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Pääkirjoitus

joulun aikaisemmaksi. Ei me lapset 
jakseta olla niin kauan kilttejä.” 

”Heippa Jumala. Jos olet niin kuu-
luisa, niin mikset koskaan esiinny te-
levisiossa?” 

”Minä tiedän että Sinun poika-
si on Jeesus, mutta miksei missään 
koskaan näy Rouva Jumalaa. Ootko 
eronnut?” 

”Meidän isi ei saa koskaan pihal-
la olevaa grilliä syttymään. Voisitko 
perustaa meidän pihalle palavan pen-
saan?” 

Mooses ja palava pensas sekä mo-
net muut Vanhan testamentin jännit-
tävät kertomukset tulevat lapsille tu-
tuiksi pyhäkoulusta, päiväkodin pik-
kukirkosta tai koulun uskontotunnil-
ta.

Kirjasta huomasin kuinka lapset 
samaistavat Jumalan ja Joulupukin. 
Kummallekin voidaan esittää kaikki 
mielessä liikkuvat toiveet ja lapsen-
mielen mukaisesti nuo kaksi ne myös 
toteuttavat. Yhdessäkään lasten kir-
jeessä ei ollut kiitoksia siitä, mitä Ju-
mala on kirjoittajalle tehnyt. Tietääk-
seni useimmat kirjeet Joulupukille-
kin sisältävät vain ohjeita ja opastuk-
sia mitä Joulupukin tulisi tuoda.

Onko lapsenmielikin alistettu 
markkinataloudelle?    

LyLy RajaLa
Kirjoittaja on 

oululainen elämän moniottelija

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Avoimuutta avoimuutta

Sotilassielunhoito 
uusiin asemiin
Entinen kenttärovasti, Maanpuolustus-
korkeakoulun dosentti Seppo Kangas uu-
distaisi sotilassielunhoitoa.

”– Sotilassielunhoito on asemoitava 
2000-luvulle. Se ei voi olla lähtökohtai-
sesti opillisesti minkään kirkkokunnan 
työtä puolustusvoimissa tai jäsenintressiä 
pönkittävä piiloelementti. Siihen sotavä-
en tehtävä ja sen sisältämät vakavat tosi-
asiat ovat liian kova pelipanos.

Kangas muistuttaa maamme uskon-
nonvapauslaista (2003) ja sekä YK:n ih-
misoikeusjulistuksesta (1948), jotka ko-
rostavat positiivista uskonnonvapautta: 
osallistumisen ja hartauden harjoituksen 
mahdollisuutta ilman pakkoa.

Sotilassielunhoidon oikeuttaa saman 
uskonnonvapauslain tulkinta, jonka mu-
kaan puolustusvoimilla on velvollisuus 
järjestää sotilashenkilöstön henkinen 
huolto ja sotilassielunhoito.

– Puolustusvoimat ei ole tunnustuk-
sellinen tai maailmankatsomuksellisesti 
sidottu instituutio. Sotiluus ja sodan kon-
teksti kattavat kaikki siinä toimivat ih-
miset sekä heidän maailmankatsomuk-

Aatoksia

Ystävä    
sä lapsien

Luin kirjan Lasten kirjeitä Juma-
lalle ja naureskelin tarinoille. 
Jälkeenpäin huomasin, että ne 
olivat kuin jalostuneita painok-

sia lasten kirjeistä Joulupukille.
Kaikki varmaankin kirjoitim-

me lapsena Joulupukille. Niissä kir-
jeissä oli aina vain toiveita lahjoista. 
Samaan suuntaan näyttivät olevan 
myös kirjeet Jumalalle. Useimmat si-
sälsivät toiveita ja pyyntöjä. Muuta-
missa harvoissa oli myös tarjouksia 
vaihtokaupoista: ”Anna Jumala mi-
nulle tätä, niin minä lupaan vastik-
keeksi Sinulle sitä”.

Onko myös aito lapsenmieli muut-
tunut kotikasvatuksen myötä mark-
kinataloudeksi, oravannahkakaupak-
si? En muista omasta lapsuudestani 
että Jumalan tai Joulupukin kanssa 
olisi käyty kauppaa. Onko nykyinen 
kaupallinen ajattelu tappanut perin-
teisen, lahjomattoman lapsenmie-
len? Opetammeko lapsillemme pie-
nestä pitäen että kaikesta, jopa ruko-
uksen sanomasta, täytyy saada vasti-
neena jotain? Muuten emme tarjouk-
sia hyväksy.

Viisas maalaismummoni, äidin 
äiti Seelia Akviliina opetti minul-
le Sievissä 1950-luvulla iltarukouk-
sen merkityksen. Vielä nykyäänkään 
kuusikymppisenä en saa unta ilman 
iltarukousta. Se on ainoa keino saa-
da rauha ja uskoutua unten maille. 
Monesti ihmettelen, miksi uni ei tu-
le, kunnes huomaan, että eipä tieten-
kään. En ole muistanut lukea iltaru-
kousta. Sen tehtyäni nukahdan no-
peasti.

Lasten suusta kuulee paljon aja-
tuksia, joita meille aikuisille ei tule 
mieleen tai sitten lapset ovat ne koto-
na oppineet huomaamattamme. Kir-
jasta mainitsen muutamia: 

”Rakas Jumala. Voisitko siirtää 

sensa. Kriisissä ihmisen maailmankuva 
saattaa hajota tai muuttua äkisti. Näis-
sä tilanteissa sotilassielunhoito ei edelly-
tä opillisesti johonkin kirkolliseen insti-
tuutioon rajattua toimintaa.”

Lahden seurakuntayhtymän Kirkonseutu 23/2011

Selkeät vastaukset 
joskus vaarallisia
Kirkkotie kirjoittaa pääkirjoituksestaan 
uskontojen uhreista.

”Mitä tahansa uskontoa voidaan käyt-
tää väärin. Ihmisillä on kaipuu löytää  
yksinkertaisia ja selkeitä vastauksia mo-
nimutkaisiin ongelmiin. Yhteistä mo-
nille uskonnollisille yhteisöille on vah-
va johtajuus ja tiukka kuri. Jokainen jä-
sen tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. 
Laiminlyönneistä rangaistaan eikä omil-
le mielipiteille ole sijaa. Ryhmästä on lä-
hes mahdoton lähteä pois.

Tiukan kurin vastapainoksi ihminen 
tuntee kuuluvansa johonkin. Hänellä on 
ystäviä ja hänestä pidetään huolta. Myös 
siksi lähteminen on vaikeaa, koska yhtei-
sön ulkopuolella ei ole mitään.”

Joensuun ev.-lut. seurakuntien Kirkkotie 21/2011

Kiireesti Facebookiin! Näin pitää patistaa kaik-

kia niitä valitsijayhdistyksiä, jotka asetta-

vat vielä kahden viikon ajan, 15. joulukuuta 

saakka, ehdokkaita helmikuussa käytäviin kirkollis-

kokousvaaleihin. 

Hiippakuntiensa vaalisivuilla eri vaaliliitot pääse-

vät kertomaan suurelle yleisölle ohjelmansa: Millai-

sia asioita he pitävät kirkossa tärkeinä? Keiden asi-

alla he ovat? 

