinnon sai 
tänä vuonna ohjaaja Ii-

ris Härmän dokumenttielokuva 
Omaa luokkaansa. Palkinto luo-
vutettiin ohjaajalle Oulussa jär-
jestetyillä lasten- ja nuorten elo-
kuvafestivaaleilla viime lauan-
taina.

1 500 euron arvoinen palkinto 
jaettiin toista kertaa. Tänä vuon-
na voittajan valitsi noin parin-
kymmenen elokuvan joukosta 
käsikirjoittaja Veli-Pekka Hän-
ninen. Valinta ei ollut yksinker-
tainen.

– Monet elokuvat käsitteli-
vät välittämisen ja lähimmäisis-
tä huolehtimisen teemoja. Niis-
sä kyseenalaistettiin sitä, onko 
hyvässä elämässä kyse sääntö-
jen noudattamisesta vai omien 
sääntöjen luomisesta sekä myö-
tätunnosta toisia, erilaisia, ihmi-
siä kohtaan.

– Eli hyvin raamatullisilla lin-
joilla liikuttiin, ennen käsikir-
joittajan uraa pappina toimi-
nut Hänninen summaa lasten- ja 
nuortenelokuvien antia.

Kantavana ajtuksena  
usko hyvään 
Omaa luokkaansa seuraa espoo-
laisen erityisluokan viimeistä ke-
vättä yläkoulussa. 

– Elokuvassa korostuu iholle 
tuleva kuvaus välittämisen ja te-
kojen kautta puhuvan rakkauden 
voimasta. Opettajan usko hyvään 
on koko elokuvan kantavin aja-
tus, Hänninen jatkaa pohdintaa.

Vuodesta 1998 käsikirjoit-
tajana työskennellyt Hänninen 
pohtii ja kehittelee tarinoita lä-

Omaa luokkaansa -dokumenttielokuvassa seurataan espoolaisen erityisluokan viimeistä kevättä yläkoulussa. 

Omaa luokkaansa 
sai Kirkon mediasäätiön palkinnon

hes päivittäin. Päätyönä on täl-
lä hetkellä Ylellä nähtävän Koti-
katu-sarjan käsikirjoittaminen. 
Hänninen löytää yhtäläisyyksiä 
edellisen ja nykyisen ammattin-
sa välillä.

– Onhan se pappinakin erään-
laista Suuren tarinan kerrontaa.

– Sitä on tosin hankala sa-
noa, kuinka paljon seurakunta-
työstä olen ammentanut sisältöä 

käsikirjoituksiini. Ehkä jotkin 
piirteet kohtaamistani ihmisis-
tä ovat päätyneet henkilögalle-
riaani. 

Hyvä tarina 
vie mennessään 
Hännisen päällimmäinen aja-
tus onkin, että hyvä tarina syn-
tyy aina kertojan suhteesta asi-
oihin. 

– Erinomainen tarina oli 
ratkaisevassa osassa myös va-
litessani tämän vuoden voitta-
jaa. En kiinnittänyt huomio-
ta kuvaukseen tai muuhun sel-
laiseen. Annoin vain elokuvan 
viedä mukanaan. Kun oman 
sielun kohina hiljenee teoksen 
edessä, niin silloin tiedän, että 
siinä on ”sitä jotain”. 

ANNI JyRINKI

Palkinnon saajan valinnut Veli-Pekka 
Hänninen on papin uransa jälkeen 
hän on tehnyt lukuisia käsikirjoituksia 
suomalaisiin tv-sarjoihin ja elokuviin.

A
n

n
i Jyrin

ki

Kirkon mediasäätiö 
tukee ja edistää 
uskontoa ja 
elämänkatsomusta 
käsittelevien 
ohjelmien tekemistä, 
levittämistä ja 
esittämistä.
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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

Palveluja tarjotaan
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

§Testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot, avio-
ehdot, kauppa- ja lahjakirjat, oikeudenkäynnit ym.

Julkinen kaupanvahvistaja, Suomen Omakotiliiton 
neuvontalakimies. Kotikäynnit sopimuksen mukaan.

 ASIANAJOTOIMISTO 
Juhani Seppänen

Nahkatehtaankatu 2 (1. krs), 90130 Oulu    Puhelin 08 713 821, 0500 388 631 
asianajotoimisto@juhaniseppanen.fi    www.juhaniseppanen.fi

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

Herännäis-/ Siioninvirsiseuroja: su 28.11. klo 15.00 Tuiran kirkolla 
Myllytie 5 Oulu, ti 30.11. klo 19.00 Eeva ja Yrjö Halmesmäellä Meijeritie 
2 Liminka.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu To 26.11. klo 18.30 
Öbergin talo ONKI-ilta, 

opetus Rallu Kemppainen. Pe 
27.11. Myllytullin koululla klo 17–19 
Donkkis Big Night alakouluikäi-
sille La 4.12. klo 16 Kaukovainion 
srk-talolla Yhteinen joulujuhla 
puuroineen, past. Mika Tuovinen, 
Margetta ja Markku Sarkkinen, 
Tapio Pokka jne. Kansanlähetys, 
SRO, Kellonkartanon ystävät Su 
5.12. klo 17 SLEY:n messu Heinä-
torin srk-talossa, toimittaa past. 
Mika Tuovinen Kansanlähetyksestä 
Tervetuloa!

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU
www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Su 28.11. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS, Simo Pitkänen
Ke 1.12. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA, Pertti Korhonen
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen- 

helluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. 
Rahaa havitellessaan monet ovat 
eksyneet pois uskosta ja tuottaneet 
itselleen monenlaista kärsimystä”. 
1. Tim. 6:10. La 27.11. klo 10 Raamat-
tutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko. 

Puhujana Markku Mäkinen. La 4.12. klo 10 Raamattutunti, Jumalanpalvelus ja 
lastenkirkko. Puhujana pastori Juha Mikkonen HPE (ehtoollinen). Ma– pe klo 10–11 
Aamurukouspiiri. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventtikirkko.fi	
	08	530	3953

www.ohsrk.fi

Pe 26.11. klo 18 LIFTjr. Pe 26.11. klo 20 LIFT, 
Joni Ruokamo, Hannu Alakunnas, LiftUp. La 
27.11. klo 12–15 LASTEN LAUANTAI. Su 28.11.  
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Luke Barnes, 
Kari Ylitalo, Nuorisokuoro. Pyhäkoulu ja lasten-
kokous. Su 28.11. klo 17 Church@78, internatio-

nal service, Nicki Berry, Esa Haapaniemi, Vesa Asikainen. Su 28.11. klo 18 
Ystävän Paikka, Feija Friman, Romaniryhmä. Ma 29.11. klo 18 Sykarin kai-
volla-ilta naisille. Ke 1.12. klo 19 JOULULAULUILTA, Heimo Enbuska, Ahti 
Kurki. To 2.12. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. Tervetu-
loa!

To 25.11. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
Juha Sipilä ’Uskallatko uskoa’. Su 
28.11. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Ke 1.12. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
Tervetuloa!

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

La 27.11. Sotilaskokous klo 16.00, jäsenille. Su 28.11. Jumalanpalvelus 
+ pyhäkoulu klo 11.00. Kannatusryhmä klo 13.00. Vieraina Majurit Antero 
ja Tella Puotiniemi. Ma 29.11. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 
Tullessasi olet Tervetullut!

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42 (nykyinen osoite: verotoimiston vieressä), Oulu. 
Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16. 

Tervetuloa adventtikahveille pe 26.11.! 
Nettikauppamme: www.biblia.fi  

Kutsu 
elämää

 muuttavaan                       

           jo
uluun!

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Seurat su 28.11. klo 15. Ari-
Pekka Metso, Tuomas Myllylä. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

To 25.11. klo 19 Rukousilta, Tuomo Kokko & katutii-
mi. Pe 26.11. klo 18 Varkki-ilta. La 27.11. VIHREÄÄ 
VALOA -nuortenpäivä klo 11 alk. Su 28.11. klo 11 

Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, Manuel Rautalahti Kuopiosta, nuoret. 
Klo 18 Avoin raamattupiiri. Ti 23.11. klo 13 Päiväpiiri. Ke 1.12. klo 18 Nuortenilta, 
Sini Niemelä. To 2.12. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelua. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 28.11. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Juhani Julin – entinen 
vapaamuurari. Ma 29.11. klo 18 
Kotirukouskokous, Estabrook, 
Suutarinhaka 1 A. To 2.12. klo 
18, Raamattupiiri. Pe 3.12. klo 18 
Hannat – naisten yhteiskristilli-
nen rukouspiiri. Ma 6.12. klo 18 
Ehtoolliskokous, Esa Blomster. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Yhteinen Joulujuhla
LA 4.12. klo 16 Kaukovainion kappelilla
Jouluisia lauluja, lasten ja nuorten ohjelmaa,
Joulupuuroa ja torttukahvit, myös myyjäispöytiä. 
Puhujana Kansanlähetyksen kotimaisen työn johtaja, past.

Mika Tuovinen
Olet lämpimästi tervetullut!

Järj. Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto, Kellonkartano
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Rakas
kummitäti

Piip piip.”Kiitos Jumalalle tästä aamusta ja 
uudesta armosta tänäkin aamuna. Siunaus-
ta sinulle!” Kännykkääni on aamun varhai-
sina tunteina kilahtanut viesti kummitädil-

täni. Luettuani viestin huomaan hymyileväni. On-
pa ihana herätä päivään.

Viestit ilahduttavat minua monta kertaa viikos-
sa. Yleensä ne odottavat puhelimessa ensimmäise-
nä aamulla, täti kun on aamuvirkku ja herää mon-
ta tuntia ennen minua. 

Tiedän, etten ole ainoa, joka viestejä saa. Sama 
elämäniloinen sanarimpsu löytää tiensä useaan 
kännykkään, antamaan voimia kummitädin su-
kulaisille ja ystäville ympäri Suomen. 

Olen joskus havahtunut outoon kaipaukseen, 
kun viestiä ei ole tullut useaan päivään. Silloin toi-
mii vastavuoroisuus. Laitan tädilleni elonmerkkiä 
itsestäni. ”Heipä hei! Täällä on tehty lumityöt he-
ti aamupimeällä, seuraavaksi hyppäänkin bussiin 
ja matkaan töihin. Ihanaa, että viikonloppu on jo 
nurkan takana! Terkut kaikille!”

Kummitätini on se, joka muistaa kaikkien syn-
tymäpäivät, lähettää kortteja jouluna, pääsiäise-
nä ja merkkipäivinä. Jos kaipaan jonkun osoitetta, 
soitan mieluummin hänelle kuin numerotiedoste-
luun. Samalla tulee vaihdettua kuulumisia myös 
äänen kera, ei pelkästään viestitellen. Siinä rauhal-
lisessa tuumailussa ja arkipäiväisten tapahtumien 
läpikäymisessä menee helposti puoli tuntia. Mutta 
vaikka puhelun jälkeen korvaa kuumottaa luurin 
lämmöstä, myös sydäntä lämmittää.

Kummitädissäni on huomaavaisuuden ja lähim-
mäisenrakkauden lisäksi muitakin hyviä puolia. 
Elämä on mennyt niin, ettei hän ole saanut lähes-
kään kaikkea sitä, mistä ihmiset yleensä haaveile-
vat. Silti hän on kertomansa mukaan saanut kaiken 
mitä tarvitsee. Ja sen voi uskoa.

Vastoinkäymisistä ja koettelemuksista huo-
limatta hän ei ole katkeroitunut tai masentunut. 
Niin olisi helposti käynyt, ellei hänellä olisi ollut 
tukenaan vahvaa uskoa korkeampaan. Tuota sa-
maa kiitollista ja levollisen luottavaista näkemystä 
hän levittää myös meille tekstiviesteillään ja omal-
la esimerkillään. Tosin hän ei varmaan ajattele eri-
tyisesti näyttävänsä esimerkkiä, hän vain elää elä-
määnsä luottaen ja nauttien. Lempeämpiä silmiä 
ja heleämpää naurua saa hakea. Se kantaa hänet ja 
meidät muut yli vaikeidenkin päivien.

Piip, piip. Seuraava tekstiviesti saapuu: ”Lunta 
sataa. Kiitos Herralle! Siunausta sinun päivääsi.” 
Painan vastaa-nappulaa. Haluan toivottaa samaa 
myös kummitädilleni.

ELSI SALOvAARA

Poliittinen 
korrektius estää 
eurooppalaisia 
varautumasta 
islamin uhkaan.

Suomesta turvapaikkaa 
hakeva entisen 
Neuvostoliiton 
kansalainen on nähnyt 
ja kuullut sellaista, 
mitä ei kantaudu 
kaikkien korviin. 
Nimettömänä esiintyvä 
maahanmuuttaja pelkää, 
että islam valtaa tulevien 
vuosikymmenten aikana 
Euroopan. 

Vaikka uskonnon merkitys 
on epäilemättä kasvus-
sa, maahanmuuttotutki-
ja Tuomas Martikainen 

toppuuttelee ennakkoluuloja. 
Islamin levinneisyydestä Eu-

roopassa ei Martikaisen mukaan 
ole tehty kattavaa väestötieteellis-
tä tutkimusta, mutta yleisesti ot-
taen Länsi-Euroopassa asuu noin 
16–18 miljoonaa muslimia. 

Koko Euroopassa Turkkia lu-
kuun ottamatta muslimeja on 
noin 25 miljoonaa. Euroopan 
450-miljoonaisesta väestöstä hei-
tä on siis 5,5 prosenttia. 

Muslimien osuus tulee ilman 
muuta kasvamaan. Määrä riip-
puu maahanmuutosta. 

Martikaisen varovaisen arvi-
on mukaan 20 vuoden kuluttua 
joka kymmenes eurooppalainen 
on muslimi.

– Väki on kuitenkin jakautu-
nut hyvin epätasaisesti eri mai-
den ja eri paikkojen välillä, joten 

jossain voi olla "muslimitaskuja", 
joissa he ovat enemmistönä, Mar-
tikainen sanoo. 

Kristinoppia 
maahanmuuttajille
Rauhan Tervehdyksen haastatte-
leman turvapaikanhakijan mu-
kaan maahanmuuttajien sopeut-
tamisessa Suomeen olisi paranta-
misen varaa. 

Hän itse on viettänyt maas-
sa puolitoista vuotta. Siinä ajassa 
hän on oppinut ihailemaan pro-
testanttisuuteen pohjautuvaa yh-
teiskuntaa.

– Teillä työ ja 
lepo ovat tasa-
painossa. Meillä  
kahdeksan tunnin 
työpäivän aika-
na saa pitää vain 
yhden tauon. Töi-
tä tehdään jopa 12 
tuntia ja palkkaa 
maksetaan vain 
kahdeksasta. Sellainen tahti sai-
rastuttaa. 

Miehen mukaan kulttuuri nä-
kyy myös ihmissuhteissa, jot-
ka ovat terveellä pohjalla. Kau-
kaa tuleville maahanmuuttajille 
pitäisi hänen mielestään opettaa 
enemmän kristinuskon perustei-
ta ja demokratiaa. Myös eri mai-
den poliittisia järjestelmiä tulisi 
vertailla.

– Olen käynyt parilla kurssil-
la, joissa kerrottiin jotain Mika-
el Agricolasta ja Aleksis Kivestä. 
Siinä ei saanut riittävän kattavaa 
ymmärrystä yhteiskunnasta. 

Maahanmuuttajilla  
liikaa vapauksia?
Mies on itse muslimitaustainen, 
mutta ei koe uskontoa omakseen. 

Hän on tavannut monta ara-
bia, joiden mielestä suomalaisil-
la ei ole uskontoa ollenkaan. Mo-
ni maahanmuuttaja toivoo hä-
nen mukaansa, että Suomi kään-
tyy islamiin. Hän on havainnut 
kielteistä suhtautumista euroop-
palaisuutta kohtaan ylipäätään. 

Miehen mukaan poliittinen 
korrektius estää eurooppalaisia 
varautumasta islamin uhkaan.

– Suvaitsevai-
suudella ei ole ra-
joja. Päättäjät an-
tavat tänne saa-
puville ihmisille 
kaikki valtuudet 
ja luvat määrätä 
omat sääntönsä. 
Esimerkiksi Mal-
mössä Ruotsis-
sa on alueita, joil-

le poliisikin pelkää mennä. Siellä 
eivät sivistyslait toimi.

Mies pitää Eurooppaa majak-
kana, joka näyttää valoa muul-
le maailmalle. Tasa-arvo, vapa-
us ja ihmisoikeudet ovat arvos-
saan. Mies kysyy huolestuneena, 
korvaako islamin sharialaki jo-
nain päivänä eurooppalaiset si-
vistyslait. 

tyttI PÄÄKKÖNEN

Tilastotiedot teoksesta 
Yearbook of Muslims in 
Europe, 2009.

Euroopassa on tällä hetkellä noin 25 miljoonaa muslimia.  
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Maahanmuuttaja 
pelkää islamin uhkaa
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Tervetuloahelpoille joulu-
ostoksille. 

