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Pääkirjoitus

on ensin aterioinut hänen kanssaan. 
Tämän tiesi myös Nasaretin mies pari 
tuhatta vuotta sitten kun kutsui fari-
seukset ja publikaanit saman pöydän 

ääreen.
Lähtisin mielelläni 

syömään Skepsis ry:n 
puheenjohtajan Pertti 
Laineen kanssa. 

Mukaan voisim-
me pyytää vaikka 
Suomen Rauhanyh-
distysten Keskusyh-
distyksen pääsihtee-
ri Tuomas Hännisen, 
kansanedustaja Jussi 

Halla-ahon sekä Suomen islamilai-
sen neuvoston puheenjohtajan Abdi-
Hakim Yasin Ararsen. 

Uskon, että meillä tulisi olemaan 
ihan kiva ilta. Varsinkin jos jonkun 
lafka tarjoaisi ruuan ja juoman. 

Suurimmat rahavirrat lienevät pe-
russuomalaisten ja SRK:n kassassa. 
Enkä tiedä, kuka olisi publikaani ja 
kuka fariseus.

Kutsua odotellessa.

HEIKKI MUSTAKALLIO
Kirjoittaja on 23-vuotias oululainen

 musiikkikasvatuksen opiskelija.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Rippikoulu – vaalittava aarre 

Kirkko on parantanut 
tapojaan
Kirjailija Kari Hotakainen kertoo Hen-
gellisessä Kuukausilehdessä kirkon ke-
hittyneen parempaan suuntaan hänen 
omista rippikouluvuosistaan.

”Kun kirjailijan 19- ja 12-vuotiais-
ta tyttäristä vanhempi kävi rippikoulun, 
muinoin niin taantumukselliselta tuntu-
nut kirkko vaikutti parantaneen perus-
teellisesti tapojaan. 

 – Kun näin tyttäreni rippikoulupo-
rukan ja sen hengen, teki melkein mieli 
mennä mukaan. Homma näytti todella 
hyvältä. Nuoria kohdeltiin täysivaltaisi-
na ihmisinä ja he keskustelivat mielen-
kiintoisista aiheista.

– Olin kateellinen tyttärelleni, kun 
vertasin hänen kokemuksiaan omiini. 
Minun rippikoulussani nuoret pelkäsi-
vät melkeinpä nukkumaan menemistä-
kin. Synninsaarnaaminen sekä helvetillä 
ja tuomiolla pelottelu oli kestämätöntä.”

Hengellinen Kuukausilehti 11/2011

Aatoksia

Homeopaattista 
vodkaa

Käväisin kesällä Ilosaarirockissa 
Joensuussa. Musiikillisten elä-
mysten ohella tutustuin ym-
päri Laulurinnettä levittäyty-

neisiin kojuihin. Oli Aseistakieltäy-
tyjäliittoa, anarkisteja ja Skepsis ry:tä.

Skepsiksen pisteellä oli heidän 
mielestään hauska testi. Tarjolla oli 
homeopaattista vodkaa – joka oli siis 
oikeasti vettä. Sitä sitten maisteltiin ja 
oltiin että heh heh. Minua ei kuiten-
kaan kamalasti naurattanut.

En ymmärtänyt millä argumen-
teilla lumevodkasta päästään sii-
hen, että Jumalaa ei ole. Enkä jäänyt 
kuuntelemaan. Pöydälle saivat jää-
dä ikivanhat lehdet, joiden suttuises-
sa kannessa parjattiin: ”Tapio Puo-
limatka puolusti huuhaa-teesejään.” 
Tuon lehden rinnalla 
Opiskelija- ja koulu-
laislähetyksen Jyssä-
ys-lehtikin näyttäisi 
kiiltävältä.

Kun lukion yh-
teiskuntaopin kirjas-
ta aikanaan nuorena 
uskovaisena luin, et-
tä ihminen on sosi-
aalinen eläin, allevii-
vasin lauseen. En tie-
tenkään uskonut evoluutioon – tai ai-
nakin ihmisen kutsuminen eläimeksi 
loukkasi minua.

Niin tai näin ihmisillä tuntuu ole-
van kova tarve muodostaa erilaisia 
ryhmiä ja ryhmittymiä. Mikä pahin-
ta, tällöin totuus on yleensä sivuseik-
ka.

Pärjäät ja menestyt, kun noudatat 
ryhmäsi toimintatapoja, vaikka koki-
sit ne kuinka vääriksi. Jos nouset vas-
tustamaan, mielenterveytesi on koet-
teilla ja sinut leimataan hulluksi.

Piispa Irja Askola on joskus sano-
nut, että on vaikea vihata ketään, jos 

Itseruoskinta on 
menestystekijä
Helsingin seurakuntayhtymän lehdessä 
Kirkossa & Kaupungissa nähdään syn-
nin- ja syyllisyyden tunnossa hyviäkin 
puolia.

”Kansan sielulla, spiritualiteetilla täy-
tyy olla jotakin tekemistä sen kanssa, että 
luterilaiset Pohjoismaat sijoittuvat yhteis-
kunnallista hyvinvointia koskevissa ver-
tailuissa aina maailman kärkijoukkoon. 

Synnin- ja syyllisyydentuntoon taipu-
vainen luterilainen tietää, että pystyisi jo-
kaisella elämänalueella parempaan. Sik-
si hän ei voi olla koskaan täysin tyytyväi-
nen itseensä tai yhteiskunnan ja kirkon 
vallitsevaan tilaan.

Jatkuva itseruoskinta on, positiivisesti 
ajateltuna, suomalaisen syntisen menes-
tystekijä. Protestantti protestoi ahkerasti 
epäkohtia vastaan – ja rientää sitten ra-
kentamaan parempaa maailmaa. Itseään 
säästämättä.”

Kirkko& Kaupunki 9.11.2011

Tässä lehdessä kerrotaan rippikoulun suuresta 

suosiosta Oulun seudulla. Vaikka tämän syk-

syn rippikouluihin ilmoittautuminen antaa ai-

hetta – edellisvuosien tapaan – hyvään mieleen, ai-

nakaan kirkkohallituksessa, kirkon pääkallopaikal-

la, ei uskalleta tuudittautua siihen, että rippikoulun 

suosio jatkuu itsestään selvästi tulevaisuudessakin 

yhtä vakaana.

Mikä rippikoulun asemaa uhkaa tulevaisuudessa? 

Sitä on pohtinut muun muassa Kirkkohallituksesta 

virkavapaalla oleva, rippikoulutyöstä vastaava työ-

alasihteeri Jarmo Kokkonen.

Kokkonen muistuttaa, että hengellisyys on vain 

pienelle osalle nuoria syy tulla rippikouluun. Sen 

sijaan rippikoulu houkuttelee monia siksi, että siel-

lä saa kokea voimakasta yhteenkuuluvuuden tun-

netta. Tätä kaipuuta muu elämänmeno nyky-yhteis-

kunnassa ei juuri tue. 

Nuorisokulttuuri on muuttunut. Nuoret ovat 

epäyhtenäinen, sosiaalisesti hajanainen joukko. He 

muodostavat suurempia ryhmiä nykyisin vain satun-

naisesti, yleensä uuden teknologian ympärille.

Nuorten elämä muotoutuu paljolti erilaisista itse 

raivattavista poluista ja reiteistä, joita pitkin he ete-

nevät.

Tutkija Mikko Salasuo on käyttänyt mielenkiin-

toista termiä atomisoitunut sukupolvi kuvaamaan 

tämän päivän pääkaupunkiseudun nuoria. Atomi-

soitunut joukko on koko ajan liikkeessä. Sen elämää 

leimaa muun muassa valinnan vapaus. Elämän tulee 

olla nopeatempoista. Sitoutuminen ei ole liikkeellä 

olevan sukupolven vahvuus.

On varmasti jonkinlainen arvoitus rippikoulutyö-

tä tekeville, millainen kaipuu yhteisöön atomisoi-

tuneella sukupolvella on. Kokkosen mukaan se on 

”polttava”.

Kokkonen tähdentää, että osalle nuorista ja 

myös heidän vanhemmistaan sitoutuminen yli puoli 

vuotta kestävään rippikouluun tuottaa vaikeuksia. 

Nuorilla on esimerkiksi niin vaativia harrastuksia, 

että talven rippikouluillat sekä kesän leiri saattaa 

aiheuttaa ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Tämä  tiedetään myös Pohjois-Suomessa.

Kokkosen mukaan olisi tärkeää, että seurakun-

nassa olisi pitkän linjan sitoutuneita rippikoulupap-

peja. Heistä on pidettävä kiinni.

Muitakin syitä Kokkonen näkee sille, että rippi-

koulun hyvää mainetta on hartaasti vaalittava. 

Kirkossa ei pidä koskaan unohtaa rukouksen 

voimaa. Rippikoulun ja rippikoululaisten puolesta 

tulee rukoilla säännöllisesti seurakunnissa. 

Pärjäät ja 
menestyt, kun 
noudatat ryhmäsi 
toimintatapoja, 
vaikka kokisit ne 
kuinka vääriksi. 
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Suosio hipoo paikoin sataa prosenttia 

Syksyn rippikouluihin 
ilmoittautuminen selvensi, 
että Oulun seudulla 
rippikoulun jättävät väliin 
vain harvat.
Kirkkohallituksessa 
toivotaan, etteivät 
seurakunnat 
nipistä rippikoulun 
leirivuorokausista 
taloussyistä.

Oulujoen seurakunnassa 
on hyristy tyytyväisyy-
destä viime päivinä. Rip-
pikouluihin ilmoittautu-

misen päättyessä marraskuun al-
kupäivinä Oulujoella ynnättiin 
hurjia lukuja: peräti noin 98 pro-
senttia rippikouluikäisistä, seura-
kuntaan kuuluvista nuorista sa-
noi rippikoulukutsulle kyllä.

– Lukua on äimistelty tieten-
kin innoissaan, onhan se päätä-
huimaava, seurakunnan nuori-
sotyönohjaaja Jouni Heikinhei-
mo kertoo. 

Uusien riparilaisten joukos-
sa on mukana muutamia nuoria, 
jotka olisivat voineet käydä rip-
pikoulun jo viime kesänä, mutta 
ovat tulossa jostakin syystä vas-
ta nyt. Osa nuorista käy rippikou-
lun muualla kuin omassa seura-
kunnassa. 

Viime vuoden tilaston mukaan 
valtakunnallisesti rippikoulu ta-
voitti 15 vuotta täyttävistä 83 pro-
senttia. Kun mukaan lasketaan 
myöhemmällä iällä rippikoulunsa 
käyvät, rippikouluun osallistui 87 
prosenttia suomalaisista. Näissä 
luvuissa ovat mukana myös kirk-
koon kuulumattomat.

Lumijoella päästään 
lähes sataan prosenttiin
Rippikoulu on suosittua myös 
muissa Oulun alueen seurakun-

nissa. Karjasillalla noin 93 pro-
senttia rippikouluikäisistä, seu-
rakuntaan kuuluvista nuorista 
ilmoittautui tänä syksynä rippi-
kouluun. 

Kiimingissä päästään Oulu-
joen lukuihin ja Siikalatvan seu-
rakunnassa osallistumisprosent-
ti on 94.

Vs. kirkkoherran Jaakko Tuis-
kun mukaan Lumijoella rippi-
koulun käy vuosittain lähes koko 
ikäluokka.

Tänä vuonna rippikouluikäisiä 
lumijokisia on 26.

– Rippikouluikäiset tuntevat 
toisensa usein ala-asteelta saak-
ka. Ryhmä on tiivis, ja se voi tuo-
da myös sosialisia paineita rippi-
koulun käymiseen.

Tuisku ei pelkää, että rippikou-
lun suosio laskisi merkittävästi 
maaseudulla.

– Olen luottavainen, että kirk-
ko ja rippikoulu ovat luonnolli-
nen osa ihmisten elämänmenoa 
Lumijoella jatkossakin. 

Leirit ovat 
mieluisia työntekijöille
Pitkään nuorisotyötä tehnyt Hei-
kinheimo miettii, mikä osuus 
nuorten kiinnostuksessa rippi-
kouluun on sillä, että rippikoulu-
työssä mukana olevat seurakun-
nan työntekijät Oulujoella tekevät 
mielellään leirityötä. Heidän in-
nostuksensa tarttuu nuoriin.

– Leirityöstä ei tingitä. Itse oli-
sin leireillä koko ajan, jos se olisi 
mahdollista. Seurakunnan nuo-
risotyöhön osallistuvat ovat myös 
pitkäaikaisia työntekijöitä, Hei-
kinheimo kertoo.

Rippikoulutyöstä vastaava Ou-
lujoen pastori Ilkka Mäkinen ar-
vioi, että kiinnostukseen lähteä 
rippikouluun saattaa vaikuttaa 
osaltaan sekin, että nuoret ovat 
oppineet tuntemaan heitä myös 
alueen nuorisotaloilla. 

Kun seurakunta on tuttu, rip-
pikouluun on mukava ja turval-
lista lähteä.

Mäkisen mukaan hyvillä iso-
silla on merkitys rippikoulun suo-
sioon.

 
Rippileirien 
kestosta ei saa tinkiä
Kirkkohallituksen vs. työalasih-
teeri Mikko Mäkelä ei halua tuu-
dittautua siihen, että rippikoulun 
suosio pysyy itsestään selvästi yh-
tä vakaana tulevaisuudessa. 

Hän kertoo, että ensi keväänä 
kirkossa alkaa koulutus, jossa kes-
kitytään miettimään, miten rip-
pikoulun menestystarina saadaan 
jatkumaan Suomessa. 

Ruotsissa rippikouluun osallis-
tuvien osuus on laskenut jo noin 
30 prosenttiin. Norjassa ja Tans-
kassa nuorten osallistuminen 
on aktiivisempaa kuin Ruotsis-
sa, mutta vähäisempää kuin Suo-

messa. Vuonna 2007 tanskalaisis-
ta nuorista 72 prosenttia kävi rip-
pikoulun.

Mäkelä toivoo, etteivät seura-
kunnat ryhdy säästämään kireän 
talouden aikana rippikoulutyöstä.

– Rippikoulut eivät ole halpoja. 
Siksi pelkona voi olla, että lähde-
tään nipistämään leirien pituuk-
sista. 

– Se olisi harmi, sillä rippi-
koulun suosion takana ovat juu-
ri leirit, isoset ja hyvin koulutetut 
työntekijät, Mäkelä sanoo. 

TEKSTIT:
RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  O u lu n ev. - l u t .  s e u ra ku n t i e n v i e s t i n t ä

Pääkaupunkiseudulla on havahduttu päivärippikoulujen suosion kasva-

miseen. Myös Oulussa päivärippikoulujen suosio on lisääntynyt, mut-

ta ei huomattavasti.

Päivärippikoulujen kysyntään vaikuttaa muun muassa se, että osalle 

nuorista sitoutuminen useiden päivien ajaksi savuttomuuteen on vai-

keaa. Myös nuorten ongelmat sosiaalisissa suhteissa tuovat paineita li-

sätä päivärippikouluja.

Espoossa rippikoulua on ryhdytty mainostamaan nuorille Faceboo-

kissa, jotta sen käyminen ei jäisi väliin. Kirkkohallituksen Mikko Mäke-

län mukaan hyvää tuotetta, rippikoulua, kelpaa ja on tarpeellistakin 

pitää esillä myös moderneissa mainosvälineissä.

Ainakin Vantaan seurakuntayhtymässä on kokemuksia siitä, että nii-

tä nuoria, jotka eivät ilmoittaudu rippikouluun, lähestytään kirjeillä. 

Oulussa poisjäävien nuorten perään ei ole lähdetty ”huhuilemaan”.

Rippikoulusta mainoksia 
Facebookissa

Rippikoulun päiväohjelma ei ole paljoa 
muuttunut vuosien saatossa.

Kirkkohallituksen Mikko Mäkelä korostaa, että rippikoulussa ei vain opeteta rukoilemaan, vaan siellä rukoillaan paljon.

Rippikoulu houkuttelee Oulun seudulla
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Kysy!

Voiko kirkollisverosta   
saada alennusta?

Jos pienituloinen ihminen haluaa kuulua kirkkoon, mut-
ta kirkollisvero on liian suuri taloudellinen rasite, voiko 
kirkollisverotukseen saada huojennusta?

Kirkkolainsäädännön 15 luvun, 3 pykälän mukaan kir-
kollisverosta voi saada osittaisen tai täydellisen vapautuksen 
samoilla perusteilla, joilla viranomaiset voivat myöntää vapau-
tuksen valtion- ja kunnallisveroista. 

Verohallinnon mukaan nämä edellytykset huojennuksen 
saamiseen ovat ”veronmaksukyvyn olennainen heikentymi-
nen, veron perinnän kohtuuttomuus tai muu erityinen syy”. 
Veronmaksukyvyn alentumiseen voivat vaikuttaa esimerkik-
si elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus.  

Kirjallinen huojennushakemus kirkollisverosta osoitetaan 
seurakunnalle. Hakemus on vapaamuotoinen. Siinä on olta-
va hakijan yhteystiedot ja perusteet siitä, miksi huojennusta 
haetaan. Hakemusta tukevat asiakirjat, esimerkiksi lääkärin-
todistus, laitetaan hakemukseen liitteeksi ja hakemus allekir-
joitetaan.  

Seurakunta tekee asiasta päätöksen hakemuksen perusteel-
la. Jos henkilö on jo saanut vapautuksen kunnalle maksetta-
vista veroista, hän on automaattisesti vapautettu myös kirkol-
lisverosta.

SANNA TURUNEN

Kysy! on palsta, jonne voi palstan nimen mukaisesti lä-
hettää kirkkoon, seurakuntien toimintaan ja uskonelämään  
liittyviä kysymyksiä.  Toimitus etsii  niihin vastaukset. 

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteella kysy@
rauhantervehdys.fi ja kirjepostina osoitteella Rauhan Ter-
vehdys, PL 102, 90101 Oulu. Tekstiviestillä kysymyksiä voi 
lähettää numeroon 044 5626 450. 
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Uskonnonvapauden turvaaminen on valtion tehtävä

Uskonnonvapaus on uni-
versaali ihmisoikeus, 
joka merkitsee oikeut-
ta harjoittaa ja toteut-

taa omaa uskontoa, oikeutta 
uskonnottomuuteen sekä oi-
keutta vaihtaa uskontoa. Kris-
tityt ovat vainotuin uskonto-
kunta koko maailmassa. Jo-
ka päivä useita satoja kristitty-
jä menettää henkensä uskonsa 
vuoksi. 

Erityisesti on syytä puolus-
taa islamilaisen väestön oike-
utta täyteen uskonnonvapa-
uteen, sillä heiltä usein puut-
tuu oikeus vaihtaa uskontoa. 
On arvokasta, että Suomi on 
maa, joka tarjoaa myös uskon-
sa vuoksi vainotuille turvapai-
kan ja pakolaisaseman. Kirkol-
la ja sen jäsenillä on haaste toi-
mia uskonsa vuoksi vainottu-
jen puolesta ja toivottaa heidät 
tervetulleiksi myös seurakun-
tayhteyteen.

Uskonnonvapauden tilaa on 
syytä tarkastella myös Suomes-

sa ja kansankirkossamme. Uuden 
uskonnonvapauslain tarkoitukse-
na ei ollut muuttaa koulujen käy-
täntöjä uskonnollisten päivän-
avauksien, jumalanpalvelusten ja 
kristilliseen perinteeseen kuulu-
vien juhlien osalta, vaikka niin 
usein tulkitaan. Suomi ja Ruotsi 
ovat ainoat maat läntisessä Euroo-
passa, joissa terveydenhuoltohen-
kilöstöllä ei ole lakiin kirjattua 
oikeutta kieltäytyä vakaumuksen 
tai uskonnon perusteella abortin 
suorittamisesta.

Uskonnollisten järjestöjen ja 
seurakuntien oikeus rahankerä-
ykseen on myös kyseenalaistet-
tu. Oikeus kerätä varoja ja omin 
varoin tukea uskonnollista toi-
mintaa on osa uskonnonvapaut-
ta. Olemmekin sisäasiainminis-
teriön poliisiosastolla linjanneet 
hiljattain, että kaikki aatteelli-
nen yhdistystoiminta tulee lupa-
harkinnassa asettaa yhdenvertai-
seen asemaan. Uskonnollinen toi-
minta on nähtävä lähtökohtaises-
ti yleishyödylliseksi toiminnaksi. 

Tältä pohjalta olemme asetta-
neet työryhmän, jonka tehtä-
vänä on selvittää myös verotus-
oikeudellisten kirkkojen ja seu-
rakuntien mahdollisuutta tällä 
hetkellä laista ulos rajattuihin 
rahankeräyslupiin.

Samalla kun puolustamme 
uskonnonvapautta globaalisti 
ja suomalaisessa yhteiskunnas-
sa, on syytä kääntää katse myös 
kansankirkkomme sisään. On-
ko tilanteita, joissa voitaisiin 
nykyistä paremmin tukea kir-
kon sisällä vaikuttavien erilais-
ten liikkeiden ja yhteisöjen toi-
mintaa, vaikkapa oman jäse-
nistön yhdenvertaista mahdol-
lisuutta käyttää yhteisiä tiloja 
tai jakaa yhdessä kerättyjä va-
roja? Kysymys on haastava suu-
ressa enemmistökirkossa, jossa 
vanhat ja uudet herätysliikkeet 
ja järjestöt ovat merkittävä voi-
mavara.

PÄIVI RÄSÄNEN
sisäministeri

Millaisia muutoksia        
lapsen kuolema on tuonut elämääsi?

Teen pro gradu -tutkimus-
ta Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnas-
sa käytännöllisen teologi-

an laitoksella. Aiheeni käsitte-
lee lapsen menettämisen surun 
tuomia muutoksia. 

Jos lapsen menetyksestäsi on 
jo muutama vuosi, toivoisin, et-
tä kirjoittaisit tarinasi menetyk-
sestäsi, sen tuomista muutok-
sista suhteessa itseesi, omaan 
persoonaasi, toisiin ihmisiin ja 
mahdollisesti myös Jumalaan.

Kirjoita vapaasti omasta me-
netyksestäsi, ajatuksistasi ja 
mahdollisista kasvun kokemuk-
sistasi omaelämäkerrallisen kir-

joitelman muodossa. Kerrothan 
myös, milloin, miten ja minkä 
ikäisenä lapsesi kuoli sekä itses-
täsi sukupuoli ja ikä. Voit kir-
joittaa kirjeen nimettömänä. 
Kaikkea saamaani aineistoa kä-
sitellään luottamuksellisesti, ja 
sitä käytetään vain tutkimus-
käyttöön. Aineisto säilytetään 
tutkijan hallussa. Kenenkään 
osallistuneen henkilöllisyys ei 
paljastu tutkimuksesta.

Mikäli haluat osallistua tut-
kimukseen muutoin kuin kir-
joittamalla, haastattelu on mah-
dollinen. Ilmoita siinä tapauk-
sessa osallistumisestasi alla ole-
vaan sähköpostiosoitteeseen ja 

liitä mukaan yhteystietosi. Tut-
kimukseen liittyviä kysymyksiä 
voi lähettää alla olevaan sähkö-
postiin.

Lähetä kirjoitelmasi viimeis-
tään vuoden loppuun mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen: su-
rututkimus@gmail.com tai kir-
jeitse osoitteeseen: Katri Grön-
roos / Käyt. teol. laitos, PL 33, 
00014 Helsingin yliopisto. Kii-
tos avustasi jo etukäteen.

KATRI GRÖNROOS
teol. kand.

RAILI GOTHONI
käyt.teol.prof.