Facebook ei ole kaikkien media – eikä tarvitse-

kaan – mutta on vaikea keksiä tässä yhteydessä, 

mikä olisi tehokkaampi yritys lisätä demokratiaa 

kirkolliskokousvaalien ehdokasasettelussa.

Hienoa on se, että Facebookissa olevat vaalisivut 

avautuvat kenelle tahansa internetin käyttäjälle. Nii-

den näkeminen ei siis vaadi Facebookin jäsenyyttä.

Sosiaalinen media toimii ideaalilla tavalla esimer-

kiksi silloin, kun sinne laittaa avoimen kutsun tulla 

pohtimaan hyviä ehdokkaita listoille ja keskustele-

maan vaaliliiton ohjelmien sisällöstä. 

Kirkolliskokousvaalit ansaitsevat aiempaa suu-

rempaa julkisuutta. Kun vuosi sitten marraskuus-

sa käytiin seurakuntavaaleja, luottamushenkilö-

ehdokkaiksi kannustettiin ihmisiä painottamalla 

muun muassa sitä, että juuri he voivat vaikuttaa 

kirkon ylimmän päättävän elimen, kirkolliskokouk-

sen kokoonpanoon.

Niinhän se on. Viereisellä sivulla kerromme, että 

seurakuntien luottamushenkilöt ja hiippakuntien 

papit valitsevat alkuvuodesta, millaisella joukolla 

kirkkoa johdetaan seuraavat neljä vuotta. 

Paikallisseurakunnan hallinnossa on vaikea vaikut-

taa kirkon suuriin linjoihin, mutta kirkolliskokouk-

sessa se onnistuu, ainakin periaatteessa. Ensi viikon 

Rauhan Tervehdyksessä kerromme, että välillä yksit-

täinen edustaja kokee turhautuvansa täysin kirkon 

valtarakenteiden alle. Se on erittäin valitettavaa.  

Edellisten kirkolliskokousvaalien aikaan vuonna 

2008 Oulun hiippakunnassa maallikkojen äänestys-

prosentti oli 91,6 prosenttia ja pappien 73 prosenttia.

Vertailukohdaksi voi todeta, että Helsingin hiip-

pakunnan papeista äänioikeuttaan käytti 64 ja 

Espoon hiippakunnan papistosta 66 prosenttia. 

Luottamushenkilöiden äänestysprosentti Helsin-

gin hiippakunnassa oli 81 ja Espoon hiippakunnas-

sa 84 prosenttia.

Eikö äänestämisessä olekaan papeilla virkaan liit-

tyvä velvollisuus?

Kyllä lukujen tulisi olla ehdottomasti heidän koh-

dallaan korkeampia.

Kiitos pohjoisen maallikoille aktiivisuudestanne!
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Hiippakunnissa etsitään parhaillaan uusia päättäjiä kirkkoon

Kirkolliskokousvaalit 
avoimemmaksi Facebookin avulla 
Kirkon ylin päättävä elin on 

kirkolliskokous, johon et-
sitään parhaillaan uusia 
edustajia. Varsinaiset kir-

kolliskokousvaalit ovat ensi hel-
mikuussa, mutta ehdokasasettelu 
päättyy jo 15. joulukuuta.

Oulun tuomiokapitulin laki-
miesasessori Osmo Rahja rohkai-
see ripeisiin ratkaisuihin.

– Vielä ehtii ehdokkaaksi. Va-
litsijayhdistyksen perustamiseen 
tarvitaan kymmenen maallik-
koa tai kolme pappia. Periaattees-
sa riittää, että listalla on yksi eh-
dokas.

Rahja kannustaa nuoriakin 
mukaan, sillä alle kolmekymp-
piset puuttuvat kirkon ylimmäs-
sä päättävästä elimestä lähes ko-
konaan.

– Nuori reipas ehdokas hou-
kuttelee äänestämään, hän toteaa.  

Purnaus 
takarivissä turhaa
Rahja jouduttaa kirkon jäseniä 
toimimaan vaaleissa, sillä hänen 
mukaansa “on parempi vaikuttaa 
vaaleissa kuin purnata takapen-
killä ja erota kirkosta, jos kirkol-
liskokouksen ratkaisut eivät miel-
lytä”.   

Kirkolliskokouksen edustajik-
si äänestetään maallikoita ja pap-
peja. Valtaosa, kaksi kolmasosaa, 
kokousedustajista on maallikoita, 
eli niin sanottuja tavallisia seura-
kuntalaisia.

Vaaleissa papit äänestävät pap-
peja. Maallikkoedustajia äänestä-
vät seurakuntien luottamushen-
kilöt kirkkovaltuustoissa ja seu-
rakuntaneuvostoissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa 
kahta eri vaalia.

Kirkolliskokousvaalissa pap-
pisehdokkaaksi voidaan asettaa 
hiippakunnan alueella toimiva 
pappi. Maallikkoedustajaksi voi 
ryhtyä jokainen 18 vuotta täyt-
tänyt evankelisluterilaiseen kirk-
koon kuuluva. 

Kapituli ei ilmoittele 
vaaleista näyttävästi
Osmo Rahja kertoo, ettei tuomio-
kapituliin ole tullut vielä yhtään 
ehdokaslistan perustamisasiakir-
jaa. Hän luottaa, että niitä kuiten-
kin tulee.

– Tiedän, että ehdokkaita eri 
listoille haetaan parhaillaan.

Kirkolliskokousvaalit eivät ole 
– ainakaan tähän saakka – juuri-
kaan näkyneet julkisuudessa. Ka-
pitulissa uskotaan, että median 
mielenkiinto lisääntyy, kun eh-
dokasasettelu on valmis.

Vaikka vaalilistojen valmistelu 
on myös aiemmissa vaaleissa pi-
detty pitkälle pois julkisuudesta, 
Rahja sanoo, ettei ehdokasasette-

lussa ole mitään salaista. 
– Hiippakuntien tuomioka-

pitulit järjestävät vaalit. Meidän 
resurssimme eivät riitä tiedotta-
maan vaaleista isoilla ilmoituksil-
la, hän kertoo. 

Kirkollinen vaalikulttuuri 
avoimemmaksi
Juuri kirkolliskokousvaalien nä-
kymättömyys sai syksyllä espoo-
laisen Kirkko ja kaupunki -leh-
den vs. toimittajan Ulla Lötjösen 
perustamaan vaalisivut Faceboo-
kiin. Tällä hetkellä omat vaalisi-
vut on ainakin Espoon, Mikkelin, 
Helsingin, Kuopion, Turun, Tam-
pereen ja Oulun hiippakunnilla.

Lötjösen mukaan ehdokkai-
den pitäisi tuoda ajoissa tavoittei-
taan avoimeen keskusteluun. Seu-

rakuntalaisten kuuluu saada tie-
toa, mitä ”kulisseissa” on synty-
mässä kirkon asioiden eteenpäin 
viemiseksi.

– Se ei riitä, että saamme tie-
don sitten, kun ehdokaslistat ovat 
valmiita. Jos listat ja niiden ohjel-
mat ovat nähtävillä, se on mieles-
täni kutsu ehdokkaaksi ja aina-
kin keskustelemaan kirkon asi-
oista, hän sanoo. 

ainakin muutamia 
on jo liikkeellä
Oulun hiippakunnassa Facebook-
sivuja on hyödyntänyt tähän 
saakka Mahdollisuuksien kirk-
ko -valitsijayhdistys. Ryhmän oh-
jelmaan voi tutustua internetis-
sä Oulun tuomiokapitulin vaali-
sivuilla.