Vain

€€10
/pkt

31 
0505

Nyt vain

9 
90909

Vain

19 
5050

Nyt 

251010
Nyt 

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!

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

Arvoisat Omaishoitajat!

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi!
UUTTA! Kuntouttava päivä Caritas-Kodissa!

Kysy lisää puh. 040 480 2724, www.caritas-saatio.fi 

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Avaa joulu 
Avaa joulu Intiassa

www.avaajoulu.� 

Suomen Pipliaseura  

OKU805A

800018-55783
SAMPO

viestiin: INTIA 6749

Terveydenhoitoa

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita Jouluradio palaa jo kahdek-
satta kertaa eetteriin ensim-
mäisen adventin koittaessa 
sunnuntaina 28.11. Tuhannet 
joululaulut soivat Jouluradi-
on taajuudella sunnuntaihin 
10.1.2011 asti. Oulussa taajuus 
on 88,8 MHz tai 91,9 MHz. 

Tänä vuonna Jouluradios-
sa on paljon uutta. Valikoimaan 
on saatu uusia kappaleita ja mo-
nen toive täyttyy, kun kuuntelijat 
pääsevät ensimmäistä kertaa taa-
juuksille kertomaan terveisiään. 

Jouluradion toivekonsertti 
kuullaan lauantaisin kello 14 ja 
sen uusintalähetys on sunnun-
taisin kello 18 alkaen.

Kuulijat voivat toivoa kappa-
leita ja lähettää tervehdyksiään 
Jouluradion verkkosivujen kaut-
ta www.jouluradio.fi, sähköpos-
tilla jouluradio.toiveet@evl.fi tai 
Jouluradion Facebook-fanisivun 
kautta.

Jouluradio tuo joulumielen 
kotiin ja kännykkään

Uutta Jouluradiossa ovat myös 
kaksi nettiradiokanavaa, perin-
teisen Jouluradio.fi:n rinnalla ne-
tissä soivat perheen pienimmille 
suunnattu Pikku jouluradio sekä 
kauneimpia ja suosituimpia jou-
luklassikkoja soittava Rakkaim-
mat joululaulut -nettiradio. 

Näitä kaikkia pääsee kuule-
maan osoitteesta www.joulura-
dio.fi. Jouluradiolle tehdään tä-
nä vuonna myös iPhone-sovellus, 
jonka iPhonen käyttäjät voivat la-
data iTunesin AppStoresta.

RAUHAN tERvEHdyS
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Miljoonat lapset kärsivät 
tänäkin jouluna nälästä. 

Sinä voit toteuttaa yhden 
toiveen. 

Lahjoita keräykseen 
maailman lasten 
auttamiseksi. 

YKSI TOIVE

Minulla on yksi toive. 
Haluaisin syödä joka päivä.

Soita 0600-11700 (20,11 e / puhelu + pvm)
Nordea 157230-500504, viestiksi ”Adventtikeräys” 

Lahjoita verkossa: www.kirkonulkomaanapu.fi

Soita 0600-11700 (20,11 e / puhelu + pvm)

Adventtikeräys 2010
Eetterissä

Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
1. adventtisunnuntaina 28.11. 
klo 9.55–12.00 Oulun seura-
kuntien aluelähetys. Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Klo 
11.30 radiopyhäkoulussa pu-
huu lastenohjaaja Outi Met-
sikkö, aiheena on adventti. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa puhutaan Hin-
tan seurakuntatalon joulu-
vaelluksesta. 

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 1.12. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Puheenvuoron käyttää 
oululainen Pekka Tuominen.
To 2.12. klo 15.40 Viisi tee-
siä kirkosta, eli millainen 
on unelmieni kirkko. Oulun 
Kristillisen koulun opettajan 
ja kirkkovaltuutetun Säde Po-
kan ajatuksia.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 28.11. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-

ja Outi Metsikkö, aiheena on 
adventti.
Su 28.11. klo 10 ensimmäisen 
adventtisunnuntain radioju-
malanpalvelus Kemin kirkosta.
Ke 1.12. klo 17.05 Suurella Sy-
dämellä -ohjelma, keskustelua 
vapaaehtoistyöstä.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
1. adventtisunnuntaina 28.11. 
klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Toimittaa Matti Pik-
karainen ja avustaa Tiina Kin-
nunen. Musiikista vastaavat 
kanttorit Henna-Mari Sivula 
ja Raimo Paaso sekä Tuomio-
kirkkokuoro.

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele 
Adventtisunnuntaina su 28.11. 
klo 10 messu Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkosta.

Ohjelmatiedot:  
www. oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi

Kun aamuisin ryhdym-
me kahvinkeittopuuhiin, 
ei meidän tarvitse miet-
tiä mistä hakisimme vet-

tä. Avaamme hanan ja sieltä tu-
lee puhdasta juomakelpoista vet-
tä.  Näin ei ole kaikkialla.  Juoma-
vesi on monella maailman laidal-
la kortilla.

Lokakuussa järjestettiin Ope-
raatio Ruutin kummimatka Inti-
aan. Operaatio Ruut on kummi-
lapsijärjestö, joka vuodesta 1996 
lähtien on tukenut köyhien las-
ten koulunkäyntiä Etelä-Intias-
sa Tamil Nadun maakunnassa. 
Tällä hetkellä tuetaan 974 lasta 
tai nuorta. 

Meitä osallistui matkalle yh-
deksän suomalaista kummia. 
Kouluvierailujen ohella matkalla 
valmisteltiin kaivoprojektia Yer-
caudin vuoriston alueelle, jossa 
suurin osa kummilapsista asuu. 

Seudun kaivot ovat enimmäk-
seen sadevesikaivoja, joissa vettä 
riittää vain puolen vuotta. Juo-
mavesi on haettava usein kilo-
metrien päästä. Naiset kanta-
vat kymmenen litran vesiastian 
päänsä päällä, monilla on toinen 
astia vielä kädenmutkassa. Mies 
on tässä työssä harvinaisuus.

Kävimme kaikkiaan 30 kyläs-
sä kartoittamassa vesitilannetta. 
Osaan kylistä tie oli hirveä, joi-
hinkin oli vain polku. Kyläauki-
olle tai koululle asetuttiin pitä-
mään neuvoa kyläneuvoston jä-
senten kanssa ja selviteltiin asiaa. 

Operaatio Ruut kävi Intiassa 
ja saapuu Liminkaan

Kaivoa odotetaan hartaasti 
ja kyläläiset lupasivat kaikkial-
la olla rakentamisessa mukana. 
Vesi on kaikille yhteinen välttä-
mättömyyshyödyke.

Rahaa kaivoihin toivotaan  
ulkoministeriöstä
Operaatio Ruutin rahoja ei käy-
tetä kaivoihin, vaan järjestö ai-
koo kääntyä ulkoministeriön 
puoleen. 

Kävimme myös melkein 
kaikkien kylien kouluissa. Mo-
ni lapsi on päässyt sinne Ruutin 
tuella. Heidän tapaamisensa oli 
riemullista, niin iloisia ja roh-
keita lapset ovat. 

Tällä kertaa meillä oli eri-

tyisviemisinä tuhatkunta 
hammasharjaa. Niitä ovat lah-
joittaneet muun muassa Pyhä-
joen ja Pulkkilan koululaiset 
sekä myös jotkut isot liikkeet 
ja yhteisöt. 

Monet lapset Intiassakin 
harjaavat hampaansa, mutta 
yleensä vain aamuisin. Muis-
tutimme myös iltaharjaami-
sesta ja kukin luokka sai kuva-
taulun seinälleen.

tAPIO JA PIRKKO LEINONEN

Operaatio Ruutin toimintaan on 
mahdollista tutustua Limingan 
Wanhan Ajan Joulussa lauantaina 
27.11. klo 10–15 seurakuntatalolla. 

Peräkontin aarre 
levisi kaupunkiin

Kolmisen tuhatta opiskeli-
jaa saa näinä päivinä pos-
tiluukustaan erikoisen 
lehden. Siinä turkulainen 

opiskelija Anna kertoo, miltä  
45 000 euron velkataakka tun-
tuu. Vastapainoksi VIP-lehdessä 
neuvotaan, kuinka tullaan rik-
kaaksi. Sivuilta löytyy myös raa-
matullisia iskurepliikkejä.

Tällaista pakettia on oululai-
nen lääketieteen opiskelija Tuomas 
Luomaranta ystävineen ollut kii-
kuttamassa opiskelijoiden oville.

– Lehti pyrkii tuomaan kris-
tillisen näkökulman ajankoh-
taisiin asioihin haastaen lukijaa 
miettimään oman ajattelunsa pe-
rusteita. 

Sanoma ei ole piilossa. Pointti 
on siinä, että Jumala on olemas-
sa, Jeesus on maailman Vapahta-
ja ja Raamattu on Jumalan sanaa.

Kerran vuodessa ilmesty-

vää VIP-lehteä kustantaa kolme 
opiskelijajärjestöä, Opko, Kan-
sanlähetys ja Evankeliset opiske-
lijat. Opiskelijat jakavat sitä muil-
le opiskelijoille maan suurimmil-
la opiskelijapaikkakunnilla. 

– Toivon, että lehti olisi ihmi-
sille sysäys tulla mukaan seura-
kunnan toimintaan, 23-vuotias 
Luomaranta kertoo.

Miehen mielestä vastaavia tem-
pauksia voisi olla enemmänkin. 

– Tärkeintä on kuitenkin elää 
uskoaan todeksi oman elämänsä 
ihmissuhteissa.

Seuraava  tempaus on aivan 
pian. Oulun yliopiston L3-salis-
sa pidetään Seuraa staraa -joulu-
juhla 2. joulukuuta. Siellä tans-
sitaan, lauletaan joululauluja ja 
kuullaan opiskelijoiden kertovan 
uskostaan.

tyttI PÄÄKKÖNEN

Janne Henriksson ja Tuomas Luomaranta saivat välillä odotella hyvän tovin, ennen 
kuin joku kulki talojen alaovista.

A nt t i  L e in o n e n

Operaatio Ruutin väki jakoi hammasharjoja Yercaudin alueen koululaisille.

O p e raa t i o  Ruu t
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www.goisrael.fi 

Tai ota yhteyttä matkatoimistoosi!

Lähde mukaan ihmeelliselle matkalle Raamatun maahan. Käymme Raamattu matkaoppaanamme 
Jerusalemissa, Nasaretissa, Galileassa, Genesaretinjärvellä, Vuorisaarnan vuorella, Öljymäellä ja muilla 
kristinuskon historiaan kuuluvilla myyttisillä paikoilla. Järjestämme ryhmämatkoja, joilla et ainoastaan 
tutustu Raamatun maahan vaan saat myös tilaisuuden löytää itsesi ja rentoutua Israelin lämmössä 
ja auringossa.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.goisrael.fi 

Kulje kristinuskon jalanjäljissä
– tee matka pyhille paikoille Israeliin.

Toiviomatkojen suorat tilauslennot Tel Aviviin 13.2. – 8.5.
Tarjous 13.2. lähdössä: viikon kiertomatka 1295 Euro
www.toiviomatkat.fi  Puh. (09) 5657170

Lomamatkojen suorat tilauslennot Eilatiin 28.10. – 6.1. ja 17.2. – 14.4.
Tarjous joululähdössä 23.12: viikon kiertomatka 1599 Euro.
www.lomamatkat.fi  Puh. (020) 120 4100
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1. adventtisunnuntain aihe on Kuninkaasi tulee nöyränä. Uuden kirkkovuoden al-
kaessa raamatunteksteissä otetaan käyttöön 2. vuosikerta. 

Kirkon Evankeliumikirjassa kerrotaan suosituimman adventtisunnuntain 
luonteesta näin: ”Kirkkovuoden ensimmäinen sunnuntai julistaa, että Jumala ei ole kau-
kana meistä. Hän lähestyy kansaansa antaakseen sille pelastuksen uuden ajan. Hoosian-
naa laulaen tervehdimme Jeesusta Kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on tullut 
ja vapauttanut meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Päivän evankeliumit liit-
tävät adventin ja joulun palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tapahtumiin. Näin kirkkovuo-
den pääsiäiskeskeisyys tulee esille alusta lähtien. Joulu saa merkityksensä vain yhteydessä 
Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen.”

Evankeliumitekstinä onkin ”aasinvarsan lainaaminen”, jonka opetuslapset joutuvat te-
kemään. Jeesuksen ratsastaessa hänen kannattajansa huusivat hoosianna-huutoja.

UT:n lukukappale on 1. Pietarin kirjeestä ja siinä puhutaan uskon koettelemuksista 
mm. näin:

”Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen 
ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä näh-
neet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, 
kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Tätä 
pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osak-
senne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuk-
sen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta.”

Kulta on metalleista jaloin, sitäkin koetellaan tulella. Uskon kulta nousee hengelliseksi 
vertauskuvaksi. Apostoli kutoo huiman pelastushistoriallisen näkymän VT:sta aina ikui-
seen pelastukseen saakka. VT:n profeetat kirkastivat aikanaan uskon täyttymystä ja vah-
vistivat ennustuksillaan myös myöhempiä uskovia.

PEKKA tUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 24:7–10 
Ensimmäinen lukukappale 
Sak. 9:9–10 
Toinen lukukappale 
1. Piet. 1:7–12 
Evankeliumi 
Mark. 11:1–10

Sinä, kuninkaamme Jeesus Kristus, 

tulet joka päivä luoksemme 

vallan merkeistä riisuttuna, köyhistä köyhimpänä. 

Kumarru kurjuuteemme, hoida haavoille lyötyjä, 

kuuluta maailmalle armo ja rauha. 

Hiljainen kuninkaamme, 

havahduta meidät iloosi 

ja viritä sydämemme laulamaan sinulle.

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Katso, kuninkaasi tulee
Hallitsijan saapuminen kansansa keskelle on aina merkkita-
pahtuma. Kun tieto siitä saadaan, aloitetaan välittömät valmis-
telut vierailun toteuttamiseksi. Käytännön asiat halutaan hoi-
taa mahdollisimman hyvin, jotta hallitsijalle jäisi positiivinen 
kuva ja mukava muisto vierailusta. Kun hallitsija saapuu, vas-
taanottokomiteat ovat valmiina, ja pitopöydässä tarjotaan par-
haita herkkuja. Näin halutaan osoittaa kunnioitusta ja arvos-
tusta korkea-arvoista vierasta kohtaan. Hallitsijan vierailu on 
odotettu tapahtuma ja siitä puhutaan paljon myös jälkikäteen.

Kristuksen seurakunta odottaa hallitsijansa tuloa. Adven-
tin aika on odotuksen aikaa. Lapset ovat erityisen innokkaita 
odottajia, jopa malttamattomia. Aika jouluun tuntuu kuluvan 
hitaasti. 

Odotus ei kuitenkaan pääty jouluun, vaan sitä kestää her-
ramme toiseen tulemiseen asti. Apostoli Pietarin mukaan odo-
tamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee.

Adventin aika muistuttaa tavallisuudesta poikkeavasta 
kuninkaasta. Hän tuli kerran tähän maailmaan vallan mer-
keistä riisuttuna. Yhä edelleen Jeesus tulee luoksemme nöy-
ränä ja hiljaisena. Valtakuntansa evankeliumin kautta Hän 
tahtoo olla tuomassa rauhaansa elämäämme. Kristus itse 
sanoo: ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun 
ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me ateri-
oimme yhdessä, minä ja hän” (Ilm. 3:20). Tämä kuningas antaa 
lahjaksi sen, mitä ihminen viime kädessä elämässään tarvit-
see: armon ja anteeksiantamuksen. Meille riittää, että otamme 
hänen lahjansa vastaan.

tIMO LIIKANEN
Tyrnävän seurakunnan kirkkoherra

w w w.sxc . hu /  ( h i d d e n)
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Kun kantasuomalainen 
miettii, mikä 
maahanmuuttajalle 
on vieraanvaraista, 
tekeekö hän toiselle niin 
kuin haluaisi itselleen 
tehtävän? Pyytääkö 
muslimitoveri saunomaan 
ja tarjotako tälle 
makkaran kyytipojaksi 
vielä kristinuskoakin?

Suomi on joutunut viime 
vuosina vastaamaan mo-
nikulttuurisuuden haas-
teisiin. Sentään yhdestä 

asiasta on päästy yksimielisyy-
teen: Monikulttuurinen kohtaa-
minen on usein kinkkistä ja ki-
muranttia.

Mikä nyt kristityille neuvok-
si, kun mietimme, miten kohdata 
toisten uskontojen ja kulttuurien 

edustajat. Siihen vastaa Helsin-
gin yliopiston ekumeniikan pro-
fessori Risto Saarinen.

– Et saa ainakaan ajatella, et-
tä muukalainen on sinun siirto-
maasi. Jos sinusta on kivaa omis-
taa kesämökki ja Toyota, se ei ole 
välttämättä tuon toisen ihmisen 
elämän tarkoitus.

– Suomi oli pitkään maa, jossa 
kaikki tyypit olivat aika saman-
laisia: Jos minä halusin kesämö-
kin tai uuden auton, niin mel-
ko varmasti naapurikin halusi. 
Maahanmuuttaja ei ehkä halua-
kaan, Saarinen vastaa.