Postia

• Kiitos kun postititte minul-
le pyynnöstäni Rauhan Terveh-
dyksen 36/2011. Anna Ehosta 
kertova juttu on erinomainen, 
tärkeä.

LUKIJA E-SUOMESTA

• Olipa mukavat terveiset Afri-
kasta! Kiva oli lukea myös jut-
tu ekonomista papiksi. Mukava 
olisi ollut, jos olisi esitelty myös, 
mihin muut vihityt suuntaavat 
pappisuraansa aloittamaan.

ANU

Toimitus vastaa: Kiitokset pa-
lautteesta. Mietimmekin, pi-

täisikö meidän luetella kaik-
ki samalla kerralla papiksi vi-
hityt, mutta jätimme sitten sen 
tekemättä. Mutta olet oikeassa, 
se on mielenkiintoinen tieto. 
Tässä on lista 5.11. Oulun tuo-
miokirkossa papeiksi vihityis-
tä: TM, ekonomi Kai Juottonen 
Pyhäjoen seurakunnan osa-ai-
kainen seurakuntapastori, TM 
Saila Karppinen Siikalatvan 
seurakunnan (sijoituspaikka-
na Kestilän kappeli) vs. kap-
palainen, TM Veera Kettunen 
Oulun seurakuntayhtymän 
sairaalasielunhoitaja, TM Ul-
la Nyyssönen Limingan seura-
kunnan ma. seurakuntapasto-
ri ja TM Anu Morikawa Lapin 

seurakuntien kehitysvammais-
työn pastori. Samalla tuomio-
kapituli antoi TM Marja Kop-
peroiselle oikeuden toimia pap-
pina Suomen Lähetysseuras-
sa Oulun hiippakunnan kasva-
tussihteerin tehtävässä sekä to-
tesi, että TM, MuM Ari Rauta-
koski toimii Oulun seudun am-
mattikorkeakoulun kirkkomu-
siikin lehtorina.  

Kirjapalkinnon voitti tällä viikolla 
nimimerkki Anu. Anna sinäkin 
meille palautetta, niin osallistut 
joka viikko kirja- tai levypalkinnon 
arvontaan. 

Palautetta toimitus@rauhantervehdys.fi  |  www.facebook.com/rauhantervehdys

toimitus@rauhantervehdys.fi  |  PL 102, 90101 OULU
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Maata kiertelemässä

Ateistien oma 
kirkkopyhä
Lopen kirkossa vietetään sun-
nuntaina 20. marraskuuta 
ateistien, epäilijöiden ja kirk-
koon pettyneiden kirkkopyhää. 
Kirkkoherra Tuomas Hynysen 
mukaan kirkkoon tai Jumalaan 
pettyneitä on paljon.

Jumalanpalvelukseen kut-
sutaan Lopella erityisesti heitä, 
joiden on vaikea uskoa Juma-
laan maailmassa tapahtuvien 
vääryyksien takia tai jotka ovat 
pettyneet kirkon toimintaan tai 
ratkaisuihin.

– Haluamme nostaa esil-
le, että paikallisseurakunta on 
kiinnostunut heistä, joita ei 
muuten kirkossa näy, Hynynen 
toteaa.

Ajatus tämänkaltaisen kirk-
kopyhän järjestämisestä heräsi, 
kun aiheesta keskusteltiin kir-
kon jumalanpalveluselämän 
valtakunnallisilla neuvottelu-
päivillä alkuvuodesta.

– Ajattelin, että idea on hy-
vä. En ole kuullut, että muual-
la Suomessa olisi vielä toteutettu 
vastaavaa, Hynynen sanoo.

Hänen mukaansa Raama-
tussa on monia esimerkkejä 
epäilijöistä tai Jeesuksen kieltä-
jistä, joita Jeesus kuitenkin kut-
sui seuraansa.

Diakonaattiin ei 
selvyyttä

Istuntokauden viimeisessä kir-
kolliskokouksessa käsiteltiin 
viime viikolla esitystä, jossa eh-
dotettiin muutettavaksi kirkko-
lakia ja kirkkojärjestystä siten, 
että niihin lisätään säännökset 
diakonaatista. Kirkolliskoko-
us päätti lähettää esityksen la-
kivaliokunnan mietinnön mu-
kaisesti valmisteltavaksi kirk-
kohallitukseen.

Diakonaatti tarkoittaa kir-
kon hengelliseen virkaan kuu-
luvaa, papin virasta erillis-
tä palveluvirkaa. Diakonaat-
tiin voitaisiin vihkiä tiettyi-
hin ammattiryhmiin kuuluvat 
henkilöt. 

Vihkimys diakonaattiin an-
taisi vihittävälle laajemmat 
hengelliset oikeudet kuin hä-
nellä on kirkon jäsenenä. Hän 
saisi esimerkiksi kirkkoherran 
luvalla saarnata jumalanpalve-
luksissa ja avustaa ehtoollisen 
jakamisessa.

Kuinka lyödä lasta oikein

Yhdysvalloissa, pienessä 
Pleasantvillen kaupun-
gissa Tennesseen osavalti-
ossa asuu Pearlien perhe. 

Michael Pearl ja hänen vaimon-
sa Debi johtavat evankelikaalis-
ta seurakuntaa ja he ovat julkais-
seet kohua herättäneen omakus-
tannekirjan To Train Up a Child, 
eli Kuinka kouluttaa lasta. Kirjas-
sa kehotetaan kasvattamaan lap-
sia rakkaudella ja kovalla kuril-
la. Ruumiillista rangaistusta, ku-
ten piiskaamista, pidetään suosi-
teltavana. 

Mielipiteitä jakavaa kirjaa on 
myyty yli 670 000 kappaletta ja 
se on suosittu erityisesti lapsiaan 
kotiopetuksessa pitävien kristit-
tyjen parissa. Kirjan metodeja on 
alettu kyseenalaistamaan, kun 
ilmi tuli jo kolmas lapsen kuole-
ma, jossa vanhemmat ovat nou-
dattaneet To Train Up a Child –
kirjan neuvoja.

Epäilyttäviä 
ohjeita
Pearlit pitävät kohtuuttomana si-
tä, että heidän kirjaansa yhdiste-
tään kuolemantapauksiin. Hei-
dän mielestään lasta ei pitäisi ran-
gaista raivon vallassa, vaan harki-
ten. Pearlien mukaan kirjan opit 
eivät sovi vanhemmille, jotka ei-
vät pysty kontrolloimaan itseään.     

Kirjassa kehotetaan karsimaan 
epätoivottua käytöstä rankaisujen 
avulla jo puolivuotiailta lapsilta. 
Pearlit vertaavat lasten kasvatus-
ta koirien ja muulien koulutta-
miseen. 

Teoksessa on neuvoja millaisia 
välineitä kurinpidossa kannattaa 
käyttää. Erityisen kätevä on herra 
Pearlin mielestä muoviletku, jon-
ka voi laittaa rullalle ja kuljettaa 
taskussa. Kevyellä esineellä lasta 
voi lyödä ilman pelkoa siitä, et-
tä se aiheuttaa vahinkoa lihaksil-
le tai luille.

Suhtautuminen ruumiilliseen 
rankaisemiseen jakaa amerikka-
laisia. Toiset pitävät sitä hyväksyt-
tävänä tiettyyn pisteeseen saakka 
ja monet konservatiiviset kristityt 
puolustavat sitä Raamattuun pe-
rustuvana. Yhtä monet vastusta-
vat fyysistä kurittamista, joukos-
sa myös monet tunnustukselliset 
kristityt. 

Adoptiotyttären 
karu kohtalo
Viimeisin kuolemantapaus, jo-
ka yhdistettiin Pearlien kasvatus-
menetelmiin, sattui 2008 Sedro-
Woolleyssa. Larry ja Carri Wil-
liamsin perheeseen oli adoptoitu 
11-vuotias tyttö Hana Etiopiasta. 
Huhtikuussa 2008 Hanan alaston 
ruumis löydettiin takapihalta. 

Kuolemansyyksi paljastui ali-
ravitsemus ja hypotermia. Tyt-
töä oli pidetty nälässä ja häntä oli 
piiskattu säännöllisesti. Kuolin-

syyntutkijoiden mukaan tyttöä 
oli lyöty muoviletkulla. Perheen 
äiti omisti Pearlien kasvatusop-
paan ja oli kehunut sitä julkisesti. 

Poliisin mielestä se, mitä van-
hemmat lukivat tai heidän uskon-
tonsa ei ole syypää Hanan kuole-
maan. Tapausta tutkinut lasten-
lääkäri Frances Chalmers on kui-
tenkin huolissaan siitä, että Pear-
lien suosittelemat menetelmät 
voidaan helposti tulkita väärin, 
ja ne voivat johtaa vakaviin seu-
rauksiin. Willamsin pariskunta 
vakuuttaa syyttömyyttään ja oi-
keudenkäyntiä.

SANNA TURUNEN

Lähde: Worldwide Religious News

Suomalaiset lahjoittivat Yh-
teisvastuukeräykselle tänä 
vuonna 4 381 956,40 euroa. 
Varoilla torjutaan nuorten 

yksinäisyyttä Suomessa ja Mo-
sambikissa. 

– Viime vuonna juuri ennen 
Yhteisvastuukeräyksen käynnis-
tymistä tapahtunut Haitin katast-
rofi kosketti sekä lahjoittajia että 
yhteisvastuukerääjiä ennen näke-
mättömällä tavalla, mikä näkyi 
huikeana keräystuloksena, Yh-
teisvastuun keräysjohtaja Tapio 
Pajunen sanoo. 

Kuluvana vuonna keräystulos 
palasi vuotta 2010 edeltävälle ta-
solle. 

Esimerkiksi pieni Rautavaaran 
seurakunta Koillis-Savossa kerä-
si Yhteisvastuulle lähes 7 000 eu-
roa eli 4,18 euroa jokaista seura-
kunnan jäsentä kohden. Rauta-
vaaran tulos oli 11:nneksi paras 
Suomessa. 

– Hyvin toimiva yhteistyö yli 
seurakuntarajojen auttoi mei-
dät tähän tulokseen. Järjestimme 
yhdessä helluntaiseurakunnan 
kanssa lauluiltoja, ja Rautavaaran 
Nuorisosirkus lahjoitti tulot ystä-
vänpäiväesityksestään Yhteisvas-
tuulle, Rautavaaran seurakunnan 
diakoni Terttu Sorsa kertoo. 

Yhteisvastuu keräsi reilut 
4,38 miljoonaa

– Diakoniatyössä ei katsota, 
mihin seurakuntaan ihminen 
kuuluu, vai kuuluuko mihinkään. 
Yhteisvastuu ei ole vain luterilais-
ten vastuuta.

Apua orvoille  
ja yksinäisille
Suomessa Yhteisvastuukeräyk-
sen tuotolla kehitetään uusia ta-
poja tuoda yksinäisyydestä kärsi-
vät 13–20-vuotiaat nuoret entistä 
varhemmin avun piiriin. 

Keräysvaroin toteutetaan esi-
merkiksi uudenlaista tukioppi-
lastoimintaa välitunneille, järjes-
tetään nuorten vertaistukiryhmiä 
sekä rekrytoidaan, koulutetaan ja 

välitetään ystäviä Punaisen Ristin 
nuorten turvatalojen yksinäisille 
asukkaille.

Mosambikissa yhteisvastuuva-
roin koulutetut tukihenkilöt etsi-
vät eniten tukea tarvitsevia per-
heitä ja orpolapsia Xikhelenin 
slummissa Maputossa. Tukihen-
kilöt neuvovat arjen asioissa, oh-
jaavat sairaat hoitoon ja antavat 
tarvittaessa ruoka-apua. Nuorille 
tarjotaan myös ammattikursseja 
ja koulutusta yritystoiminnassa.

Ensi vuonna kohteena 
ylivelkaantuminen
Yhteisvastuukeräyksen tuotto 
jaetaan Kirkon Ulkomaanavun 

(60 %), Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton, Suomen Mielenter-
veysseuran ja Suomen Punaisen 
Ristin (20 %), Kirkon diakoniara-
haston ja hiippakuntien (10 %) 
sekä seurakuntien diakoniatyön 
(10 %) kesken.

Vuoden 2012 Yhteisvastuuke-
räys tukee pienrahoitustoimintaa 
ja torjuu ylivelkaantumista Suo-
messa ja Ugandassa. Keräys käyn-
nistyy sunnuntaina 5. helmikuu-
ta ja sen esimiehenä toimii Turun 
arkkihiippakunnan piispa Kaar-
lo Kalliala.

KIRKON TIEdOTUSKESKUS

Kouluun lähtiessään Alberto Mabate, 14, lukitsee kotitalonsa oven. Aidassa on kuitenkin varkaan mentävä aukko. Yksinäisen 
nuoren arki Xikhelenissä on täynnä vaaroja. 

V i l l e  A s i ka in e n
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JAKELU-
HÄIRIÖT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
La 19.11. klo 12.00. Klo 18.00 
Ehtoolliskirkko Pyhän Tuomaan  
kirkko. Seurakahvit rukoushuo-
neella. 
Su 20.11. klo 12.00 ja 17.00
Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhä: su 20.11. klo 10.00 messu Karjasillan kirkossa, 
ruokailu ja seurat, Nokelantie 39, Oulu.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: pe 18.11. klo 18.00 Liisa ja Aarne Putulalla, 
Paavonniementie 16, Pudasjärvi, su 20.11. klo 18.30 Maarit ja Ekku Leske
lällä, Metsokuja 3, Oulunsalo,  ti 22.11. klo 19.00 Pyhännän seurakunta
kodilla.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 17.11. klo 19.00 AnnaLeena Peltomäellä, 
Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Armolahjaseminaari 
”Jokaisella on lahjansa” 

18.–20.11. Vanha pappila Pe alk. 
klo 18 La alk. klo 12 Tarkempi 
ohjelma mm. nettisivulla pohjois-
pohjanmaa.sekl.fi ja Sunnuntaisin 
klo 16 Sanan ja lähetyksen hetki 
keskustan srk-talo. Tiistaisin  
klo 18 Intiön srk-koti raamattupiiri 
SYYSLEIRI 4–6-luokkalaisille 
25.–27.11.2011 Siikajoen vanhas-
sa pappilassa. Ilm. 22.11. menn. 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi tai 
044 503 7080, Lisätietoja Pekka 
Siitonen 040 535 7567 ja nettisivu.

To 17.11. klo 18 Kotirukousko
kous, Similä Katajakuja 2.  
Su 20.11. klo 18 Sunnuntain ko
kous, Kai Similä. To 24.11. klo 18 
Miestenilta. Su 27.11. klo 18 Jussi 
Pellikka:”Suomi Israelin pikkuve
li”. Tervetuloa! www.kempele.
svk.fi

 Lisää tuotteita löydät: 
www.kotimaakauppa.fi 

Tommy Hellsten
Ajan takaa
Uutuuskirja kysyy, maltam-
meko pysähtyä, kohdata 
nykyhetken. Huomaammeko 
oman ainutkertaisuutemme?

Tervetuloa 
 jouluostoksille.

T H ll t n

T
jouluostoksille.

299099009
Nyt vain

Su 20.11. klo 11.00 JUMALANPALVELUS 
vierailijana Jorma Lappalainen

Ke 23.11. klo SANA JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Pe 18.11. klo 20 LIFT, Juan Castillo, Mikko Sauk-
konen, Hiomaton timantti. La 19.11. klo 18 ISRAEL 
– rukousilta. Su 20.11. klo 11 Lähetysjumalanpal-
velus (englanti/suomi), Luke Barnes, Mika Keisu, 
International Group. Pyhäkoulu ja lastenkokous.  
Su 20.11. klo 17 Church@78, International Service, 

Communion, Nicky Berry, Luke Barnes, Andrey Sirotkin. Ma 21.11. klo 18 Sykarin 
kaivolla-ilta naisille. Ke 23.11. klo 19 Sana ja rukous, ehtoollinen, Pasi Markka-
nen, Aila Pyörälä, Osmo Kainulainen. To 24.11. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous 
ti, ke ja to klo 11–12. Su 27.11. klo 10–16 KIRJALLISUUS- JA MUSIIKKIPÄIVÄ. 
TERVETULOA!

Oulun Kotiseurakunta
(ent. Jumalan lasten srk)
Tuulimyllynkatu 18
www.oulunkotiseurakunta.net
To 17.11. klo 18.30 Matti Wendelin. 
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan ja  
Esirukouksen Ilta. TERVETULOA!

To 17.11. klo 18 Lähetyspiiri. La-Su 
19.–20.11. Syyspäivät Tuiran kirkossa. 
Katso erillinen ilmoitus. Tervetuloa!

”Kristus, kaikkeuden Herra”
   Oulun Rauhan Sanan syyspäivät
   Tuiran kirkossa 19.–20.11.2011

Lauantai 19.11. 
klo 12 Seurat
 Heino Kouva
 Reino Heikkilä
klo 15.00 Tulevaisuus ja toivo
 Jorma Aspegren
klo 16.30 Kristityn vapaus ja vastuu
 Timo Saitajoki 
 Keskustelu
klo 18.30 Matkalauluilta 
 Herra, sinuun minä turvaan
klo 20.00 Nuortenilta Toukomettisessä 
 (Koulukatu 10) Timo Saitajoki

Sunnuntai 20.11. 
klo 10.00 Messu 
 Saarna Timo Saitajoki
klo 12.30 Pyhäkoulu 
klo 12.30 Seurat 
 Jorma Aspegren
 Gösta Sundelin
klo 15.30 Seurat 
 Reino Heikkilä
 Timo Saitajoki 
 Heino Kouva

Matkaluluseurat su 20.11. klo 15 
Jouko Lauriala, Ari-Pekka Metso. 
Raamattupiiri ma 21.11. klo 14. 
Luuk 20. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 20.11. Perhe Jumalanpalvelus klo 11.00. Ma 21.11. Kotiliitto klo 13.00 
ja Veljesliitto klo 18.00. Olet Tervetullut!

To 17.11. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väyrynen, 
Henri Tuhkala, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. 
Pe 18.11. klo 18 Varkki-ilta, retki Edeniin, ilmoittaudu 

Ristolle. Pe klo 21 Street-ilta. La 19.11. klo 18 Kotikokous Martinmäellä, Karihaka 21, 
Liminka. Su 20.11. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, lounas, Pentti Laamanen, Risto 
Wotschke. Ti 22.11. klo 18 Alfa-kurssi. Ke 23.11. klo 14 Senioripiiri, 18 Nuortenilta. 
To 24.11. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neuvonen. www.oulu.svk.fi. Tervetuloa!

Raamattu ja islam 
esillä Paavolassa

Pohjanmaan Pipliaseura ja 
Siikasalon seurakunta jär-
jestävät lauantaina 19. mar-
raskuuta kaikille avoimen 

raamattuaiheisen koulutuspäi-
vän Paavolan seurakuntatalolla. 
Luennoivana vierailijana koulu-
tuspäivässä on mukana entinen 
lähetystyöntekijä Liisa Kingma 
Lumijoelta.

Koulutuspäivä alkaa kello 10 
kirkkoherra Lauri Haapalan al-
kuhartaudella. Päivä päättyy 
Pohjanmaan Pipliaseuran pu-
heenjohtaja Mikko Himangan 

päätössanoihin kello 15.
Koulutuspäivän aikana on 

kolme yleisöluentoa. Aamupäi-
vän aikana esillä on raamattupii-
rityöskentely ja sen käynnistämi-
nen, iltapäivällä Raamattu ja is-
lam sekä luento raamatunkään-
nöstyön kokemuksista. Luen-
toon Raamattu ja islam osallis-
tuu myös maahanmuuttajia, jot-
ka kertovat kokemuksiaan ja nä-
kemyksiään Raamatusta.

Lounas- ja kahvitarjoiluista on 
vapaaehtoinen maksu. 

Kirkkoherran voi valita kahdella tavalla
Kirkolliskokous päätti 
viime viikolla, että 
kirkkoherra valitaan 
edelleen ensisijaisesti 
välittömällä vaalilla, jossa 
äänioikeutettuja ovat 
kaikki seurakuntalaiset. 

Uutta on toissijainen käy-
täntö, jossa kirkkoval-
tuustot ja seurakuntaneu-
vostot voivat pyytää tuo-

miokapituleilta välillistä vaalia, 
jolloin valitsijoina toimivat kirk-
kovaltuuston tai seurakuntaneu-
voston jäsenet. 

Kirkkohallituksen päinvastai-
sessa esityksessä kirkkoherran oli-
sivat ensisijaisesti valinneet kirk-
kovaltuustot tai seurakuntaneu-
vostot. Toissijaisena vaihtoehto-
na olisi ollut nykykäytäntö, jossa 
seurakuntalaiset valitsevat kirk-
koherran.

Lakivaliokunnan puheenjoh-
taja, Rovaniemen hallinto-oikeu-
den hallinto-oikeustuomari Pir-
jo Pyhäjärvi kertoo, että lakiva-
liokunnassa kuunneltiin kentän 
ääntä. Siksi päädyttiin kirkkohal-
lituksen kanssa eri linjalle. 

– Suurimmassa osassa seura-
kuntia pidetään vanhaa vaalita-
paa, jossa seurakuntalaiset valit-
sevat kirkkoherran, toimivana ja 
hyvänä. Seurakunnissa ei haluta 
leikata seurakuntalaisten äänioi-
keutta.

Ehdokkaan 
voi testata
Pyhäjärvi itse kuitenkin kannat-
ti kirkkohallituksen kaavailemaa 
uudistusta. Hänen mukaansa 
seurakuntalaisten valitessa kirk-
koherran päätöksen pohjana voi-
daan käyttää vain julkista tietoa 
ehdokkaista. 

Seurakuntaneuvostojen tai 
kirkkovaltuustojen valitessa kirk-
koherran voidaan käyttää myös 
ei-julkista tietoa, kuten haastatte-
luja ja testejä valinnan kriteereinä, 

mistä voi olla paljon hyötyä.
Pyhäjärvi kuitenkin toteaa, et-

tä nyt tehty ratkaisu on hyvä. Hä-
nen mukaansa lakivaliokunta oli 
yksimielinen mietinnössään, jos-
sa se ehdotti kirkkoherran valit-
semista edelleenkin välittömis-
sä vaaleissa. Ennen yksimielisyy-
teen päätymistä esitettiin kuiten-
kin erilaisiakin mielipiteitä.

Pyhäjärvi ei ryhdy arvioimaan, 
millaisissa tilanteissa kirkkoval-
tuustot ja seurakuntaneuvostot 
voisivat pyytää tuomiokapitulil-
ta välillistä vaalia, jolloin ne itse 
valitsivat kirkkoherran. Mistään 
vallan kaappaamisesta kansalta ei 
ole kuitenkaan kysymys. 

”Valta kaapataan 
kansalta”
Espoon seurakuntayhtymän yh-
teisen seurakuntatyön johtaja 
ja kirkolliskokousedustaja Juk-
ka Huttunen oli kuitenkin tois-
ta mieltä. Näin, vaikka hän oli 
vuonna 2006 yksi niistä edusta-
jista, jotka ehdottivat, että kirk-
koherran valitsisivat seurakun-
taneuvostot tai kirkkovaltuustot.

Huttusen mielestä kirkkoval-
tuuston tai seurakuntaneuvoston 
pitämät vaalit ovat vallan kaap-
paamista seurakuntalaisilta.

– Nyt pieni porukka voi pyy-
tää avuksi tuomiokapitulia, jotta 
se voisi itse kansan sijasta toimit-
taa vaalin.