Oulun seurakuntayhtymän 
luottamushenkilö Antero Aak-
ko kertoo puuhaavansa Keskus-
tan ehdokaslistaa vaaleihin, mut-
ta haluaa korostaa, ettei puolue-
politiikalla ole mitään tekemistä 
kirkolliskokousvaalien kanssa.

Aakon mukaan kirkolliskoko-
ukseen tarvitaan päättäjiä, jotka 
tuntevat kirkon perustehtävät ja 
kykenevät huolehtimaan niiden 
toteutumisesta myös varojen vä-
hentyessä.

Myös toinen oululainen luot-
tamushenkilö, Martti Hannula 
kertoo olevansa mukana kerää-
mässä ehdokaslistaa.

Päättäjiä myös 
hiippakuntavaltuustoihin

• Samanaikaisesti, 13. helmikuuta, kirkolliskokousedustajien kanssa 

hiippakuntiin valitaan myös uudet hiippakuntavaltuustojen edusta-

jat. Myös hiippakuntavaltuustoon valitaan pappeja ja maallikoita.

•  Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 13 maallikkoa ja 7 pappia.

•  Kahdessa eri vaalissa, kirkolliskokousvaalissa ja hiippakuntavaltuus-

tojen vaalissa voi olla samoja ehdokkaita.

•  Samoin kuin kirkolliskokousvaalissa hiippakunnan seurakuntien luot-

tamushenkilöt valitsevat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet. 

Valtuuston pappisjäsenet valitsee hiippakunnan papisto.

•  Hiippakuntavaltuuston yksi tehtävä on käsitellä muun muassa seura-

kunnista tulleet aloitteet ja lähettää niitä edelleen halutessaan kir-

kolliskokoukselle. Oulun hiippakuntavaltuusto on vienyt kirkollisko-

koukseen ehdotuksen seurakuntien hallinnon yksinkertaistamisesta.

– Etsimme parhaillaan ehdok-
kaita, joille kirkko ja usko ovat 
tärkeitä, ja jotka hakevat totuutta 
Raamatusta, hän sanoo.

Muitakin listoja saattaa  olla 
tulossa. Perinteisesti vanhoillisle-
stadiolaisilla on ollut ehdokkaita 
omalla listallaan.

RIITTa HIRVONEN

Ensi viikon Rauhan 
Tervehdyksessä kerrotaan 
nykyisten Oulun hiippakunnan 
kirkolliskokousedustajien kokemuksia 
päättyneestä nelivuotiskaudesta. 

K i r ko n T i e d o t u ske skus  /  A a r n e O r m io

Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
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Isänmaa
He laskivat aseensa hiljaa, oli taistelu tauonnut,
oli paljon kaatunut viljaa, oli moni myös kadonnut.
Sotaa kesti vuosia viisi, kun alkoi tuhon tie, 
silloin käsky miehille kiiri, se rajoille heidät vie.
Vaikk’ oli se raskas taakka, sitä turhaan kannettu ei, 
ja se näkyy tänne saakka, yhä vapaana kulkee tie.
He olivat nuoria silloin, mutt’ unelmat haihtui pois,
nyt muistoissa, joskus illoin, sodan melske mielessä sois.
Kovan kokeneen, vanhuksen iltaa, täällä kodeissa, muistelee.
Ja kiittäen työtänne hiljaa, moni nuorempi aattelee,
ol’ korkeimman kädess’ silloin, hän kuuli rukoukset,
kun kansa kätensä illoin, kertoi hänelle huokaukset.
Ja meillä vapaa Suomi, siniristikin salossa saa,
kun kansa sodassa luovi, on edelleen vapaa maa.
Lapset ja lastemme lapset, voivat kertoa ylpeyden,
kun nyt jo, harmaa hapset, sai maasta itsenäisen.
Ja aina kun, Maammelaulu, ilmoille kajahtaa,
on poissa sodan kauhu, rajoilta rakkaan maan.

aIMO MÄKI

Heikki Mustakallio vastaa Skepsis-palautteeseen

Kiitos palautteesta (RT 38) 
kolumniini jossa jutun-
kärkenä käytin Skepsistä.

Olet aivan oikeassa, 
Skepsiksen nettisivuilla ei ole 
mainintaa siitä, että yhdistyk-
sen tavoitteena olisi kieltää Ju-
malan tai jumalien olemassaolo.

Ehkäpä näkemykseeni vai-
kuttaa Tapio Puolimatkan ja 
Kustannus OY Uusi tien saa-
ma Huuhaa-palkinto vuodel-
ta 2008. Se antoi vaikutelman, 
että Skepsis hyökkää niitä vas-
taan, jotka uskaltavat olla kriit-
tisiä ja käsittelevät – vaikka sit-
ten omasta herätysliikenäkö-
kulmastaan – kristinuskon ja 
tieteen suhdetta. Puolimatka ei 
käsittääkseni kirjassaan Usko, 
tiede ja evoluutio kiellä evoluu-
tiota, vaan kritisoi jonkinlais-
ta sokeaa naturalistis-ateistista 
maailmankuvaa.

Mielestäni osa Puolimat-
kan kritiikistä osuu aivan nap-

piin. Olisi mielenkiintoista tie-
tää, lukiko Huuhaa-palkinnon 
raati edes Puolimatkan teoksia 
kokonaan? Jospa vain katsoivat, 
että "ahaa, tämä on nyt tällais-
ta Amerikasta ammentavaa evo-
luutiovastaista hömppää, anne-
taan palkinto tälle"?

Mielenkiintoinen Skepsiksen 
Puolimatkalle antama palkinto 
on myös siinä mielessä, että sa-
man kirjoittajan kirjoja käyte-
tään ainakin Oulun yliopistos-
sa kasvatustietellisen tiedekun-
nan kurssikirjoina. Voiko Skep-
siksen palkinnon tulkita samal-
la myös epäluottamuslauseeksi 
suomalaista yliopistojärjestel-
mää kohtaan?

Voihan toki olla niin, et-
tä Puolimatka päivällä kirjoit-
taa kasvatustietelliset kirjan-
sa tieteen periaatteiden mukai-
sesti mutta vaihtaa sitten illal-
la vapaalle ja alkaa runoilemaan 
luonnontieteellistä pseudotie-

dettä.
Todennäköisempää kuiten-

kin on, että joko Huuhaa-raa-
din jäsenet kokivat Puolimat-
kan esittämät ajatukset uhka-
na omalle maailmankuvalleen 
tai sitten palkinto oli selkeästi 
julkisuushakuinen – pseudotie-
teellisempiäkin kirjoja varmasti 
vuonna 2008 julkaistiin.

Ehkäpä tämän takia aika-
naan koin, että Skepsis pyrkii 
kristinuskon julkisten äänien 
vaientamiseen ja sitä kautta ju-
listamaan kaikille omaa ilosa-
nomaansa: Jumalaa ei ole. 

Mukavaa adventinaikaa kai-
kille!

HEIKKI MuSTaKaLLIO

ps. Skepsis ry:n Oulun tapaami-
nen on 18.12. Nimetön palaut-
teen antaja, nähdäänkö siellä?