Mäyräkoira
ja makkara
Luterilaisessa kirkossa koroste-
taan kultaista sääntöä – tee toi-
selle se, mitä haluaisit itselle-
si tehtävän. Monikulttuurises-
sa kohtaamisessa se ei ole välttä-
mättä yksinkertaista.

Risto Saarinen neuvoo miet-

timään, asetunko toisen ase-
maan itsenäni, omine arvoineni, 
vai yritänkö asettua toisen ase-
maan toisena, hänen arvojensa 
pohjalta.

– Kun joku tulee toisesta kult-
tuurista, on nähtävä vaivaa käsit-
tääkseen, mikä hänelle on mah-
dollisesti hyväksi. Hän saat-
taa toivoa ja odot-
taa ihan toisenlai-
sia asioita kuin luu-
lemme.

– Hyvä verta-
us on miettiä, mitä 
vaimosi haluaisi si-
nun tuovan kaupas-
ta. Lenkkimakkara 
ja mäyräkoira kal-
jaa voivat olla tästä 
näkökulmasta huo-
no ratkaisu, vaikka sinä kallistui-
sitkin niiden puoleen eläytyessäsi 
miettimään, mitä tahtoisit itsel-
lesi tuotavan, Saarinen havain-
nollistaa.

toinen hyväksyttävä 
omana itsenään
Risto Saarista puhuttelee raama-
tunkohta: ”Vaan rakastakaa vi-
hollisianne ja tehkää hyvää ja lai-
natkaa, toivomatta saavanne mi-
tään takaisin.” (Luuk. 6)

Luterilaisena pappina hän pi-
tää positiivisena esimerkkinä 

toisen kohtaamisen 
teologiasta kirkkoisä 
Johannes Khrysos-
tomosta (347–407), 
joka kehotti harjoit-
tamaan henkilökoh-
taisesti vieraanvarai-
suutta: Auttakaa, an-
takaa ruokaa ja pes-
kää toisen jalat itse! 
Auttamiseen sisältyy 
aina siunaus myös 

auttajalle.
Muukalaisen voi siis kutsua 

kylään tai syömään myös siitä 
syystä, että se on yksinkertaises-
ti kivaa ja tuottaa itselle samal-

la siunausta, professori päättelee. 
Antaminen ja auttaminen saavat 
olla molemminpuolisesti nautin-
nollista toimintaa.

Risto Saarinen painottaa, ettei 
muukalaisen yhteisöön hyväksy-
misen edellytyksenä saa olla vaa-
timus, että tämän tulee kiinnit-
tyä uuden kotimaansa kaikkiin 
arvoihin ja vaikkapa vaihtaa us-
kontoaan.

teko puhuu 
kuin tuhat sanaa
Todistuksen omasta kristillisestä 
vakaumuksestaan voi antaa vie-
raalle vielä tehokkaammin teoil-
la kuin puheilla. Oma elämä ja 
teot ovat uskon vahvin todistus, 
Saarinen uskoo.

– Tämä ei tietenkään tarkoi-
ta sitä, ettei omasta uskosta voi-
si kertoa myös sanallisesti, hän 
lisää.

Uskonnonvapautta rikotaan 
sekä kieltämällä vaihtamasta us-

Mamu ei pulahda helpolla

Saatamme 
kuvitella 
tietävämme liian 
helposti toisen 
puolesta, mikä 
on hänelle hyvää 
ja oikein.
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Kempeleen seurakunta on kasvava ja kehittyvä 14 000 
jäsenen seurakunta Oulun seudulla. Seurakunnassa on 
35 vakinaista työntekijää ja iso joukko vapaaehtoistyön-
tekijöitä. Työskentelyolosuhteet ovat erinomaiset, vain 
seurakunnan oma emäntä puuttuu.

Kempeleen seurakunnassa on haettavana

EMÄNNÄN TYÖSUHDE
Emännän päätehtävänä on itsenäisesti vastata ruoka- ja kahvitarjoilujen 
asiakaslähtöisestä toteuttamisesta seurakunnan tiloissa. Lisäksi emäntä 
vastaa tilaisuuksiin sekä keittiö- ja tarjoilutiloihin liittyvistä hankin-
noista, hygieniasta ja seurannasta. Emäntä huolehtii myös kahden 
kirkkomme ylläpitosiivouksista sekä niiden yleisilmeestä ja osallistuu 
mahdollisuuk-sien mukaan myös seurakuntamestarin tehtävien hoitami-
seen. Työ edel-lyttää joustavuutta työajoissa. Työhön kuuluu myös ilta- 
ja viikonlopputyötä. Oma auto on välttämätön.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto  
(esim. kokki tai suurtalouskokki), käytännön työkokemus, sekä hygie-
niapassi. Suurtalousesimiehen tai ravintola-alan esimiehen koulutus 
katsotaan eduksi. Siivoustehtävien osalta eduksi katsotaan ammatillinen 
perustutkinto, esim. laitoshuoltajan ammattitutkinto tai käytännön 
ammattitehtävissä hankittu kokemus. Emännältä edellytetään asiakaspal-
velu-, ruoanvalmistus-, teknologia-, omavalvonta- ja kannattavuusosaa-
misen lisäksi hyvää organisointi- ja paineensietokykyä.

Emännän työsuhde täytetään 1.3.2011 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
Valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävään valitun 
tulee ennen työsuhteen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan. Emännän työsuhde täytetään neljän (4) 
kuukauden koeajalla. 

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmä 402 mukaan. 
Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista  
palkanosaa työkokemuksen perusteella enintään 18 % peruspalkasta. 

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 3.12.2010  
klo 15 mennessä osoitteella: Kempeleen seurakunta PL 28, 90441 
KEMPELE. Kuoreen maininta ”Emäntä”. Hakemukseen tulee liittää 
nimikirjaote tai opinto- ja työtodistukset sekä todistukset mahdollisista 
muista ansioista. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Anneli Salo sähköpostitse anneli.salo 
@evl.fi tai p. 040 7790 650: ma 29.11 klo 9 – 11 ja ti 30.11 klo 9 – 14.

Lämmin kiitos kaikille 
äänestäjilleni saamastani 

luottamuksesta 
seurakuntavaaleissa!

Jukka Aholinna
Toimivat Seurakuntalaiset, Oulun Tuomiokirkkoseurakunta

SYDÄMMELLISET 
KIITOKSET

äänestäjilleni 
seurakuntavaaleissa.

Viljo Juntunen

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä

kanttorin Virka

Eduksi katsotaan kuoronjohtamisen osaaminen.

Tiedustelut: kanttori, tiimiesimies Raimo Paaso,  
puh. 040 838 6807.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 3.12.2010 klo 16.00.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana

Paikkoja avoinna

Fanita! 
www.facebook.com/

rauhantervehdys

Mamu ei pulahda helpolla
kontoa että painostamalla us-
konnon vaihtamiseen. Aidossa 
uskontojen välisessä dialogissa 
ja kohtaamisessa kummankin 
uskonnon edustaja voi tuoda – 
toista kunnioittavassa henges-
sä – omat katsomuksensa avoi-
mesti keskustelupöytään.

– Monikulttuurisuus ei vaa-
di sitä, että jokaisen tulee pysyä 
omassa katsomuksessaan. Jos 
esimerkiksi muslimi vakuut-
tuu siitä todistuksesta, minkä 
kristitty antaa uskostaan, hän 
voi toki vaihtaa uskontoa.

En ehkä tiedä 
toisen parasta
Luterilaisen etiikan mukaan se-
kä kristityllä että ei-kristityllä 
on oikean ja väärän taju. Aset-
tumalla lähimmäisen asemaan 
ihminen kykenee arvioimaan, 
mitä toinen tarvitsee.

Risto Saarinen huomauttaa, 
että saatamme kuvitella tie-

tävämme liian helposti toisen 
puolesta, mikä on hänelle hy-
vää ja oikein. Erilaisista kult-
tuureista, uskonnoista ja yhtei-
söistä tulevilla ihmisillä kun on 
hyvin erilaisia käsityksiä hyväs-
tä elämästä.

– Monet eettiset käsitykset 
ovat kiinni yhteisöjen sisäisis-
tä ajattelutavoista. Jos otam-
me lähtökohdaksi sen, että vain 
oma eettinen kantamme on oi-
kea, hyvä ja järkevä, jää moni-
kulttuurisessa tilanteessa hyvin 
vähän tilaa keskustelulle ja ai-
dolle kohtaamiselle.

– Se, miten me olemme lute-
rilaisina ratkaisseet eettiset ky-
symykset, voi olla meille hyvä 
tapa, mutta muilla voi olla mui-
ta tapoja. Jos yritämme suh-
teuttaa itsemme ja oman perin-
teemme toisiin yhteisöihin, se 
voi auttaa meitä arvostamaan 
sekä itseämme että muita.

Vaikka tutkija korostaa ter-

veen suhteellisuudentajun so-
pivan maailman mittakaavas-
sa piskuiselle luterilaiselle lau-
mallemme, uskontojen moni-
naisuuden kohtaaminen ei ole 
vieraannuttanut professoria 
omasta perinteestämme. Päin-
vastoin.

Monien uskontojen ja kirk-
kojen kannattajiin tutustunut 
ekumeenikko kertoo lähenty-
neensä entisestään luterilaista 
traditiotamme.

– Uskon, että oman kristil-
lisen perinteen ja identiteetin 
tunteminen helpottaa merkit-
tävästi monikulttuurisen maa-
ilman haasteiden kohtaamista, 
Saarinen summaa.

JANNE vILLA

P i i r r o s :  I a i n  C am p b e l l
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 28.11. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. Tuomiokirkkokuoro. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 28.11. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
kanttori Raimo Paaso.
Adventtivesper su 28.11. 
klo 17 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Hanna-Maija 
Ollanketo, kanttorit Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso 
sekä Katedraalikuoro.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 25.11. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. Teehetki.
Messu su 28.11. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Juhani Lavanko, avustavat 
Kimmo Kieksi, Mari Flink ja 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Juha Soranta. Oamk:n kirk-
komusiikin opiskelijat, Kar-
jasillan kirkkokuoro. Kah-
vikeskustelu. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 28.11. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Marjuk-
ka Hamari, kanttorina Ilkka 
Järviö. Mieskuoro Weljet. 
Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 28.11. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustavat Päivi Sutinen, 
Hanna Partanen, kanttorina 

Kaisamarja Stöckell. Kirkko-
kuoro avustaa. Kirkkokahvit. 
Rippikoulun aloitusinfo kah-
vien jälkeen. 

Haukipudas 
Perhemessu su 28.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jari Flink, 
saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Kaisa Säkkinen, 
seurakunnan lapsikuoro.  
Sanajumalanpalvelus su 
28.11. klo 16 Kellon seura-
kuntakodissa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Kirkko-
kahvit.
Armas Maasalon Adventti-
vesper su 28.11. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Jari Flink, 
Haukiputaan kirkon kamari-
kuoro, johtaa Else Piilonen. 
Urut Kaisa Säkkinen.

Kempele
Adventtisunnuntain mes-
su su 28.11. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, avus-
taa Leena Brockman, saar-
naa Juha Maalismaa, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Musiikkiavustajina Jaak-
ko Tuisku , kitara ja lauluryh-
mä Heliä. Kirkkokuoro. Pyhä-
koulu saarnan aikana. Uusien 
työntekijöiden tehtävään siu-
naaminen, Pekka Rehumäki. 
Kirkkokahvit. Runon reunalla 
ja laulun laidalla -kahvikon-
sertti noin klo 12.30.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Liminka
1. adventtisunnuntain mes-

su su 28.11. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruo-
tanen, kanttorina Mika Kot-
karanta. Tähdet-kuoro.

Lumijoki
1. adventin messu su 28.11. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
kirkkokuoro avustaa. Ehtool-
linen jaetaan myös Lumilyh-
dyssä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

Muhos
Nuorten jouluinen iltakirk-
ko pe 26.11. klo 18. Toimittaa 
Simo Pekka Pekkala, kantto-
rina Ossi Kajava, nuoriso-
työnohjaajat. 
Perhekirkko su 28.11. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava, lapsikuoro.

Oulunsalo
Perhemessu su 28.11. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Sari Wallin.
Adventtivesper su 28.11. klo 
20. Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, saarnaa Jyrki Vaaramo, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeStilä
Messu 28.11. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, saarnaa Tapio Leinonen, 
avustaa Perttu Kyllönen ja 
Reijo Tuomola. Kanttorina 
Unto Määttä, avustaa Kes-
tilän ja Pulkkilan kirkkokuo-
rot sekä Ulla Tuomola. Kir-

kon käyttöönottojuhla. Lä-
hetyslounas ja juhla seura-
kuntakodissa.

PiiPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
28.11. klo 13 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Arja Leinonen.

PyhäNtä 
Perhekirkko su 28.11. klo 13 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen ja avus-
taa Sirkku Palola. Kanttori-
na Veijo Kinnunen ja avus-
taa lapsikuoro.

RANtSilA
Adventtivesper su 28.11. klo 
19 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä. Kestilän, 
Pulkkilan ja Pyhännän kirk-
kokuorot, Rantsilan projekti-
kuoro ja Pyhännän nuoriso-
kuoro, johtaa Veijo Kinnunen, 
säestys Arja Leinonen.  

Tyrnävä
Messu su 28.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Lastenohjaa-
ja Minna Matinlaurin tehtä-
vään siunaaminen, juhla seu-
rakuntatalossa.

Yli-Ii
1. adventtisunnuntain mes-
su su 28.11. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anna-Kaisa Pit-
känen. Rippikoululaiset van-
hempineen kutsutaan mes-
suun. Huomaa poikkeuksel-
linen aika.

Sirpa Ilvesluoto. Lapsikuoro. 
Kirkkokahvit. Lyhtytapahtu-
ma.  
Messu su 28.11. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Mari Flink, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 28.11. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Erja Järvi, kanttorina 
Riitta Piippo. Mukana Maik-
kulan lapsikuoro, Maria-Ritva 
Koivukangas ja Petra Kalapu-
das. Kirkkokahvit ja -mehut.
Jumalanpalvelus su 28.11. 
klo 13.30 Tahkokankaan pal-
velukeskuksessa. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.11. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Adventtivesper su 28.11. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, kant-
toreina Ilkka Järviö, Sirpa Il-
vesluoto ja Juha Soranta. 
Viikkomessu to 2.12. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa 
Katja Ylitalo, kanttorina Riit-
ta Piippo. Teehetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 28.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Tommi Hek-
kala. Tuiran kirkon naiskuo-
ro. Kirkkokahvit. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 28.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, saarna Ár-
pád Kovács, kanttorina Laura 
Kumpula. Mukana Sekakuo-
ro Tuike, johtaa Elisa Silver. 
Messu su 28.11. klo 12 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-

taa Harri Fagerholm, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
torina Heikki Jämsä. Pate-
niemen eläkeläisten virike-
kuoro. Torttukahvit. Kahvi-
tuksen lomassa myyjäiset. 
Messu su 28.11. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Lauri Kujala, kanttori-
na Laura Kumpula. Mukana 
Pyhän Tuomaan lapsikuoro. 
Kirkkokahvit. 
tiernakirkko su 28.11. klo 18 
Tuiran kirkossa. Puhe Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. Tarkempia tietoja 
sivulla 16.
Viikkomessu ke 1.12. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Marjo Irjala.

Oulujoen seurakunta
Messu su 28.11. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Oulu-
joen lapsikuoro, johtajanaan 
Anna Haanpää-Vesenterä.
Messu su 28.11. klo 12 Huo-
nesuon seurakuntakodissa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Leo Rahko. 
Kirkkokahvit. 

yliKiiMiNKi
Perhekirkko su 28.11. klo 10 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 

Hailuoto
1. adventtisunnuntain mes-
su 28.11. klo 10. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Jeesus puhui taas kansalle ja 
sanoi: "Minä olen maailman 
valo. Se, joka seuraa minua, ei 
kulje pimeässä, vaan hänellä on 
elämän valo." 

Joh. 8:12
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
25.11. ja 2.12. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Anna-
Mari Heikkinen.
Raamattupiiri to 25.11. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 25.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
ompeluseurat to 25.11. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
Sana elää pe 26.11. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 27.11. klo 10, 
Vanha pappila. 
Raamattupiiri ke 1.12. klo 
15, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Raamattupiiri ke 1.12. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 1.12. 
klo 18, Vanha pappila. Matti 
Pikkarainen.
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 1.12. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
hartaus to 2.12. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 25.11. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 25.11. ja 
2.12. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
torstai-illan raamattupiiri 
to 25.11. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 25.11. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
ilosanomapiiri to 25.11. ja 
2.12. klo 18.45, Karjasillan 
kirkko. Matalan kynnyksen 
raamattupiiri, jossa tutustu-
taan Raamattuun ja sen sa-
nomaan Jeesuksen kohtaa-
mien ihmisten kautta. Lisät. 
ja ilm. 041 5244 424.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 26.11. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 26.11. klo 19, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 28.11. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Keijo Kukko-
la, Matti Määttä. 
Alfa-kurssi ti 30.11. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Pappilan raamattupiiri ke 
1.12. klo 11, Kastellin kirkon 
pappila. 
Miesten raamattupiiri ke 
1.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 25.11. ja 
2.12. klo 12.30, Tuiran kirkko.
Raamattu- ja rukousilta to 
25.11. klo 18, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 26.11. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
herännäisseurat su 28.11. 
klo 15, Tuiran kirkko. 