Keskeinen ongelma Huttu-
sen mielestä on siinä, että sinän-
sä laillisesti hoidetun prosessin 
seurauksena kirkkoherranvaalis-
ta voi jäädä paha maku suuhun. 

– Se, että toimielin suorittaa 
vaalin, on mielestäni hyvä asia, 
mutta että se joutuu laillises-
ti kaappaamaan vallan kansalta, 
tuntuu varsin epämiellyttävältä. 

”Molemmat vaalit 
demokraattisia”
Kiimingin kirkkoherra ja kirkol-
liskokousedustaja Pauli Niemelä 
ei jaa Jukka Huttusen näkemystä. 

Niemelän mukaan molemmat 
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Sinappia   

Media 
hymistelee 

merkkihenkilöitä

Suomalaisessa journalismissa on paha vika. 
Aina kun joku merkittävä henkilö kuolee, 
media aloittaa hymistelykampanjan. Vaina-
jasta ei löydetä mitään vikaa, vaikka medi-

an tehtävä on pyrkiä antamaan mahdollisimman 
todenmukainen kuva ilmiöistä ja ihmisistä.

Kun valtioneuvos Harri Holkeri kuoli, media 
viritti hymistelykoneistonsa äärimmilleen. Jour-
nalistiset ihanteet ja kriteerit heitettiin kolera-al-
taaseen.

Holkerin ansiot ovat kiistatta merkittävät, 
mutta hänkään ei välttynyt virheiltä. Monet pi-
tävät hänen hallitukseksensa talouspäätöksiä ka-
tastrofaalisina. Silti niihin viitattiin Holkeri-uu-
tisoinnissa vain verhotusti.

Holkeri ei ole kuitenkaan tarinan konna vaan 
media. Kaikki ihmiset tekevät mokia, myös Har-
ri Holkeri. Asioista pitää kuitenkin uskaltaa ker-
toa niin kuin ne ovat, oli kyseessä ansioitunut val-
tioneuvos tai ei.

Kerta toisensa jälkeen journalistit ylistävät vai-
najia eivätkä kerro mitään heidän epäonnistumi-
sistaan. Kun Suomen Sosialidemokraatin pitkäai-
kainen päätoimittaja Aimo Kairamo kuoli, lehdis-
tö ei muistellut tapaus Simppaa. 

Kairamo erotti lehden pitkäaikaisen pakinoit-
sijan Simpan, eli Simo Juntusen, Kekkosen keho-
tuksesta. Simppa oli puhunut kriittisesti Kekko-
sesta, eikä Kekkonen suvainnut sellaista.

Simppa sanoi puheessaan sotaveteraaneille, et-
tä Kekkonen maksaa Neuvostoliitolle öljylaskua 
väärentämällä Suomen historiaa. Tiedonantaja-
lehti julkisti puheen ja Kekkonen kirjoitti kirjees-
sään Kairamolle ”tämä on niin edesvastuutonta ja 
törkeää puhetta, että jään odottamaan, miten leh-
ti sen voi hyväksyä".

Kekkosen ei tarvinnut odottaa kauan. Simp-
pa sai loparit.

Kairamokin oli erehtyväinen ihminen, mut-
ta hänen erehdyksensä olisi pitänyt nostaa esil-
le, sillä se oli merkittävä. Niin ei kuitenkaan ta-
pahtunut.

Journalistit vaikenivat Kairamo-uutisonnis-
saan tapaus Simpasta, vaikka se oli mielestäni 
Kairamon journalistisen uran ydin. Luultavasti 
se oli koko Kekkosen ajan ydin.

Keskustelin Kairamon tapauksesta erään suu-
ren suomalaisen sanomalehden toimituspäälli-
kön kanssa. Hän myönsi auliisti, että kuolleiden 
muistelun ei ole tarkoituskaan täyttää journalis-
tisia kriteereitä. Jos niin on asian laita, miksi hy-
mistelyjutut ylipäätänsä kirjoitetaan? Mikä nii-
den tehtävä on?

PEKKA HELIN

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Höyhtyän ostoskeskuksessa 
tarjolla soppaa ja glögiä

Karjasillan seurakunnan 
diakoniaväki tarjoaa läm-
mintä hernekeittoa, pi-
pareita ja glögiä ohikul-

kijoille torstaina 24. marras-
kuuta kello 10.30–13.

Marraskuisen lounashetken 
paikaksi on valittu Lähetyspuoti 
Siiven edusta Höyhtyän ostoskes-
kuksessa. 

– Ajattelimme diakoniaväen kesken, 
että nyt kun adventti on alkamassa, on mu-
kavaa lähteä kohtaamaan ihmisiä oikein isolla jou-

kolla. Ostoskeskuk-
sessa porukkaa liik-

kuu joka tapauksessa, 
joten ketään ei tarvitse erik-
seen kutsua paikalle, kertoo 
diakoniatyöntekijä Asta Lei-
nonen Karjasillan seurakun-

nasta. 
Leinosen mukaan kaikki ovat 

tervetulleita pysähtymään.
– Voi tulla vain pikaisesti syömään 

tai jäädä pitemmäksi aikaa. Juttuseuraa 
varmasti löytyy, hän uskoo.

Kirkkoherran voi valita kahdella tavalla

vaalitavat ovat demokraattisia. 
Näin on todennut myös hallinto-
neuvos Lauri Tarasti, jota lakiva-
liokunta kuunteli asiantuntijana. 

Demokratia toteutuu myös 
välillisissä vaaleissa, koska seu-

rakuntalaiset ovat itse valinneet 
seurakuntaneuvostot ja kirkko-
valtuustot seurakuntavaaleissa. 
Näillä elimillä on siis seurakun-
talaisten mandaatti.

Seurakunnat ovat Niemelän 

Siikalatvan elokuun alussa eläköity-

vä kirkkoherra Erkki Piri pitää välil-

listä kirkkoherranvaalia tervetullee-

na uudistuksena. Seurakuntaneu-

vosto tai kirkkovaltuusto voivat pyy-

tää tuomiokapitulilta, että ne saisi-

vat itse valita kirkkoherran.

Siikalatvaan valitaan keväällä 

uusi kirkkoherra. Laki ei kuitenkaan 

mahdollista vielä Siikalatvalla välilli-

siä vaaleja, kertoo Erkki Piri.

Pirin mielestä ero vaalitavoissa 

on nyanssikysymys. Molemmat ovat 

kirkkoherran mukaan demokraatti-

sia.

Siikalatvalla voitaisiin aivan hyvin 

pitää joskus välilliset vaalit. Seura-

kuntalaiset ovat Pirin mukaan jous-

tavia ja hyväksyisivät ne.

Jos Siikalatvalla pidettäisiin välil-

liset vaalit, ehdokkaiden ei tarvitsi-

si esimerkiksi kiertää seurakunnan 

kaikissa viidessä kirkossa.

Hallinto on kirkossa Pirin mukaan 

liian raskas. Sen keventämiseen ol-

laan menossa. Välilliset vaalit on täs-

tä esimerkki.

Välilliset vaalit voivat olla joskus 

myös rahakysymys. Ne eivät mak-

sa niin paljon kuin välittömät vaa-

lit, jossa seurakuntalaiset valitsevat 

kirkkoherran. 

Erkki Pirin mukaan ehdokkaiden 

pitämät vaalisaarnat eivät kerro juu-

ri mitään johtamistaidosta tai hallin-

to-osaamisesta. Kuitenkin tällaista 

osaamisista tarvitaan.

Erkki Piri näkee välillisissä vaaleis-

sa myös epäkohdan. Kirkkovaltuus-

tot ja seurakuntaneuvostot voisivat 

etukäteen ”vakoilla” sopivan eh-

dokkaan ja järjestää asiat niin, että 

tämä tulisi valituksi.

Erkki Piri: Kansanvaali on kalliimpi

mukaan erilaisia, niinpä niille 
sopivat erilaiset vaalitavat. Esi-
merkiksi isossa kaupunkiseura-
kunnassa voisi toteuttaa välilliset 
vaalit, koska siellä kirkkoherral-
ta vaaditaan usein hyvää työyhtei-
sö- tai hallintojohtajuutta. Nämä 
ominaisuudet eivät välttämättä 
tule esille välittömissä vaaleissa.

Pienet seurakunnat puolestaan 
etsivät usein pastoraalista, hen-
gellistä johtajaa, joka osaa kohda-
ta ihmisiä ja antaa seurakunnalle 
kasvot. Tällöin välitön vaali vaali-
saarnoineen on paikallaan.

Kirkkohallitus 
ajoi uudistusta
Kirkkohallitus ajoi vaalitavan 
muuttamista usean vuoden ajan. 
Vuonna 2007 muutoshanketta 
perusteltiin sillä, että kirkkoher-
roiksi eivät aina valikoidu parhaat 
mahdolliset johtajat. 

Toinen painava syy muutos-
hankkeeseen oli kirkkohallituk-
sen mukaan alhainen äänestys-
prosentti. Koska äänestysprosent-
ti jää pieneksi, vaalit eivät kirkko-
hallituksen mukaan toteuta de-
mokratian henkeä.

TEKSTIT: PEKKA HELIN

A r k i s to  /  J - P  M o i l an e n

Kirkkoherrat valitaan jatkossakin ensisijaisesti seurakuntalaisten äänillä.
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Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun kirkkomusiik-
kipiirit järjestävät yhtei-
sen koulutuspäivän Ou-

lussa lauantaina 19. marras-
kuuta. Päivä huipentuu kel-
lo 18 pidettävään säveljuhlaan 
Oulun tuomiokirkossa. Sävel-
juhlaan on vapaa pääsy. 

Luvassa on harvinaisen mit-
tava musiikkitapahtuma, sil-
lä paikalle on tulossa 350 lau-
lajaa. Esimerkiksi pyhäinpäi-
vänä tuomiokirkossa kuullus-
sa Requiemissa esiintyjiä oli yli 
puolet vähemmän.

– Kaikki kuorolaiset eivät 
kirkon etuosaan mahdukaan, 
vaan osa kuorolaisista laulaa 
kirkonpenkeistä. Kuoronjohta-
ja on sitten jo siellä puolivälissä 
kirkkoa, kuvailee Pohjois-Poh-
janmaan kirkkomusiikkipiiriä 
vetävä Pudasjärven seurakun-
nan kanttori Keijo Piirainen.

Vaikka molempien kirkko-
musiikkipiirien kuorot esittävät 
myös omia laulujaan, suurin osa 
ohjelmistosta on yhteistä. 

– Käytännössä ohjelmis-
to on uutta suomalaista hen-
gellistä musiikkia. Esitämme 
muun muassa Juhani Haapa-
salon, Timo Kiiskisen ja Kaj-
Erik Gustafssonin tuotantoa, 
kertoo Piirainen.

Yhteinen koulutuspäivä ja 

säveljuhla ovat osaltaan val-
mentamassa kuorolaisia en-
si keväänä Jyväskylässä järjes-
tettäviä Kirkon Musiikkijuhlia 
varten. Aiemmin Kirkon lau-
lujuhlina tunnetussa tapahtu-
massa esiinnytään usein tuhat-
päisessäkin joukossa. 

Piirainen huomauttaa, että 
joissakin kuoroissa saattaa olla 
vain kymmenkunta jäsentä, ei-
kä silloin helposti saa tuntumaa 
yhdessä laulamiseen. 

– Yhdessä laulamisen tunne 
on kuitenkin tärkeä. 

Myös yleisö pääsee ääneen, 
sillä muutamia virsiä lauletaan 
koko kirkon voimin. Piirainen 
paljastaa, että päätösnumero-
na kuullaan Väinö Haapalai-
sen sovitus klassikosta Oi Kaa-
naanmaa. 

Kuoroja säveljuhlassa johta-
vat Jarmo Kokkonen ja Keijo 
Piirainen, urkureina ovat Pé-
ter Marosvári, Natalia Novi-
kova ja Jouni Pietiläinen. 

Tilaisuudessa kerättävä ko-
lehti ohjataan kirkkomusiik-
kipiirien toimintaan. Kirkko-
musiikkiliiton paikalliset pii-
rit ovat seurakuntien kuorojen 
palvelujärjestö ja ne järjestävät 
muunmuassa koulutusta ja alu-
eellisia Kirkkomusiikkijuhlia. 

ELSI SALOVAARA

Koko kansan 
säveljuhla lauantaina 
tuomiokirkossa 

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

Tutustu tarjontaamme ja 
täytä hakemus jo tänään: 
www.vvo.fi

Asiat mallillaan

Kirkon tekstiaarteet voi 
ostaa kotitietokoneelle

Ensimmäisenä adventtina 27. 
marraskuuta tulee myyn-
tiin sähköinen teologinen 
suurkirjasto. Kirkon aartei-

ta -kokoelma sisältää yli 450 suo-
meksi kirjoitettua tai suomennet-
tua kristillistä teosta. Kaikkiaan 
julkaisussa on sivuja lähes 50 000. 
Sisällöstä valtaosa on kirjoitettu 
ennen vuotta 1650.

Kirkon aarteita on laajuuten-
sa ja merkityksensä puolesta kult-
tuurin ja teologisen kirjallisuu-
den aarreaitta. Julkaisun päätoi-
mittajan, dosentti Erkki Kosken-
niemen arvion mukaan nimik-
keistä korkeintaan vain viiden-
nes on saatavilla kauppojen hyl-
lyillä. Useita teoksista on vaikea 
löytää edes kirjastoista.

Lutheria, Agricolaa 
ja kirkkoisiä
Julkaisu on jatkumoa 1996 il-
mestyneelle Luther-cd:lle, johon 
koottiin lähes kaikki tuolloin saa-
tavilla olleet uskonpuhdistajan 
suomennetut tekstit. Yhdeksän 
vuotta myöhemmin kokoelmas-
ta päivitettiin kakkosversio uusia 
käyttöjärjestelmiä varten.

Kirkon aarteita -julkaisus-
sa sisältöä on aiempiin versioi-
hin nähden yli kaksinkertainen 
määrä. Tarjonta on laajentunut 
muun muassa kirkkoisien teks-
teihin, joita on mukana yli 2500 
sivua. Teoksia on esimerkiksi Au-
gustinukselta, Basileiokselta ja 
Cyprianukselta. Uutta suomen-

nettua Lutheria on viitisen tuhat-
ta sivua. Kirkon aarteita sisältää 
käytännössä koko hänen suomek-
si olevan tuotantonsa.

Puhdasoppisuuden ja suoma-
laisia uskonpuhdistuksen ajan 
tekstejä on myös runsaasti suo-
men kirjakielen isästä Mikael Ag-
ricolasta alkaen. Kirkon aartei-
ta sisältää 1800- ja 1900-luvuilta 
evankelisen herätysliikkeen kes-
keisten opettajien teokset.

Uusimpana sisältönä Kirkon 
aarteisiin on taltioitu professo-
ri Jukka Thurénin Uuden testa-
mentin selityssarja, jonka yksi-
toista osaa on julkaistu parin vii-
me vuosikymmenen aikana. Kir-
jasarja on mukana yleisön toivo-
muksesta. Koskenniemi kuvaa 
Thurénin kommentaaria erittäin 

perusteelliseksi ja luotettavaksi 
työksi.

Kieliasussa vain 
v-kirjain päivitettiin
Edellisten versioiden tapaan jul-
kaisu sisältää Raamatun sekä 
Tunnustuskirjat. Raamatunkään-
nöksistä mukana on nyt myös 
vuoden 1776 Biblia. 

Vanhojen teosten tai käännös-
ten kohdalla kieliasua ei ole uu-
distettu. Ainoastaan viitatut raa-
matunjakeet on merkitty yhte-
nevästi ja w-kirjain on muutettu 
v-kirjaimeksi tekstihaun helpot-
tamiseksi. 

Mikael Agricolan teosten osal-
ta sisältöön ei koskettu senkään 
vertaa. Skannattujen vanhojen 
teosten saattamista tekstitiedos-
toiksi helpotti fraktuura-kirja-
sinten tunnistamiseen erikoistu-
nut ohjelma.

Julkaisua on ollut synnyttä-
mässä satakunta talkoolaista eli 
suunnilleen saman verran kuin 
Luther-cd:n ensimmäistä versio-
ta viisitoista vuotta aiemmin.

Kirkon aarteita -kokoelman 
julkaisee Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys (Sley). Se 
tulee ensin PC-käyttäjille. Mac-
versio julkaistaan ensi vuoden 
alussa. Kokoelmaa ei ole vielä 
suunniteltu julkaistavaksi varta 
vasten taulutietokoneille tai lu-
kulaitteille.

MARTTI HAVERINEN

Erkki Koskenniemi

Ke i j o  P i i r a i n e n

Pohjois-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri koulutti kuorolaisia vuonna 2008 
Oulussa Keskustan seurakuntatalolla.
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Piippolalaisten Leena ja Jo-
hannes Hyytisen tupakeit-
tiössä palaa kynttilä kuin 
lähestyvän joulun merkki-

nä. Pöydällä on luetun näköinen 
Raamattu. Pyhä kirja on myös ko-
tipihaan, jokivarteen rakennetun 
tunnelmallisen saunatuvan pöy-
dällä.

Näkee, että tässä kodissa usko 
on olennainen osa jokapäiväistä 
elämää. Niin myös evankeliumiin 
sisältyvä lähetyskäsky, jota he elä-
vät todeksi osallistumalla ja lähet-
tämällä. 

– Me olemme vain rivitalkoo-
laisia, muun muassa kansainväli-
sessä raamattulähetysjärjestössä, 
Gideoneissa toimivat Hyytiset sa-
novat vaatimattomasti.

Avioliiton myötä Pohjois-Kar-
jalasta muutama vuosi sitten Piip-
polaan muuttanut Leena on enti-
sillä kotikulmillaan työskennellyt 
niin seurakuntatyössä diakonis-
sana kuin vuodeosastotyössäkin. 
Eläkevuosien kanssakulkijaksi on 
parasta aikaa jäämässä myös Piip-
polan käsi- ja taideteollisuusopis-
ton rehtorina pitkän päivätyön 
tehnyt Johannes-puoliso. 

Mallia lapsuuden 
ompeluseuroista
Leenan lähetyskipinä syttyi jo 
lapsuudessa. 

– Vanhempani ja mummoni 
olivat mukana kodeissa pidettä-
vissä lähetystilaisuuksissa, ompe-
luseuroissa. Niihin väki tuli hevo-
silla ja naisilla oli rukit mukana. 
Sain luettavakseni myös Kiinas-
ta kertovan kirjan Lähetyslapsia. 

– Jo lapsena sain kuulla miten 
tärkeää lähetystyö on. Myöhem-
min olen ymmärtänyt sen vielä-
kin paremmin: Jos usko ja evan-
keliumi ovat tärkeitä, lähetystyöl-
tä ei voi sulkea silmiään, Siikalat-
van seurakunnan Piippolan kap-
pelin lähetystiimin puheenjohta-
jana toimiva Leena kiteyttää.

Lähetystyö on tullut Leenalle ja 
Johannekselle tutuksi myös lähet-
tinä työskennelleiden ystävien ja 
sukulaisten välityksellä.

Porukalla 
toimitaan
Lisääntynyt vapaa-aika on nyt 
mahdollistanut Leenalle ja Jo-
hannekselle antaa entistä enem-
män työpanostaan lähetystyölle ja 
kansainväliselle diakonialle.

Lähetit tekevät kentillä arvo-
kasta ja pyyteetöntä työtään, lä-
hettäjiä tarvitaan. Perinteinen ja 
tunnetuin tapa kerätä varoja ni-
mikkolähettien- ja kohteiden työn 
tukemiseen on myyjäiset.

Myyjäisten laittaminen on po-
rukkahommaa. Kuten Leena nau-
rahtaa, ei se ole yksinomaan nais-
ten touhua, vaan miehet ovat erit-
täin tervetulleita mukaan teke-
mään ja toimimaan. 

– Saisi siellä kyllä olla enem-
män porukkaa mukana, niin 
naisia kuin miehiäkin. Tiimissä 
meillä jo on yksi monitaitoinen 
mies, mutta miehet voisivat tul-
la mukaan itse ideoimaan miele-
kästä tekemistä lähetyksen hyväk-
si. Kyllä heille oma sarka taatusti 
löytyisi, Leena vinkkaa antaen va-
rauksetonta kiitosta Piippolan lä-
hetystiimin tekevälle ja osaavalle 
porukalle.

Piippolan lähetysmyyjäiset on 
odotettu tapahtuma. Yksi väkeä 
vetävä myyntiartikkeli on Leenan 
reseptin mukaan valmistetut kar-
jalanpiirakat.

Lähetystyön hyväksi leivotta-
via piirakoita voi tilata esimerkik-
si perhejuhliin ottamalla yhteyt-
tä tiimin puheenjohtajaan. Toivo-
muksena on, että tilaus esitettäi-
siin riittävän hyvissä ajoin. 

Joulussa rakkaus 
lahjoja tärkeämpää
Ennen joulua monet hellittävät 
kukkaronnyörejään ja antavat 
näin jouluiloa heille, joilla ei ole 
taloudellisia resursseja edes pe-
rusasioihin. Toisaalta kaupalli-
suus ja yltäkylläinen materialis-

Lähetys 
maallistumisen paineissa
Lähetys on myös diakoniaa, se-
kä sanaa että leipää. Kuten Leena 
Hyytinen pohtii, jos ei ole leipää, 
sitä ensin ja sitten elämän leipää, 
molempia käsi kädessä.

Elämme maallistumisen aiko-
ja ja muun muassa kirkosta ero-
amistilastot ovat viime aikoina 
olleet vahvasti esillä tiedotusvä-
lineissä. Ovatko perinteiset lähe-
tyskohteet siis muuttuneet? Tar-
vitaanko lähetystyötä, elämän 
leivän jakamista nykyisin jo koti-
maassa? Johannes Hyytisen näke-
mys on, että kyllä tarvitaan. 

– Tosin täällä ollaan pakanoita 
omasta halustaan. Heille taas, jot-
ka eivät koskaan ole kuulleet Jee-
suksesta pitää antaa siihen mah-
dollisuus, Leena täydentää.

Lähetystyötä ja kansainvälisen 
diakonia tukemista myös kyseen-
alaistetaan. Maailman hätä tun-
tuu loputtomalta, liian suurelta. 

– Pienistä puroista kertyy suu-
ri joki ja jos ajattelee toista, se pis-
tää antamaan omastaan. Kun it-
sellä on ruokaa ja toiset kuolevat 
nälkään, se herättää ajattelemaan, 
että tämä voisi olla toisinkin päin.

Usein myös aprikoidaan me-
neekö tuki sinne minne se on tar-
koitettu? Kyseenalaistaminen on 
helppoa ja Leena ja Johannes kat-
sovatkin, että lähetystyö kaipai-

si kautta linjan enemmän tiedot-
tamista: Mitä työ kokonaisuu-
dessaan on, mihin ja miten varat 
kohdennetaan.

Lapsille 
tietoa lähetyksestä
Hyytisillä on käytännön tietopoh-
jaa näkemyksilleen lähetystyöstä. 
Vuonna 2004 he tekivät kolmen 
viikon avartavan reissun Etiopi-
aan ja pääsivät kiertämään maata 
siellä kolme vuosikymmentä työs-
kennelleen lähetin kanssa.

Lähetit tekevät työtään kentil-
lä, paikallistasoilla lähettäjät tu-

Leena Hyytiselle lähetystyö on tuttua jo lapsuudesta

Lähetys on sanaa ja leipää

Johannes Hyytinen aikoo nyt eläkepäivien koitettua osallistua Leena-vaimonsa kanssa 
aiempaa enemmän talkoohommiin. Kalenteri ei jää täysin tyhjäksi vaikka virkavuodet 
ovatkin nyt molemmilla takana.