Postia

• Lämmin kiitos Pyhän Tuo-
maan kirkon myyjäisiin osallis-
tuneille ja kiitokset myös kaikil-
le tahoille jotka ovat muistaneet 
lahjoituksin myyjäisiämme. 

PuOLIVÄLINKaNKaaN ja 
VÄLIVaINION DIaKONIaPIIRI

• En löytänyt toimittaja Heli-
nin Sinappia-kolumnista ”Me-
dia hymistelee merkkimiehiä” 
(RT 38) mitään tolkkua, pu-
naista lankaa saatikka positii-
vista kritiikkiä journalismin 
etiikasta. Päinvastoin, hän mie-
lestäni syyllistyi esimerkiksi 
edesmenneen valtiomies Harri 
Holkerin elämäntyön ja muis-
ton loukkaamiseen. Näin hän 
kirjoituksellaan loukkasi mui-

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

toimitus@rauhantervehdys.fi  |  PL 102, 90101 OULU

Hanna 
Kaisto-Vanhamäki
Muhoksen seurakunnan 
diakoniatyöntekijä

Tärkeintä elämässäni 
ovat oma perhe, läheiset, 
sukulaiset ja työ.

Minulle on tärkeä raa-
matunkohta Matt. 7:12, 
"Kaikki minkä tahdot-
te ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille." On tär-
keää kohdella kaikkia ih-
misiä heidän ihmisarvoaan kunnioittaen – se vaatii usein py-
sähtymistä.

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska koin vahvana 
kutsuna diakoniatyön seurakunnassa.

Esikuviani ovat vanhempani ja erityisesti äitini kasvatusäi-
ti, joka oli diakonissa. Hän ohjasi omalla esimerkillään eku-
meeniseen kristillisyyteen ja vastuuseen lähimmäisistä.

Harrastan luonnossa liikkumista, mökkeilyä, lukemista ja 
puolisolle erilaisissa projekteissa "hanslankarina" olemista.

Terveiset lukijoille: Rauhallista adventin aikaa kaikille!

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Oikaisuja
Viime viikon lehden Terveisiä Af-
rikasta -juttusarjassa käytettiin 
puhutteluamuotoa Mma naisista 
ja Rra miehistä. Juttu käsitteli Na-
mibiassa sijaitsevaa koulua, mut-
ta puhuttelumuodot ovat enem-
mänkin botswanalaisia. Nami-
biassa käytetään yleisimmin pu-
huttelumuotoja Meme ja Tate, ja 

myös englanninkieleen kuuluvat 
Ms ja Mr ovat käytettyjä. 

Lukijat olivat myös huoman-
neet, että viime viikon lehteen oli 
hartaussivulle lipsahtanut etu-
ajassa sunnuntain 4.12. tekstit. 
Toimitus pahoittelee erheitä. Täl-
lä viikolla hartaussivulla (sivu 11) 
on itsenäisyyspäivän 6.12. tekstit. 

Rauhan Tervehdys kysyi Facebook-sivullaan, mikä 
perinne kuuluu ehdottomasti lukijoiden 
itsenäisyyspäivän viettoon. Suosituimmaksi nousi 
kello 18 ikkunalle sytytettävät kaksi kynttilää.

Kaksi kynttilää ikkunalaudalla  60 %
Linnan juhlat  20 %
Tuntematon sotilas  10 %
Glögi ja tortut  10 %
Käynti kirkossa ja sankarimuistomerkillä  0 %

naisten roomalaisten meil-
le antamaa moraalista ohjetta 
”De mortuis nihil, nisi bene”. 
Sen voisi tässä yhteydessä suo-
mentaa sanomalla emme kai-
vele edesmenneiden virheitä ja 
rikkomuksia.

ESKO

Tällä kertaa lähetämme kirja-
palkinnon nimimerkille Esko. 
Lähetä meille palautetta lehden 
jutuista, niin voit voittaa kirja- 
tai levypalkinnon.  
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Maata kiertelemässä

Ensimmäinen 
sosiaalinen yritys 
seurakunnissa
Tampereen seurakunnat on 
Suomen ensimmäinen seura-
kunta, joka perustaa sosiaali-
sen yrityksen. Martinus-sääti-
ön hallitus päätti asiasta viime-
viikkoisessa kokouksessaan. 

Yritys aloittaa toimintansa 
ensi keväällä, ja sen tavoitteena 
on heikossa työmarkkina-ase-
massa olevien työllistäminen. 
Sosiaalinen yritys toimii kuten 
mikä tahansa yritys, mutta sillä 
on erityinen työllistämistehtä-
vä. Sosiaalisen yrityksen työnte-
kijöistä vähintään kolmannek-
sen on oltava vajaakuntoisia tai 
vajaakuntoisia sekä pitkäaikais-
työttömiä.

Sosiaalisen yrityksen työn-
tekijät toimivat eri alojen avus-
tavissa tehtävissä, alkuvaihees-
sa Tampereen seurakuntayhty-
mässä. Tampereen seurakun-
tien sosiaalisen yrityksen tar-
koituksena on tarjota työnteki-
jöilleen apua työssä selviytymi-
seen ja tukea heitä työllistymi-
sen ensimetreillä.

Väitös 
adventistinuorista 
palkittiin
Suomen kasvatustieteellinen seu-
ra on myöntänyt vuoden 2011 
väitöskirjapalkinnon opettajan-
koulutuslaitoksen tutkijatohto-
ri Arniika Kuusistolle. Hänen 
artikkeliväitöskirjansa Growing 
up in Affiliation with a Religio-
us Community – A Case Study of 
Seventh-day Adventist Youth in 
Finland (Uskonnollisen yhtei-
sön kontekstissa kasvaminen: 
tapaustutkimus suomalaisista 
adventistinuorista), saa kiitosta 
korkean tasonsa lisäksi muun 
muassa monitieteisyydestä sekä 
aihevalinnan rohkeudesta.

Palkinnon perusteluissa to-
detaan: ”Arniika Kuusiston väi-
töskirjan aihevalinta on rohkea 
ja ajankohtainen kysyessään, 
miten nuoret selviävät sosiali-
saatiota, arvoja ja elämänkatso-
musta koskevasta neuvottelusta 
moniaineksisen maailman ajas-
samme ja löytävät oman toimi-
juutensa. Vaikka tämä tutki-
mus kohdentuu uskonnolliseen 
kontekstiin, sillä on laaja-alais-
ta kantavuutta nuorten elämis-
maailman ymmärtämisessä.”

Homopapit kuohuttavat Skotlannin kirkossa

Brittilehti The Guardian uuti-
soi jopa 150 konservatiivisen 
ja evankelikaalisen papin 
uhkaavan jättää Skotlannin 

kirkon, mikäli papin virat tulevat 
avoimeksi homoille ja lesboille. 

Skotlannin kirkko on ensim-
mäinen merkittävä presbyteeri-
kirkko maailmassa, joka on sal-
limassa avoimesti homoseksuaa-
lien pappien toimimisen virassa. 
Päätös syntyi tämän vuoden tou-
kokuussa pidetyssä kirkon yleis-
kokouksessa, vaikka 20 prosenttia 
viranhaltijoista vastusti päätöstä.

Lopullista päätöstä 
odotetaan
Kiista alkoi 2009, kun avoimesti 
miehen kanssa parisuhteessa elä-
vä Scott Rennie vihittiin papiksi 
Aberdeenissa. Tapaus herätti voi-
makkaita mielipiteitä homojen 
asemasta papistossa myös Eng-

lannin kirkossa ja laajemminkin 
ulkomailla. 