Raamattupiiri ti 30.11. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Miestenpiiri ti 30.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Raimo Salo-
nen alustaa.
lähetys- ja raamattupiiri ke 
1.12. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 2.12. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Adventtihartaus ja kau-
neimmat joululaulut su 
28.11. klo 13, Yli-Juuruksen 
talo, Turkansaari. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Katja Nauha.

Musiikki ja kulttuuri
Kauneimmat joululaulut 
löytyvät kootusti yhteisestä 
ilmoituksesta.

Karjasillan seurakunta
Joulun ajan laulujen kon-
sertti pe 3.12. klo 13, Oulun 
kaupunginsairaalan ala-au-
la. Timo Pikkarainen, tenori, 
säestäjänä Inkeri Rantanen.
Cantio laudis -kuoron jou-
lukonsertti ma 13.12. klo 19, 
Karjasillan kirkko. 
Kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 15.12. klo 18, 
Kastellin kirkko. Syksyn vii-
meiset kirjat ovat Paolo Gior-
dano: Alkulukujen yksinäi-
syys, lisäksi Donna Tartt: Ju-
malat juhlivat öisin tai Michel 
Tournier: Keijujen kuningas. 

Tuiran seurakunta
Musiikillinen ilta joulua 
odotellessa ti 14.12. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sotaveteraanikuoron jou-
lukonsertti su 28.11. klo 16, 
Oulujoen kirkko. Ks. ilmoitus.

yliKiiMiNKi
Konsertti pe 26.11. klo 19, 
Ylikiimingin kirkko. Risto Ai-
nali, urut.
 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemista 
varten, tiedot erillisessä il-
moituksessa.

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri ma 29.11. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
ystävän kammari ti 30.11. 
klo 13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 30.11. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Hinta 2 €. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 
Juttutupa ma 29.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Joulujuhla, laulattamassa 
Pertti Haipola. 
Juttutupa ma 29.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Diakoniapiiri ma 29.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 30.11. klo 17, Koskelan seu-
rakuntakoti. Valmistaudum-
me Joulutalon myyjäisiin. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 25.11. klo 12, Lauri ja An-
ja Akkasella, Mikkolantie 2. 
työttömien jouluateria ke 
15.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ks. ilmoitus.
 
Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KehitySVAMMAiSet
Perhepiiri to 25.11. klo 12. 
Avoin ryhmä vanhemmille.
Jumalanpalvelus su 28.11. 
klo 13.30, Tahkokangas. 
Varttuneitten porinapiiri ti 
30.11. klo 13.15, Heinäpään 
seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 30.11. 
klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Avoin ryhmä kaiken-
ikäisille.
Nuorten aikuisten illat ke 
1.12. klo 17, Elohuone. Ke-
hitysvammaisille nuorille ai-
kuisille. Huomaa uusi paik-
ka ja aika.

KuuloVAMMAiSet
eläkeläisten päiväpiiri to 
25.11. klo 13, Öbergin talo. 

NäKöVAMMAiSet
Näkövammaisten raamat-
tupiiri to 25.11. klo 13–14.30, 
Caritas-kodin kirjasto, 1. ker-
ros. Opasystävä vastassa Cari-
tas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä. Ennen piirin al-
kua voi ruokailla ravintola Ca-
ritaksessa. Seniorilounas yli 
65-vuotiaille 6 €, muut 7,40 €.
Joululauluja ti 30.11. klo 13–
14.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Lauletaan rak-
kaimpia joululauluja ja nau-
titaan torttukahvit. Yhteis-
työssä Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaiset ry:n kanssa.

PäihDetyö
Naistenryhmä pe 26.11. klo 
13, Diakoniakeskus. Huomaa 
uusi paikka.
tavoiteryhmä ma 29.11. klo 
14.30, Diakoniakeskus. Huo-
maa uusi paikka.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tuoreita leivonnaisia, 
kotitekoisia hilloja ja mehu-
ja, käsitöitä, arpoja yms. 
Tuotto lähetystyölle Suomen 
Lähetysseuran kautta. Lau-
lutuokiossa adventtivirsiä to 
25.11. klo 13, Raimo Paaso. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja, polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Lahjoituksia otetaan 
vastaan, p. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 26.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Luterilaisen kirkon ter-
veydenhuoltotyö Tansanias-
sa, lääkäri Juha Mäntymaa.
Piparitalkoot la 27.11. klo 
9–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivomme pipareita, 

jotka myydään kaupungin-
sairaalan ja Lähetyssopen 
joulumyyjäisissa.
lähetyssopen joulumyyjäi-
set to 2.12. klo 12–17, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ks. 
ilmoitus s.17. 
lähde liikkeelle -koulutus 
22.–23.1., 19.–20.2. ja 26–
27.3., Heinätorin seurakun-
tatalo. Aikuisille, jotka etsi-
vät mielekästä tekemistä lä-
hetystehtävän parissa. Kurssi 
voi toimia pohjakoulutukse-
na vapaaehtoisena toimimi-
selle Suomen Lähetysseuran 
kohteissa. Kurssimaksu 60 €. 
Kurssille otetaan 20 henki-
löä. Tied. sls.oulu@mission.fi, 
paula.hiltunen@mission.fi, p. 
040 5646 267 tai ulla.maki-
nen@evl.fi, p. 040 506 5511. 
Ilm. viimeistään 10.1.2011.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 25.11. ja 2.12. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. 25.11. Sanna Okkola, 
2.12. Juha Kyllönen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspii-
ri ti 30.11. klo 17.30, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 29.11. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.11. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.11. klo 18.30, Oulujo-
en kirkko. 

yliKiiMiNKi
lähetysilta to 25.11. klo 18–
20, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Eeva Pouke kertoo työs-
tään Israelissa. 
ompeluseurat ma 29.11. klo 
18, Piispankamari. 

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 25.11. ja 2.12. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 28.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 

16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 30.11. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perheiden joulupaja to 2.12. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 28.11. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalanpal-
veluksen aikana.
Pyhäkoulu su 28.11. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Perhekerho ma 29.11. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ma 29.11. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
taidepyhis ma 29.11. klo 
14.30, Metsokankaan koulu.
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 1.12. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 1.12. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Hoosianna 
kaikuu kirkoissa

25.11.–2.12.2010enot Oulussa 

Sunnuntaina 28. mar-
raskuuta vietetään 
ensimmäistä advent-
tia, jonka myötä al-

kaa jouluun valmistautumi-
nen. Adventin viettoon voi 
ottaa varaslähdön jo lauan-
taina, kun Oulujoen seura-
kunnan lapsikuoro esittää 
Maria Portaankorvan sävel-
tämän Pieni hetki Jouluyön 
-jouluevankeliumin Oulu-
joen kirkossa kello 18. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy.

Ensimmäinen adventti 
Hoosianna-virsineen on yk-
si suosituimmista kirkossa-
käyntipäivistä. Silloin on ju-
malanpalvelus kaikissa Ou-
lun kirkoissa kello 10 tai kel-
lo 12. Tuomiokirkossa kello 
10 alkava messu lähetetään 
suorana osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi. 

Sunnuntaina voi myös osallistua 
jouluvaellukselle kello 16.30 Hintan 
seurakuntatalossa. Vaelluksella pää-
see kurkistamaan joulun tapahtu-
miin kauan sitten.

Tuirassa on tiernakirkko kello 18.  
Ennen jumalanpalvelusta Ynnin po-
jat vievät tiernatervehdyksen Män-
tykotiin ja Tuirankartanoon, joista 
lähtee lyhtykulkue kello 17 Valtatietä 
pitkin Tuiran kirkkoon. Kulkuee-
seen voi liittyä mukaan. Kirkolla on 
glögitarjoilu ja kello 18 tiernakirkko, 

jossa esiintyy Ynnin Poikien kuoro 
ja nähdään tiernaesitys. Lopuksi on 
tarjolla torttukahvit.

Myös kauneimpien joululaulujen 
aika alkaa ensimmäisenä adventtina. 
Turkansaaressa Yli-Juuruksen talos-
sa on adventtihartaus ja kauneimmat 
joululaulut kello 13. Heinätorin seu-
rakuntatalossa lauletaan perheiden 
kauneimpia joululauluja kello 15 ja 
Keskustan seurakuntatalossa ruot-
sinkielisiä joululauluja kello 15.

RAUHAN tERvEHdyS
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25.11.–2.12.2010enot Oulussa 

Tuiran seurakunta
luukkaan perhekerho to 
25.11. ja 2.12. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli.Pyhäkou-
lu la 27.11. klo 11.30, Kuivas-
järven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Messun yhteydessä. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti.
Purjehtijantien perhekerho 
ti 30.11. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
1.12. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 1.12. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
1.12. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
1.12. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
1.12. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko.
Vauva-aamu ma 13.12. klo 
10, Pateniemen kirkko. Ilm. 
p. 044 3161 718.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 25.11. klo 
12.30, Hönttämäen seura-
kuntakoti. 
Pieni hetki Jouluyön -jou-
luevankeliumi la 27.11. klo 

18, Oulujoen kirkko. Katso 
juttu s. 15.
Pyhäkoulu su 28.11. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 1.12. Hintan 
seurakuntatalo. Osallistum-
me jouluvaellukseen klo 9.
Perhekerho ke 1.12. Myllyo-
jan seurakuntatalo. Osal-
listumme jouluvaellukseen 
Hintan seurakuntatalossa 
klo 9.
Perhekerho ke 1.12. Saare-
lan seurakuntakoti. Osal-
listumme jouluvaellukseen 
Hintan seurakuntakodissa 
klo 9.45.
Perhekerho ke 1.12. Sangin-
suun seurakuntakoti. Osal-
listumme jouluvaellukseen 
Hintan seurakuntatalossa 
klo 10.30.
Perhekerho ke 1.12. Heikki-
länkankaan seurakuntakoti. 
Osallistumme jouluvaelluk-
seen Hintan seurakuntata-
lossa klo 10.30.

yliKiiMiNKi
Perhekerho ke 1.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
 

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

Nuoret
tuomiokirkkoseurakunnan 
ja Karjasillan wanhojen isos-
ten leiri 11.–12.12., Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittaudu he-
timiten mukaan. Lisä. Käkkä-
rä 040 5747 183, Hanna 040 
5747 147.

Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas pe 26.11. klo 
18–22, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Nuortenilta ti 30.11. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Nuoret aikuiset
laula ihmisille -musiikki-
hetki to 25.11. klo 18, Van-
ha pappila. 
Cross Cafe pe 26.11. klo 19–
00.30, Elohuone. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvila. 
www.elossa.fi.
Aalef-ilta su 28.11. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo.  

oPiSKeliJAJäRJeStöt
opkon ilta la 27.11. klo 19, 
Öbergin talo. Ristin teologia 
– kunnian teologia, Antti Lei-
nonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 29.11. 
klo 18.30, Kansanlähetyksen 
Lähetyskoti. Uskon päämää-
rä, Matti Aspvik.
takkailta ti 30.11. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
ke 1.12. klo 19, Anna-Leena 
Peltoniemellä, Torikatu 57 A 
2, Heinäpää. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 25.11. ja 2.12. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
2.12. vieraana vanhusten so-
siaalityöntekijä Hilkka Hurs-
kainen.
Raksilan kerho to 25.11. ja 
2.12. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
Senioripäivä ma 29.11. klo 
11, Heinätorin seurakuntata-
lo. Verenpaineen mittaus klo 
11–12. Mahdollisuus 4 €  ruo-
kailuun klo 11.

hopealankakerho ma 29.11. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.  
tarinatupa ke 1.12. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 25.11. 
ja 2.12. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 29.11. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ma 29.11. 
klo 13.30, Caritas-kodin juh-
lasali. 
eläkeläisten kerho to 2.12. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja vastaa 
keskiviikkoisin klo 9–11 p. 08 
5314 616. Voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telija, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista tai 
kun haluat pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.
eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Vieraita 
Kempeleen päiväpiiristä.
eläkeläisten kerho to 25.11. 
ja 2.12. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 
25.11. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
eläkeläisten kerho ti 30.11. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Seurakunnan vapaaehtois-
ten lauluryhmä. 
eläkeläisten kerho to 2.12. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
eläkeläisten joulujuhla su 
12.12. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Katso ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 25.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
eläkeläisten kerho ma 29.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
eläkeläisten kerho ma 29.11. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 29.11. 
klo 12.45–13.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. Osallistum-

Työpaikan 
jouluhartaus on 
tunnelmallinen

Papit ovat pitäneet työyhteisöjen joululaulu-
hetkiä ja hartauksia useiden vuosikymme-
nien ajan esimerkiksi kaupoissa, pankeissa 
ja tehtaissa. Tilaisuudet rakentuvat työpai-

kan toivomusten mukaan. 
Tuiran seurakunnan pastori Juha Valppu (ku-

vassa) muistelee pitämiään työpaikkahartauksia 
mieluisina, varsin epämuodollisina tilaisuuksina.

– Tunnelma on ollut kiva. Olen kertonut jon-
kun pyhimystarinan. Lisäksi on laulettu pari virt-
tä ja juotu kahvit. Kyse ei ole ollut kovin perintei-
sistä hartauksista.

Hänen mukaansa työpaikkahartaus on par-
haimmillaan pikkujoulujen, kahvittelun ja har-
taushetken luonteva välimuoto. 

Valppu itse ei ole pitänyt työpaikoilla jouluhar-
tauksia muutamaan vuoteen. Ajatus työpaikkahar-
taudesta kuitenkin innostaa ja hän ryhtyy mietti-
mään, miten niitä voisi kehittää.

Työyhteisöjen hartauksien ja joululauluhetkien 
järjestämistä varten voi ottaa yhteyttä päivystävään 
pappiin, p. 08 3161410 tai sähköpostitse pappi.ou-
lu@evl.fi. Päivystävä pappi on tavattavissa arkisin 
kello 9–16 osoitteessa Isokatu 9.

SAtU LAPINLAMPI

DiAKoNiAN AJANVARAuS 
tAlouDelliSeN tueN hAKeMiStA VARteN

oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
Karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
Diakoniakeskuksessa 
os. Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Tämän vuoden viimeinen ajanvaraus on kaikissa seura-
kunnissa 20.12. klo 9–11. Ensimmäiset ajanvarukset
ensi vuonna maanantaina 11.1. 

Työttömien jouluateriat
Oulujoen 
seurakunnassa
keskiviikkona 15.12. klo 12 Myllyojan seurakuntatalossa 
Jouluaterialle pääsee kutsua vastaan. Sen saa 22.11.–
13.12. oman alueen diakoniatyöntekijän vastaanotolta.

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

Aterioille on linja-autokuljetus. Ateriakortteja 
ja tiedon linja-autoreitistä saa oman alueen 
diakoniatyöntekijältä seuraavasti: Pyhän Tuomaan 
kirkossa ti 30.11. klo 12–13, Pateniemen kirkossa 
ti 30.11. klo 12–13, Rajakylän seurakuntakodissa 
työttömien aterialla to 25.11. klo 12–13 ja ti 30.11. klo 
12–13, Rajakylän asukastuvalla 25.11. alkaen, Pyhän 
Luukkaan kappelissa ti 30.11. klo 12–13, Koskelan 
seurakuntakodissa 30.11. klo 12–13 ja Tuiran kirkossa ti 
30.11. klo 12–13. 

Jouluista askartelua
Perheiden joulupaja 

torstaina 2.12. klo 18 Heinätorin seurakuntatalos-
sa. Joulupajassa askarrellaan, lauletaan ja hiljenny-
tään. Lisäksi pieni tarjoilu. Ei ennakkoilmoittautu-
misia. Paja on osallistujille maksuton. Tiedustelut 
Mari Tuokkolalta ja Outi Metsiköltä.

Jouluntuoksuinen ilta 
tiistaina 30.11. klo 18 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Ohjelmassa alkuhartaus, jouluista askartelua, pi-
parkakkujen leivontaa, yllätysvieras, joululauluja. 
Järj. myös Madekosken Martat ja Myllyojan nuo-
risotalon väki. 

Tiernakirkko 

sunnuntaina 28.11. klo 18 Tuiran kirkossa 

Ynnin pojat vievät tiernatervehdyksen Mäntykodin ja 
Tuirankartanon vanhusten palvelukoteihin, joista läh-
tee lyhtykulkue klo 17 Valtatietä pitkin Tuiran kirk-
koon. 

Kulkueeseen voi liittyä mukaan myös matkan varrelta. 
Tiernatervehdys Lassintalon palvelukotiin. 