Kiitollisuus Jumalan huolenpidosta, jokapäiväisestä leivästä ja kodista siivittää Leena ja Johannes Hyytistä talkootöihin lähetyksen 
ja kansainvälisen diakonian hyväksi.

kevat tätä työtä, muta entäpä kun 
aktiiviset lähettäjät ikääntyvät. 
Löytyykö uusia puurtajia?

Monesti uskon siemen saadaan 
jo lapsuudessa, kuten Leena ja Jo-
hanneskin. 

– Uskomme, että Jumala antaa 
työlle tekijöitä, lähettää ja kutsuu 
lähettämään, mutta lähetyskas-
vatus olisi sangen tärkeää. Seura-
kuntien pitäisi satsata esimerkik-
si siihen, että kouluissa ja seura-
kuntien kerhoissa kävisi lähetys-
työntekijöitä.

ANNELI VIRTANEN

Olisi tärkeää, että 
antaisimme toisillemme 
todellista rakkautta, 
emmekä verhoaisi 
rakkaudettomuuttamme 
lahjoihin. Aivan liikaa 
tyydytetään kaupan 
tarpeita.

Johannes Hyytinen

tisuus voi peittää alleen joulun 
varsinaisen sanoman, Vapahtajan 
syntymäjuhlan merkityksen. 

– Olisi tärkeää, että antaisim-
me toisillemme todellista rak-
kautta, emmekä verhoaisi rak-
kaudettomuuttamme lahjoihin. 
Aivan liikaa tyydytetään kaupan 
tarpeita. Aivan varmasti moni ko-
kisi joulun aidompana jos antaisi 
omastaan ja suuntaisi joululahja-
rahat kotimaan ja ulkomaan tar-
peessa oleville, Johannes huokaa.

Ku va t :  A nn e l i  V i r t an e n

Kun itsellä on ruokaa 
ja toiset kuolevat 
nälkään, se herättää 
ajattelemaan, että 
tämä voisi olla 
toisinkin päin.

Leena Hyytinen
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Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz 
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys kello 9.55–12
Su 20.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, ja häntä 
avustaa Ari-Pekka Metso. Mu-
siikista vastaavat kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri Péter 

Marosvári sekä Oulun NMKY:n 
Mieslaulajat, johtajanaan Ahti 
Sepp. Klo 11.30 radiopyhäkou-
lussa on aiheena Lapsen päivä. 
Puhujana on lapsi- ja perhetyön 
sihteeri Mari Jääskeläinen. Klo 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa puhutaan kynttiläta-
pahtumasta, joka järjestetään 
itsemurhan tehneiden muistok-
si sunnuntaina.

Radio Dei Toivon päivä
Dein juttuarkisto,
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi
Pe 18.11. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulissa ruoditaan 
Kirkolliskokouksen päätöksiä. 

Keskustelussa on mukana kir-
kolliskokousedustaja, Tuiran 
kirkkoherra Hannu Ojalehto.
Ma 21.11.– ke 23.11. klo 16.20 
Armonpulla. Tavalliset seura-
kuntalaiset kertovat, milloin he 
ovat elämänsä aikana päässeet 
haukkaamaan palan armon-
pullasta ja mitä silloin tapah-
tui. Oman tarinansa kertoo toi-
mistonhoitaja Merja Hyvärinen 
Karjasillan seurakunnasta.
Ke 23.11. klo 16.40 Uskomaton 
Mies. Oululainen Juha Sirviö 
kolumnoi.
To 24.11. klo 16.20 Viisi Tee-
siä -ohjelmassa unelmiensa kir-
kosta kertoo diakoniatyöntekijä 
Sirkku Nivala.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz

Su 20.11. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa on aiheena Lapsen päi-
vä. Puhujana on lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläinen.
Su 20.11. klo 10 radiojumalan-
palvelus Pattijoen kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 20.11. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

YLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 19.11. klo 18 iltahartauden 
pitää pastori Helena Paalanne 
Tuiran seurakunnasta.
 

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe),
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 
90101 OULU
Ohjelmatiedot: www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 20.11. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Juha Maalismaa, saarnaa 
Eliina Heinonen, Kansan Raa-
mattuseurasta. Avustajat Paulus 
Pikkarainen ja Leena Hintsala, 
kanttorina Marja-Liisa Jääske-
läinen. Musiikissa Versot. 

Eetterissä

Kirkkovuosi päättyy sunnuntaina

Tuomiosunnuntai julistaa    
hyvää sanomaa

Tuomiosunnuntain raama-
tuntekstien mukaan ihmi-
set kootaan kerran Kris-
tuksen eteen, jotta heidät 

tuomittaisiin tekojensa mukaan. 
Sitten toiset kutsutaan taivaan 
iloon ja toiset lähetetään kado-
tuksen kauhuihin.

Voiko kristinuskoon kuulua 
sanoma tuomiosta? Eikö se ole-
kaan armon ja pelastuksen us-
konto? Eikö Kristus sovittanut-
kaan kaikkien ihmisten syntejä? 
Miten Jumala voi hylätä ketään 
kadotukseen?

Ihmisten tuomioistuimis-
sa tuomarit eivät ole kenenkään 
puolella. He arvioivat puolueetto-
masti syytettyjen tekoja ja langet-

tavat sitten vapauttavan tuomion 
tai säätävät rangaistuksen.

Kristus on toisenlainen tuo-
mari, sillä hän on aina syytetty-
jen puolella. Hän on kärsinyt hei-
dän rangaistuksensakin heidän 
puolestaan. Kristus haluaa antaa 
jokaiselle vapauttavan tuomion. 
Sanotaanhan Raamatussa, että 
Jumala tahtoo kaikkien ihmisten 
pelastuvan.

Tämä tuo toivon näkökulman 
viimeiseen tuomioon. Syytettyjen 
puolelle asettuva tuomari tahtoo 
armahtaa kaikkia.

Ethän torju 
Jumalan hyvyyttä
Raamatussa puhutaan kadotuk-

sesta, koska siitä halutaan varoit-
taa. Se vaara on olemassa, että jo-
ku torjuu päättäväisesti ja peruut-
tamattomasti Jumalan hyvyyden. 
Silloin ihminen tuomitsee itse it-

sensä eroon Jumalasta.
Viimeinen tuomio tekojen mu-

kaan viittaa siihen, minkälaisen 
suhteen kukin ottaa Jumalaan. 
Kukin tuomitsee itsensä joko ot-
tamalla vastaan Jumalan hyvyy-
den tai torjumalla sen. Koska tä-
mä torjumisen mahdollisuus on 
olemassa, Raamattuun on kirjat-
tu varoittavia sanoja viimeisestä 
tuomiosta ja kadotuksesta.

Kaikkien pelastuminen  
on mahdollista
Varoituksen sanat eivät kuiten-
kaan ole ennustuksia. Niistä ei 
voi päätellä tulevaa. Kristikun-
ta ei tiedä, tulevatko jotkut sielut 
torjumaan Jumalan hyvyyden lo-

pullisesti. Asia on maltettava jät-
tää avoimeksi.

Viimeiseen tuomioon voi suh-
tautua toiveikkaasti. Jokainen Ju-
malan kuvaksi luotu ihminen kai-
paa luojansa yhteyteen, vaikka ei 
osaisi pukea sitä sanoiksi. Siksi 
on mahdollista, että jokainen sie-
lu ottaa lopulta vastaan Jumalan 
armon.

Kaikkien pelastuminen on 
mahdollista. Kristikunnan vel-
vollisuus onkin toivoa ja rukoil-
la: Hyvä Jumala, katso armollises-
ti kaikkia sieluja, eläviä ja kuollei-
ta, ja vedä heitä yhteyteesi. 

KARI KUULA 

Mikael Toppeliuksen 
maalaama viimeinen tuomio 
Haukipuaan kirkosta.

Kristus haluaa 
antaa jokaiselle 
vapauttavan 
tuomion. 
Sanotaanhan 
Raamatussa, että 
Jumala tahtoo 
kaikkien ihmisten 
pelastuvan.

A r k i s to
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Pidän vuodenaikojen vaihteluista. Pari 
vuotta sitten koimme rippileirillä Kuusa-
mossa kaikki vuodenajat viikon aikana. 
Ensimmäisenä satoi räntää ja maa oli 
kuurassa, sitten aurinko alkoi lämmittää, 
ja tuli helle. Leiri päättyi kaatosateessa. 

Muistellessa hauskoja ja outoja tapah-
tumia huomaa että niistä on vierähtä-
nyt aikaa jo tovi.  Sen tunnistaa selke-
ästi itsessään ja huomaa, ajoittain myös 
muissa, ystävissä ja lähisukulaisissa. 
Saarnaajan kirjassa todetaankin: ”Kai-
kella on määrähetkensä, aikansa joka asi-
alla taivaan alla.”

Psalmissa 9 todetaan ”Mutta Herra 
hallitsee ikuisesti, oikeus on hänen val-
taistuimensa perusta. Hän tuomitsee 
maanpiirin vanhurskaasti, langettaa 
kansoille oikeat tuomiot. Herra on sor-
rettujen turva, hän on suoja ahdingon 
aikana.  Sinuun luottavat kaikki, jotka 
tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua”. 

Ensi sunnuntain otsikkona on tuomiosunnuntai tai pikemminkin Kristuksen kunin-
kuuden sunnuntai. Se, minkä taakseen jättää sen edestään löytää. Meidän pitäisi olla 
rehellisiä itsellemme ja ennen kaikkea Jumalalle. Olenko rakastanut Jumalaa yli kaiken 
ja lähimmäistäni niin kuin itseäni? 

Me emme itse pysty toimimaan tuomarina, tuomitsemaan toista, lähimmäistä. Miksi 
meillä on aina kiire? Mihin meillä on aina kiire? Miksi omatunto soimaa? Meidän pitäisi 
pysähtyä ennen kuin meidät pysäytetään. En pärjää yksin, en ole robotti tai supervoi-
milla varustettu. Tarvitsen rakkautta, tarvitsen armoa armon päälle.

J. Jyrä toteaa Käden Jumalan -laulussa: ”ne vartioi ja ne kantaa heikompiaan käsi-
varsillaan, ne uskaltaa, ne tilaa antaa, on heikkoa puolustavan kädet Jumalan”.  Juma-
lan rakkaus ei katoa ristille eikä hautaan, ei mihinkään pahaan tai pimeään. Miten joku 
voi rakastaa minua sittenkin näin paljon?  J.L. Runeberg vastaa virren 186 sanoissa: ”Ei 
armon avaruutta voi koskaan ymmärtää, ei suurta rakkautta voi sydän käsittää.” 

Jumala rakastaa sinua, minua, meitä, sellaisina kuin me olemme. Hän ei näe mei-
dän heikkouttamme, keskeneräisyyttämme, syntisyyttämme, hän näkee meidät rakkaan 
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.  Jumalan rakkaus on rajaton ja ajaton. Onneksi.

JUHA VÄHÄKANGAS
seurakuntapastori

Karjasillan seurakunta

Miksi meillä on kiire?

 Mal. 3: 19-20
Katso, se päivä tulee
liekehtivänä kuin tulinen uuni.
Kaikki röyhkeät ja pahantekijät
ovat silloin oljenkorsia.
Se päivä tulee
ja sytyttää ne liekkiin
- sanoo Herra Sebaot -
eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta.
Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni,
on nouseva pelastuksen aurinko,
ja te parannutte sen siipien alla.
Te astutte ulos, hypitte riemusta
kuin vasikat laitumella.

Matt. 25: 31-46 
Jeesus sanoi opetuslapsille:
»Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien 
enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa 
valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen 
eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin 
kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa 
lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 
Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 
’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt 
periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä 
varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, 
ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja 
te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, 
ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja 
te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte 
minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte 
minun luokseni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin 
me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle 
ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 
Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme 
sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? 
Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja 
kävimme sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: 
’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle 
näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle.’
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 
’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen 
tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen 
enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette 
antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te 
ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, 
mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin 
alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin 
sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua 
katsomassa.’
Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme 
sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, 
tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet 
sinua?’ Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, 
minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä 
vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä 
minulle.’
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen 
rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen 
elämään.» 

Sunnuntai 20.11.
Päivän psalmi

Ps. 143:1-10
1. lukukappale

Mal. 3:19-20
2. lukukappale

1. Kor. 15:22-28 tai 
Hepr. 12:18-25

Evankeliumi
Matt. 25:31-46

Sanan 
aika
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Suru on myönteinen 
asia, lopulta. Kyyneleet 
vahvistavat ihmistä ja 
auttavat selviytymään 
arjessa. Tätä mieltä on 
laulaja ja runoilija Hanna 
Ekola.

Vuoden 2008 loppu oli 
Nummi-Pusulassa asu-
valle Hanna Ekolalle eri-
tyisen raskasta aikaa. En-

sin päättyi hänen pitkäaikaisen 
työtoverinsa basisti Pekka Poh-
jolan maallinen matka. Kymme-
nen päivää tästä hän menetti rak-
kaan aviomiehensä, muusikko-
valokuvaaja Juha 
Lido Salosen.

Hanna Ekola 
oli miehensä vie-
rellä Meilahden 
sairaalassa Hel-
singissä aviopuo-
lison kuolinpäi-
vänä. 

– Mieheni kuoli äkillisesti ja 
täysin yllättäen keuhkosyöpään. 
Tieto hänen vakavasta sairaudes-
taan tuli meille vasta vuorokausi 
ennen kuolemaa. Selkäkipuja hän 
joskus valitteli, mutta emme iki-
maailmassa osanneet arvata, että 
kyse olikin jostain ihan muusta. 

– Surua voi surra vain sure-
malla. Itkin ja itkin. Puhuin ja 
puhuin ihmisille mieheni pois-
menosta.

Ekola pelkäsi, että hän jäi-
si maalaiskylässä yksin surujen-
sa keskelle. 

– Niin ei onneksi käynyt. Ky-

läläisten tuki toi turvaa. Alku oli 
kuitenkin äärettömän vaikeaa. Se 
oli hetkestä toiseen siirtymistä 
suuren ikävän kanssa.

Elämän palaset oli kasattava 
uudelleen ja moni käytännön asia 
meni siinä täysin uusiksi. 

– Kaikesta tässä on kuitenkin 
selvitty – myös kesken jääneestä 
talon rakentamisesta.

Ekolan mielestä on tärkeää 
surra omaa ikäväänsä ja mene-
tystä pohjaan saakka. Vähitellen 
surun alta löytyy kuin löytyykin 
tie muistoihin, jotka kannattele-
vat elämässä eteenpäin. 

– Tällä hetkellä muistot mie-
hestäni ovat minulle kauniita, ei-
vätkä ne enää satuta. Toki suren 

yhä menetettyä 
tulevaisuuttam-
me, mutta saim-
me kokea yhdes-
sä paljon. Se an-
taa minulle voi-
maa. Ymmärrän 
nyt, mitä tarkoit-
taa, että rakkaus 

ei häviä.
Laulaja puhuu ja myös kirjoit-

taa paljon kyynelten merkitykses-
tä. Kyyneleet puhdistavat ja hoita-
vat ihmistä ja auttavat käymään 
läpi menetystä. 

– Ajan kanssa läpikäyty suru 
voi muuttua voimavaraksi ja sy-
dämen viisaudeksi. Surussa on ai-
na kysymys rakkaudesta. Itkem-
me, koska olemme rakastaneet. 
Kaipaamme ja ikävöimme, koska 
olemme rakastaneet.

Runoteoksessaan Arjen aurin-
koa Ekola kirjoittaa: ”Itku on ai-
na / lohdun alku ja / toivon avain./ 

Hanna Ekolan 
surutiestä 
tuli aurinkotie

Niin kauan kuin/ itkua riittää / 
riittää toivoakin.”

Koulumatkat
sujuivat laulaen
Hanna Ekola vietti lapsuutensa 
Satakunnan Kiikassa pienessä Il-
lon kylässä. Hän on seitsenlapsi-
sen perheen kuudes lapsi. 

– Isä oli saarnamies ja äiti oli 
kotirouva. Musikaalisuuden sain 
perintönä heiltä molemmilta. 
Lauloimme kotona hengellisiä ja 
myös maallisia lauluja. Aina ti-
laisuuden tullen esiinnyin sisko-
jeni kanssa rukoushuoneella seu-
roissa. 

– Suuri tapahtuma meille si-
saruksille oli se, kun säästim-
me pennosia ja saimme vihdoin 
ja viimein hankittua oman man-
kan. Ensimmäiset kasetit olivat 
aika rockpainotteista musaa. Su-

zi Quatroa kuuntelimme paljon. 
Hän oli suuri idolimme.

Musiikki oli vahvasti läsnä si-
sarusten koulumatkoillakin. 

– Ne sujuivat laulaen, ja teim-
me lauluja itsekin jo varhain, sä-
velsimme ja sanoitimme, Ekola 
muistelee.

Suureen suosioon hän pääsi 
keväällä 1991 isoveljensä Mart-
ti Heikkilän slaavilaishenkisel-
lä kappaleella Villihevosia – noin 
puoli vuotta laulun levyttämisen 
jälkeen. 

– Yhtäkkiä musiikkirintamilla 
sattui ja tapahtui jotain ihmeellis-
tä. Radiot alkoivat soittaa veljeni 
kappaletta ahkerasti kuuntelijoi-
den toivomuksesta. 

– Kyllä kappaleen läpimeno oli 
puhtaasti kansan valinta, laulaja 
toteaa.

Hittilaulu
muutti elämän
Menestyskappaleen myötä Hel-
sinkiin asettuneen Hanna Eko-
lan elämä muuttui kokonaan. Hä-
nestä tuli nopeasti kysytty artisti 
keikkapaikoille Hangosta Nuor-
gamiin. 

– Valmistuin noihin aikoi-
hin teologiksi, mutta papin töitä 
en ole tehnyt sittemmin päivää-
kään. Musiikki alkoi kuljettaa 
minua kovaa ja vei lopulta voiton 
kaikesta muusta.

Villihevosia-hitti avasi hänelle 
aivan uuden maailman. 

– Kiirettä piti ja menin uteli-
aan innokkaana tanssipaikasta 
toiseen. Osaan kyllä tänään ar-
vostaa kaikkia noita kokemuksia, 
vaikka en silloin aikoinaan aina 
oikein ymmärtänytkään, mitä 
ympärillä tapahtuu.

Kun lohduttaa 
muita, tulee 
samalla 
lohdutetuksi itse.
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Ekola sai maineen ja menes-
tyksen huipulla arvokasta tausta-
tukea mieheltään. 

– Juha sanoi minulle usein, et-
tä muista Hanna, viihde-elämä 
on vähän niin kuin Linnanmä-
ellä kävisi. Siellä on mukava olla 
hetken, mutta sinne ei saada jää-
dä liian pitkäksi aikaa pyörimään. 
Muuten menee pää sekaisin. 

Ne olivat arvokkaita sanoja. 
– Selvisin noista hulabaloon 

vuosistani onneksi henkisesti eh-
jänä, mistä olenkin läheisilleni 
kiitollinen.

Kirkossa on
hyvä laulaa
Tänä syksynä 20-vuotistaiteilija-
juhlia viettävä Hanna Ekola tul-
kitsee lohdullisia laulujaan lähin-
nä kirkoissa. Hän käy toki yhä 
tanssikeikoillakin, mutta nykyi-

sin vain muutaman kerran vuo-
dessa.

Hän arvelee esiintyneensä vii-
meisten viidentoista vuoden aika-
na reilusti yli tuhannessa seura-
kuntatilaisuudessa ja kirkkokon-
sertissa. 

– Kirkossa on aina hyvä laulaa. 
Siellä yleisö keskittyy kuuntele-
miseen, mikä on laulajalle palkit-
sevaa. Kun lohduttaa muita, tulee 
samalla lohdutetuksi itse. Joten-
kin näin minä tänä päivänä oman 
musiikkini koen, Ekola kertoo.

Häneltä ilmestyi hiljattain uu-
si albumi, Aurinkotie. Äänitteen 
päätuottajana toimi edesmennyt 
aviomies Juha Lido Salonen ja 
myös Pekka Pohjolan rooli on le-
vyllä merkittävä. 

– Tämä levy on rakas muis-
to minulle ja äänitteen valmiik-
si saaminen oli mitä suurin kun-

niatehtävä. Oli tärkeää viedä lop-
puun yhdessä tehty työ. 

Taiteilijan mukaan lauluteks-
teihin tuli lisäksi uusi ulottuvuus 
menetysten myötä. 

– Pidän levyn nimestä Aurin-
kotie. Se kuvastaa juuri sitä toi-
voa, joka on vahvasti läsnä elä-
mässäni nyt. Surutie on muuttu-
nut aurinkotieksi.

Samoja tuntoja on aistittavis-
sa myös Ekolan runokokoelmas-
sa Arjen aurinkoa:

”Eikä valkeus enää sammu / ei-
kä ilo pakene./ Ja rakkaus raken-
taa sillan / sen välille / mikä oli / 
mikä on/ ja mikä tuleva on.”

KARI KUMPULAMPI

Hanna Ekola
• Laulaja, teologi, kustannustoimittaja

• Syntynyt Satakunnan Kiikassa, asuu Uudellamaalla Nummi-

Pusulassa

• Kolmetoistavuotiaan Lassi-pojan äiti

• Tunnetuin kappale Villihevosia ilmestyi syksyllä 1991

• Musiikin Emma-patsas Vuoden naistulokkaana 1992

• Laulaa kirkoissa, mutta tekee tanssikeikkojakin

• Julkaissut 12 albumia, muun muassa gospelia, laulelmia, iskelmiä, 

joulumusiikkia

• Kirjoittanut useita kirjoja, joista viimeisimmät ovat Sano suruasi 

rakkaudeksi (Aurinkokustannus 2011) ja runoutta ja ajatelmia 

sisältävä Maa on niin kaunis (Kirjapaja 2011).

• Motto: Suomea tulee kehittää nyt ja myös tulevaisuudessa niin, 

ettei kukaan jäisi tänne yksin suruineen ja murheineen.

Äitini suvussa on heleitä lauluääniä, isän suvussa voimakkaita. Oma ääneni on sekoitus näitä molempia, kertoo Hanna Ekola. 

S a t u  L a p in lam p i
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 20.11. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Péter Marosvári. Oulun 
NMKY:n Mieslaulajat, johtaa 
Ahti Sepp. Radiointi Radio 
Dei. Suomen reserviläisliiton 
juhla. Suora lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi.
Messu su 20.11. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.
Messu su 20.11. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Lauri Lempinen. Lap-
sille pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunta
Messu su 20.11. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juhani 
Lavanko, saarnaa Matti Nuo-
rala, avustavat Mikko Salmi ja 
Erja Järvi, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Oulun seudun virsikuoro. 
Herättäjän päivä. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Perhemessu su 20.11. klo 10 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 
Jenni Koskenkorva, Anna-Lee-
na Ylänne ja Riitta Yliluoma, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 20.11. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Mieskuoro Wel-
jet.  

Messu su 20.11. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit järjestää lähetys-
ryhmä. 
Messu su 20.11. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Kat-
ja Nauha. 

Tuiran seurakunta
Ehtoollisjumalanpalvelu 
edellisen käsikirjan mukai-
sesti la 19.11. klo 18 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, litur-
gia Timo Hämäläinen, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
rina Katri Sippola. Liittyy esi-
koislestadiolaisten seuroihin.
Messu su 20.11. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarna Timo Saita-
joki, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Rauhan Sanan syyspäi-
vät.
Messu su 20.11. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Ari Savuoja, saarnaa Ant-
ti Leinonen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. OPKOn kirkko-
pyhä. 
Messu su 20.11. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Kirkkokahvit.
Messu su 20.11. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Jaakko Syynimaa, 
kanttorina Tommi Hekkala.