Skotlannin kirkko piti Renni-
en vihkimistä ennakkotapauk-
sena, jonka vuoksi ennen vuotta 
2009 oman seksuaalisen suuntau-
tumisensa tunnustaneet papit voi-
vat jatkaa kirkollisissa tehtävissään 
ainakin vuoteen 2013. Lopullises-
ti homoseksuaalisten pappien ase-
masta ja uusien vihkimisestä päät-
tää erityinen teologinen komissio, 
jonka raportin odotetaan valmis-
tuvan kahden vuoden päästä. 

Kiista on pahin, jonka Skotlan-
nin kirkko on kokenut sitten vuo-
den 1843, jolloin 474 pappia jätti 
kirkon ja perusti Skotlannin va-
paan kirkon (the Free Church of 
Scotland). 

Kirkon jakautuminen 
mahdollista
Tähän mennessä kuusi pappia 

ja yksi kokonainen seurakunta 
on jättänyt kirkon kiistan vuok-
si. Skotlannin kirkon tiedotta-
ja haluaa kuitenkin hillitä hu-
huja joukkoeroamisista ja sanoo 
niiden olevan liioiteltuja. Hän us-
koo, että jokainen tulee työsken-
telemään kirkon yhtenäisyyden 
puolesta.  

Skotlannin kirkon liberaali sii-
pi odottaa asian virallista ratkai-
sua ja haluaa pitää keskusteluyh-
teydet avoimena kiistan osapuol-
ten välillä. He eivät usko joukko-
eroamisten toteutuvan.

Eronneen seurakunnan Gil-
comston Southin pappi Mike 
Strudwick puolestaan odottaa 
eroamisaaltoa ja ennustaa jopa 
uuden kirkon syntymistä.

– Ehkä viiden, kuuden vuoden 
päästä meillä on oma evankelis-
presbyteerinen kirkko samoin 
ajatteleville.

Strudwick on huolissaan niis-
tä, jotka kannattavat Skotlannin 
kirkon perinteisiä arvoja. Hän 
pohtii tilannetta myös maailman-
laajuisesti.

– Kirkko on lähtemässä linjal-
le, joka on täysin vastakkainen 
niille arvoille, jotka ovat yhteisiä 
suurimmalle osalle kristityistä 
ympäri maailman. 

Arviot kirkosta mahdollisesti 
eroavien pappien määrästä vaih-
televat suuresti. Yksi eroamista 
hillitsevä tekijä voi olla, että vi-
rasta eroavat papit menettäisi-
vät samalla työnsä, eläkkeensä ja 
asuntonsa. Eroavat seurakunnat 
menettäisivät kirkkonsa ja muut 
seurakunnan kokoontumistilat. 

SaNNa TuRuNEN

Lähde: Worldwide Religious News

Arvonlisävero vaikuttaa 
Rauhan Tervehdyksen 
tilaushintaan 

Huijari vaati maksun 
kotikäynnistä

Vuoden alusta voimaan 
tuleva tilattavia julkai-
suja koskeva 9 prosentin 
suuruinen arvonlisävero 

vaikuttaa myös Rauhan Terveh-
dyksen tilaushintaan. 

Ensi vuonna Rauhan Terveh-
dystä tilaavat seurakunnat mak-
savat siitä 11,30 euroa kotitalout-
ta kohti. Tänä vuonna hinta on 
ollut 10,93 euroa, eli nousua on 
3,4 prosenttia.

Kalevassa uutisoitiin maanan-
taina 28. marraskuuta, että Ou-
lun seurakuntayhtymässä tutki-
taan Rauhan Tervehdyksen tarjo-
amaa mahdollisuutta kiertää ve-
ronmaksu. 

Lehteä julkaisevan Rauhan 
Tervehdys ry:n hallituksen pu-

heenjohtaja, Tuiran kirkkoherra 
Hannu Ojalehto tarkentaa, että 
hallitus on selvittänyt lehteä kus-
tantavan Kustannus-Osakeyhtiö 
Kotimaan esiintuomaa mahdol-
lisuutta verosuunnitteluun. 

Seurakuntien olisi ollut mah-
dollista välttää arvonlisävero, jos 
ne olisivat maksaneet ensi vuo-
den tilauksensa jo tämän vuoden 
puolella. 

– Olemme kuulleet kaikkia 
tilaajaseurakuntiamme, ja kos-
ka kaikkien ei ollut mahdollista 
maksaa tilausta etukäteen, em-
me voineet hyödyntää tätä mah-
dollisuutta, Ojalehto kertoo.

ELSI SaLOVaaRa

Tuntemattomaksi jäänyt 
henkilö on esiintynyt 
Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan työntekijänä ja 

vaatinut maksua kotikäynnistä. 
Kyse on yksittäistapauksesta.

Kotikäynnille tuleva seura-
kunnan työntekijä ei koskaan 
pyydä tai vaadi rahaa palveluk-
sistaan. Hän ei myöskään kol-
kuttele ovia ja vaadi sisäänpää-
syä ilman, että tapaamisesta on 
aikaisemmin sovittu.

Seurakuntien papit ja dia-
koniatyöntekijät tekevät koti-
käyntejä vain pyynnöstä. 

Seurakunnista ollaan yhte-
ydessä 90 vuotta täyttäviin jä-
seniin. Heille soitetaan ja ky-
sytään, haluaako hän papin tai 
diakonissan  vierailevan synty-

mäpäivien tiimoilta. Seurakun-
nasta ei kuokita kenenkään juh-
liin ilman pyyntöä ja asiasta so-
pimista.

Seurakunnan työntekijä on 
aina tekemisissä omalla nimel-
lään. Hänellä on  kuvallinen 
henkilökortti, Oulucard, josta  
käy ilmi henkilön nimen lisäksi 
työnantaja ja virka-asema.

Seurakunnan tekemät toi-
mitukset ja kotikäynnit ovat il-
maisia.

Kotikäyntipyynnön voi esit-
tää suoraan oman alueensa dia-
koniatyöntekijälle tai papille, tai 
ottaa yhteyttä oman seurakun-
nan kirkkoherranvirastoon tai 
päivystävään pappiin. 

Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksissa 
muutoksia Oulussa

Oulussa Karjasillan ja Tui-
ran seurakunnan kirkois-
sa ei ole tänä vuonna ju-
malanpalveluksia itsenäi-

syyspäivänä 6. joulukuuta. Juma-
lanpalvelukset keskitetään nyt en-
simmäistä kertaa Oulun tuomio-
kirkkoon ja Oulujoen kirkkoon. 

Kirkkoherra Juhani Lavanko, 
miksi Karjasillalla eikä Tuirassa 
ole itsenäisyyspäivän viettäjille 
jumalanpalveluksia?