Tuiran kirkolla on glögitarjoilu ja klo 18 tiernakirkko. 
Ynnin Poikien kuoro esiintyy, yhteislauluina joululau-
luja ja tiernaesitys, jonka jälkeen kerätään "lantit" Yn-
nin Poikien kummipojalle Tseelle Thaimaassa. Puhe 
Hannu Ojalehto, kanttorina Tommi Hekkala.

Ty t t i  Pää k kö n e n
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su 28.11.
klo 13, Yli-Juuruksen talo, Tur-
kansaari.
klo 15, Keskustan seurakuntatalo. 
De vackraste julsångerna.
klo 15, Heinätorin seurakun-
tatalo. Perheiden kauneimmat 
joululaulut.

ke 1.12.
klo 15, Caritas-koti.

to 2.12.
klo 15, Rajakylän seurakuntakoti.

su 5.12. 
klo 18, Oulujoen kirkko.

ke 8.12. 
klo 13, Karjasillan kirkko.

to 9.12. 
klo 18, Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskus.

pe 10.12. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Christmas Carols - Kauneimmat 
joululaulut englanniksi. Glögit 
kirkon eteisessä ennen tilaisuutta.

la 11.12. 
klo 14,  Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lasten kauneimmat joululaulut. 

su 12.12. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Kahvi-, mehu- ja joulutorttutar-
joilu.
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun Laulu.
klo 15, Maikkulan kappeli.
klo 15, Oulujoen kirkko.
klo 17, Kastellin kirkko.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
Tuiran kamarikuoro.
klo 18, Pateniemen kirkko. Tuiran 
kirkon naiskuoro. Glögit. 
klo 19, Karjasillan kirkko.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Elisa 
Silver.

ma 13.12. 
klo 18, Pikkaralan koulu.

ti 14.12. 
klo 18, Kaukovainion kappeli.

ke 15.12. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirkko.

to 16.12.
klo 13, Oulun tuomiokirkko.

su 19.12. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko.

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri

hiljennytään suuren juhlan 
edellä. Ilm. viim. 5.12. www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
44 € / aikuinen, 4–18-vuoti-
aat lapset 30 €, sisaralennus 
25 %. Hinta sisältää matkat, 
ruuan ja majoituksen. 

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri. 
Puutyökerho ma 29.11. ja ke  
1.12. klo 9, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. 
oulun seudun papinpuo-
lisot ti 30.11. klo 18, Ou-
lun seudun ammattikorkea-
koulun Kulttuurialan yksik-
kö, Kotkantie 1. Ilm. ja mah-
dollinen kuljetustarve viim. 
28.11. Maija-Liisa Pikkarai-
selle p. 040 530 1837 iltaisin.

Tuiran seurakunta
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
30.11. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 30.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 

me omin kyydein jouluvael-
lukseen Hintan seurakunta-
talossa.
eläkeläisten kerho to 2.12. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
eläkeläisten retki tyrnävälle 
pe 17.12. klo 8.30. Retken hin-
ta 25 € sis. bussimatkat, jou-
luaterian ja retkiohjelman. 
Ilm. viim. 8.12. p. 08 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. 

yliKiiMiNKi
Porinakerho ma 29.11. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket
it`s leiri 3.–6.12., Juuman 
leirikeskus. Yli 15-vuotiaille 
nuorille. Rauhallinen viikon-
loppu pelailun, oleilun ja as-
kartelun merkeissä. Koko lys-
ti maksaa 40 €. Mukana Mai-
re "Mono" Kuoppala ja Jou-
ni "Jone" Heikinheimo, 040 
737 9643. Ilm. viim. 28.11. p. 
08 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.

Tuiran seurakunta
Joulun perheleiri 10.–12.12., 
Rokuan leirikeskus. Liikutaan 
luonnossa, leikitään ja askar-
rellaan jouluisia asioita sekä 

Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Vihkihetki oulun tuomio-
kirkossa pe 26.11. klo 17–
20. Meillä on ilo kutsua tei-
dät omiin häihinne. Mu-
kaan tarvitsette vain toisen-
ne ja esteettömyystodistuk-
sen, muusta huolehtii tuo-
miokirkkoseurakunta. Todis-
tajiakaan ette tarvitse, mut-
ta voitte kutsua juhlaan lä-
heisenne. Vihkimisen jälkeen 
tarjolla on hääkakkua ja kah-
vit tuomiokirkon kryptas-
sa. Tilaisuuteen ei tarvitse il-
moittautua ennakkoon. 
Naisten pankin aamukahvit 
pe 26.11. klo 7.30, Cafe Saa-
ra, Kirkkokatu. Kaikille avoi-
met, omakustaiset kahvit.
Sinkkuilta pe 26.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Aiheena on elämän-
ilon löytämisen taito, aihees-
ta alustaa Ulla Henriksson 
Terapia Toivontilasta. 
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 27.11. klo 15–17. Juhlimme 
pikkujoulun ja puurojuhlan 
merkeissä Mummin ja Vaa-

rin luona, Lyijytie 2. Vapaa-
ehtoinen lahja Joulun lapsi  
-keräykseen.
Kirkkokahvikeskustelu su 
28.11. klo 10–13, Karjasillan 
kirkko. Katso ilmoitus.
lions clubin kirkkokyyditys 
su 28.11. Katso ilmoitus s.18.
Jouluvaellus su 28.11. klo 
16.30 ja 17.30, Hintan seura-
kuntatalo. 
Jouluntuoksuinen ilta ti 
30.11. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Katso ilmoitu.
Matalan kynnyksen ilta ti 
30.11. klo 18, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Miesten saunailta ke 1.12. 
klo 17–19, Öbergin talo. 

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
De vackraste julsångerna sö 
28.11. kl 15, Keskustan seura-
kuntatalo. Svenska Barnträd-
gårdensbarn och Svenska Pri-
vatskolan elever. Henna-Mari 
Sivula ackompanjemang.

Joulujuhlia
Sinkkujen joulujuhla

perjantaina 10.12. klo 18.30 Keskustan 
seurakuntatalossa

Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua aikuisille yksineläjille.

Kaikenikäisten joulujuhla 
sunnuntaina 12.12. klo 15 Heinätorin 

seurakuntatalossa ja Intiön seurakuntakodissa 
Joulujuhlaan ovat tervetulleita kaikenkokoiset ja 

-ikäiset. Joululauluja, puuro- ja kahvitarjoilu.

Koskelan Joulutalo
lauantaina 4.12. klo 10–15 Koskelan seurakuntakodissa

Myyjäiset, arvontaa, joulusatuja lapsille ja aitassa 
jouluseimi. Jouluhartaus klo 12 Juha Tahkokorpi. 

Tiernapojat klo 13. Joululauluja ja jouluista musiikkia 
Paula Kyllönen. Joulupuuro 1 € ja torttukahvit 2 €. 

Eläkeläisten joulujuhla 
sunnuntaina 12.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa

Messu, joulupuuro, jouluista ohjelmaa ja 
torttukahvit. Linja-autoreitit myöhemmin lehdessä.

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. 

lions clubin 
kirkkokyyditys 

Ensimmäisenä adventti-
sunnuntaina 28.11. 

Lions club Oulu-Raatin 
jäsenet tuomiokirkko-
seurakuntalaisia klo 10 
alkavaan jumalanpalve-
lukseen ja sen jälkeen 
kirkkokahveille Keskus-
tan seurakuntataloon. 

Ilmoittautuminen 
viimeistään 26.11. 
p. 08 3161 401.

ilembula-ilta 

perjantaina 3.12. klo 18 Tuiran kirkossa

Nimikkolähettimme, Suomen Lähetysseuran lastenlää-
käri Leena Pasanen ja Ilembulan sairaalan aids-koordi-
naattori Bryceson Mbilinyi Tansaniasta puhuvat aids-ti-
lanteesta ja lapsista. Illan isäntänä Pasi Kurikka. Iltapala. 

Joulumyyjäisiä
Kirkkokahvimyyjäiset

sunnuntaina 28.11. klo 12 alkavan messun jälkeen 
Pateniemen kirkossa 

Pateniemen diakoniapiiriläiset tarjoavat torttukahvit. 
Kahvituksen lomassa myydään itsetehtyjä käsitöitä ja 
leivonnaisia ja arvotaan herkkukori, tuotto Pateniemi-

Herukka-alueen köyhille lapsiperheille.

Lähetyssopen joulumyyjäiset
torstaina 2.12. klo 12–17 

Keskustan seurakuntatalossa 
Joululeivonnaisia, hilloja ja mehuja, sukkia, vanttuita, 

arpoja yms. Kahvilasta riisipuuroa ja kinkkuleipiä. 

Lähetystyön myyjäiset
keskiviikkona 1.12. klo 9–15 

Kaupunginsairaalan aulassa, Kiviharjuntie 5
Myytävänä joulukoristeita, -kortteja, -leivonnaisia ja 

käsitöitä. Käteismaksu.

Joulun ajan laulujen konsertti
perjantaina 3.12. klo 13 

Oulun kaupunginsairaalan ala-aulassa

Timo Pikkarainen, tenori
säestävänä pianistina Inkeri Rantanen

klo 15, Sanginsuun seurakunta-
koti. 
klo 16, Tuiran kirkko. 
klo 16, Pateniemen kirkko.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
klo 17, Ylikiimingin kirkko.
klo 18, Oulujoen kirkko. Sarastus 
kuoro.
klo 18, Tuiran kirkko. Lauluryh-
mä Heliä, johtaa Mari Pöyhtäri.
klo 18, Kastellin kirkko.
klo 19, Ylikiimingin kirkko.
klo 20, Pyhän Luukkaan kappeli.
klo 22, Karjasillan kirkko.

ti 21.12. 
klo 14, Myllyojan seurakuntatalo.
klo 18, Huonesuon seurakuntakoti.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko.

ke 22.12. 
klo 18.30, Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus.

su 26.12. 
klo 15, Tuiran kirkko. 

ti 6.1. 
klo 16 ja klo 19, Koskelan seura-
kuntakoti.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 12.12. klo 17 Kauneimmat jou-
lulaulut Oulun tuomiokirkosta.
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Kirkkovuoden 

Adventinajan 
avaus

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

25.11.–2.12.2010enot Oulussa 

elämän polku

Kastetut
tuomiokirkko: Miko Kasper 
Kallinen, Venla Isabella Tor-
vela.
Karjasilta: Maximus Matin-
poika Aakko, Peetu Erik Jo-
hannes Honkanen, Kaarlo 
Eemil Hulkko, Selma Sisko 
Wilhelmina Jaakola, Veikko 
Henrik Karinsalo, Neea Jo-
sefiina Karjalainen, Isla Emi-
lia Katila, Annie Josefiina 
Koivukangas, Roope Johan-
nes Kämäräinen, Severi Jo-
hannes Kärsämä, Luka Nii-
lo Topias Lähetkangas, Jas-
min Isabella Meriläinen, An-
ton Juhani Olavi Murtonie-
mi, Marius Emilio Nissinaho, 
Alva Elena Nurkkala, Saana 
Tilda Inkeri Puputti, Eeli Max 
Juhani Pääkkönen, Kerttu 
Aino Eveliina Qvintus, Lilja 
Sofia Elisabet Södö, Ronnie 
James Joonatan Timoniemi.
tuira: Frida Sofia Forsman, 
Kauri Paavo Henrik Hintik-
ka, Lukas Viljami Martinpoi-
ka Korhonen, Eemil Juhana 
Korpi, Lumia Emilia Kurkela, 
Pyry Elias Määttä, Mimosa 
Julia Johanna Pyrrö.
oulujoki: Joose Manuel  
Mertaniemi, Ylva Greta Ilo-
na Göös, Oona Eveliina Hau-
tala, Vilma Josefiina Hol-
mi, Eetu Lauri Elmeri Hytti-
nen, Saku Pekka Jäväjä, Roo-
pe Jianyu Karppi, Wilhelmii-

na Aleksandra Majava, Joo-
se Manvel Mertaniemi, Ii-
da Helmiina Pohjola, Tapani 
Hermanni Smolander, Oska-
ri Johannes Vielma.

Vihityt
Karjasilta: Markus Saka-
ri Syrjänen ja Riikka Anne-
li Säynäjäkangas, Veli-Mat-
ti Aleksi Hannila ja Karoliina 
Maaret Tyni.
tuira: Antti Matti Haapa-
koski ja Piia Helena Tuovila, 
Juha Pekka Suorsa ja Merja 
Marjatta Ponnikas.

Kuolleet:
tuomiokirkko: Veikko Hau-
ru 84, Alpo Henrikki Koisti-
nen 65, Aini Katariina Lytti-
nen s. Raappana 92.
Karjasilta: Toini Ester Huttu-
nen s. Ruokolainen 92, Eeva 
Inkeri Koivisto s. Isomaa 78, 
Väinö Ilmari Makkonen 80, 
Raimo Juhani Mielonen 75, 
Sanni Aili Marjatta Saarela 
s. Viio 64.
tuira: Martti Juhani Kau-
lio 61.
oulujoki: Hannu Tapani Haa-
palainen 27, Aila Anita Heik-
kinen s. Vehkaperä 63, Juha-
ni Matias Honkarinta 71, Hei-
mo Kalevi Kinnunen 89.

Kirkkokahvikeskustelu 
klo 10 Karjasillan kirkossa 

Kahvikeskustelun 
pohjana on juuri päättynyt 

jumalanpalvelus. 
Tilaisuuden vetäjänä toimii 
vapaaehtoinen, joka avaa 

keskustelun omalla
puheenvuorollaan. 
Tilaisuudessa myös 

adventinajan lauluja ja 
musiikkia.

lyhtytapahtuma  
klo 12 Pyhän Andreaan 

kirkossa
Tapahtuman avaa 

yhteinen perhemessu, 
jonka jälkeen on 

mahdollisuus nauttia  
kirkkolounaasta. 

Lapsille on luvassa 
ongintaa, askartelua ja 

tonttukoulua. 
Lounas 5 € aik, 2,5 € 
lapset, alle 2-v ilm. 

Adventtivesper 
 klo 18 Karjasillan kirkossa

Armas Maasalon 
perinteinen 

adventtivesper. 
Petri Satomaa,  

Karjasillan ja Kastellin 
kirkkokuorot 
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Piispa Samuel Salmi väki-
neen kutsuu ihmisiä pe-
rinteiseen kirkkovuoden 
aloitukseen: lauantaina 27. 

marraskuuta avattavaan kansain-
väliseen seiminäyttelyyn ja Tal-
likappelin joulunavaukseen sekä 
seuraavana päivänä piispan ad-
venttivastaanotolle. 

Sunnuntaina vastaanotto al-
kaa jumalanpalveluksen jälkeen 
kello 11.30. Tänä vuonna teemana 
on inarinsaamelaisuus. Tilaisuu-
dessa julkistetaan inarinsaameksi 
käännetty Lapsen Raamattu, jon-
ka tekstejä kiiminkiläislähtöinen 
saamelaispappi Tuomo Huusko 
lukee lasten kanssa. Lisäksi inari-
lainen Rauni Mannermaa laulaa 
hengellisiä lauluja inarinsaameksi.

Seiminäyttelystä talli-
kappelin joulunavaukseen
Oulussa adventin aikaan kuuluu 
myös kansainvälinen seiminäytte-
ly. Sen avajaisia vietetään kaupun-
ginteatterissa lauantaina kello 17. 

Tervehdyssanat lausuu teatte-
rinjohtaja Ahti Ahonen ja näytte-
lyn avaa Samuel Salmi. Tilaisuu-
dessa ovat mukana myös metro-
poliitta Panteleimon ja katolises-
ta kirkosta isä Melvin. 

Ilta jatkuu teatterissa kello 18 
tiernapoikien esiintymisellä, jonka 
jälkeen siirrytään kulkueena Tal-
likappelin seimelle Piispantalolle.

Tallikappelin joulu avataan 
kello 18.30. Tilaisuuden aluk-
si joukko inarinsaamelaisia lap-
sia tuo Saamelaisten koulutuskes-
kuksen lahjoittamaan villahui-
viin kiedotun Jeesus-lapsen sei-
melle. Sen jälkeen on hartaushet-
ki ja glögit Tallikappelissa. 

Piispa kutsuu joulun avaukseen
ja adventtivastaanotolle

Kymmeniä 
seimiasetelmia
Kymmeniä seimiasetelmia – pe-
räti 66:tta – voi ihailla Oulun 
kaupunginteatterissa ja -kir-
jastossa, seimivaelluksella kes-
kustan näyteikkunoiden äärel-
lä ja kirkoissa ympäri Oulua se-
kä Oulun diakonissalaitoksen si-
säpihalla. 

Oulun seurakuntien kirkois-
sa olevat seimet löytyvät myös 

osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/jouluseimet. Lisäksi 
seimiä on Kalevan nettisivuil-
la, jonne voi lähettää omia sei-
mikuvia. 

Tallikappelin seimiasetelmaan 
voi tutustua ensimmäisestä ad-
ventista loppiaiseen kello 9–21. 
Seimen äärellä pidetään harta-
us lauantaisin 4., 11. ja 18. jou-
lukuuta kello 18.30. Lisäksi Piis-
pantalolla järjestetään joulun al-

la lasten elokuva- ja toimintatuo-
kioita. Niihin kuuluu 13 minuu-
tin mittainen elokuva sekä elä-
mystuokio. 