Iltamessu su 20.11. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Katri 
Sippola.
Viikkomessu ke 23.11. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Laura 
Kumpula. 
Viikkomessu ke 23.11. klo  20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 20.11. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Omaishoitajien ja 
läheisten kirkkopyhä ja sii-
hen liittyvä juhlatilaisuus Ou-
lujoen pappilassa.
Sanajumalanpalvelus su 
20.11. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Jukka Joensuu, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Lapsen päivän mukulames-
su su 20.11. klo 16 Oulujoen 
kirkossa. Riitta Kentala, San-
na Leppäniemi.
Gospelmessu su 20.11. klo 16 
Hintan seurakuntatalolla. Esa 
Rättyä, Ilkka Mäkinen, Antti 
Leskelä. Sarastus-kuoro.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
20.11. klo 12 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

YLIKIIMINKI
Messu su 20.11. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. 

Hailuoto
Messu su 20.11. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Arpàd Kovàcs, 
kanttorina Timo Ustjugov.

Haukipudas
Messu su 20.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Jari Flink, kantto-
rina Hannu Niemelä.
Sanajumalanpalvelus su 
20.11. klo 16 Kellon seurakun-
takodilla. Toimittaa Jari Flink, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Mieskuoro. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit tarjoaa Hauki-
putaan Mieskuoro.

Kempele
Messu su 20.11. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Juha Maalis-
maa, saarnaa Eliina Heino-
nen, Kansan Raamattuseu-
rasta. Avustajat Paulus Pik-
karainen ja Leena Hintsala, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Musiikissa Versot. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Kirkkokahvit.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Kiiminki
Messu su 20.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
saarnaa Esko-Veikko Helone-
va, kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Erityisjumalanpalvelus uu-
sien messulaulujen kirkkoil-
ta su 20.11. klo 18 Jäälin kap-
pelissa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Eeva Holap-
pa, Jouni Kokkoniemi, kitara 
ja laulu.

Liminka
Messu su 20.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Koko perheen mukulames-
su su 20.11. klo 15 Vana-
mossa. Toimittaa Ilkka Torn-
berg, musiikissa Ari Natunen 
ja Varpuset. Lastenohjaajat 
avustavat. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen tarjolla lettuja, 
mehua ja kahvia.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
20.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kanttori-
na Juha Pöykkö. 

Muhos
Messu su 20.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java, päiväkuoro.

Oulunsalo
Messu su 20.11. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa vankilapas-
tori Juhani Tervonen, avustaa
Sirpa Miettunen, kanttorina 
Taru Pisto. Rippikoulu. Kirk-
kokahvit rippikoululaisille 
seurakuntatalolla.

Siikalatva
KeSTiLä
Iltakirkko su 20.11. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Unto Määttä, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
20.11. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa rovasti Han-
nu Lauriala, kanttorina Unto 
Määttä.

PuLKKiLa
Messu su 20.11. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen. Yrittäjien kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

PyHänTä
Messu su 20.11. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.

RanTSiLa
Messu su 20.11. klo 13 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä.

Tyrnävä
Messu su 20.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Seurakuntaker-
holaisten kirkkopyhä.

Rukous
Kristus,

maailmankaikkeuden Herra.

Sinulle on meidän kaikkien tehtävä tili

siitä, mitä olemme tehneet

ja jättäneet tekemättä.

Sinun tuomiosi yllättää meidät,

sillä sinä näet elämämme toisin

kuin me itse.

Varjele meitä sokeudelta,

niin ettemme torjuisi sinua

lähimmäisissämme.

Vastaa kaipaukseemme

ja anna meidän olla luonasi kirkkaudessa

iankaikkisesti.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti. 

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 17.11. klo 14, Sar-
Wacklin-koti. Ari-Pekka Met-
so, ehtoollinen.
Intiön Raamattupiiri to 
17.11. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. Piirin vetäjä Jyrki 
Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 
17.11. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.
Ompeluseurat to 17.11. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 19.11. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 19.11. klo 18, Vanha pap-
pila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
20.11. klo 16, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
20.11. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Leena Lehmus-
puu puhuu aiheesta: Ruko-
uksen voima. Lauletaan ylis-
tyslauluja ja virsiä ylistysryh-
män kanssa. Illan päätteek-
si mahdollisuus rukouspalve-
luun yhdessä rukouspalveli-
joiden kanssa.
Hartaus ti 22.11. klo 14, Ves-
per-koti. Anna-Mari Heikki-
nen.
Raamattupiiri ti 22.11. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
Hartaus ti 22.11. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Raamattupiiri ke 23.11. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 23.11. 
klo 18, Vanha pappila. Yrjö 
Haapala.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 23.11. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
24.11. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Torstai-illan Raamattupiiri to 
17.11. klo 18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 17.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 18.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 18.11. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Juhani Liukkonen, 
Juha Alanko.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 18.11. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Herättäjän päivä su 20.11. klo 
10, Karjasillan kirkko. Messu 
klo 10, seurat messun jälkeen.
Kastellin kirkon Raamattu-
piiri ti 22.11. klo 12, Kastellin 
kirkko.
Miesten raamattupiiri ke 
23.11. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 24.11. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 24.11. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 24.11. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 17.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 17.11. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 18.11. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 18.11. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Raamattupiiri ti 22.11. klo 
13, Niittyaron seurakunta-
koti. 
Miestenpiiri ti 22.11. klo 18, 
Tuiran kirkko. Martti Vainik-
ka alustaa aiheesta "Iltahet-
ki Luukkaan evankelin Kirjan 
aarretta".
Raamattupiiri to 24.11. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Kokoon-
numme tilassa nimeltä Sump-
pu. Vetäjänä toimii pasto-
ri Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 24.11. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

yLiKiiMinKi
Taizé-ilta pe 18.11. klo 19, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa Taizé-lauluja, 
raamatunlukua ja rukouksia. 
Lauluja säestetään kanteleel-
la ja huilulla.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsilauluilta ti 22.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kirkkovuoden päätöksen vir-
siä, Esko Laukkanen.
 
Karjasillan seurakunta
Urkutuokio pe 18.11. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Juha 
Soranta, urut.
Jukka Salmisen tarinakon-
sertti aikuisille su 20.11. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus s. 18. 
Klassisen musiikin hetki pe 
25.11. klo 19, Karjasillan kirkko. 
Hengähdä hetkeksi suomalai-
sen klassisen musiikin parissa. 
Tervakaupungin puhaltajat 
soittavat Sibeliuksen, Kuulan, 
Madetojan ja Ravellin musiikia 
johtajanaan Mika Kaijanen. 

yLi-ii
Aikuisten laulukerho ke 
23.11. klo 11, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Anja ja Toivo Hyy-
ryläinen. 

Diakonia
Liikuntavammaisten kerho 
18.11. klo 13, Vanhassa Pappi-
lassa, Asemakatu 6. Mukana 
Heidi ja Anna-Maija sekä pas-
tori Anna-Mari Heikkinen.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 21.11. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.
Juttutupa ti 22.11. klo 9, Elo-
huone. Diakonian aamu kai-
kenikäisille tarjoaa aamupa-

enot Oulussa 17.–24.11.2011
lan ja yhdessäoloa. Mukana 
seurakunnan diakoniatyön-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. Aamupuurol-
la on mahdollisuus ilmoittau-
tua 8.12. järjestettävälle jou-
luaterialle.
Palvelupiiri ma 21.11. klo12–
13.30, Karjasillan kirkko. 
Paikka sinulle, joka haluat 
toimia seurakunnassa erilai-
sissa vapaaehtoistehtävissä.
Seurakuntakerho ma 21.11. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti. 
Ikäihmisille suunnattu kes-
kusteluryhmä.Hartaus.Päi-
väkahvit.
Diakoniapiiri ma 21.11. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. Avoin diakoniaryhmä si-
nulle, joka olet kiinnostunut 
lähimmäisen auttamisesta.
Ystävänkamari ti 22.11. klo 
13–14.30, Kaukovainion kap-
peli.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
22.11. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli, takkahuone. Dia-
koniaryhmä on sinulle, joka 
haluat toimia seurakunnas-
sa erilaisissa vapaaehtoistyö-
tehtävissä. 
Marraskuinen lounashetki 
to 24.11. klo 10.30–13. Lue li-
sää s. 7.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu to 
17.11. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Aterian hinta 2€. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen p. 040 5747 149.
Työttömien ateria pe 18.11. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2 €. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 21.11. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoin keskustelufoorumi aa-
mukahvin merkeissä. Lisätie-
toja diakonissa Saila Luukko-
nen p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 21.11. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Laulamme yhdessä diakoni 
Paula Kyllösen kanssa.
Diakoniapiiri ma 21.11. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Lisätietoja diakonissa Päivi 
Moilaselta p. 040 5747 064.
Työttömien ruokailu to 
24.11. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Aterian hinta 2€. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen p. 040 5747 149.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 

Madekosken diakoniapiiri 
to 24.11. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
kuja 12. 
Työttömien jouluateria ke 
14.12. klo 12,  Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ks. ilmoitus s. 
16. 
Työttömien jouluateria pe 
16.12, klo 11 Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Ylikiimingin 
ja Yli-Iin seurakuntapiirien 
työttömien jouluateria. Ks. 
ilmoitus s. 16.

yLi-ii
Diakoniailta to 24.11. klo 18, 
Ritva ja Eero Lammela.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 22.11. klo 
17, Heinäpään seurakuntata-
lo. avoin ryhmä kaikenikäi-
sille.
Perhepiiri to 24.11. klo 12, 
Caritas. ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.

KUULOVAMMAISET
Raamattupiiri to 17.11. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Hyvä tietää - luento pe 18.11. 

klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Liikunnan merki-
tyksestä hyvinvointiin kertoo 
liikuntasihteeri Tiina Pekkala.
Viittomakielinen messu su 
20.11. klo 12 piispantalon tal-
likappelissa, os. Ojakatu 1. 
Toimittaa Urpo Luokkala ja 
kanttorina Taina Voutilainen.
Lähetyspiiri ma 21.11. klo 14, 
Tuiran kirkko. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 24.11. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Ca-
ritas-sali. Kahvitarjoilu. Opa-
systävä vastassa pääoven lä-
heisyydessä klo 12.30 alkaen. 
Lasten rakkaimmat joulu-
laulut su 4.12. klo 13–15, Hin-
tan seurakuntatalo. Ilmoit-
tautuminen tarjoilun vuok-
si 24.11. mennessä Näkö-
vammaiset lapset ry, susan-
na.hintsala@gmail.com tai p. 
050 4305 178.
Ohjelmallinen joululounas 
to 8.12. klo 11–14 Ravintola 
Hilikussa. Tervetuloa nautti-
maan jouluateriasta, hyväs-
tä seurasta ja jouluisesta oh-
jelmasta. Omavastuuhinta 
7€. Järjestetään yhteistyös-
sä Pohjois-Pohjanmaan nä-
kövammaiset ry:n kanssa. Il-

moittautumiset 28.11. men-
nessä Katja Soudunsaarelle 
p. (08) 3115 653 tai yhdistys@
ppnry.net.

PäIHDETYö
Aamukahvit perjantaisin klo 
9–11, Diakoniakeskus. Tule 
aamupalalle. Tarjoamme päi-
vän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia/teetä, sämpy-
lää, jogurttia, tuoremehua.
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 
Naistenryhmä pe 18.11. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 21.11. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Lähetyssoppi – myyjäiset ja 
kahvila torstaisin klo 10–14, 
Isokatu 11, Elohuone. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
Lähetystovi pe 18.11. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Lähetyspappina seurakun-
nassa miltei 30 vuotta – mi-
kä on muuttunut? Pentti Kor-
tesluoma.
 

Perinteinen kynttilätapahtuma 
ja -kulkue itsemurhan tehnei-
den muistolle järjestetään jäl-
leen ensi sunnuntaina 20. mar-

raskuuta. Kulkue Rotuaarilta hauta-
usmaalle järjestetään nyt 20. kerran. 
Itsemurhan tehneiden läheisten päi-
vää vietetään samaan aikaan eri puo-
lella Suomea.

Kynttiläkulkue lähtee kohti hauta-
usmaata Rotuaarin pallolta kello 17. 
Hautausmaalla kynttilät lasketaan yh-
teiselle muistopaikalle. Kynttilätapah-
tuma jatkuu kynttilöiden laskun jäl-
keen seurakuntien Hautajaishuoneis-
tossa. Kynttilätapahtumassa puhu-
vat varapuheenjohtaja Petri Granlund 
Mielenvireys ry:stä sekä Oulun ev.-lut. 

Kynttiläkulkue itsemurhan 
tehneiden muistolle

seurakuntien pastori Elina Hyvönen. 
Ohjelmassa on myös musiikkia ja kah-
vitarjoilu. Kynttilätapahtuman järjes-
tävät Mielenvireys ry, Oulun ev.-lut. 
seurakunnat ja Surunauha ry.

Läheisen itsemurha jättää jälkeen-
sä paljon tuskaa, syyllisyyttä ja myös 
häpeää. Kynttilätapahtumilla halu-
taan kunnioittaa itsemurhan tehnei-
den muistoa sekä tuoda lohtua ja an-
taa tukea läheisensä menettäneille.

Tapahtuman järjestäjät haluavat 
myös lopettaa itsemurhiin liittyvän 
salailun ja häpeilyn ilmapiirin, sillä 
se osaltaan lisää ahdistusta itsemur-
haan päätyneen lähipiirissä. Itsemur-
han tehneiden läheisten päivää on vie-
tetty Suomessa vuodesta 1991 lähtien. 
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enot Oulussa 17.–24.11.2011

Lauletaan ja 
riemuitaan

Lapsenpäivän kunniaksi Kastellin kirkossa 
vietetään sunnuntaina 20. marraskuuta Mi-
nä tahdon laulaa ja riemuita – kokoperheen 
lauluiloittelua.

Tilaisuus alkaa kello 10 perhemessulla, jonka jäl-
keen on mahdollisuus ruokailuun lähetyslounaalla. 
Aterian hinta on 5 euroa tai kunkin itse sopivaksi 
katsoma summa. Kello 12 alkaa kokoperheen lau-
lukonsertti, jossa lauletaan yhdessä Jukka Salmi-
sen, Amani-aasin ja hänen eläinystäviensä kanssa.

Laulukonsertin pohjana on juoksija Wilson Kir-
wan kirja Amani-aasi ja sisäinen kauneus. Laulu-
ja lauletaan tarinan mukaan ja sitä elävöittää draa-
maryhmä.

–  Tämä on ollut jo muutaman vuoden perin-
ne, että lapsenpäivänä järjestetään jokin tapahtu-
ma perheille.  Mukavinta tässä on se, että tekemäs-
sä on ollut hyvä tiimi, jossa on mukana työtekijöitä 
lastenohjaajasta suntioon, kertoo seurakuntapasto-
ri Juha Vähäkangas. 

SANNA TURUNEN

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Lähetyspiiri to 17.11. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Liisa Tuovinen.
Lähetyspiiri to 24.11. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Anna-Leena Häkkinen.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
22.11. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. Vastuuhenkilöinä 
Elvi ja Jaakko Lounela.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 22.11. klo 
13, Koskelan seurakuntakoti. 
Tule tekemään omia käsitöi-
tä ja myyntiin meneviä tuot-
teita. Lapset aikuisten kanssa 
ovat tervetulleita leikkimään 
Perhetupaan samaan aikaan. 
Kahvilan tuotto käytetään lä-
hetystyön hyväksi.
Myyjäiset ke 23.11. klo 10, 
Kaupunginsairaalan aulassa, 
Kiviharjuntiellä. Myytävä-
nä käsitöitä lähetystyön hy-
väksi. 
Raamattu- ja lähetyspiiri ke 
23.11. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu Ys-
tävän kamarissa. Yhteyshen-
kilö Pasi Kurikka p. 040 5747 
139.
Lähetyspiiri ma 21.11. klo 14, 
Tuiran kirkko. Kokoonnum-
me tilaan nimeltä Sumppu. 
Lisätietoja Tarja Oja-Viirret 
p. 040 5747 172.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
21.11. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkammari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 

ma 21.11. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

yLiKiiMinKi
Piispankammari pe 18.11. 
klo 11–14, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen kirppu-
tori kahvila avoinna.

 
Lapset ja  lapsiperheet

Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muska-
ri.
Isä-lapsi-parkki ma 21.11. 
klo 17–19, Mellenius-talo. 
Isä-lapsi-parkki on tarkoi-
tettu alle kouluikäisille lap-
sille ja heidän isilleen. Illois-
sa ei ole suunniteltua ohjel-
maa, vaan vapaata yhdessä-
oloa. Isä-lapsi-parkit järjeste-
tään yhteistyössä Oulun kau-
pungin kanssa. Ohjaajina Ka-
ri Rekilä, Ville Pahkin ja Jaak-
ko Louhela.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Joulupaja to 24.11. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Ks. ilmoitus s.17.

Karjasillan seurakunta
Eka kertaa äitinä -ryhmä 
torstaisin klo 10, Maikkulan 
kappeli. Ryhmä tarjoaa mah-
dollisuuden jakaa kokemuk-
sia samassa elämäntilantees-
sa olevien kanssa. Ryhmään 
otetaan kymmenen äitiä las-
tensa kanssa. Mukana pastori 
Mirjami Dutton ja lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi. Lisä-

tietoja ja ilm. Marjaana Lassi 
p. 040 5747 108.
Minä tahdon laulaa ja rie-
muita – kokoperheen lau-
luiloittelu su 20.11. klo 10–
13, Kastellin kirkko. Lue li-
sää s. 16.

Tuiran seurakunta
Hämäränhyssy-ilta perheille 
to 17.11. klo 18, Koskelan seu-
rakuntakoti. Toiminnallisessa 
illassa askarrellaan, lauletaan 
ja leikitään, hiljannytään ja 
syödään iltapalaa yhdessä. 
Hämäränhyssy-ilta perheille 
to 17.11. klo 18, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Toiminnallises-
sa illassa askarrellaan, laule-
taan ja leikitään, hiljanny-
tään ja syödään iltapalaa yh-
dessä. 

Oulujoen seurakunta
Autismikirjoperheiden kau-
neimmat joululaulut ti 29.11. 
klo 18–19.30, Hintan seura-
kuntatalo. Laulamme yhdes-
sä joululauluja ja lopuksi jou-
luinen tarjoilu.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Isoskoulutus ti 22.11. klo 17–
18.30, Kastellin kirkko. En-
simmäisen vuoden isoskou-
lutus rippikoulun käyneille.
Avoimet ovet ti 22.11. klo 
18–20.30, Kastellin kirkko. 
Avoimet ovet päättyvät yh-
teiseen iltahartauteen. Lisä-
tietoja antaa Jenni Kosken-
korva p. 044 3161 452.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 17.11. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja Merja 
Oksmanilta, p. 040 5245 944 
tai merja.oksman(a)evl.fi. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 23.11. 
klo 18, Tuiran kirkko. Ylä-
kouluikäisille nuorille mu-
kavaa yhdessäoloa ja pien-
tä purtavaa. Lisätietoja Anssi 

Putilalta p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 24.11. klo 17, Tui-
ran kirkko. Lisätietoja Merja 
Oksmanilta, p. 040 5245 944 
tai merja.oksman(a)evl.fi. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 18.11. klo 19–
0.30, Elohuone. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvi-
la tarjoilee elävää musiik-
kia, evankeliumia ja elämyk-
siä. Kahvilan tuotolla tuetaan 
Kirkon Ulkomaanavun kaut-
ta tehtävää työtä. Tarkempi 
ohjelma löytyy osoitteesta 
www.elossa.fi.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 18.11. klo 18 Hei-
nätorin seurakuntatalo. Mitä 
on ortodoksinen usko?, Juk-
ka Mäntymäki.
OPKOn ilta la 19.11. klo 18.30, 
Öbergin talo. Esterin kirja –
tällaisia aikoja varten, Mervi 
Kokkonen.
3K ilta ma 21.11. klo 18.30. 
Ulpu ja Raimo Lappi: Miehek-
si ja naiseksi hän loi heidät.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 
Seurakuntakerho ma 21.11. 
klo 13, Sara Wacklin koti. Ker-
ran kuukaudessa kokoontu-
va kerho, jossa hiljennytään 
ja keskustellaan ajankohtai-
sista teemoista. Vetäjinä dia-
koniatyöntekijät.
Tarinatupa ke 23.11. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.11. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 24.11. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13–14.30, Kastellin kirk-

Lapsenpäivän mukulamessu
su 20.11. klo 16 Oulujoen kirkossa

Mukulamessun jälkeen kynttiläkulkue pappilaan, 
jossa tarjoilua.

Työttömien jouluateria 
keskiviikkona 14.12. klo 12   
Myllyojan seurakuntatalolla. 
Jouluaterialle pääset kutsua vastaan. Kutsun 
voi hakea esittämällä työttömyyskortin 
diakoniatyöntekijältä Myllyojan seurakuntatalon 
diakoniatoimistosta 21.11., 28.11. ja 12.12. klo 9–11.

Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirien 
työttömien jouluateria 
perjantaina 16.12. klo 11    
Ylikiimingin seurakuntatalolla. 
Jouluaterialle pääset kutsua vastaan. Kutsun 
voi hakea esittämällä työttömyyskortin 
alueen diakoniatyöntekijältä Ylikiimingin 
seurakuntatalolta 22.11. ja 29.11. klo 9–11 ja Yli-Iin 
seurakuntatalolta 24.11. ja 1.12. klo 9–11.

Diakonia

Keskusrekisteri on suljettu 
torstaina 17.11. virkistyspäivän vuoksi.

Päivystävät papit ovat paikalla normaalisti klo 9–16.

Omaishoitajien ja läheisten 
kirkkopyhä 

sunnuntaina 20.11. klo 10–14 
Oulujoen pappilassa

 
Tilaisuus alkaa klo 10 messulla Oulujoen kirkossa 

ja sen jälkeen juhla Oulujoen pappilassa. 
Puhe Erkki Moilanen. 

Musiikkiesitys Jouni Kokkoniemi.
 

Järjestävät Oulun ev.-lut. seurakunnat, Oulun 
seudun omaishoitajat ja läheiset ry sekä 

Ylikiimingin omaishoitajat ry.

Tule vapaaehtoiseksi päivystäjäksi 
Palvelevaan puhelimeen!

Palveleva puhelin 
kutsuu mukaan 
toimintaan uusia 
päivystäjiä. Tehtävänä 
on kuuntelemalla ja 
keskustelemalla tukea 
soittajaa löytämään 
itse elämäänsä sopivia 
ratkaisuja. Tärkeintä 
on olla lähimmäinen 
lähimmäiselle.

Palveleva puhelin kuuluu puhelinauttajien 
kansainväliseen IFOTES-liittoon ja se on yksi 
ev.-lut kirkon vapaaehtoistyömuoto. Päivystäjät ovat 
sitoutuneet nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen 
ja soittajan kunnioittamiseen. He kuuluvat 
kirkkoon ja suhtautuvat avoimesti kaikenlaisiin 
keskustelunaiheisiin.