– Oululaisten itsenäisyyspäi-
vänviettokulttuuriin kuuluu vah-
vasti kunnianosoitukset sanka-

rihaudoilla ja itsenäisyyspäivän 
kansalaisjuhla päivällä. Emme 
ole halunneet lähteä hajaannut-
tamaan itsenäisyyttä juhlivia ih-
misiä ikään kuin eri suuntiin ja 
eri kirkkoihin. Kunnianosoituk-
set Oulun hautausmaan sankari-
muistomerkillä ja vakaumuksen-
sa puolesta kaatuneiden muisto-
merkillä sekä Oulun tuomiokir-
kon kirkkotarhassa liittyvät tuo-
miokirkon jumalanpalvelukseen. 
Oulujoen sanajumalanpalveluk-
seen taas liittyy kunnianosoitus 
Oulujoen hautausmaan sankari-

muistomerkillä.
– Tuomiokirkon itsenäisyys-

päivän saarnavuoroissa vuorotte-
levat vuosittain Oulun seurakun-
tien kirkkoherrat. Tänä vuonna 
saarnaa Tuiran kirkkoherra, lää-
ninrovasti Hannu Ojalehto.

Jatkuuko sama käytäntö myös 
tulevaisuudessa?

– Tosiasia on, että esimerkiksi 
Karjasillan kirkon sanajumalan-
palvelukseen on osallistunut vuo-
sittain pieni joukko ihmisiä.

– Kyllä uusi käytäntö on tar-
koitettu perinteeksi. Toki on mah-

dollista, että perinteet muuttuvat, 
jos Karjasillan ja Tuiran kirkois-
sa koetaan merkittävänä puuttee-
na se, ettei niissä enää järjestetä 
omia itsenäisyyspäivän jumalan-
palveluksia. Silloinhan nämä ti-
laisuudet voidaan ikään kuin löy-
tää uudestaan.

RIITTa HIRVONEN

Tiedot seurakuntien jumalanpalve-
luksista ovat sivuilla 14 ja Oulun seu-
rakuntien itsenäisyyspäivän tapahtu-
makooste  sivulla 17. 
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Piplialahjat

Suomen Pipliaseura   |  PL 54  |  00241  HELSINKI  |  puh 010 838 6520 | myynti@bible.fi 

RAAMATTU RISTIIN RASTIIN
Innostava luku- ja hakuteos 
Raamatun opeista. 365 teksti-
kokonaisuutta  vuoden jokaiselle 
päivälle.

PIPLIA LAPSILLE
Koko perheen klassikko-
raamattu. Myös äänikirjana.

NAHKANTINEN RAAMATTU 
JA VIRSIKIRJA
Tilaa lahjansaajan kultainen nimi-
painatus kanteen. Useita eri värejä.

 •   markkinoiden laajin raamattuvalikoima  •   Suomen Pipliaseura   •  www.pipliakauppa.fi  

uutuus
RAAMATTU 

RISTIIN  RASTIIN

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119

ILMOITA

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.

Silmät auki jouluun
Marjut Rehumäeltä ei 
onnistunut täydellisen 
joulutunnelman 
loihtiminen.

Kempeleläinen opettaja 
Marjut Rehumäki ker-
too odottavansa joulul-
ta ennen kaikkea yllät-

täviä lahjoja. Niillä hän ei kui-
tenkaan tarkoita odottamatto-
mia pehmeitä paketteja, vaan pi-
kemminkin sitä, että hänellä oli-
si lapsen mieltä ja oivallusta näh-
dä tänä jouluna jotain aivan yl-
lättävää ympärillään.

– Se voi olla jokin keskustelu 
täysin tuntemattoman kanssa tai 
sitten ihan mitä tahansa muuta, 
joka vain tulee eteeni ilman mi-
tään uuvuttavaa suorittamista, 
Rehumäki pohtii.

Joulun odotus oli aiheena 
Kempeleen Kokkokankaan Yh-
teys – Että jaksaisin -illassa vii-
me sunnuntaina, ensimmäisenä 
adventtina. 

Täydelliset suoritukset 
latistuvat usein
Omassa puheenvuorossaan Yh-
teys-illassa Marjut Rehumäki 
kertoi yrityksestään loihtia ko-
tiinsa täydellistä joulua.

– Eräänä jouluna ryhdyin te-
kemään perinteisiä jouluruokia 
joulutunnelman syntymisek-
si. Tuosta joulusta jäi mieleeni 
imelletty perunalaatikko, joka 
taisi päätyä lopulta roskalaatik-
koon. Lanttulaatikkoa söimme 
vielä pääsiäisenäkin. 

Puurtaminen synnytti per-
heen äidissä ajatuksen, ettei hän 
pysty loihtimaan täydellistä jou-
lutunnelmaa. Jouluun liitetyt 
toiveet ja odotukset ovat usein 
liian korkealla, jotta vältyttäi-
siin pettymyksiltä. 

– Etsin yhä joulua ja joulun 
sanomaa. Haluan katsoa joulua 
avoimin silmin, kiireettömänä, 
vastaanottavaisena. Toivon, että 
kaikelle yllättävälle – ihmeteltä-
välle – löytyy tilaa arkeni keskel-
tä, Rehumäki puhui Kokkokan-
kaalla.

jouluna saa 
tehdä surutta hyvää
Yhteys-ilta päättyi perinteises-
ti yhteiseen iltapalaan, jonka ai-
kana palattiin Rehumäen puhee-
seen. Kahvipöydän ääressä mo-
ni muukin toivoi, että heillä oli-
si rohkeutta irrottautua jouluna 
ylenmääräisestä puunaamisesta, 

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 1.12. klo 19.00 Sari ja Jouni Kajulalla, 
Päiväniementie 9, Rantsila, to 1.12. klo 19.00 Koortilan toimintakeskuk-
sessa Muhoksella, ke 7.12. klo 19.00 Siionin jouluvirret ja seurat Limingan 
seurakuntatalolla.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 1.12. klo 19.00 Körttikodilla, Luokotie 5 A 
5, Välivainio, Oulu.

Ilmoitus Rauhan tervehdykseen, 
joka ilmestyy 1.12.2011. 
1 palsta x 65 mm, mustavalkoinen 
ja sijoituspaikkana yhdistysten 
ilmoitussivu ja –palsta.  
 
Laskutus: 
Oulun seudun kristillisen koulun 
kannatusyhdistys ry 
Luokotie 4 
90530 Oulu 
 
 

 

  
 

Joulumyyjäiset
  
La 3.12. klo 10–14 

koulullamme, Luokotie 5 

Henkilökuntaa tavattavissa. Myy-
jäiset & kahvila koulun hyväksi.  

Oppilashaku  2012–2013 
 

 Uusia oppilaita otetaan  
esikouluun ja luokille 1-9.  

Päiväkoti Verso yli 3-vuotiaille. 
 

 Tervetuloa tutustumaan   
  koulumme toimintaan!   
www.oulunkristillinenkoulu.fi 

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

To 1.12. klo 18 Kotirukouskokous 
Estabrookeilla, Niemeläntie 7 D. 
Pe 2.12. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri. 
Su 4.12. klo 18 Ehtoolliskokous, 
Juha Pätsi. To 8.12. klo 18 Mies-
tenilta. Su 11.12. klo 18 Sunnun-
tain kokous, Petri Nuotio. Terve-
tuloa! www.kempele.svk.fi

Rauhan tervehdys-  

Kellonkartanon ilmoitus seuraavaan lehteen 1.12.2011 kristillisten yhdistysten palstalle 

tapahtumailmoitussivulla. 

 

Kaksi palstaa, ilmoituksen korkeus on n. 60 mm, värillinen. 

Koristeluna tietysti voisi laittaa jouluista punaväriä ja pyöristettyä reunaviivaa jne. 