Seiminäyttely on avoinna kau-
punginteatterilla 21. joulukuuta 
saakka ja kaupunginkirjastos-
sa joulukuun 9. päivästä loppi-
aiseen. Näyttelyyn on lahjoitettu 
ja lainattu jouluseimiä eri puo-
lilta maailmaa, kuten Tansani-
asta, Italiasta, Saksasta ja Perus-

ta. Seiminäyttelyn ajan teatteril-
la esiintyvät tiernapojat joka ilta 
kello 18.

RAUHAN tERvEHdyS

Lapsille tarkoitettuja 
toimintatuokioita voi varata Anneli 
Sillanpäältä, 08 535 8550 tai anneli.
sillanpaa@evl.fi. Tallikappeli ja 
Piispantalo sijaitsevat Oulussa 
osoitteessa Hallituskatu 3.

Vanhan pappilan remont-
ti on saatu päätökseen. 
Oulussa Asemakadun 
ja Isonkadun kulmas-

sa olevan rakennuksen kalustus 
viimeistellään tällä viikolla. En-
si maanantaina tiloihin saapuvat 
ensimmäiset vieraat Oulu-seu-
rasta. Joulukuussa pidetään pie-
ni käyttöönottojuhla, jossa tilat 
siunataan.

Pappilan täydellinen perus-
korjaus alkoi vuonna 2006. Edel-
linen remontti oli tehty väärin ja 
rakennuksessa oli kosteusvauri-
oita. Nyt keittiö on uudessa pai-
kassa ja tiloihin on saatu uusia 
vessoja, myös inva-wc. Lisäksi 

kaksi pientä huonetta on otettu 
juhlahuoneistokäyttöön. 

Jatkossa seurakuntalaiset saa-
vat maksutta käyttää tiloja esi-
merkiksi häissä tai ristiäisissä. 
Pappilassa voidaan pitää myös 
kamarikonsertteja.

Aiemmin pappila oli tuomio-
rovastin koti. 

– Viimeinen tiloissa asunut 
tuomiorovasti oli Jorma Sipilä, 
joka asui talossa vuoteen 1972 
saakka, nykyinen tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen muistelee.

Siitä lähtien tilat ovat palvel-
leet juhlahuoneistona. 

tyttI PÄÄKKÖNEN

Lumijoen seura-
kunta myy pap-
pilansa. Kirk-
kovaltuusto te-

ki asiasta yksimielisen 
päätöksen 16. marras-
kuuta. 

Kirkkoherra Mark-
ku Tölli perheineen on 
asunut pappilassa vii-
meiset 14 vuotta. Nyt 
he ovat muuttamassa 
omaan taloon. 

– Myyminen on seurakun-
nalle haikea askel, mutta se on 
pakko ottaa, Tölli kertoo.

Pappilasta saatavien varojen 
turvin seurakunta aikoo korja-

ta kirkon ikkunat ensi vuonna. 
Lisäksi myyminen on kirkon 
linjan mukaista. Kirkkohalli-
tus on ohjeistanut, että seura-
kuntien tulee luopua sellaisis-
ta kiinteistöistä, jotka eivät ole 

välttämättömiä toimin-
nan kannalta. 

Pappilan myynti-il-
moitus tulee nähtäville 
joulun jälkeen. Seurakun-
ta on kaavaillut myyvänsä 
rakennuksen tarjousme-
nettelyllä. 

Lumijoen pappila on 
rakennettu 1903. Perus-
korjausta on tehty 1966, 
jolloin rakennukseen on 

lisätty kuisti ja lisärakennus. 
Pappila on korjattu ja entisöity 
täysin 1990-luvulla. 

tyttI PÄÄKKÖNEN

Oulun vanha pappila avataan pian Lumijoen pappila myyntiin

Saamelaisväriä on nähty piispan vastaanotolla joka vuosi. Kuva on vuodelta 2008.
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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

haukiputaan kuorojen 
yhteinen 

joulukonsertti
keskiviikkona 1.12. klo 19 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. 

Mukana Viihdepiikkarit, 
Haukiputaan kirkon kamarikuoro, 
Haukiputaan mieskuoro,
 Perjantaikuoro ja 
Seniorikuoro. 
Liput 10 €, ennakkoon kirkkoherranvirastosta ja 
tuntia ennen konserttia ovelta. Tuotto vähävaraisille 
haukiputaalaisille.

Adventtimyyjäiset
Kellon seurakuntakodissa (Kylätie 8) 
lauantaina 27.11. klo 10–12.

Kahviossa myytävänä riisipuuroa ja soppaa 
paikalla syötynä ja omiin astioihin, kahvia ja 
pullaa. 
Myyjäispöydissä tarjolla lanttu- ja 
porkkanalaatikoita, leivonnaisia, käsitöitä. 
Arpajaisia. 

Järjestäjinä Haukiputaan seurakunta, 
Kellon diakonia- ja lähetyspiiri sekä 
Haukiputaan Kehitysvammaisten tuki ry.

Kirkkokuoro to 25.11. ja 
2.12. klo 18.30.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 26.11. klo 10–11.
Raamattu- ja rukousilta ti 
30.11. klo 18 srk-salissa.
Päiväpiiri ke 1.12. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 2.12. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuonees-
sa. Joulukorttiaskartelua.
Saarenkartanon hartaus to 
2.12. klo 14.30. 

KyläJouluKAleNteRi 
AuKeAA
Ke 1.12. Piekkolan sahalla (K-kaupan takana). 
Kahvi- ja glögitarjoilu klo 13–15.
To 2.12. Alakoulun 1–2 -luokan ikkuna, 
Luovontie 61.
Pe 3.12. Vanha Piili, Pölläntie 103. Lämmintä 
juomaa köökissä klo 15-18.

Päiväkerhot toimivat nor-
maalisti.
Kokkikerho: Ryhmät A ja B 
vuoroviikoin. To 25.11. klo 
14 ryhmä B. Ryhmä C ko-
koontuu joka toinen tiistai 
klo 12.30, seuraava kerho-
kerta ti 30.11. klo 12.30.
Kuoro harjoittelee keski-
viikkoisin klo 18.30 srk-ta-
lossa.
Perhekerho torstaisin klo 
10 srk-talossa. 25.11. ker-
hokerralla Satunallet-esit-
telijä paikalla. Tervetuloa 
tutustumaan Satunallen 
tuotteisiin.
lähetysiltapäivä to 25.11. 
klo 15 srk-talossa.
ystävyydentalo joka toi-
nen perjantai klo 10 srk-ta-
lossa. Seuraava kerta on pe 
26.12.
opiskelelemme Raamat-

tua, Pietarin kirjeiden sano-
ma ti klo 18.30 srk-talossa.
Partio: Metsähanhet to 
25.11. klo 18 Naskun laavulla. 
Koulun adventtikirkko pe 
26.11. klo 9 kirkossa.
Diakonia: Marjon tavoitat 
puhelimitse p. 045 6381 973.
Adventtileiri 4–6-luokkalai-
sille Siikajoen vanhassa pap-
pilassa. Leiri alkaa pe 3.12. 
klo 20 ja päättyy su 5.12 klo 
12. Kaikenlaista leiriohjel-
maa mm. musiikkia, pelejä, 
raamattuhetkiä, hauskan pi-
toa, lököttelyä ja hyvää ruo-
kaa. Mukaan normaali lei-
rivarustus: makuupussi, la-
kana, oma tyyny on luksus-

ta, pyyheliina, taskulamppu 
ja Raamattu. Hinta 20 €, si-
sarale 50 %. Lähtö M-mar-
ketilta pe klo 19.30. Vähin-
tään 8-luokkalaisia tarvittai-
siin isosiksi! Ilmoittaudu ma 
29.11. mennessä Sinikka Här-
köselle p.044 5037 080 tai si-
nikka.harkonen@lumijoki.fi
Rauhanyhdistys: Joulumyy-
jäiset pe 26.11. klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 12 I 
K&T Vanhala II M&H Aspe-
gren III Oikarinen ja klo 17 
seurat ry:llä. 
Kastettu: Andreas Samuel 
Kilpeläinen.
Kuollut: Seija Anneli Pitsin-
ki 58 .

haukiputaan sotainvalidien 
ja rintamaveteraanien jou-
lujuhla ti 30.11. klo 14 srk-
keskuksessa.
Armas Maasalon Adventti-
vesper su 28.11. klo 19 kir-
kossa, toimittaa Jari Flink. 
haukiputaan kirkon kama-
rikuoro, johtaa Else Piilonen. 
Urut Kaisa Säkkinen.
lähetyspiiri ti 30.11. klo 13 
Puttaan Tuvassa. 
lähetysilta ti 30.11. klo 18 
Puttaan Tuvassa. Pastori, 
FT Satu Saarinen: Uskoa ja 
luottamusta tulevaisuuteen 
Botswanassa.
omaishoitajien leiripäivä 
ti 30.11. klo 10–15 Isonnie-
men leirikeskuksessa. Ohjel-
massa 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 
5819 316. Kuljetus järjeste-
tään tarpeen mukaan.
urkuvartti ke 1.12. klo 12.15.
Raamattupiiri ke 1.12. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Joh. 10).
eläkeläisten musiikkipiiri 
to 2.12. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa. 
Rukouspiiri to 2.12. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Kirkkotie 
10 C).
Miesten uinti- ja saunailta 
to 2.12. klo 19–21 Vesi-Jatulin 
tilaussaunassa. Kokoonnum-
me aulaan klo 18.55. Iltam-
me päättyy Raamatun sanan 
ääressä. Tied. Martti Heino-

nen p. 040 5812 546.
iin rovastikunnan yhteis-
vastuu-koulutus to 2.12. Kii-
mingissä. Ilm. 26.11. mennes-
sä diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 tai Helena Seppäselle p. 
040 5819 316.
Martinniemeläinen puu-
roilta to 9.12. klo 17 Martin-
niemen srk-kodissa. Ohjel-
massa puuroa ja torttukah-
vit, vierailijana Haukiputaan 
Heitosta Vierivät kivet -ryh-
mä, lapsille askartelua, ilta-
hartaus Sami Puolitaival.
Vapaaehtoisten adventti-il-
ta pe 10.12. Kiimingissä. Lin-
ja-autokuljetus. Ilm. 3.12. 
mennessä Johanna p. 045 
1393 993 tai Helena Y p. 040 
5014 764.
Missiokerho (alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho) perjantaisin klo 15 Put-
taan Tuvassa, Kirkkotie 10 C. 
Askartelua, leikkiä, Raamat-
tuun ja lähetystyöhön tutus-
tumista.
Puttaan tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. Tule kahvittelemaan, 
seurustelemaan, tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. Tuvan kä-
velijät torstaisin klo 12, tule 
mukaan lenkkeilemään.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
26.11. klo 18.30 Kaija-Liisa ja 
Antti Paasolla, joulumyyjäi-
set la 27.11. klo 11 ry:llä, py-
häkoulut su 28.11. klo 12 Nie-
melällä, Nissilällä, Lohella ja 

Onnelalla, seurat su 28.11. 
klo 16 hoivasosastolla ja klo 
17 ry:llä. Kello: Raamattu-
luokka (pienet) pe 26.11. 
klo 17.30 Huhtalalla, ompe-
luseurat pe 26.11. klo 18.30 
ry:llä, aikuisten joulujuhla la 
27.11. klo 18 ry:llä, seurat su 
28.11. klo 17 ry:llä, päiväker-
ho ma 29.11. klo 17.30 ry:llä. 
Jokikylä: Raamattuluokka 
pienet pe 26.11. klo 17.30 
ry:llä, ompeluseurat pe 26.11 
klo 18.30 Laura ja Jukka Joki-
talo, Päivi ja Ari Luhtaniemi, 
raamattuluokka isot la 27.11 
klo 18 Taavitsaisella, pyhä-
koulut su 28.11 klo 12 Asema 
e Tuomo Karhumaa, Asema 

p Markku Laukka, Keskiky-
lä Jussi Rehu, Vänttilänperä 
Pauli Leppänen, Taipaleen-
kylä Ari Luhtaniemi, seurat 
su 28.11 klo 16 ry:llä, päivä-
kerhot tiistaisin ja keskiviik-
koisin klo 17.30 ry:llä.
Kastetut: Uula Oskari Jämsä, 
Mirjami Aino Elisabet Hol-
ma, Sara Lotta Lumia Jokita-
lo, Lenni Juho Gabriel Hint-
tala, Fanni Maria Oinas, Roni 
Veikko Valtteri Similä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Mikko Antero Ryytty ja Hei-
di Marika Kangasluoma.
Kuolleet: Helvi Kaarina Iso-
hätälä 88, Markku Tapio Me-
riläinen 46.

uusi kirkkovuosi alkaa. ensimmäinen 
adventtikynttilä sytytetään ja 

hoosianna-hymni lauletaan

tervetuloa  messuun 
1. adventtisunnuntaina 28.11. klo 10. 

Kirkkokuoro avustaa musiikissa ja 
kirkkokahvit srk-salissa messun jälkeen. 

Rippikoululaisille ja vanhemmille 
rippikouluinfo.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

A a r o Ku k ko h ov i
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

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.

Kiitos 
Lämmin kiitos kaikille isänpäivä-

lounaaseen eri tavoin osallistuneille: 
lahjoittajille, talkooväelle sekä ruo-
kailijoille! Saimme ennätysmäärän 
kävijöitä! Iloitsemme lounaan saa-
masta suosiosta ja pahoittelemme 

ruuan loppumista. Lisäämme tarjon-
taa ja toivotamme teidät kaikki terve-

tulleiksi jälleen ensi vuonna. 
 

Limingan seurakunnan  
lähetystyö 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Konservatorion oppilaiden 
syyskonsertti to 25.11. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to 25.11. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Askeleet pe 26.11. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
työikäisten miesten piiri la 
27.11. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Partiolaisten lupauksenan-
to su 28.11. klo 16 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa.
että jaksaisin ensi viikkoon –
ilta su 28.11. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Gos-
pelia ja ajatuksia elämästä. 
Lapsille pyhäkoulu. Iltateetä 
nyyttikestiperiaatteella. 
Vuoden 2011 yhteisvastuu-
keräyksen koulutustilaisuus 
Muhoksella pe 26.11. klo 11–
15. Päivään ovat tervetullei-
ta kaikki yv-keräyksen vapaa-
ehtoiset ja työntekijät. Ilm. 
ja lisät. Sirkku Määttä p. 040 
7790 368 tai Leena Hintsala 
p. 040 7790 365.
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.
Perhekerhot kokoontuvat: 
ti, ke klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja pe klo 
9.30–11 Kokkokankaan srk-
keskuksessa perhepäivähoita-
jille ja heidän hoitolapsilleen. 
Ke ja to klo 9.30–11 Vanhas-
sa pappilassa, ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ti ja 
pe klo 9.30–11 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. 
Adventtitapahtuma ti 30.11. 
klo 14 ravintola Ainon tilois-
sa, Suolatie 4 A. Ohjelmassa 
adventin sanomaa, yhteis-
lauluja ja glögi- ja piparitar-
joilu. Järjestäjinä seurakun-
nan diakonian palveluryhmä 

ja Caritas Kempele.
eläkeläisten piirit: Päiväpiiri  
ke 1.12. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Vieraana 
pankkitoimihenkilö Kaisu Ju-
vani. Seurakuntapiiri to 2.12. 
klo 12 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Aiheena adventin aika.
Kirkkokuoro ke 1.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 2.12. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 2.12. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
omaishoitajien ja läheis-
ten joulujuhla ke 15.12. klo 
12–15 Kempeleen nuoriso-
seurantalossa, Kirkkotie 19. 
Tied. ja ilm. viim. 30.11. Sirk-
ku Määttä p. 040 7790 368 
tai Ommaiskortteeri p. 08 
8821 690. Järj. Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 15.30–
16.15 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kuksessa. 

Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa työttömille, eläkeläi-
sille ja kaikille, joilla on päi-
visin aikaa. 
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti, ks. lisätiedot koti-
sivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele.
Nuoret: Nuortenilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 26.11. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koululla. Päivystys Zep-
pelinissä pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 26.11. klo 
18 pienemmät: Karvonen, 
Porttilyhdynkuja 1. Isommat: 
Paananen, Teeripolku 6. Jou-

lumyyjäiset la 27.11. alkaen 
ruokailulla klo 11 ry:llä. Lau-
lupyhäkoulu su 28.11 klo 12 
ry:llä, kaikki ryhmät. Seurat 
su 28.11. klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 27.11. klo 

Kempeleen seurakunta 
kiittää kaikkia seurakun-
tavaaleissa vaikuttanei-
ta ja äänestäneitä seura-
kuntalaisia!

ystävärengas kokoontuu ti 
30.11. klo 12 Kotikololle ja 
klo 13 vierailu vuodeosastol-
le. Adventin virret ja laulut.
herännäisseurat ti 30.11. klo 
19 Eeva ja Yrjö Halmesmäel-
lä, Meijeritie 2, Liminka.
Seurakuntakerho ke 1.12. 
klo 12 seurakuntatalolla. Elä-
keläisille. Askarrellaan joulu-
kortteja, helppo.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
1.12. klo 18.30 Emilialla, Lei-
litie 4 B 8, Liminka.
Kuorot: Kirkkolaulajat huo-
mio. Ei harjoituksia ke 1.12. 
Tähdet to 25.11. ja 2.12. klo 
16 srk-talossa.
limingan seudun musiikki-
opiston joulukonsertti to 
2.12. klo 18 kirkossa.
Nuoret: Nuortenilta to 25.11. 

klo 18–20 NuorisoNurkassa. 
Nuorten palveluryhmä ke 
1.12. Kokoontuminen Nuori-
soNurkkaan klo 15.15. Nuor-
tenilta to 2.12. klo 18–20 
NuorisoNurkassa. Nuorten 
joululeiri 10.–12.12. Siikajoen
Törmälässä. Leirin hinta 10 
€. Ilmoittautumiset Katrille 
30.11. mennessä.
Rippikoulu: Kirkkomusiik-
kiopetusta loppiaisryhmäl-
le ke 1.12. klo 18–20 seura-
kuntatalossa. Loppiaisryh-
män vanhempainilta ke 1.12. 
NuorisoNurkassa (srk-talon 
pääty, toinen ovi) klo 18–20. 
Perhekerhot ti 30.11. klo 
9.30–11 Kotikololla. Muka-
na Sanna Möttönen esittele-
mässä Naperonuttu-tuottei-
ta. Ke 1.12. klo 9.30–11 Vana-
mossa. Yhdessäoloa.
Päiväkerho: Vanamon ker-
horyhmissä vapaita paikko-
ja. Ota yhteys Helenaan, p. 
044 7521 230.
lähetys: Aikuisten lähetys-

vintti ma 29.11. klo 12–14 Lä-
hetysvintillä.
Partio: Halkotalkoot to 
18.11. alkaen klo 18 Partio-
kämpällä. Ilmoittaudu ryh-
mänjohtajalle, joka ilmoit-
taa osastonjohtajalle. Osas-
tojen johtajat ilmoittavat 
talkoisiin osallistujat Han-
nulle sähköpostilla. Päivystys 
partiotoimistossa pe 19.11. 
klo 14–16. Huivikankaat ja 
-merkit myynnissä. Halko-
talkoot la 20.11. klo 10–15 
Partiokämpällä. Ilmoittau-
du ryhmänjohtajallesi, joka 
ilmoittaa osastonjohtajal-
le. Osastonjohtajat ilmoit-
tavat talkoisiin osallistujat 
Hannulle sähköpostilla. Va-
delmat kirkkopalvelussa su 
21.11. Mafeking 3. ke 24.11. 
klo 18–20 Kotikololla. Partio-
asu ja muistiinpanovälineet. 
Päivystys partiotoimistos-
sa pe 26.11. klo 15–17. Huivi-
kankaat ja -merkit myynnis-
sä. Hallitus Partiotoimistossa 

klo 18–20.
Wanhanajan joulu la 27.11. 
klo 9–15 seurakuntatalos-
sa. Partiolaiset myyvät ad-
venttikalentereita. Nuotiol-
ta voi ostaa glögiä ja piparei-
ta Jamboree -leirimatkan hy-
väksi. Myytävänä myös muu-
ta pientä. Kanervat kirkko-
palvelussa su 28.11. Mafeca-
fe ke 1.12. klo 17–18.30 par-
tiotoimistossa. Akelat ke 
1.12. klo 19 Sailan luona. Päi-
vystys pe 3.12. klo 15–17 par-
tiotoimistossa. Huivikankaat 
ja -merkit myynnissä. Partio-
lupauksenantoharjoitus pe 
3.12. klo 17.30 Limingan kir-
kossa lupauksen antaville su-
denpennuille ja seikkailijoil-
le. Ota ommeltu partiohui-
vi mukaan. Seikkailijaosas-
ton leiri kaikille seikkailijoille 
4.–5.12. partiokämpällä. Lei-
rikirje netissä ja Kotikololla. 
Huuhkajat Kirkkopalvelussa 
su 5.12. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 26.11. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluokka
(5–6) la 27.11. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 28.11. klo 
11.30 ja seurat klo 17 ja 18.30 
ry:llä. Varttuneidenkerho ti 
30.11. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Jere Pietari Ihalai-
nen.
Vihitty: Jukka Pekka Sanka-
la ja Sirpa Anneli Vesterinen.

Ajanvaraukset diakoniatoimistoihin 
ennen joulua 3.12. mennessä.

Tupos/Vanamo Marja-Liisa Hautamäki, p. 044 7521 227 
tai Nita Nahkala, p. 044 7521 240. 
Kirkonkylä/seurakuntatalo Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.

1. Adventtisunnuntain messu
sunnuntaina 28.11. klo 10 Pyhän 

Kolminaisuuden kirkossa. 

Kirkkokuoro. Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Uusien työntekijöiden tehtävään 
siunaaminen, Pekka Rehumäki.

Runon reunalla ja laulun laidalla 
-kahvikonsertti kirkkokahvien jälkeen noin 

klo 12.30 kirkkosalissa.

11 ry:llä, klo 18 iltaohjelma 
ja iltapala. Seurat su 28.11. 
klo 13 ry:llä.
Kastetut: Joona Rasmus Ju-
hani Pietilä, Emilia Johanna 
Kuusela, Neea Maria Elisa-
bet Nurkkala, Emilia Aino Li-
lian Rantalahti, Liinu Matilda 
Kaarlela, Miika Juho Viljami 
Laine, Pekko Matti Aho, Juu-
li Elmiina Pulkkinen.
Kuolleet: Eino Andreas Pelt-
tari 86, Aarno Veikko Varti-
ainen 79.

Armas Maasalon 
Adventtivesper 

su 28.11.
klo 17 Tyrnävän kirkossa ja 
klo 19 Limingan kirkossa.

Limingan ja Tyrnävän kirkkokuorot
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Jouluinen 
illallinen 
pariskunnille 

lauantaina 11.12. Luurin-
mutkassa. 
Lähtö klo 16.30 Keskus-
tan srk-talolta linja-au-
tolla, paluu n. klo 22 
mennessä. Hinta 10 € / 
pariskunta. 

Ilmoittautumiset 3.12. 
mennessä Saijalle p. 040 
7790 375 tai saija.kive-
la@evl.fi.



22    Nro 39     25.11–2.12.2010

lähetystyön myyjäispöytä 
to 2.12. klo 11–14 S-Marketin 
edessä. Rieskaa,kuivakakkuja, 
pitkoja ja muita leivonnaisia.
Maya Nepal Sävelilta to 
2.12. klo 19 kirkossa nepali-
laisten lasten hyväksi.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja lapsille ke  klo 
9–10.30 Toimitalossa.
Perhekerhot keskiviikkona 
1.12. klo 9–10.30 Salonpääs-
sä ja klo 10.30–11 Repussa.
Salonpään ry:  Aikuisten ilta 
la 27.11. klo 18.30 ry:llä. Myy-
jäiset 3.12. klo 18.30 ry:llä.
Seurat su 5.12. klo 16 ry:llä, 
Pauli Karhumaa, Pentti Kin-
nunen. Joulujuhla su 10.12. 
klo 14 ry:llä.
Kirkonkylän ry: Seurat la 
27.11. klo 19 ry:llä, Pekka Kin-
nunen. Raamattuluokat su 
28.11. klo 12, I ry:llä, II Kylän-
puoli ja Keskikylä ry, Karhuo-
ja;  Tuomo Kangas, radioin-
tiseurat klo 17 ry:llä, Pekka 
Hintikka, Pekka Kinnunen. 
Rippikoulun käyneiden nuor-
ten joulujuhla la 4.12. klo 19 
Pappilassa. Raamattuluokat 
su 5.12. klo 12 I ry:llä, II Ky-
länpuoli ja Keskikylä ry, Kar-
huoja;  Antti Kanniainen, klo 

oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fiwww.oulunsalonseurakunta.fi

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 25.11.–2.12.2010

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

ke 14–17
pe 10–13

Adventtivesper su 28.11. klo 
20 lit. Tapio Kortesluoma, 
saarnaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Tuomo Kangas. 
Virsilaulupiiri ti 30.11. klo 
11 Varjakassa, Riitta Markus-
Wikstedt.
hartaus ke 1.12. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
ei lähetysiltaa ke 1.12. Osal-
listumme 100-vuotisjuhla-
näyttelyn avajaisiin kirjas-
tossa klo 18.
Seurakuntakerho to 2.12. 
klo 11 seurakuntatalossa, 
Päivi Pulkkinen. 

Seurakunnan vapaaehtoisten 
palaute- ja purkuilta 

maanantaina 29.11. klo 18–20 Toimitalossa, Vattukuja 2.
Keskustellaan menneestä kaudesta 

ja suunnitellaan tulevaa.

Perhemessu 
su 28.11. klo 10 kirkossa.  

Toimittaa Minna Salmi, kanttorina Sari Wallin.
Lapset voivat tuoda seimelle 

askartelemiaan eläimiä.

hartaushetket to 25.11. klo 
13 alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
lähetyksen adventtilounas 
su 28.11. klo 13–14.30 seura-
kuntatalossa.
laitasaaren kerho ti 30.11. 
klo 12 rukoushuoneessa, Os-
si Kajava laulattaa adventin 
ajan lauluja. 
hartaus ti 30.11. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
iltahartaus ti 30.11. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 1.12. 
klo 11.30 srk-talossa, Jouni 
Heikkinen. Arvonta.
Rukouspiiri ke 1.12. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to 2.12. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
hartaus to 2.12. klo 14 Vire-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Diakonian 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 1.12. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa. 
lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päi-
värinteen seurakuntasalis-
sa sekä torstaisin klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Perhekirkko su 28.11. klo 
12 kirkossa, Jouni Heikkinen, 
Ossi Kajava, lapsikuoro.
Nuoret: Koulupastoripäivys-
tys to 25.11. klo 11–12.15 ylä-
koululla ja lukiolla. Päivystys 
pe 26.11. klo 15–17 nuoriso-
toimistolla. Nuorten joului-
nen iltakirkko pe 26.11. klo 18 
kirkossa, toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttori Ossi Ka-
java. Iltakirkko sisältyy rippi-
kouluopetukseen ja isoskou-
lutukseen. Yökahvila Valopi-
likku la 27.11. klo 19–24 Nuok-
karilla. Raamattupiiri nuorille 
ja rippikoululaisille su 28.11. 
klo 12–13 srk-talon alakerras-
sa. Nuorten ilta ke 1.12. klo 

17–18.30 Päivärinteen seura-
kuntasalissa. Nuorisotyön-
ohjaajat Rainer Väänänen p. 
040 5851 057 ja Tuula Väänä-
nen p. 040 5246 534. 
Rippikoulut: Nuorten joului-
nen iltakirkko pe 26.11. klo 
18 kirkossa. Kesä II -rippikou-
lun teemallinen nuortenilta 
pe 26.11. iltakirkon yhtey-
dessä. Kesä II -oppitunnit la 
27.11. klo 10–14 Koortilassa.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Kerho ti 30.11. 
klo 12, Ossi Kajava laulattaa 
adventin ajan lauluja.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Kotiraamattuluokka kaikil-
le la 27.11. klo 19, kirkonkylä 
ja Anttila V. ja H. Riekki, Ko-
rivaara Pekkarinen, Pälli J. Pit-
känen, Suokylä H. ja J. Pusula. 
Pyhäkouluna 1. adventin per-
hekirkko su 28.11. klo 12. Seu-
rat klo 14 terveyskeskuksessa 
ja klo 17 ry:llä. Päiväkerhot ma 
29.11. klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Veljesillan pikkujoulu pe 
26.11. klo 19 ry:llä. Raamat-
tuluokka klo 19 Kajavalla, 
Ritolantie 81. Perhekirkko su 
28.11. klo 12. Seurat ja laulu-
tuokio klo 17 ry:llä. Päiväker-
ho ti 30.11. klo 17.30 ry:llä. 
Kastettu: Luukas Oskari Juu-
sola, Joona Aukusti Karppi-
nen. 
Kuollut: Marja Anneli Män-
nistö 75. 

 

ensimmäisen
adventtisunnuntain 
perhekirkko 
sunnuntaina 28.11. 
klo 12 kirkossa. Lapsikuoro.

Oulunsalon itsenäisen seurakunnan 
100-vuotisjuhlanäyttely Oulunsalon 
kirjastossa 1.12.10- 31.1.11  
 

Näyttelyyn on koottu Suomessa paine-
tut vanhimmat kirjat, mm. maamme 
harvinaisin Raamattu vuodelta 1683.    

Esillä on myös seurakuntalaisilta 
koottuja valokuvia sekä seudun kuva-
taiteilijoiden näkemyksiä seurakun-
taan liittyvistä aiheista. 
 

Näyttelyn avajaiset ke 1.12. klo 18 

100 VUOTTA ELÄMÄN KESKELLÄ 

100 VUOTTA 

uuttA SuuNtAA eläMäSSä

Keräämme uutta aikuiskatekumenaatti -kurssia, joka 
alkaa tammikuussa 2011. 
Kurssi sopii niin hengellisille etsijöille kuin jo jotain löy-
täneille.

Etsijä voi olla kastettu tai kastamaton, kirkon jäsen tai 
kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu tai konfirmoima-
ton. Etsijä voi tulla ryhmään tutustumaan tai tunnus-
telemaan voisiko katekumenaatista löytyä vastauksia 
hänen kysymyksiinsä.  Kurssilla voi etsiä suuntaa eteen-
päin omalla uskonpolullaan tai suorittaa aikuisrippi-
koulun. Ryhmä  lähtee liikkeelle aikuisten kysymyksis-
tä ja kokemuksista.

Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja se kes-
tää helluntaihin 12.6.2011. Ryhmä koostuu ohjaajas-
ta, ”etsijöistä” sekä ”matkakumppaneista”. Ryhmä ko-
koontuu keskimäärin kahden-kolmen viikon välein, 
puolitoista tuntia kerrallaan. 

Työskentelymuoto on avoin, rehellinen ja luottamuk-
sellinen keskustelu ja pohdinta.

Kurssin nimessä oleva ”katekumenaatti” tulee Uuden 
Testamentin kreikan sanasta, joka merkitsee ohjaamis-
ta, opastamista ja opettamista.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen kappalainen Vesa Ää-
relälle, vesa.aarela@evl.fi tai p. 044 7453858 marras- 
joulukuun aikana.
 
Katso myös netistä www.evl.fi/katekumenaatti.

umpimähkään 
unohtuneita 

vaatteita
ja tavaroita on 

kirkkoherranvirastossa. 
Käykääpä katsomassa 

löytyisikö 
mitään omaa.

16 seurat ry:llä, Oiva Savela, 
Erkki Alasaarela. Itsenäisyys-
päivän juhla ma 6.12. klo 16 
ry:llä. Lauluseuroja kodeis-
sa; ti 7.12. klo 18.30 Karhuo-
ja; Kankaalla, Niementie 39. 
Joululauluilta pe 10.12. klo 20 
kirkossa , Markku Seppänen.
Kastetut: Luka Ilmari Kylmä-
nen, Julius Daniel Pitkälä, Je-
re Jussi Tapani Spårman, Eeli 
August Pakarinen, Lidia Au-
rora Räihä.
Kuollut: Maija-Liisa Tuovi-
nen 52.
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tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Kuorolaiset: Adventtivespe-
rin harjoitukset to 25.11. klo 
19 Rantsilan kirkossa.

Kestilä
Seurakuntakerho pe 26.11. 
klo 10 kerhokodissa. Huo-
maa paikka. 
Kirkon käyttöönottojuhla 
su 28.11. Messu klo 10 kir-
kossa. Lähetyslounas ja juh-
lat srk-kodissa. 
Seurat su 28.11. klo 13 ry:llä, 
Raimo Katainen, Kullervo 
Rönkkö.
ystävänkammari ke 1.12. 
klo 10 kerhokodissa. 
Keskustelupiiri ke 1.12. klo 
18 pappilassa.
Adventinajan joululauluja 
ti 7.12. klo 13 kirkossa. Kyy-
din tarvitsijoille järjestetään 
kuljetus, p. 020 7109 860. 
Tarjoilua kirkon jälkeen seu-
rakuntakodissa.
Kirkkokuoro to klo 19 srk-
kodissa. 
Kerhot: Päiväkerho to klo 11, 
varkkarikerho ti klo 15, per-
hekerho ke 8.12. klo 10 ker-
hokodissa.

Piippola
Adventtimyyjäiset la 27.11. 
klo 13–15 srk-kodissa lähe-
tystyön hyväksi. Myytävänä 
leivonnaisia ja käsitöitä. Ar-
pajaiset.
Seurakuntakerho ti 30.11. 
klo 12 Väinölässä.
Seurakunnan joulujuhla ke 
8.12. klo 12 seurakuntako-
dissa, joulupuuro ja torttu-

kahvit.
Veteraanikuoro to klo 11 
srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerho ti klo 
16 srk-kodissa. 
Kuollut: Alpo Sakari Kan-
gas 59.