Palvelevan puhelimen päivystystyöhön kuuluu:

•  osallistuminen noin 40 tuntia kestävään   
koulutukseen

•  päivystys kerran kuussa. (Oulussa klo 21–00.00)
•  työnohjausryhmä kerran kuussa 6 kk ajan
•  keskustelu on nimetöntä sekä soittajan että  

päivystäjän osalta
•  palkkiota ei makseta
•  mahdollisuus osallistua valtakunnallisille   

neuvottelupäiville

Uusien päivystäjien koulutus alkaa tammikuussa 
2012. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 5.12.2011 
mennessä: Marja Siivola, marja.siivola@evl.fi tai 
p. 044 3161559.
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Tuiran 
seurakunnan 
vanhustyön 

linja 
vastaa keskiviikkoisin

klo 9–11 

puhelinnumerossa 

(08) 5314 616.

ko. Kohtaamispaikka eläke-
läisille. Hiljennytään, laule-
taan, keskustellaan ja kah-
vitkin juodaan.
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. Kohtaamispaikka kahvi-
kupposen, hartauden, kes-
kustelun ja pienen ohjelman 
ääressä.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 17.11. klo 
13, Koskelan Palvelukeskus. Li-
sätietoja diakoni Eeva-Marja 
Laitiselta p. 040 5157 267.
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Päivi Moila-
selta p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 17.11. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Oh-
jelmassa yhteislaulua, kahvi-
tarjoilu ja loppuhartaus. Mu-
kana Raakel Pöyhtäri ja Aino-
Liisa Ilkko. 
Eläkeläisten kerho to 24.11. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkolta p. 040 
7510 064.
Eläkeläisten kerho to 24.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerho osallistuu senio-
rien laulupiiriin. Lisätietoja 
diakonissa Päivi Moilaselta 

p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 24.11. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa yhteislaulua, 
kahvihetki ja loppuhartaus. 
Mukana Raakel Pöyhtäri ja 
Päivi Moilanen. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Tervetuloa adventti-
ajan ehtoollishartauteen! Ke-
Mukana pastori Juha Tahko-
korpi ja diakoni Heli Mattila. 
Lisätietoja diakoni Heli Mat-
tila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 
23.11. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho to 24.11. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho to 17.11. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Eläkeläisten kerho ma 21.11. 
klo 12, Hintan seurakuntatalo. 
Porinapiiri ma 21.11. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 24.11. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

yLiKiiMinKi
Porinakerho ma 21.11. klo 
10, Banhustentalon kerho-
huone. 
Eläkeläistenkerho ti 22.11. 
klo 10, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Laulukerho to 24.11. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntata-
lo. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja muuta musiikkiin liittyvää 
toimintaa.

Leirit ja retket

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan ensilei-
ri 10.–11.12. Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Leiri on tar-
koitettu 1.–2-luokkalaisille 
ensimmäistä kertaa leireile-
ville. Etusijalla Tuiran seura-
kuntalaiset. Mukaan mahtuu 
20 lasta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilm. päättyy 24.11. 
Leirillä leikitään, lauletaan, 
askarrellaan, hiljennytään ja 
opetellaan leirielämää. Leirin 
hinta on 14 €. Ilmoittautumi-
set: www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmoittautumiset Lisä-
tietoja: Sanna Tervo p. 040 

 ”Jokaisella on jokin armolahja”

ARMOLAHJASEMINAARI
18.–20.11. Oulun Vanhassa pappilassa (Asemakatu 6) 

 OHJELMA

PERJANTAINA 18.11. 
Klo 18.00 Armolahjat seurakunnan rakentamisen 
  työvälineinä, Raimo Lappi
Klo 18.40 Tarjoiluväliaika
Klo 19.00 Erilaisia palvelulahjoja 1, Ulpu Lappi - 

palvelun, avustamisen, antamisen, vieraan 
varaisuuden ja esirukouksen lahjat      

Klo 20.00 Erilaisia palvelulahjoja 2, Raimo Lappi  
- paimenen, johtamisen, uskon ja voimallisten 
tekojen lahjat

Keskustelua illan aiheista
Iltavirsi

LAUANTAINA 19.11. 
Klo 12.00 Erilaisia puhelahjoja, Raimo Lappi
  - opettaminen, evankelioiminen, 

kehottaminen, kielilläpuhuminen  ja 
selittäminen                      

Klo 12.50 Profetoiminen ja sairaiden parantaminen, 
  keskustelua, Raimo Lappi                     
Klo 14.00 Kahvi
Klo 14.20 Armolahjojen oikeaa ja väärää käyttöä, 
  Ulpu Lappi
  Henkien erottamisen lahja, keskustelua, 
  Ulpu Lappi 
Klo 15.30 Oman armolahjan löytäminen 1 (alustus) 
  Raimo Lappi                      
  Oman armolahjan löytäminen 2, 
  Raimo Lappi, 
  - armolahjakartoitus, keskustelua ja rukousta 

ryhmissä 
Klo 17.30 Päivän päätössanat  

SUNNUNTAINA 20.11. 
Klo 10.00 Messu kirkossa           
Klo 16.00 Jeesuksen lähettiläät -tilaisuus 
  Keskustan seurakuntatalon alasalissa 
  (Huom. paikka!)
Mukana: Raimo Lappi, julistustyöntekijä; Ulpu Lappi,
teologian maisteri, (su) Jukka Nuutinen 

Järjestävänä tahona 
Pohjois-Pohjanmaan ev.-lut. Kansanlähetys

Yhteisvastuukeräyksen 2012 
starttipäivä 

perjantaina 2.12. Karjasillan kirkossa 

Tule kuulemaan ensi vuoden koti- ja ulkomaan 
keräyskohteista. Kirkon suurkeräys, Yhteisvastuu 2012 
torjuu ylivelkaantumista. Aloitamme kahvilla klo 8.30. 

Startti päättyy lounaaseen klo 12. Ilmoittautumiset 
ruokavalioineen 23.11. mennessä nina.niemela@evl.fi, 

p. 040 575 2711.

Sotaveteraanikuoron 

Joulu-
konsertti

su 27.11. klo 16 
Oulujoen kirkossa

Kuoroa johtaa Mihkel  
Koldits, urut Rauno  

Rännäli. Puheen pitää 
kirkkoherra Jouni 

Riipinen. Vapaa pääsy. 

Joulupaja 
torstaina 24.11. klo 18 Heinätorin seurakuntatalossa. 

Joulupajassa askarrellaan, lauletaan ja hiljennytään. 
Lisäksi pieni tarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumisia. 
Paja on osallistujille maksuton. Tiedustelut Mari 

Tuokkolalta ja Outi Metsiköltä.

Senioripysäkki – 
keskusteluryhmä 
yli 60-vuotiaille 

tiistaina 10.1.2012 klo 10 Karjasillan kirkon 
neuvotteluhuoneessa 

Ikääntyminen tuo elämään suuria muutoksia. Työ-
elämästä luopuminen, läheisten poismeno, sairas-
tuminen ja yksin jääminen saattavat tehdä olon yk-
sinäiseksi ja masentuneeksi. Senioripysäkki on vii-
kottain kokoontuva, maksuton, luottamuksellinen 
ja suljettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu ke-
vään aikana 15 kertaa. Ryhmässä on ohjaajan lisäksi 
5–10 henkilöä. Ryhmässä on mahdollista jakaa omia 
ajatuksia ja tunteita ja löytää niille uusia merkityk-
siä ja näkökulmia. Ryhmän tavoitteena on yksinäi-
syyden ja ahdistuksen lieveneminen ja se mahdol-
listaa myös uusien ystävyyssuhteiden solmimisen. Il-
moittautuminen ryhmään 9.12. mennessä diakonis-
sa, ryhmänohjaaja Asta Leinoselle, p. 040 5747 157.

Perhemessu ja Lyhtytapahtuma 
sunnuntaina 27.11. klo 12    
Pyhän Andreaan kirkkossa. 

Toimittaa Mirjami Dutton, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto, avustavat lapsikuoro, Päivi Rahja, 
Päivi Sutinen, Kati Naisniemi, Leena Aitta ja 
Mari Järvelä. Messun jälkeen Lyhtytapahtuma, 
jossa lounas ja kahvit (5 euroa aikuiset, 2,5 euroa 
lapset, alle 2-v. ilmaiseksi) Lisäksi ongintaa, 
askartelua ja joulumuskari. Tapahtuman 
järjestää Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä, 
MLL ja Karjasillan seurakunta.

Hartaushetkiä

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

lauantaina 19.11. 
klo 12–15. 

Puodista käytettyjä 
astioita, liinavaatteita, 

koruja, kirjoja, 
polkupyöriä sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös 

kahvia yms. 
Pajassa tehdään käsitöitä 

ja askarrellaan. 
Lahjoituksia otetaan 

vastaan, p. 044 316 1720.

7451 469 / sanna.tervo@evl.fi 
Matti Ketola p. 040 5747 069 
/ matti.ketola@evl.fi.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Joulumyyjäisten suunnitte-
lu to 17.11. klo 14–15, Elohuo-
ne. Lähetyssopen joulumyy-
jäiset pidetään to 8.12. klo 
12–17. Suunnittelemme tuo-
tevalikoimaa ja talkoita.  
Alfa-kurssi - tutki elämän 
tarkoitusta torstaisin klo 
18–20.30, Elohuone. Tut-
ki elämän tarkoitusta! Alfa-
kurssi on mahdollisuus tutus-
tua kristinuskoon mukavalla 
ja rennolla tavalla. Kurssi ko-
koontuu Elohuoneella, Isoka-
tu 11B, tuomiokirkon vieres-
sä. Tervetuloa!
Johanneksen evankeliumi 
tutuksi to 17.11. klo 18, Yli-
Iin seurakuntatalo. Valo, kirk-
koherra Jouni Riipinen. Illas-
sa alustus aiheesta ja mah-
dollisuus keskusteluun.
Armolahjaseminaari 18. 
–20.11., Vanha pappila. Ks. il-
moitus s. 17.
Rakkaus vai viha - naisten 
päivä Maikkulassa la 19.11. 
klo 11–16, Maikkulan kappe-
li. Ks. ilmoitus s. 18. 
Omaishoitajien ja läheisten 
kirkkopyhä su 20.11. klo 10–
14, Oulujoen pappila. Ks. il-
moitus s. 18. 
Kynttilätapahtuma su 20.11. 
klo 17–20. Vietämme itse-
murhan tehneiden muisto-
päivää. Lue juttu s. 15. 
Kaatuneitten omaiset ma 
21.11. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Kivi-ja tiffanylasikerho ti 
22.11. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellaritiloissa.
Fransupiiri ti 22.11. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.  
Oulun seudun papinpuo-
lisot kokoontuvat ti 22.11. 
klo 18 tutustumaan Oulun 
rauhanyhdistyksen tiloihin, 
osoite: Professorintie 7 (si-
säänkäynti pääoven kautta). 
Illan aikana myös rovasti Nii-
lo Rauhala jakaa kanssamme 
runojensa syntyä ja sanomaa. 

Kaikki papinpuolisot lämpi-
mästi tervetuloa.
Silmukka ke 23.11. klo 13, Van-
ha pappila. Iltapäivä, jolloin 
tehdään käsitöitä itselle tai hy-
vään tarkoitukseen, saa neuvo-
ja käsitöiden tekemiseen, jutel-
laan ja ollaan yhdessä.
Naiset kirkolla to 24.11. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappeli.
Ks. ilmoitus s. 18.
Sinkkuilta pe 25.11. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo, alasali. Karjasil-
lan seurakunnan kappalainen 
Satu Saarinen alustaa aihees-
ta "Tanssi Raamatussa ja kris-
tinuskon historiassa". Sink-
kuilta on aikuisten yksinelä-
jien kohtaamispaikka.
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enot Oulussa 17.–24.11.2011M

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

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

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.

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. (08) 316 1321
avoinna ma–pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Naisten päivä – Rakkaus vai viha?
lauantaina 19.11. klo 11–16 Maikkulan kappelissa.
Ohjelma: Aamurukous ja avaussanat
Mistä rakkaus alkaa, lastenpsykiatrian professori 
Hanna Ebeling, Oulun yliopisto
Kantaako rakkaus myrskyn keskellä, lastenkodin 
johtaja Rauni Klemettilä, Oulun kaupunki
• Klo 12.30–13.30 Lounas
Esitys: yo-lypsäjä, tarinankertoja Iita Ryty
Rakkauden vai vihan kieli, toimittaja, teologian yo 
Satu Kreivi-Palosaari
Suurin on rakkaus diakoni, lähetystyöntekijä Eeva 
Pouke
• Klo 15.10 Kahvitauko
• Klo 15.30 Viikkomessu
Puheenvuorojen yhteydessä mahdollisuus 
keskusteluun ja kysymyksiin. Tervetuloa 
viihtymään, virkistymään ja jakamaan ajatuksia!
Lounas ja täytekakkukahvit 8 euroa, alle 
12-vuotiaat maksutta. Varaa käteistä rahaa 
ruoka- ja kahvilippua varten. Lapset voivat 
omien vanhempiensa kanssa puuhailla lasten 
kerhohuoneissa, jonne ohjelma kuuluu kaiuttimien 
kautta.
Musiikista vastaa kanttori Riitta Piippo ja 
musiikkiryhmä. Juontaa pastori Erja Järvi.

Naiset kirkolla 
torstaina 24.11. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Tuu juttelemaan ja kuulemaan naistenjuttuja 
kahvikupposen äärellä.

Tapahtumia
naisille Kastetut:

Tuomiokirkko: Lenni Topias 
Hakanen, Ensio Armas Juha-
ni Lupari, Siiri Maria Polvela, 
Lotta Kristiina Ranta.
Karjasilta: Jonatan Oliver 
Mikael Ahola, Justus On-
ni Viljami Hattunen, Elina 
Aurora Järvelä, Jere Henrik 
Keränen, Nea Selina Kivi, Is-
la Lahja Sylvia Kärenlampi, 
Veera Elisabeth Mattila, Au-
gust Urho Sakari Mehtälä, 
Venla Siiri Aleksandra Mik-
kola, Vilhelmi Mikael Niku-
peteri, Kuura Juhana Puoli-
taival, Onni Johannes Rau-
tava, Aaro Eemil Uhlbäck.
Tuira: Daniel Matias Alek-
santeri Aitto-oja, Konsta 
Reijo Mikael Haaga, Nel-
la Aura Amalia Hämäläi-
nen, Jonne Matias Karvo-
nen, Nooa Onni Matias Kos-
kenranta, Helmi Hanna Ilo-
na Kropsu, Juulia Anna So-
fia Käyhkö, Kasperi Onni Eli-
as Mätäsaho, Anton Juhani 
Abraham Ollanketo, Alek-
sander August Matias Ol-
lila, Arne Kalevi Ollila, Eeli 
Oliver Rahko.
Oulujoki: Eeli Valtteri Ervas-
ti, Hilla Sofia Haataja, Niko 
Eerik Samuel Heikkinen, El-
mo Olavi Härkönen, Lilja 
Anna Sofia Karjalainen, Au-
kusti Jaakko Benjamin Nie-
melä, Unna Eliina Niemi-
nen, Jiri Miro Matias Pietilä, 

Elämän polku
Miikkael Henrik Pähtilä, Lii-
na Maria Vanamo Simoska.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Juha-Matti 
Virranmäki ja Mirva Eerika 
Kallio.
Karjasilta: Mikko Tapani 
Härkönen ja Paula Marjatta 
Eteläaho.
Tuira: Jaakko Petteri Aalto-
nen ja Eija Hannele Kairala.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Elsa Kaarina 
Leinonen 76, Irja Annikki Si-
pilä s. Pyhkö 85.
Karjasilta: Armas Aape-
li Honkanen 94, Ossi Ilma-
ri Kalliokoski 75, Jenni Lil-
ja Kangas s. Räisänen 90, 
Martti Kalervo Kastari 89, 
Pentti Kalervo Koski 83, 
Kirsti Inkeri Raappana s. 
Haikonen 85, Saimi Esteri 
Veijola s. Räisänen 87.
Tuira: Jarmo Kalevi Korva-
la 47, Reijo Juhani Mäenpää 
73, Linnea Eliina Vuollet 85.
Oulujoki: Helvi Maria Jaa-
ra s. Siurua 86, Toini Selii-
na Kelahaara s. Mikkonen 
91, Ari Veli Ensio Keskimäi-
nen 51, Pauli Kynkäänniemi 
82, Peetu Paulus Taneli Ter-
vonen 12, Pauli Henrikki Ve-
sa 79.

Sofia Magdalena -yhtyeen 
20-vuotisjuhlakonsertti 
sunnuntaina 20.11. klo 15, Oulun tuomiokirkossa. 
Yhtyettä johtaa Raimo Paaso. Sofia Magdalena 
-yhtyeen ohjelmistossa on alusta alkaen 
ollut erityinen sijansa 1600–1700-lukujen 
kirkkomusiikilla. Juhlakonsertin teoksena on J.S. 
Bachin motetti Jesu meine Freude. Konsertissa 
kuullaan myös helmiä yhtyeen äänitteiltä 
Aurinkomme ylösnousi sekä Omenankukat, joista 
edellinen sisältää eri herätysliikkeiden hengellisiä 
sävelmiä uudelleen sovitettuina ja jälkimmäinen 
Oskar Merikannon rakastettuja yksinlauluja 
kuorosovituksina. Vapaa pääsy. Ohjelman hinta on 
10 euroa.

Minä tahdon laulaa ja riemuita - 
kokoperheen lauluiloittelu 
sunnuntaina 20.11. klo 10–13, Kastellin kirkossa. 
Tilaisuus alkaa perhemessulla klo 10, noin klo 11 
on mahdollisuus ruokailuun, hinta 5 euroa tai 
kunkin itse katsoma sopiva summa. Kello 12 alkaa 
kokoperheen laulukonsertti, jossa seikkailemme 
yhdessä Jukka Salmisen, Amani-aasin ja hänen 
eläinystäviensä kanssa.

Jukka Salmisen tarinakonsertti aikuisille 
sunnuntaina 20.11. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Läsnäolon lauluja kaipauksesta, kivusta ja 
kohtaamisesta. 

Musiikkia
kirkoissa
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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.

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

19
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www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki
Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi to 17.11. ei erikseen si-
sarusryhmää, vaan pidämme 
srk-talolla kekkerit perhe-
kerhoaikaan. Tervetuloa sin-
ne! Myös ke 23.11 ei erikseen 
kerhoa, vaan kokoonnumme 
pikkukirkkoon klo 10.
Perhekerho to 17.11. klo 10 
srk-talolla kekkerien mer-
keissä.
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9–12 kerhohuoneella, 
3–6-vuotiaille. Maksuton, 
mutta paikka on varattava 
etukäteen joka kerralle (ma-
to) Silja p. 043 2111 916. 
Friday Club pe 18.11. klo 
17.30–19.30 0–4.-luokkalai-
sille. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.11. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kanttori-
na Juha Pöykkö. 
Naisten askarteluilta ma 
21.11. klo 18 srk-talol-
la. Mahdollisuus 
tehdä kahden-
laisia enke-
leitä pientä 
maksua vas-
taan. Ilmoit-
taudu Mar-
jolle mahdol-
lisimman pi-
an p. 045 6381 
973. Marjolla näh-
tävillä myös mallit en-
keleistä.
Metsähanhet kokoontuvat ti 
22.11. klo 15 srk-talolla. 
Pikkukirkko ke 23.11. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten ja 
aikuistenkin yhteinen pie-
ni kirkkohetki, kurkistus ad-
venttiin.

Kuoroharjoitukset ke 23.11. 
klo 18.30 srk-talolla. Tule mu-
kaan laulamaan!
Perkerho to 24.11 klo 10, mu-
kana Satunallet-tuotteiden 
esittelijä.
Seurakuntailta to 24.11 klo 
18. Vietämme nimikkolähet-
ti Soilin tulojuhlaa, Jaakko 
Tuisku, kuoro. Tarjolla iltapa-
laa lähetyksen hyväksi.
Koulun adventtikirkko pe 
25.11 klo 9.15 kirkossa.
Syysleiri ”numero kaksi” 
25.–27.11. Siikajoen vanhas-
sa pappilassa. Hyvä sisäma-
joitus. Leiri alkaa perjantai-
na klo 20 ja päättyy su klo 
13 ruokailuun. Kaikenlais-
ta actionia, musiikkia, haus-
kaa, pelejä, raamiksia, hyvää 
ruokaa... Mukaan makuupus-
si, lakana, tyynyliina, sauna-
kamppeet, Raamattu, jos on. 
Hinta 10 €. Ilmoittautumi-

nen ma 22.11 mennes-
sä Sinikka Härkösel-

le sinikka.harko-
nen@lumijoki.fi 
tai p. 044 5037 
080.
Jouluseimi-
näyttely kir-
jastolla mar-

raskuun ajan, 
eläkeliiton jär-

jestämä.
Ry:n toimintaa: Pe 18.11. 

klo 19 raamattuluokka 5.–6. 
lk E&A Viinikalla ja 7.–8.-lk 
Lääköllä. Su 20.11. suviseuro-
jen päätösseurat Oulunsalon 
ry:llä. Ma 21.11. klo 10 puu-
rokerho Eskolalla. Päiväker-
ho ry:llä ma, ke klo 17–18,30 
ja ti, to klo 18.30–19.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma, ke, pe
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
(08) 387 172
Srk-talo 
(08) 387 395
Kerhohuone
(08) 387 512
043 2111 916
vs. Kirkkoherra
044 3506 041
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa 
045 6381 973

Kirkkokuoro to 17.11. klo 
18.30.
Eläkeliitto ti 22.11 klo 11 jou-
luruokailulla Ailastossa.
Kaverikerho to 24.11. klo 10 
srk-salissa ja kerhohuonees-
sa.
Kirkkokuoro to 24.11. klo 
18.30.

Seurakuntailta 
to 24.11 klo 18. 

Vietämme nimikko-
lähetti Soilin tulojuh-

laa, Jaakko Tuisku, 
kuoro. Tarjolla 

iltapalaa lähetyksen 
hyväksi.

Ei 
päiväpiiriä 

Saarenkartanossa 
ke 23.11 

(Veteraanien pikku-
joulupäivä).

Kirkkovaltuuston 
kokous ti 22.11. 
klo 18.30 srk-salissa.
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Lahjan voi antaa myös 
tuntemattomalle
Joulun alla lähimmäistä 
voi muistaa paitsi teoin, 
myös paketoimalla 
lahjan lapselle, jota ei 
tunne. Seurakuntien 
diakoniatyössä 
vähävaraisille perheille 
annetaan ostokortteja 
kauppoihin ja jaetaan 
ruokaisia joulukasseja.

Limingan seurakunnan dia-
koniatyö pyrki tavoitta-
maan edellisissä Rauhan 
Tervehdyksissä apua tarvit-

sevia liminkalaisia. Heitä roh-
kaistiin kysymään mahdollisuut-
ta jouluavustukseen. 

– Laitoimme ilmoituksen 
sen takia, että minä ja Marika 
Kamps olemme molemmat uu-
sia diakonissoja seurakunnassa, 
emmekä välttämättä tunne kaik-
kia avun tarpeessa olevia, kertoo 
Heini Karhumaa.

Ilmoitus poiki kyselyjä, ja 

kunnan sosiaalityön kanssa pi-
dettävässä palaverissa katsotaan, 
että mahdollisimman moni saa 
apua joko kunnalta tai seura-
kunnalta. Karhumaa kertoo, että 
myös Mannerheimin lastensuo-
jeluliitto, Punainen risti ja lio-
nit antavat lahjakortteja. Joulu ei 
kuitenkaan ole ainoa aika, jolloin 
apua voi pyytää.

– Seurakunnan diakoniatyön-
tekijöiltä apua voi hakea milloin 
vain. Pyrimme auttamaan sil-
loin, kun tarve on suurin. 