 

 

Laskutusosoite: 

Kellonkartanon ystävät ry  c/o Kaipioja, Katajatie 50, 90820 Kello 

Yhteyshenkilö Tapio Pokka 

044 0210 110 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.00 Mikä joulun tähti oli, 15.00 Lasten ja varhais- 
            miten tietäjät osasivat        nuorten tapahtuma 
            lähteä liikkeelle...?       "Seuraa tähteä" 
   Ihmeitä valottaa rovasti Risto       Marjaana Lassi, Säde 
   Heikkilä, tähtitaivaan tuntija.     Pokka ja ryhmä nuoria 
     16.30 Joulupuuroa, torttukahvit, seurustelua,    
                kirja- ja myyjäispöytiä, joululauluja 

n. Klo 17.30 Joulujuhla perinteiseen tapaan. Laulua, lasten ja nuorten  
                        ohjelmaa, terveisiä lähetyskentiltä, lyhyt puhe rov. Heikkilä.  

Olet lämpimästi  tervetullut! 
Järj. Kellonkartanon ystävät, Kansanlähetys, SRO, Karjasillan srk 

Su 4.12. Jumalanpalvelus klo 11.00 + lastentunti. HUOM! 5.12. ei ole  
Kotiliittoa eikä Veljeliittoa. 6.12. JOULUMYYJÄISET klo 11.00–14.00. 

KAIKKI SYDÄMELLISESTI TERVETULLEITA!

www.ohsrk.fi

Pe 2.12. klo 20 LIFT, Joni Ruokamo, Samuel Grön-
holm. Su 4.12. klo 11 Jumalanpalvelus, kaste, 
Hannu Orava, Juha Hilli, Seurakuntakuoro. Pyhä-
koulu ja lastenkokous. Su 4.12. klo 17 Church@78, 
International Service, Juan Castillo, Neil Berry, 
Andrey Sirotkin. Ti 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän 

kahvikonsertti. Lassi Makkonen, Outi-Mari Karppinen. Käsiohjelma 5€ sisältää 
kakkukahvit. Ke 7.12. klo 19 Sana ja rukous, Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. 
TERVETULOA!

Raamattutunti su 4.12. klo 15. 
Marjatta Aittola: Pyhän Hengen 
lahja. Raamattupiiri ma 5.12. 
klo 14 H:putaalla Pentillä. Luuk 
21. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

To 1.12. klo 18 Lähetyspiiri. Vieraita 
Siperiasta, pastorit Joose Pitkänen ja 
Vitali. Pe 2.12. klo 19 Nuorten matka-
lauluilta Jämsillä (myös ulkoiluvarus-
tus), Oulujoentie 85. Su 4.12. klo 16.30 
Pyhäkoulu, klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Tervetuloa!

To 1.12. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Esko 
Taipale, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. Pe 2.12. 
Varkki-ilta, klo 21 Street-ilta. Su 4.12. klo 11 Ehtool-

liskirkko& pyhäkoulu, Risto Wotschke, Pia & Risto Vappula Järvenpäästä. Ma 5.12. 
klo 18 Jaffa – nuorten aikuisten ilta kodeissa. Ti 6.12. klo 16 Itsenäisyyden partio-
kirkko, Petri Mettovaara, Ari Kastepohja, tarjoilu. Ke 7.12. klo 14 Senioripiiri, klo 18 
Nuortenilta, Petri Nuotio. To 8.12. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Petri Nuotio. 
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Asianajotoimisto
Marjo Suoraniemi Ky
Kauppurienkatu 11 C 7 

90100 OULU
p. 040 703 2206
fax. 08 333 425

Testamentit, perukirjat,  
perintö- ja perheoikeudelliset 
asiat, riita- ja rikosasiat ym. 
Maksuton alkuneuvottelu.

Jos et halua kotiisi ilmaisjakeluita, mutta 
ehdottomasti Rauhan Tervehdyksen, tilaa itsellesi 

oma lehti 30 euron vuosihintaan. 

Tilaaminen onnistuu numerosta 020 754 2333 
tai sähköpostilla tilauspalvelut@kotimaa.fi.

Tilaa Rauhan Tervehdys!

Marjut Rehumäki
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Sinappia   

Tuntemattomat 
sankarit ruudulla 

Itsenäisyyspäivä ja taas se tulee TV2:lta, nimit-
täin Edvin Laineen Tuntematon sotilas (1955). 
Tiedän kyllä. Ei sitä ole pakko katsoa. 

Elokuva ei ole mielestäni huono ja siinä kerro-
taan maamme historian kohtalon hetkistä, mutta 
miksi se pitää näyttää joka itsenäisyyspäivä? Alan 
tuntea puhdasta sotaväsymystä Tuntematonta koh-
taan. On kai meillä muutakin kerrottavaa itsenäi-
syydestämme kuin sodat? 

Asian korostaminen on johtanut jopa nuorten 
historiankäsityksen vääristymiseen. Jotkut heistä 
luulevat Suomen itsenäistyneen toisessa maailman-
sodassa, eikä vuonna 1917.     

Itsenäisyyspäivä tuntuu kulminoituvan talvi- ja 
jatkosotaan (Lapin sota on hieman unohdettu). Ai-
van kuin koko suomalainen identiteettimme ra-
kentuisi näiden sotien varaan. Se on hieman ongel-
mallista, koska sotaan liittyy asioita, joista ei voi ol-
la ylpeä. Kuin muistutuksena tästä, TV2 näyttää it-
senäisyyspäivänä dokumentin Suur-Suomen lapset. 
Sota on kansakunnalle tragedia, vaikka siinä saa-
tiinkin torjuntavoitto.

Sota on kuolemaa ja hävitystä.
Mistä muusta suomalaisuus rakentuu? Esimer-

kiksi metsäteollisuudesta ei saa yhtä hienoa draa-
man kaarta kuin jatkosodasta, mutta sillä on ol-
lut suuri merkitys kansakunnallemme. Sodan jäl-
keen maatalojen emännät kasvattivat seitsenpäisiä 
lapsikatraita ja isännät raatoivat elinkelvottomilla 
rintamamiestiloilla. Kuka ohjaisi Tuntemattoman 
tilallisen? Jatko-osana olisi tietenkin Tuntematon 
siirtotyöläinen.   

Sotien muistamisella ja niihin osallistuneiden 
kunnioittamisella on ja tuleekin olla oma paik-
kansa itsenäisyyspäivänä, mutta sodan ylikorosta-
misesta voisi vähitellen luopua. Olisiko nyt paikka 
muistaa myös jälleenrakentajia? Tai tieteen ja tai-
teen edustajia? Voisiko itsenäisyydestä iloita vapau-
tuneesti, ilman sodan varjoja?  

Perinne Tuntemattoman sotilaan näyttämisestä 
on ollut televisiossa vuodesta 2000. Pitäisikö eloku-
va laittaa hyllylle muutamaksi vuodeksi ja näyttää 
tilalla jotakin muuta? Ihan vain kokeeksi. 

Esimerkiksi Wilho Ilmarin Seitsemän veljestä 
(1939) on erinomainen kansankuvaus ja havain-
nollistaa impivaaralaisuutta elävästi. Jos Ylessä ol-
taisiin oikein rohkealla tuulella, voitaisiin näyttää 
Jouko Turkan 1989 ohjaama tv-sarja veljesten elä-
mästä.