Pulkkila
Joulumyyjäiset pe 26.11. 
klo 17–19 ry:llä. Myytävänä 
joululeivonnaisia, lanttu- ja 
porkkanalaatikoita. Arvon-
taa. Kahvitarjoilu. 
Pyhäkoulu su 28.11. klo 11 ja 
seurat klo 19 ry:llä. 
Seurakuntakerho ke 1.12. 
klo 12 srk-kodissa. 
Kirkkokuoro ke 1.12. klo 
13.30 srk-kodissa. 
ehtoollishartaus pe 3.12. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 3.12. 
klo 19 ry:llä. 
Vornan adventtiseurat su 
5.12. klo 14 Pirkko ja Pentti 
Jarvalla, Niementie 116. Lä-
hetysarpajaiset.
Kerhot: Perhekerho ma 
29.11. klo 10, varhaisnuorten 

kerho to klo 16, päiväkerho 
pe klo 10 srk-talon kerho-
huoneessa. 

Pyhäntä
Joulunavaus pe 26.11. klo 18 
Iisakin torilla. 
Rippikouluilta pe 26.11. klo 
18.30 ry:llä, Arto Paavola. 
Perinteiset järjestömyy-
jäiset la 27.11. klo 9–12 srk-
taossa. Joulupuuro, soppa ja 
torttukahvit 4 €. Hyvät arpa-
jaiset. Pöytävaraukset p. 040 
508 4862 Enna Junno. 
Päiväkerhon joulujuhla ke 
1.12. klo 18.30 ry:llä. 
Nuortenilta to 2.12. klo 17 
srk-talon kerhotilassa. 
Myyjäiset pe 3.12. klo 18.30 
ry:llä. 
Diakoniakylätoimikuntien 
järjestämä joulujuhla to 
9.12. klo 11 seurakuntako-
dissa.
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. 
Kastettu: Nooa Akseli Ka-
mula.

Rantsila
tarvitsetko kirkkokyytiä? 
Rantsilan kappelissa tarjo-
taan kyytejä joulunajan tilai-

suuksiin (12.12. ja 24.–25.12.). 
Ilmoita yhteystietosi toimis-
toon p. 020 7109 736 tai kap-
palaiselle p. 020 7109 731.
Rippikoulua la 27.11. klo 
9–14 srk-talossa. 
Joulumyyjäiset lähetystyön 
hyväksi la 27.11. klo 10–14 lii-
kuntahallilla.
Raamattuluokka ja iltakylä 
la 27.11. klo 19 Tuula ja Tuo-
mo Näsäsellä.
Seurat su 28.11. klo 18.30 
ry:llä.
Adventtivesper su 28.11. klo 
19 kirkossa. 
Nuortenilta ke 1.12. klo 17 
Nuppulassa.
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 koulul-
la ja ke klo 15.30 Hovin kou-
lulla.
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10 ja Pikku Nuput to klo 
12 Nuppulassa, Hovin Nuput 
pe klo 10 Hovin koululla (ei 
pe 3.12.). 
Kuollut: Lauri Hannu Alfred 
Koskitalo 79.

itsenäisyyden 
93-vuotisjuhla 
6.12.
Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla. Kirkkokahvit ja juhla 
seurakuntatalossa

Siikalatvan kunta
Kunniakäynti sankarihaudoilla Piippolassa klo 9.50 
sekä Kestilässä ja Pulkkilassa klo 10. Tilaisuuksien 
jälkeen kuljetus Rantsilaan jumalanpalvelukseen ja 
juhlaan sekä sieltä takaisin.
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Rantsilan kirkossa. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla. Kirkkokahvit 
seurakuntatalossa.
Pääjuhla liikuntahallilla.

Jos tarvitset avustajaa, niin ota yhteyttä 
Siikalatvan seurakunnan kirkkoherranvirastoon 
puh. 0207 109 860.

Adventtivesper 
Sunnuntaina 28.11. klo 19 

Rantsilan kirkossa

Kestilän, Pulkkilan ja Pyhännän kirkkokuorot, 
Pyhännän nuorisokuoro ja Rantsilan 

projektikuoro esiintyvät.
Johto Veijo Kinnunen, säestys Arja Leinonen.

Liturgia ja puhe Merja Jyrkkä.

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu pe 26.11. 
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 25.11. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Seurakuntakerho ti 30.11. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
hartaus to 2.12. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Nuttuja neulotaan taas 
etiopialaisille vauvoille to 
2.12. klo 17 srk-talon takka-
huoneessa.
Seurakunnan joulumyyjäi-
set la 4.12. klo 10–12 Tyrnä-
vän seurakuntatalossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 
26.11. klo 18 Tyrnävän srk-
talossa, ma 29.11. klo 18 
Temmeksen srk-talossa ja 
to 2.12. klo 18 Murron ker-
hotilassa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 25.11 . klo 19 
Minna ja Keijo Töllillä, Kes-
kikyläntie 20 d. Seurat la 
27.11. klo 19 ry:llä. Seurat su 
28.11. klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 27.11. klo 
11 sekä iltaohjelma ja ilta-
pala klo 18 ry:llä. Seurat su 
28.11. klo 13 ry:llä.
Kastettu: Julius Eemeli 
Keski-Korpi, Kasper Onni 
Mikael Marin, Eliel Anton 
Benjamin Paaso, Enni Ilo-
na Sipilä.

Messu 

sunnuntaina 28.11. klo 10 Tyrnävän kirkossa.
Lastenohjaaja Minna Matinlaurin tehtävään 

siunaaminen, juhla seurakuntatalossa.

Kuivaelintarvikkeiden joulukeräys 
vähävaraisille perheille

Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää 
kuivaelintarvikkeiden keräyksen vähävaraisten 
perheiden joulun turvaamiseksi.
Jokainen voi osallistua keräykseen lahjoittamalla 
kuivia ja avaamattomia ruokatarvikkeita, joissa 
viimeinen käyttöpäivä ei ole mennyt umpeen. 
Esimerkiksi kahvia, keksejä, jauhoja, riisiä, 
makaronia ja näkkileipää otetaan vastaan. Myös 
säilykkeitä voi tuoda.
Elintarvikkeita otetaan vastaan seuraavasti:

- Tiistaina 7.12. klo 9–18    
Tyrnävän seurakuntatalo/diakoniatoimisto

- Tiistaina 7.12. klo 9–11 ja klo 17–18   
Temmeksen seurakuntatalo

- Keskiviikkona 8.12. klo 9–11   
Murron kerhotila, Kauttaranta 12 

- Torstaina 9.12. klo 18–19     
Murron kerhotila

Jos et pääse tuomaan tavaroita kyseisinä aikoina, 
voit soittaa diakoniatyöntekijälle ja sopia 
tuontiajan.

Riitta Pesonen p. 044 7372 630
Salme Kinnunen p. 044 7372 631

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Kaikki konsertit ovat Tyrnävän 
kirkossa lukuun ottamatta 
sunnuntain 5.12. klo 15 konserttia 
Temmeksen kirkossa.

Sunnuntai 28.11. 
10 Jumalanpalvelus 
17 Adventtivesper. Tyrnävän ja 

Limingan kirkkokuorot.        

Maanantai 29.11.
 8  Aamusoitto 
19 Urkukonsertti. Ismo Hintsala. 

Ohjelma 5 €.

Tiistai 30.11.
19 Kunnanjohtaja ja kirkkoherra 

koskettimissa.

Keskiviikko 1.12.
 8  Aamusoitto
19 Kauneimpia suomalaisia 

yksinlauluja. Jussi-Pekka 
Heikkilä, piano ja Maria 
Mannermaa, laulu. Ohjelma 5 €.

Torstai 2.12.
19 Christmas jazz. Mariah Hortans 

ja Matias Sandberg Duo. 
Ohjelma 5 €

Perjantai 3.12.
 8 Aamusoitto Tyrnävän kirkossa 
19 Virsilaulu / urkuimprovisaatioilta 

kirkossa. Lauri-Kalle Kallunki.

Lauantai 4.12.
18 Selloduo Anna-Maaria &  

Olli Varonen ja kanttori   
Pentti Korkiakoski. Ohjelma 5 €.

Sunnuntai 5.12.
15 Selloduo Anna-Maaria &  

Olli Varonen Temmeksen 
kirkossa. Ohjelma 5 €.

18 Kirkkokonsertti. Lauluyhtye 
Hoijakka.

tyrnävän seurakunnan ja 
tyrnävän kunnan musiikkiviikko 28.11. – 5.12.

Saako tulla 
laulamaan?

Rantsilan tiernatytöt
Varaukset kanttori 

Arja Leinonen
p. 044 518 1151
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Tyttökerhon uhat

Lukunurkka

Lehtolainen, Leena: Minne tytöt 
kadonneet. Tammi 2010.

Afganistanissa EU:n projektissa mukana ol-
lutta ulkomaalaisryhmää kohtaan hyökä-
tään tappavasti. Espoossa puolestaan teh-
dään kolmesta 14–18-vuotiaasta muslimi-

tytöstä katoamisilmoitukset. Minne ovatkaan tytöt 
kadonneet ja miksi? 

Tilanne kiristyy, kun 16-vuotias muslimityttö 
Noor Ezfahan löydetään kuristettuna Olarista. Näistä 
lähtökodista käynnistyy Leena Lehtolaisen 11. Ma-
ria Kallio -rikosromaani. Se avaa näköalan suvaitse-
vaisuuteen, suvaitsemattomuuteen, ennakkoasentei-
siin, ennakkoluuloihin maahanmuuttajia ja erilaista 
ajattelua kohtaan. 

Maria Kallio aloittaa työt Espoon poliisin epätyy-
pillisten rikosten solussa ja saa selvitettäväkseen vi-
saisia tapauksia. Tutkimusten edetessä paljastuu yh-
teinen tekijä: tyttökerho, johon ainoastaan tytöt saa-
vat tulla, myös maahanmuuttajatytöt. Samassa tilas-
sa käy myös Iida, Maria Kallion tytär. Jutun tutkin-
ta leviää henkilökohtaiselle ja yhteiskunnalliselle ta-

solle. Uskonnollinen lainsäädäntö ja maallinen lain-
säädäntö eivät tue toisiaan, ne ovat välillä hyvinkin 
erilaisia tulkinnoissaan ja päätöksissään. Erilaisuus 
ei ole voimavara, vaan siitä muodostuu kipupistei-
tä, siitä kehittyy räjähtämäisillään oleva ruutitynny-
ri. Leena Lehtolainen kuvaa tapahtumia puolueet-
tomasti. Toisaalta rikosromaanin minähahmo Ma-
ria Kallio on etsijä, ajattelija: ”Kummitädiltä jäänyt 
kultainen ristiriipus oli minulle aivan liian suuriko-
koinen. Se kertoi uskosta, jossa olin liian epävarma 
pitääkseni sen tunnusta kaulassani.” Tutkimuksissa 
paljastuu, että muslimitytöt ovat olleet vaikeuksissa 
perheittensä kanssa halutessaan elää omaa elämään-
sä, opiskella. Riisuessaan pois huivinsa ja vastustaes-
saan islamilaisia määräyksiä, kapinoidessaan perhei-
tään vastaan, he ovat olleet kuolemanvaarassa.

Leena Lehtolainen kirjoittaa selkeästi ja hallitus-
ti. Hitaasti kiirehtivä juonenkuljetus on välillä luki-
jalle tuskaista. Mielenkiinnon hereillä pitäviä yllä-
tysvetoja tulee onneksi säännöllisin väliajoin.  Kirja 

synnyttää ajatuksia kulttuurieroista, pohdintaa naisen 
asemasta islamilaisessa maailmassa ja mietiskelyä ki-
ristyvien asenteiden syistä, seurauksista ja merkityk-
sistä. Tapahtumien selvittelyssä tulevat keskeisiksi tee-
moiksi peräänantamattomuus, sitkeys, vainu, päätte-
lytaito ja oivallukset.

JUHA vÄHÄKANGAS

Elossa.fi-sivustolla 
olevassa verkkopelissä 
pääsee ratkomaan 
viikoittain arvoituksia, 
joiden kautta voi sukeltaa 
Oulun ja seurakuntien 
historiaan. 

Codex Uloensis -verkkope-
li kertoo elämyksellisellä 
tavalla tarinan, joka liit-
tyy Oulun ja koko Poh-

jois-Suomen historiaan.
– Kyseessä on niin sanottu 

vaihtoehtotodellisuuspeli, jos-
sa tämän todellisuuden rinnalla 
kulkee toinen todellisuus. Pelin 
koko tarina on jo olemassa, mut-
ta se joustaa niin, että pystymme 
sitomaan sen ajankohtaisiin ta-
pahtumiin, kertoo Kaisa Antti-
la, joka on tehnyt pelin yhdessä 
miehensä Tuomon kanssa. 

Tehtävät julkaistaan Elossa.fi-
sivustolla viikoittain. Peliin voi 
kuitenkin tulla mukaan milloin 
vain, eikä sitä ole mikään pakko 
pelata loppuun. 

– Voi vaikka poimia vaan ru-
sinoita pullasta, ja ratkoa muuta-
man vihjeen sieltä täältä, Kaisa 
Anttila toteaa.  

Mysteeri, 
joka ratkeaa 
ensi vuonna

Helpointa tarinan seuraami-
nen ja vihjeiden ratkaiseminen 
kuitenkin on silloin, kun seuraa 
tarinaa ja ratkaisee vihjeitä jär-
jestyksessä. 

Sivuilla on jo kymmenkunta 
vihjettä valmiina ratkottavaksi. 
Mitä nopeammin tehtävän suo-
rittaa, sitä enemmän saa pisteitä. 

– Vihjeitä löytyy paitsi link-
kien takaa, myös lehdistä, ilmoi-
tustauluilta tai jopa radioaalloil-
ta, vinkkaa pelin suunnittelus-
sa mukana ollut pastori Kimmo 
Kieksi.

tutustumismatkoille  
seurakuntiin
Peli päättyy ensi marraskuussa 
tuomiosunnuntaina. Silloin sel-
viää, kenellä on eniten pisteitä ja 
kuka saa aarteen. 

Vihjeitä voi pähkäillä ihan yk-
sin, mutta sivusto tarjoaa mah-
dollisuuksia myös yhteisöllisyy-
teen: käyttäjät voivat keskustella 
pelistä, antaa toisilleen vinkkejä 
ja muodostaa vaikka ryhmiä. 

Kieksi kertoo, että pelin ta-
voitteena onkin madaltaa kyn-
nystä tulla tutustumaan seura-
kuntien tiloihin ja tapahtumiin.

Esimerkiksi ensimmäisen teh-

tävän ratkaisun tarjoaa Oulun 
tuomiokirkossa esillä oleva Jo-
hannes Messeniuksen muoto-
kuva. Kuva taulusta löytyy netis-
tä, mutta toki sitä voi käydä ihas-
telemassa paikan päälläkin.

– Peli on loistava keino tutus-
tuttaa esimerkiksi rippikoululai-
sia seurakuntaan. Itse aion aina-
kin tehdä niin, kannustaa Kieksi.

Palkintoja  
joka kuukausi
Kimmo Kieksi on toiminut pe-
lin ensimmäisenä testaajana yh-
dessä pastori Nanna Helaakos-
ken kanssa. 

Kaisa ja Tuomo Anttila puo-
lestaan tekivät koko viime kesän 
taustatyötä kiertämällä Oulua ja 
lähiseurakuntia valitsemassa pe-
liin sopivia paikkoja. 

– Ei liian helppojen eikä liian 
vaikeiden vihjeiden laatiminen 
on ollut haastavaa. Nyt vihjeiden 
kalibrointi on tehty, Kaisa Antti-
la kertoo viitaten kahteen pasto-
riin pelin testaajina.

Niin Anttilat kuin Kieksikään 
eivät ole paljasjalkaisia oululaisia, 
ja siten he ovat hoksanneet myös 
sen, että peli on oiva keino uusille 
oululaisille tutustua paikkakun-
taan ja sen historiaan. 

– Syksyllä peliä voisi käyttää 
vaikka fuksisuunnistusten poh-
jana, Kieksi ideoi.

Vaikka peli ratkeaa vasta en-
si marraskuussa, palkintoa ei tar-
vitse odottaa vuotta. 

– Peli jakaantuu osiin, ja nel-
jän viikon välein voi saada virtu-
aalipalkinnon osasuorituksesta, 
Kaisa Anttila kertoo. 

Se, mitä virtuaalipalkintoina 
on, kannattaa käydä katsomassa.

ELSI SALOvAARA

Codex Uloensis -peli on osoitteessa 
www.elossa.fi.

Codex Uloensis -pelin viikkovihjeet voivat olla piilotettuna vaikkapa lehtien sivuille. Vihjeet tunnistaa esimerkiksi Elossa.fi-
sivuston kirkkovenelogosta.

Tu o m o A n t t i l a