Puttaalla kerätään 
paketteja puun alle
Haukiputaan seurakunnassa on 
jaettu jo vuosia paikallisten yri-
tysten sponsoroimia jouluruoka-
kasseja vähävaraisille perheille. 
Tänä vuonna myös muut puttaa-
laiset on haastettu paketoimaan 
jouluiloa vähävaraisten perhei-
den lapsille. 

– Kohtaamme työssämme 
usein vanhempia, jotka stressaa-
vat siitä, ettei heillä ole varaa os-
taa ollenkaan lahjoja. Usein he 

koettavat nipistää lahjoja var-
ten vaikka ruokakuluista, kertoo 
diakonissa Laila Rantakokko.

Lahjoja voi tuoda 1. joulukuu-
ta kello 19 pidettävässä joulukon-
sertissa auttamisen joulupuun al-
le tai seuraavana päivänä seura-
kuntakeskukseen. Lahjapaperiin 
kääritään uusia tavaroita, ja nii-
den mukaan olisi hyvä liittää tie-
toa sisällöstä, ja siitä minkä ikäi-
selle lapselle se sopii. 

Oulussa haastettiin 
käsityön ystävät
Oulun kaupunki ja evankelislu-
terilaiset seurakunnat puolestaan 
haastavat kaikki oululaiset mu-
kaan Lahja Oulun vähävaraisten 
lapsille -joululahjakeräykseen. 
Keräys ottaa vastaan puhtaita, 
ehjiä, joulupaperiin paketoituja 
leluja ja pelejä lapsille ja nuoril-
le. Paketissa tulee olla maininta, 
minkä ikäiselle tytölle tai pojalle 
lahja soveltuu.

Käsityön ystävät haastetaan 
neulomaan lapsille ja nuorille 
lämpöisiä villasukkia ja lapasia. 

Niitä ei tarvitse paketoida.
Lahjoja ja neulomuksia otetaan 

vastaan Oulussa Keskustan seura-
kuntakodilla, osoitteessa Isokatu 
17 arkisin 5.–16. joulukuuta kello 
14–17 välillä. Itsenäisyyspäivänä 
ei ole lahjapäivystystä.

Joululahjat jaetaan vähävarai-

sille lapsiperheille samaisesta Kes-
kustan seurakuntakodista 19.–21. 
joulukuuta kello 12–15 sekä Poh-
jankartanon vähävaraisten joulu-
tapahtumassa jouluaattona kello 
10–13.

ELSI SALOVAARA
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Naisten ilta 
lauantaina 26.11. Luurin-
mutkassa. Lähtö klo 15 
keskustan srk-talolta, pa-
luu klo 22. Hinta 10 € / sis. 
kuljetuksen, ohjelman ja 
ruuan. Ilmoittautumiset 
viimeistään 18.11. Saijalle 
p. 040 7790 375. Mukaan 
mahtuu 50 ensiksi ilmoit-
tautunutta. Etusija kem-
peleläisillä.

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.11.2011S

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 17.11. klo 13 Martinnie-
men srk-kodilla, mukana Ar-
to Nevala. 
Seurakuntakerho to 17.11. 
klo 13 srk-keskuksessa, mu-
kana Eeva Mertaniemi.  
Ripari-illat rippikoululaisille 
17.11. ja to 24.11. klo 17 Wirk-
kulassa. Ilta koostuu ohjatus-
ta osasta, ja sen jälkeen on 
mahdollisuus pelailla ja olla 
vapaasti yhdessä. Rippikoulu-
korttiin voi hakea merkinnän 
enintään 2 ripari-illasta.
Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15, Kirkkotie 10 C. To 17.11. 
lounaaksi lammas-kaalikeit-
toa 4 € / annos. Lähetystyön 
laadukkaita käsitöitä ja hillo-
ja myytävänä Puttaan Tuvas-
sa aukioloaikoina.
Rukouspiiri to 17.11. ja to 
24.11. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Diakonia-lähetyspiiri ma 
21.11. klo 14.30 Kellon srk-
kodilla. 
Urkuvartti ke 23.11. klo 12.15 
srk-keskuksen isossa salissa. 
Sari Meriläinen ja Niina Yli-
kulju. Vapaa pääsy.
Raamattupiiri ke 23.11. ja 
30.11. klo 18 Puttaan Tuvalla.
Kirjallisuuspiiri to 24.11. klo 
18 Puttaan Tuvalla. Kirjana 
Hamasin poika.
Adventtimyyjäiset la 26.11. 
klo 10–12 Kellon srk-kodilla. 
Myytävänä lanttu- ja pork-
kanalaatikoita, leivonnaisia, 
riisipuuroa ja soppaa omiin 
astioihin, käsitöitä, arpo-
ja ym. Kahviossa voit pientä 

maksua vastaan syödä puu-
roannoksen tai juoda pul-
lakahvit. Järjestäjinä Kellon 
diakonia- ja lähetyspiiri se-
kä Haukiputaan kehitysvam-
maisten tukiyhdistys.
Rovastikunnallinen Ranta-
pohjan alueen kuurojen lei-
ripäivä su 27.11. Haukiputaal-
la. Lisätiedot ja ilm. Heli Puu-
perälle p. 040 5898 362. 
Vapaaehtoisten ilta ti 29.11. 
klo 17.30 Wirkkulasssa. Vie-
raana fysioterapeutti Anne 
Haapala. Ilm. 25.11. mennes-
sä p. 045 1393 993. 
Haukiputaalaisten kuorojen 
yhteinen joulukonsertti to 
1.12. klo 19 srk-keskuksessa. 

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Versot su 20.11. klo 9 ja klo 
15.30 kirkossa.
Yhteys – Että jaksaisin su 
20.11. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Lähestym-
me kirkkovuoden loppua. 
Katsomme Ilmestyskirjan sa-
nomaa tälle päivälle. Vesa 
Äärelä. 
Nuttukerho ma klo 18 kir-
konkylän srk-talolla. 
Perhekerhot klo 9.30–11 ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/lap-
si_perhe.htm. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 23.11. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Ter-
veellinen arkiruoka, Pasi Jar-
va. Päiväpiiriläisten seura-
kuntavierailu Tyrnävälle ti 
29.11. Lähtö Kokkokankaan 
srk-keskuksesta klo 11. Tied. 
ja ilmoitt. 24.11. mennessä 
Sirkku Määttä p. 040 
7790 368. 
Seurakuntapii-
ri to 24.11. klo 
12 Kirkonky-
län srk-ko-
din salis-
sa. Laulam-
me toivevir-
siä kanttorin 
johdolla. 
Kirkkokuoro ke 
23.11. klo 18 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Raamattuluentosarja Usko 
ja arki torstaisin klo 18.30–20 
Kirkonkylän srk-kodissa. Kes-
kusteluja Jaakobin kirjeestä. 
17.11. Kielenkantimet kuriin  

3:1–4:10, Vesa Äärelä. 24.11. 
Vannomatta paras 4:11–5:20, 
Pekka Rehumäki.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskusteluryhmä 

ke 23.11. klo 18 Kok-
kokankaan srk-

keskuksessa.
Oma Hetki- 
omaishoi-
tajien kes-
kusteluryh-
mä to 24.11. 
klo 12.30–

14 Kokkokan-
kaan srk-kes-

kuksessa. Tarvit-
taessa kuljetus Kir-

konkylän srk-kodilta klo 12.15.
Oulun konservatorion Kem-
peleen sivupisteen oppilas-
konsertti to 24.11. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.

Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16–16.45 Kirkonkylän srk-ko-
dissa ja pe klo 15–16 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/nuo-
risot_kerhot.htm. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Nuorten 
adventtileiri Luurinmutkassa 
2.–4.12. Hinta 20 €. Ilmoittau-
tumiset 25.11. mennessä Ar-
tolle, p. 040 7790 745.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 

Liput 10 € tuntia ennen 
ovelta. Tuotto vähävaraisille 
haukiputaalaisille.
Antaisitko jouluiloa hauki-
putaalaiselle lapselle? Vähä-
varaisten auttamiseksi toteu-
tettavan joulukonsertin yhte-
ydessä to 1.12. klo 19 srk-kes-
kuksessa on Auttamisen Jou-
lupuu, jonka alle voit tuo-
da joululahjasi vähävaraisen 
perheen lapselle. Lahjat toi-
mitetaan joulun läheisyydes-
sä sosiaalitoimen, seurakun-
nan ja neuvolatyön apua tar-
vitseville asiakasperheille. Lii-
tä lahjapaketin päälle tietoa 
paketin sisällöstä ja lahjan 
saajan suositusikä. Lahjatava-

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 18.11 klo 
18 4.–5.-lk: Lampela, Kuovi-
kuja 2. 6.–8.-lk: Tolonen S, 
Kurikkatie 11. Nuorten jär-
jestämä iltapala pe 18.11. klo 
19 ry:llä. Oulunseudun nuor-
ten ilta pe 18.11. klo 19 Ou-
lunsalon ry. Pyhäk: su 20.11 
klo 12 Kokkokangas: Virran-
kari, Taikakuja 3. Keskusta-
Ollila: Saukkonen, Hiekkatie 
10. Santamäki: Käkelä, Niitty-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

roiden tulisi olla uusia. Lahja-
si joulupuun alle voit tuoda 
myös pe 2.12. klo 10–14 srk-
keskukseen. Lisätietoja dia-
konissa Laila Rantakokko p. 
040 8668 319, laila.rantakok-
ko@evl.fi. Lue juttu s. 19.
Porkkana- ja lanttulaatikoi-
den ennakkotilaukset He-
lena Ylimaulalle p. 040 5014 
764 ke 7.12. mennessä. Laa-
tikot myydään lähetystyön 
joulumyyjäisissä la 10.12 klo 
10-14 Puttaan Tuvalla.
Retki Haaparantaan to 8.12. 
Maksu n. 15 € riippuen läh-
tijämäärästä, peritään au-
tossa. Hinta sis. matkat. Läh-
tö klo 8 kirkon parkkipaikal-
ta, paluu iltapäivällä. Ilm. pe 
2.12. mennessä Marjatta Ka-
mulalle p. 040 8184 838 tai 
Heli Puuperälle p. 040 5898 
362. Järjestäjinä Haukipu-
taan Yhdessä Yhdistys ry ja 
Haukiputaan seurakunta.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: raamat-
tuluokka pe 18.11. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulut su 20.11. 
klo 12 R. Paasolla, Konttilal-
la, Korhosella ja L. Päkkilällä, 
seurat su 20.11. klo 17 ry:llä, 
eläkepiiri ti 22.11. klo 13 srk-
keskuksessa. Kello: ompe-

luseurat pe 18.11. klo 18.30 
ry:llä, pyhäkoulu su 20.11. 
klo 12 Pohjolalla ja Saarel-
la, päiväkerho ma 21.11. klo 
17.30 ry:llä. Jokikylä: pienten 
raamattuluokka pe 18.11. klo 
17.30 ry:llä, ompeluseurat pe 
18.11. klo 18.30 Jenni ja Pau-
li Leppänen, Onkamontie 157 
sekä Marja ja Harri Heikkala, 
Greuksentie 51, isojen raa-
mattuluokka la 19.11 klo 18 
Vengasaholla, pyhäkoulut Su 
20.11 klo 12 Asema e Aki Sa-
rajärvi, Asema p Hannu Pärk-
kä, Keskikylä Juha Hartikka, 
Vänttilänperä Pauli Leppä-
nen, Taipaleenkylä Pauli Saa-
rijärvi, kodinilta su 20.11. klo 
16 ry:llä, päiväkerhot ti 22.11. 
ja ke 23.11. klo 17.30 ry:llä, 
miestenilta to 24.11.
Kastettu: Eemil Viljami Löp-
pönen, Aaro Juhana Tissari, 
Vilho Veikko Juhani Loukko-
la, Neea Iida Emilia Finnberg, 
Jenniina Sofia Saarijärvi, Ot-
to Eelis Holappa. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Mikko Heikki Sakari Kauppi 
ja Tanja Katariina Lampila. 
Kuolleet: Aili Iida Elisabet Alt 
93, Edit Sofia Kaarivaara 88, 
Jarmo Kalevi Korvala 47.

Joulujazz-
konsertti - Mariah 
Hortans ja Mathias 

Sandberg Duo ti 29.11. 
klo 18 Pyhän Kolminai-

suuden kirkossa. 
Ohjelma 5 € oman 
srk:n diakoniatyön 
joulukeräykseen.

Perheen päivä kaikenikäisille 
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27.11. alkaen klo 10 
sanajumalanpalveluksella kirkossa, jonka jälkeen ruokai-
lu srk-keskuksessa. Ruokailun jälkeen yhteistä ohjelmaa 
ja klo 12.15 yhteislaulutuokio Hannu Niemelän johdolla. 
Ruokailuun ilm. ma 21.11. mennessä Outi Palokangas p. 
040 5471 472, outi.palokangas@evl.fi. 

Lahjoiksi ja itselle
Sukkia, lapasia, tossuja, kynsikkäitä, myssyjä, patalap-
puja, tilkkutöitä, pyyhkeitä, saunavirsiä, hilloja, mehu-
ja jne. myytävänä Puttaan Tuvalla (Kirkkotie 10 C) auki-
oloaikoina to ja pe klo 12–15. Käsityöt on tehty laaduk-
kaista materiaaleista. Mehut ja hillot puhtaista paikalli-
sista marjoista.
Tuotteita voi kysellä muulloinkin lähetystoimistosta p. 
040 5014 764. Lähetystyön joulumyyjäiset la 10.12. Pork-
kana- ja lanttulaatikot tilattava ennakkoon 7.12. men-
nessä p. 040 5014 764 tai helena.ylimaula@evl.fi.

 Kokemuksia Nepalin koulumaailmasta: 
opiskelijat Susanna Haapajoki ja  

  Marika Inkeroinen 
 KUAn myyntipöytä ja arvontaa 
 Iltapala: Makuja Nepalista 

(vapaaehtoinen maksu)  

NAMASTE! 
I l ta  K i r kon U l komaanavun  

Nepa l in -työn hyväk s i   
ma 21.11. klo 18  

Kokkokankaan srk-keskuksessa 

rannantie 142. Paituri: Hint-
sala O, Hietaniementie 13. 
Seurat su 20.11 klo 16 ry:llä. 
Jouluinen sisarilta ke 23.11 
klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.11. klo 19 
Pikkaralantie 3. Seurat su 
20.11. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Ciara Lumi Tuulia 
Tauriainen.
Vihitty: Jani Petteri Raappa-
na ja Hanna Maaria Koskivir-
ta. Kaarlo Tuomas Ala ja Jen-
ni Tuulikki Ohenoja.

Jouluinen ilta 
pariskunnille 
10.12. Luurinmutkassa. 
Lähtö klo 15 Kempeleestä 
linja-autolla, paluu n. klo 
22. Hinta 15 € / pariskunta. Il-
moitt. 2.12. mennessä Saijal-
le p. 040 7790 375. Mukaan 
mahtuu 25 ensiksi ilmoittau-
tunutta pariskuntaa.
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www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 20.11. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
saarnaa Esko-Veikko Helone-
va, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Erityisjumalanpalvelus (uu-
sien messulaulujen kirkkoil-
ta) su 20.11. klo 18 Jäälin kap-
pelissa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, kanttorinaEeva Ho-
lappa, Jouni Kokkoniemi, ki-
tara ja laulu.
Pyhäkoulu su 20.11. 
klo 12 Kirkkopirtin 
päiväkerhotila.
Juttunurk-
ka ma 21.11. 
klo 10–13 Jää-
lin kappelilla. 
Kaikenikäisten 
kohtauspaikka.
Työttömien ja 
pienituloisten elä-
keläisten ruokailu ma 
21.11. klo 11–12 Jäälin kappe-
lilla. Aterian hinta 3 €.
Diakonian- ja lähetystyön 
vapaaehtoisten adventtijuh-
la pe 9.12. klo 17.30–20 Hau-
kiputaan Isoniemellä. Yhteis-

kuljetus, ilm. 1.12. mennessä 
Jaana p. 040 5793 248. Pieni 
paketti mukaan n. 2 €.
Omaishoitajien ja heidän lä-
heisten joulujuhla ti 13.12 
klo 13–15 Johteenhovissa Ou-
lun Hietasaaressa. Puuroate-
ria maksaa 10 € / per henki-
lö, yhteiskuljetus Kiimingis-
tä. Ilm. 9.12. mennessä Jaana 
Kontio p. 040 5793 248. Järj. 
Oulun seudun omaishoitajat 

ja läheiset ry. 
Naisten kasvu-

ryhmä to 17.11. 
klo 14–15.30 
Montin-salissa.
Naisten sau-
nailta to 
24.11. klo 18–
20 Suvelassa.

Raamattupii-
ri to 17.11. klo 10 

Lähimmäisen tuvalla 
Vanhalla koululla.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 

Lähetysvintti ma 21.11. klo 
12–14 yhdessäoloa käsitöi-
den, kahvittelun ja juttelun 
merkeissä.
Omaishoitajien ryh-
mä kokoontuu ma 
21.11. klo 13–
14.30 seurakun-
tatalolla. Mu-
kana vierai-
ta Oulun seu-
dun omaishoi-
tajat ja läheiset 
ry:stä.
Raamattu-ja ru-
kouspiiri ti 22.11. klo 
18.30 Haverisilla, Linnukka-
tie 20.
Seurakuntakerho ke 23.11. 
klo 12–13.30  srk-talolla. As-
kartelua joulun odotukseen.
Hyvänmielen päiväkahvit 

mielenterveyskuntoutujille  
ti 29.11. klo 12–13.30 pappi-
lan pihapiirin vintillä. 
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 

23.11. klo 17–18 ja 
Kirkkolaulajat klo 

18.30–21.30 srk-
talolla.
Perhekerhot: 
Kirkonkyläl-
lä ti 22.11. klo 
9.30–11. Yh-
dessäoloa.  Tu-

poksessa ke 
23.11. klo 9.30–11 

Vanamossa. Lyhtyas-
kartelua.
Pyhäkoulut: Leikkipuistopy-
häkoulu ma 21.11. klo 10 Tu-
poksen Riipinpuistossa, Sor-
tavalantie. Sateella tai pakka-
sella (yli -12ºc) tilaisuus peru-

taan.
Perhemuskari ke 23.11. klo 
18 Koti-Pietilässä ja ke 30.11. 
klo 18 Vanamon kerhohuo-
neessa. Leikkilauluja ja Raa-
matunkertomus. Ari Natunen 
laulattaa. 
Nuorisotyö: Nuortenilta  to 
17.11. klo 18  NuorisoNurkas-
sa ja to 24.11. Vanamossa klo 
18.  Nuorten lähetysvintti ke 
23.11. klo 17 Lähetysvintil-
lä. K-16-ilta pe 25.11. klo 18-
22  Nurkassa. Vapaamuotoi-
nen illanvietto iltapalan ja il-
tahartauden kera tosi-isoille 
ja muille peruskoulunsa päät-
täneille.
Tulossa: Nuorten joululei-
ri Törmälässä 9.–11.12. Oh-
jelmassa lahjojen valmistus-
ta, hämärässä hiippailua ym. 
tonttuilua joulun sanomaa 
unohtamatta! Hinta 10 €. Il-
moittautumiset Kirsille 1.12. 
mennessä! 
Partio: 14.–17.11. Make neu-
vottelupäivillä.  Pe 18.11. Päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17.  Huivikankaat ja mer-
kit myynnissä, hinta 6 €. 23.11. 
päivystys partiotoimistos-
sa klo 15–17. Huivikankaat ja 
merkit myynnissä, hinta 6 €. 
23.11. Mafeking 3. Kotikolol-
la klo 18–20.  Partioasu.  24.–
25.11. Markku Korhonen kou-
lutuksessa. Lippukunnan hal-
litus Kotikololla klo 18–20. 
26.11. Wanhan ajan joulussa 
seurakuntatalon pihapiiris-
sä partiolaisilla nuotio. Limin-
gan seurakunta / Partiotyö / 
markku.korhonen@evl.fi   p. 

Hyvänmielen 
päiväkahvit 

mielenterveys-
kuntoutujille  

ti 29.11. klo 12–13.30 
pappilan pihapiirin 

vintillä. 

Kastetut: 
Salla Valpuri Holappa,
Heini Alisa Heikkilä,
Lauri Elias Oskari Suomenrinne.

Yhteisvastuustartti 
ke 30.11. klo 11–15 Pudasjärvellä 

Päivän aikana tutustutaan vuoden 2012 
avustuskohteisiin. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen ruokavalioineen 
pe 18.11. mennessä Seijalle p. 040 5793 247. 

Tulehan mukaan!

044 7521 223. Partiotoimis-
to Limingan pappilan pihassa 
olevassa entisessä navetassa, 
yläkerrassa.
Rauhanyhdistys: raamattu-
luokka (5.–6.) pe 18.11 klo 
18.30 kodeissa. Myyjäiset la 
19.11 klo 11.00 ry:llä ja raa-
mattuluokka (7.–8.) klo 18.30 

ry:llä. Seurat su 20.11. klo 14 
Niittypirtin palvelutalolla ja 
klo 17 sekä 18.30 seurat ry:llä. 
varttuneidenkerho to 24.11 
klo 12 ry:llä.
Kastettu: Ilari Johannes No-
ponen, Viljami Juha Kalervo 
Ojala, Aaro Kalevi Puhakka, 
Riku Lauri Oskari Seppänen.

Esikkoryhmä 
ti 22.11. 

klo 10–12 
Jäälin 

kappelilla.

tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä ti 22.11. klo 10–
12 Jäälin kappelilla. Ryhmä 
ensimmäisen lapsen saaneil-
le vanhemmille kahvikuppo-
sen äärellä.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin ma–ke 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
Lähetyspiiri ti 22.11. klo 
12.30 Montin-salissa.
Nuorisotyö: Nuorten ilta 
”Maailman kaikissa kylissä” 
to 17.11. klo 18–20 Jäälin kap-
pelin nuortentila. Musaryh-
mä (kitaransoiton alkeita) to 
17.11. klo 16.30–18 Jäälin kap-
pelin nuortentila. Musaryh-
mä ke 23.11. klo 18–20 Jää-
lin kappelin nuortentila. Yö-
kahvila pe 18.11. klo 18.30–22 
Jäälin kappelin nuortentila.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
20.11. klo 17 rauhanyhdis-
tys, Juhani Kinnunen ja Ta-
pio Kukko.

Koko perheen 
mukulamessu ja lettukestit 
Sunnuntaina 20.11. klo 15 Tupoksen Vanamossa

Mukana Varpuset-yhtye 
Messun jälkeen tarjolla lettuja, mehua ja kahvia.

Tervetuloa!
järj. Limingan seurakunta

  Nuorten     joululeiri
      16.–18.12. Suvelassa

Ilmoittautumiset 9.12. mennessä
Sepille 040 743 1903.

(Ilmoita nimi, osoite, allergiat, oma ja 
huoltajan puhelinnumero).

Saat kirjeen ennen leiriä, jossa 
tarkemmin tietoa leiristä.
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eurakunnissa tapahtuu 17.–24.11.2011S
Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Pyhäkoulut Repussa ja Sa-
lonpäässä su 20.11. klo 12.
Herännäisseurat su 20.11. klo 
18.30 Maarit ja Ekku Leske-
lällä, Metsokuja 3 Oulunsalo.
Hartaus ke 23.11. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Seurakuntakerho to 24.11. 
klo 11 seurakuntatalolla, ker-
hon vetäjänä seurakunnan 
vapaaehtoinen Jorma Uusi-
Illikainen.
Hartaus to 24.11. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
Hartaus to 24.11. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Min-
na Salmi.
Perhekerhot keskiviikoisin  
Repussa ja Salonpään ry:llä 
klo 9.30–11, sekä uusi perhe-
kerho  Repussa maanantaisin 
klo 12.30–14. 

Tervetuloa Kyläkamarille! 
ma ja ke klo 11–14

Pappilantie 28

kylä; ry  Karhuoja; Antti Kan-
niainen klo 16 suviseurojen 
päätösseurat ja julkaisutilai-
suus ry, Olavi Voittonen.
Salonpää ry:  Suviseurojen 
päätösseurat su 20.11. klo 16 
kirkonkylän ry:llä. La 26.11. 
aikuisten ilta klo 18.30.
Kastettu: Stella Enni Esteri 
Niva, Aamos Elliot  Koskelo.
Kuollut:  Veikko Juhani Pu-
rola 57.

Parkkikerho perhepäivähoi-
don väelle keskiviikkoisin 
Vattukujalla klo 9–10.30.
Musiikkiryhmät: musiikki-
kerho ke klo 15–16 Repussa, 
lapsikuoro ke 17–18 srk-talol-
la, Uusi Ääni to klo 18–20 srk-
talolla ja nuorten kuoro pe 
klo 19–20.30 srk-talolla. 
Kirkonkylän ry: Oulun seu-
dun nuortenilta pe 18.11. klo 
19 ry, ”Uskovaisen kodin mer-
kitys” Su 20.11. klo 12 raa-
mattuluokka I, ry raamattu-
luokka II, Kylänpuoli ja Keski-

Lähetysilta to 17.11. klo 19 
Pirkko ja Esko Könöllä, Päi-
värinteentie 120, Jouni Heik-
kinen. 
Iltahartaus to 17.11. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Rukouspiiri ke 23.11. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
24.11. klo 13 Päiväkeskuk-
sessa.
Hartaus to 24.11. klo 14 Vi-
re kodissa.
Lähetyslounas su 27.11. klo 
13–14.30 seurakuntatalos-
sa, hinta 10 € / aikuinen, 5 € 
/ lapsi 4–15-v.  Otamme vas-
taan tuotelahjoituksia arpa-
pöytää varten. Voit tuoda 
lahjasi seurakuntatalolle tai 

kirkkoherranvirastoon. Tie-
dustelut lähetyssihteeri Anja 
Hämäläinen p. 040 5629 131. 
Kuorot: Ke 23.11. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Päivä-
rinteen srk-salissa 
sekä joka toi-
nen torstai 
klo 10–12 
Laitasaa-
ren ruko-
ushuo-
neella 
(parilliset 
viikot). Kyl-
mälänkylän 
kappelin per-

hekerho ke 23.11. klo 15–17. 
Kylän äidit pitävät kerhoa it-
se, yhteyshenkilö Satu Kuk-
kohovi p. 050 5467 278. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 18.11. klo 15–
17. Yökahvila Valopilikku la 

19.11. klo 19–24 Nuok-
karilla. Isoskoulu-

tus ti 22.11. klo 
18–19.30 seura-
kuntatalossa. 
Laitasaaren 
rukoushuone: 
Aamurukous 
maanantaisin 

klo 6.30. Perhe-
kerho to 17.11. klo 

10–12.
Muhoksen rauhanyh-

distys: To 17.11. klo 19 om-
peluseurat kodeissa: Savela, 
Pikkumatinkuja ja Pitkänen, 
Pyhänsivuntie 655. La 19.11. 
klo 19 raamattuluokka 4.–6.-
lk Timo ja Ritva Pekkarisel-
la. Klo 19 raamattuluokka-il-
takylä Harri ja Teija Hyväril-
lä. Su 20.11. klo 12 pyhäkou-
lut: Anttila M. Karppinen, 
Pälli A. Pitkänen, kirkonky-
lä Heikkilä, Korivaara Kyllö-
nen, Suokylä Tiirola. Klo 17 
julkaisuilta ry:llä. Ma 21.11. 
klo 17.30 ja 18.30 päiväker-
hot ry:llä. Ti 22.11. klo 13 lau-
luseurakerho. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 17.11. klo 19 sisaril-
ta. Pe 18.11. klo 19 kotiom-
peluseurat Hyrkki Männikkö, 

Huovila/Laitasaari Saartoala. 
Klo 19 Oulun seudun nuor-
tenilta Oulunsalon ry:llä La 
19.11. klo 19 raamattuluok-
ka 7.–8.-lk Hyväri, Muhos. 
Su 20.11. klo 12 pyhäkoulut: 
Hyrkki Parviainen, Käpykan-
kaantie 80, Laitasaari Kes-
ti, Petäjätie, Huovila Pino-
niemi, Ritolantie 87. Klo 17 
seurat ry:llä.  Ti 22.11. klo 13 
lauluseurakerho H. ja P. Räi-

säsellä. Klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä. 
Kastettu: Ella Josefiina Hä-
meenkorpi, Minea Bettiina 
Lapinkangas, Niklas Valtteri 
Karhumaa, Nooa Aleksante-
ri Pirnes, Pihla Lotta Alexan-
dra Oinas. 
Kuollut: Väinö Taavetti Kok-
konen 81, Toivo Raimo Kar-
vonen 62, Jorma Olavi Moi-
lanen 62.

Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

torstaina 24.11. klo 18 Toimintakeskuksessa 
Vehnäkujalla. Tervetuloa!

Diakoni Hanna 
Kaisto-Vanhamäki on

aloittanut seurakunnan 
toisena diakoniatyönte-

kijänä 7.11.Hänet
tavoittaa numerosta 

040 5470 784.

Kappalaisen 
virkaan hakivat 
Länsi-Turunmaan 
kirkkoherra 
Juho Kopperoinen, 
pastori Jouko Leinonen, 
vt. kappalainen Minna 
Salmi ja vankilapastori 
Juhani Tervonen.
 
Hakijat toimittavat 
messun Oulunsalon 
kirkossa seuraavati:
 
20.11. Juhani Tervonen
4.12. Juho Kopperoinen
11.12. Minna Salmi
18.12. Jouko Leinonen.

Suomalaisen 
barokkiorkesterin 

Fibon

 konsertti
su 20.11. klo 19 Oulunsalon kirkossa

Bach - Vivaldi - Telemann - Corelli
 

Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Maanantaina 21.11. klo 12 
Oulunsalon Asukastuvan 

toiminnanohjaaja Hannele Huovinen 
on puhumassa Asukastuvan toiminnasta. 

Terveyspointin väki on myös paikalla.  
Tervetuloa! 

Keskiviikkona 23.11. klo 11–14 
Oulunsalon Martat kertomassa 

Martta-toiminnastaan. 
Tervetuloa! 

• Maanantaisin lettu- ja Terveyspointti-päivä, jolloin 
mahdollisuus myös verenpaineen mittaukseen.   

• Keskiviikkoisin kahvittelua, seurustelua.
• Parillisten viikkojen keskiviikkoisin lauluhetki klo 12–13.
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www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Isoskoulutus la 19.11. klo 10–
16 Pulkkilan srk-talossa.
Kerhot ja kuorot ohjaajien il-
moittamien aikataulujen mu-
kaan.
Adventtivesperin projekti-
kuoro to 17.11. klo 18 Pyhän-
nän srk-talossa. Lähtö ad-
venttivesperin yhteisharjoi-
tukseen Kestilään to 24.11. 
klo 18.30 Pyhännän srk-ta-
lolta.

Itsemurhan tehneiden 
muistopäivän hartaus 
su 20.11. klo 18 Pulkkilan 
kirkossa, Perttu Kyllönen. 
Kulkue hautausmaalle ja 
kahvitilaisuus Pulkkilan 
srk-talossa.  

KeSTiLä
Ompeluseurat pe 18.11. klo 
19 ry:llä.
Nuortenilta la 19.11. klo 
19.30 ry:llä.
Seurat su 20.11. klo 19 ry:llä, 
Heikki Saarela.
Perhekerho ke 23.11. klo 10 
k-kodissa.
Mäläskänkylän diakoniaky-
lätoimikunnan vierailu ke 
23.11. klo 13 Pihlajistoon.
Seurakuntakerho pe 25.11. 
klo 10 srk-kodissa.
Hartaus pe 25.11. klo 13 Pih-
lajistossa. 
Aikuisten raamattuluokka 
pe 25.11. klo 19 Antti ja Mar-
jo Mällisellä.
Rippikoulukaruselli la 26.11. 
alkaen klo 9 kirkossa kaikil-
le vuonna 2012 rippikoulun 
käyville kestisille nuorille.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 22.11. 
klo 12 Väinölässä. 
Veteraanien lauluryhmä 
to klo 11 srk-kodissa. 
Vihitty: Tero Mar-
kus Koskenkangas 
ja Sirkka Helena 
Huikari.

PuLKKiLa
Diakoniamyyjäisten 
tuotto oli 467,70 eu-
roa: Kiitos vapaaehtoisille, 
lahjoittajille ja ostajille. 
Hartaus pe 18.11. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka pe 18.11. 
klo 19 ry:llä.
Kodinpäivä su 20.11. klo 13 
ry:llä. Alustuksen aiheena ko-
din hyvinvointi, Olli Lohi.
Kastettu: Viljami Heikki Jee-
li Pussinen.

PyHänTä
Järjestömyyjäiset la 19.11. 
klo 9–12 srk-talossa. Pöytäva-
raukset p. 020 7109 874 Enna 
Junno. Puuro, soppa ja tort-

Messu su 20.11. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Seurakuntaker-
holaisten kirkkopyhä.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 17.11. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Hartaus pe 18.11. klo 13.30 
Lepolassa.
Seurakuntakerhon retki ti 
22.11. Utajärvelle. Lähtö klo 
9.30 ja paluu klo 16 mennes-
sä.
Nuttuilijat osallistuvat ”puik-
koineen” to 24.11. klo 17 yh-
teiseen Nepal-iltaan.
Adventtivesper su 27.11. klo 
17 Tyrnävän kirkossa. Tyrnä-
vän ja Limingan kirkkokuo-
rot, Pentti Korkiakoski, Mika 
Kotkaranta, Timo Liikanen.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
Varhaisnuorten kerhot: 
maanantaisin klo 16–18 Tyr-
nävän srk-talolla, tiistaisin 
klo 16–18 Markkuun koululla 
ja Murron kerhotilassa, tors-
taisin klo 17–19 Tyrnävän srk-
talolla ja Murron kerhotilas-
sa.
Hiihtolomarippikoulun aloi-
tustapaaminen ti 22.11. klo 
17–18 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa.
Nuortenilta pe 18.11. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerhohuo-
neessa.
Temmes: Hartaus pe 18.11. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 17.11. klo 19 

Rantsilan 
tiernatytöt

Tilaa 
Arja-kanttorilta 
p. 044 518 1151.

tukahvit 5 €, tuotto lähetys-
työn hyväksi. 
Opistomyyjäiset la 19.11. klo 

18 ry:llä.
Seurat su 20.11. klo 

15 ry:llä.
Kirkonkylän 
diakoniailta 
ma 21.11. klo 18 
Aino ja Mart-
ti Huttusella klo 

18, Hytintie 7.
Perhekerho ti 22.11. 

klo 10 kerhotilassa.
Herättäjän seurat ti 22.11. 
klo 19 srk-talossa.
Lauluseurat ke 23.11. klo 
18.30 E Koskelolla.
Veteraaniväen päiväkahviti-
laisuus pe 25.11. klo 13 srk-
talossa. Kyyditys p. 040 1912 
269 Marja-Leena.
Rippikoulukaruselli la 26.11. 
alkaen klo 9 kirkossa kaikil-
le vuonna 2012 rippikoulun 
käyville pyhäntäsille nuorille.

RanTSiLa
Ompeluseurat pe 18.11. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 20.11. klo 13 ry:llä, 
Juuso Kopperoinen.
Varttuneiden kerho ti 22.11. 
klo 12 ry:llä.
Veteraanikuoro ke 23.11. klo 
11 srk-talossa.
Nuortenilta ke 23.11. klo 17 
Nuppulassa. Rippikoululaisil-
le merkintä. Isosia kaivataan 
mukaan.  
Seurakuntakerho to 24.11. 
klo 13 Rauhalassa.
Kastettu: Nita Nuppu Sofie 
Tolonen.

ry:llä. Aviopuolisoilta la 19.11. 
klo 18 ry:llä. Seurat su 20.11. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 18.11. klo 19 
Pikkaralantie 3. Seurat su 

Konsertit 
Tyrnävän kirkossa 
To 17.11.  klo 19 Oulujoen seurakunnan kamarikuoro 

Gaudiate, joht. Lauri Nurkkala

Ma 21.11. klo 19 Pohjan laulu ja seurakunnan lapsikuoro, 
joht. Mihkel Koldits

To 1.12.  klo 19 Merikanto-konsertti, Laura Pyrrö 
sopraano, Jussi Makkonen sello ja Rait Karm 
piano

To 15.12. klo 19 Hannu Ilmolahti baritoni ja Pentti 
Korkiakoski urut ja piano

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €, Pohjan laulun konserttiin 10 €
Järjestää Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän kunta.

Buxtehuden kantaatti
sunnuntaina 27.11. klo 13 Rantsilan kirkossa 
jumalanpalveluksen yhteydessä

Rauhaa kellot soi -konsertti
keskiviikkona 30.11. klo 19 Piippolan kirkossa.
- Pekka Kyöstilä ja Milla Julkunen, laulu
- Pekka Luukkonen, säestys

20.11. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Seelia Alma Lumia 
Haho, Fiona Isabella Sassi.
Kuollut: Valto Arvid Suor-
sa 69.

Nepal-ilta 
torstaina 24.11. klo 17 Tyrnävän srk-talolla

Hailuodon diakoniatyöntekijä Marja Ranta-Suomela 
kertoo sanoin ja kuvin viime huhtikuussa tekemästään 
matkasta Nepaliin. Hän oli Suomen Lähetysseuran lä-
hettämänä tutustumassa mm. vammaisten elämän-
olosuhteisiin ja Lähetysseuran eri projekteihin. Ter-
vetuloa mukaan kaikki diakonian ja lähetyksen ystä-
vät. Kahvitarjoilu.

Kirppari 

Perhekerholaisten järjestämä Kirppari on torstaina 
24.11. klo 11–14 Tyrnävän srk-talon salissa ja kahviossa
(sisäänkäynti pääovesta).

Perhekerholaiset myyvät kirpparilla esim. vaatteita 
(lasten ja aikuisten), leluja sekä pelejä.

Lisätietoja kirpparista ja pöytävarauksista 
saa lastenohjaajilta Marikalta p. 044 7372 615 
tai Minnalta p. 044 7372 616.

Kirpparilla on myös edullinen kahvio.
Tervetuloa tekemään löytöjä!

Gaudiate

Joululahjavinkki
CD-levyt 

- Kuljen iloiten
- Joulukortti

- Luojan lintuset

Levyjä saa 
kirkkoherranvirastosta, 
seurakuntatoimistoista 

sekä kanttoreilta.

Adventtivesper 
sunnuntaina 27.11. klo 19 
Kestilän kirkossa
- seurakunnan kirkkokuorot
- seurakunnan projektikuorot
- kuorojen johto Unto Määttä
- säestys Veijo Kinnunen
- hartaus Saila Karppinen
- liturgia Perttu Kyllönen

Omaishoitajien joulujuhla
perjantaina 2.12. klo 10 Kestilän srk-kodissa. 

Ilmoittautumiset kyyditystä varten 
viimeistään ma 28.11. diakonissoille. 

Siikalatvan 
yrittäjien kirkkopyhä
Messu su 20.11. klo 10 
Pulkkilan kirkossa.
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen
Kirkkokahvit Pulkkilan 
seurakuntatalossa.

Siikalatvan seurakunta ja 
Siikalatvan yrittäjät

Perinteinen 
jouluaskartelu 
ja myyjäisilta
torstaina 1.12. klo 16–20 
Rantsilan srk-talossa. 
Iltaan toivotaan monen-
laisia myyjiä. Varaa pöy-
täsi Eeva Liisa Kekkoselta 
p. 020 7109 733. 
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Tanssija Vaatu Kalajoki on 
tehnyt useaan otteeseen 
yhteistyötä seurakuntien 
kanssa esimerkiksi Oulu-

gospelissa ja Cross Cafe -illoissa. 
Keväällä järjestettiin Tanssia ja 
rukousta improvisoiden -kurssi. 

Koska tanssi on olennainen 
osa Vaatu Kalajoen persoonaa, 
hän haluaa olla osallisena seu-
rakunnassa nimenomaan tans-
simalla. Kalajoelle tanssi on ju-
malyhteyttä, tekemistä Jumalan 
kanssa yhdessä. Hänelle hengel-
linen todellisuus on liikkeessä. 

– Tanssissa koko ihminen on 
läsnä – mieli, ruumis, sydän, tun-
ne-elämä. Ja Jumalan Henki on 
siinä. 

Monenlaista 
vapautusta
Ihmiset ovat kokeneet tanssiesi-
tykset ja -kurssit elävöittävänä 
hengellisesti, koskettavana ja va-
pauttavana. Vaatu Kalajoki kokee, 
että Jumala käyttää tanssia väli-
neenä. Tanssi on väylä, jota pitkin 
Jumala pääsee vaikuttamaan. 

– Kukin voi löytää tanssista 
juuri niitä teemoja ja elementte-
jä, jotka ovat ajankohtaisia omas-
sa elämässä. 

Kalajoen kokemuksen mu-
kaan jokainen saa tanssissa tulla 
siksi, miksi Jumala on hänet tar-
koittanut. Tanssi voi vapauttaa 
fyysisesti, psyykkisesti ja hen-
gellisesti. 

– Keho koetaan pelottavana, 
meillä on kova kontrollin tarve. 

Kun vertaa suomalaisten liik-

kumista pienestä asti rytmik-
käästi liikkuneisiin tavallisiin ih-
misiin Brasiliassa, Kuubassa tai 
Afrikassa, ero on valtaisa. 

Kalajoki on nähnyt ja tun-
tenut myös tanssin parantavan 
vaikutuksen. Kirkon työntekijät 
ovat käyttäneet hengellistä tans-
sia työvälineenä ja oman työky-
vyn uudistajana, näin esimer-
kiksi pohjoismaiset sairaalasie-
lunhoitajat neuvottelupäivillään.

Raamatussakin kehotetaan 
tanssimaan ja ylistämään. Joskus 
kokonainen tanssiteos voi saada 
alkunsa yhdestä Raamatun sa-
nasta tai jakeesta. 

Vaatu Kalajoelle läheistä on 
nimenomaan ylistystanssi, jossa 
hän nauttii Jumalan läsnäolosta, 
tanssii Jumalan olemusta. 

– Tanssi on abstrakti tapa il-
maista asioita, mutta samalla 
hyvin konkreettinen ja fyysinen. 
Tanssi on Jumalan tekoja, niit-
ten konkreettinen toteutuma. 
Minun Jumalani on tanssiva Ju-
mala ja koska meidät on luotu Ju-
malan kuvaksi, silloin teemme si-
tä mitä Jumalakin tekee.

Yksin, kaksin 
ja ryhmässä
Vaatu Kalajoki tanssii yksin, kak-
sin ja ryhmässä. Tällä hetkel-
lä ajankohtainen on tanssiteatte-
riteos ja dokumentaarinen video 
Piiat, jota hän tekee yhdessä Liana 
Potilan, Heidi Kestin ja Rachel 
Alexanderin kanssa. 

Elävää musiikkia, näyttelijän-
työtä, japanilaista butotanssia 

ja monikulttuurisuutta yhdistä-
vää esitystä voi käydä katsomas-
sa Oulussa, Iissä ja Vihannissa. 

Jos Vaatu Kalajoki saisi päät-
tää, seurakunnassa ei enää pu-
huttaisi Jumalasta, vaan kuun-
neltaisiin kun Jumala puhuu ih-
misille suoraan. Vaatu Kalajoelle 
Jumala puhuu tanssissa.

MARJO PÄÄKKÖNEN

Tanssiteatteriteos Piiat on myös 
facebookissa. Lisätietoja www.
lianapotila.com/luotain

Lukuvinkkejä tanssista 
kiinnostuneille

•  Tanssi tanssi. Kulttuureja, tulkintoja. Toim. Helena Saarikoski.  

SKS 2003.

•  Virpi Pahkinen: Käärmeensyöjä. Atena Kustannus 2009.

•  Rotta vai tarua – Tanssiteatteri Hurjaruuth.    

Toim. Riina Maukola. Like 2006.

•  Hetken kannattelija. Ainutkertaisia tanssihetkiä   

Reijo Kelan kanssa. Maahenki 2008.

Tanssia Jumalan jalanjäljissä
Taide 

seurakunnassa

J ann e - Pe k ka Mann in e n

Vaatu Kalajoki ottaa mallia Jumalasta tanssimalla.

Lukunurkka

tattelujen ja 
arkistolähteiden pohjal-
ta esiin totuudenmukaisen kuvan yhteensä 
170 siviiliuhria vaatineista partisaani-iskuista. Parisen-
kymmentä ihmistä katosi ja yli viisikymmentä haavoit-
tui. Teos on merkittävä ja täydentävä lisä jatkosodan 
historiaan.

RISTO KORMILAINEN

Veikko Erkkilä on yli 30 vuoden ajan tutkinut 
Neuvostoliiton lähettämien partisaanien tu-
hoisia iskuja suomalaisiin rajakyliin. 

Uusimmassa teoksessaan Viimeinen aamu 
hän tuo esiin uutta tietoa näistä jatkosodan aikana ta-
pahtuneista traagisista väkivallanteoista saatuaan haas-
tatella partisaaneja sekä tutustua partisaanitietojen ar-
kistomateriaaliin. Partisaaneille avautui mahdollisuus 
olla vapaasti kanssakäymisissä suomalaisten kanssa 
vasta 1990-luvulla.

Totuuden myöntäminen iskuista ja siviilikohteista 
on ollut äärimmäisen vaikeaa partisaaneille, koska hei-
tä on pidetty suurina sotasankareina. Hampaisiin aseis-
tautuneet kylät ja varuskunnat olivat todellisuudessa 
pieniä Lapin ja Kainuun kyliä, joissa oli lähes pelkäs-
tään siviilejä, etupäässä naisia ja lapsia sekä vanhoja 

miehiä, jotka ikänsä sekä kuntonsa puolesta eivät voi-
neet osallistua rintamalla sodankäyntiin.

Oulun hiippakunnan piispa Y. A. Wallinmaa kuoli 
myös partisaani-iskussa Laanilassa heinäkuussa 1943 
matkalla Inarin piispantarkastukseen ja kirkkoherra 
Mauno Ahon virkaanasettajaisiin. Lääninrovasti Jou-
ko Lepistö kertoo Erkkilän teoksessa, että isku oli tar-
koituksellinen ja hyvin suunniteltu. Näin haluttiin 
murtaa suomalaisten kotirintaman selkärankaa.

Partisaanien uhriksi joutuneita on vielä jonkin ver-
ran elossa. Vaikka tapahtumista on kulunut pian seitse-
mänkymmentä vuotta, ne palaavat jatkuvasti mieleen. 
Erkkilä on koonnut kirjaansa vaikuttavia kuvauksia 
uhrien omaisilta. Myös kuvaliite täydentää kirjan teks-
tiä. Teos on rankkaa luettavaa, mutta vailla paisuttelua. 

Erkkilä on säilyttänyt objektiivisuuden ja tuo haas-

Uutta tietoa 
neuvostopartisaanien tuhotöistä

Veikko Erkkilä: 
Viimeinen aamu. 
Neuvostopartisaanien 
vaietut jäljet. Otava 
2011.