Entä Perttu Lepän Pitkä kuuma kesä (1999), jo-
ka kertoo meille niin rakkaan suomirockin synty-
mästä? Eikö se kuvaa modernia suomalaista iden-
titeettiä parhaimmillaan?

Mutta entä kaupalliset kanavamme? Miten ne 
muistavat itsenäisyyspäivää? Ennakkotietojen pe-
rusteella ei mitenkään. Samat sarjat ja tosi-tv pyöri-
vät kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ehkä Big Brot-
herissa vietetään itsenäisyyspäivää, mutta sen jätän 
suosiolla katsomatta. Vapaassa maassa voi valita. 

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Silmät auki jouluun

paistamisesta ja ostamisesta ja et-
siä sen sijaan joulumieltä yllättä-
vistä asioista.

– Joulu on ainutlaatuinen 
mahdollisuus osoittaa uskoa, sillä 
silloin kukaan ei ihmettele odot-
tamatontakin hyvän tekemistä, 
kahvipöydässä todettiin.

RIITTa HIRVONEN

Kempeleen seurakunnan seuraavat 
Yhteys – Että jaksaisin -illat ovat 
4. joulukuuta ja 11. joulukuuta. 
Tilaisuudet jatkuvat tammikuussa. 

Yhteys-illassa partiolaiset esittivät perheen pienimmille adventin sanomaa.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Aito halu palvella

Vierailu Kokkokankaalla oli työtä mukavimmil-

laan. Yhteys – Että jaksaisin -ilta keräsi lapsi-

perheitä Hoosiannan äärelle. Perheille tarkoi-

tetut rennot hartaushetket ovat seurakunnalta 

hyvää palvelua. Iltapala takasi sen, että kotiin ei ollut kiire. 

Kempeleen naapurissa Oulunsalon seurakunnassa vanhemmilta 

kysytään parhaillaan, miten seurakunta voisi tukea perheitä jaksa-

maan arjessa. Kysymys on nöyrä yritys tarjota seurakuntalaisille juu-

ri sellaista toimintaa, minkä he itse kokevat tärkeäksi. 

Hyvät Oulunsalon vanhemmat, kertokaa, mitä seurakunta voisi 

tehdä hyväksenne.  Terveiset voi laittaa osoitteeseen riitta.markus-

wikstedt@evl.fi.    

     RIITTa HIRVONEN

Kommentti

SaNNa TuRuNEN
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Anna lapselle
hyvä hetki.
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Oma lehti on kestävä lahja lapselle. 
25-vuotias Lastenmaa on perinteinen 
ja laadukas lastenlehti, jonka teemoja 
ovat koti ja perhe, lukeminen, 
luonto ja kansainvälisyys. Lehti elää 
kirkkovuoden rytmissä. Iltarukous 
ja Raamatun kertomukset kuuluvat 
lapsen hengelliseen kasvuun ja tuovat 
turvallisuuden tunnetta. 

Lastenmaan joka numerossa 
julkaistaan tunnettu jen suomalaisten 
kirjailijoiden ja kuvittajien satuja. 
Lasta ilahduttavat monipuoliset 
askartelut, tehtävät ja kilpailut 
sekä lasten omat uutiset. 

Lehden päätoimittaja on kirjailija 
Anna-Mari Kaskinen.

Hyvät vanhemmat, 
mummit, ukit ja 
kummit!

Lastenmaa 
12 kk vain12 kk vain

25,-25,-25,-
norm. 51,-

Karjasillan seurakunta on noin 34 000 jäsenen 

seurakunta. Työntekijöitä seurakunnassa on 

noin 50.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on avoinna

SEURAKUNTA-
PASTORIN  

VIRKA
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta  

SEURAKUNTA- 
PASTORIN  

VIRKA 
(äitiysloman sijaisuus 31.10.2012 saakka,

jatkuu mahdollisesti hoitovapaan sijaisuutena)
sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Ilmoittautuminen virkoihin päättyy  
20.12.2011 klo 16.00

Ilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla  
www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > avoimet työpaikat.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

NUORISOTYÖN-
OHJAAJAN VIRKA

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta 

LASTENOHJAAJAN 
TYÖSUHDE

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

SEURAKUNTA- 
MESTARIN VIRKA 
määräaikainen 31.12.2012 saakka,  

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Hakuaika päättyy 20.12.2011 klo 15.00

Paikkoja avoinna
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AFRIKASTATerveiset

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa aids on 
melkein kansantauti, ja se leviää jatkuvasti. 
Botswanassa hiv-virusta kantaa jopa neljäsosa 
ihmisistä. 1. joulukuuta vietetään maailman 
aids-päivää. Tutustumme kolmeen naiseen, 
joille tauti on arkipäivää.

/3

Botswanan toiseksi suurim-
massa kaupungissa, Fran-
cistownissa, asuva Sibusis-
we Phaswana on hoitanut 

monia aids-potilaita. Vaikka tau-
ti on arkipäivää maassa, hän on 
nähnyt myös sen, kuinka jotkut 
sulkevat silmät totuudelta.

– Jotkut kieltäytyvät testeis-
tä, koska eivät halua tietää. Usein 
he ovat niitä, jotka ovat korkeam-
massa asemassa yhteiskunnassa.

Surullisinta on, etteivät he 
myöskään tee mitään suojatak-
seen itseään. Ja niin he levittävät 
virusta. Hoitajana ja nuorten ai-
kuisten äitinä Phaswanalla on sel-
keä käsitys siitä, mitä on tehtävä 
taudin leviämisen estämiseksi.

– Minusta ei pidä enää puhua 
kondomien käytöstä, vaan seksis-
tä kieltäytymisestä. On odotetta-
va, kunnes on naimisissa.

Phaswana työskenteli aiemmin 
ulkomaisin varoin toimineessa 
projektissa, joka auttoi aids-poti-
laita monin tavoin. Projekti lop-
pui maaliskuussa, koska se ei saa-
nut lisärahoitusta. 

– Sen jälkeen todella moni po-
tilaista on kuollut, hän kertoo.

Timanttikaivoksilla nopeaan 
talouskasvuun viime vuosikym-
meninä yltänyt Botswana kustan-
taa tällä hetkellä lääkityksen kai-
kille kansalaisilleen. Jos ihmis-
ten pitäisi maksaa itse lääkkeen-
sä, moni kuolisi. 

– Jos lääkityksen joutuu lopet-
tamaan, virus alkaa lisääntyä no-
pealla tahdilla ja toimintakyky 
katoaa lyhyessä ajassa, Phaswana 
tietää.

Koko perheen 
hoitamista
Sibusiswe Phaswana huomaut-
taa, että hyvä hoito vaatii muuta-
kin kuin lääkkeitä. 

– Projektissa teimme yhteis-
työtä klinikoiden kanssa. Saim-
me heiltä viruksen kantajien yh-
teystietoja ja vierailimme heidän 
kodeissaan. Kerroimme, että apua 
saa, jos haluaa. Kyse ei ole kuole-
mantuomiosta. 

Phaswana kertoo, että he ta-
pasivat aina koko perheen, jotta 
kaikki tietäisivät sairauteen liit-

tyvät tosiasiat, eikä sairastunutta 
alettaisi kartella. 

– Kiersimme joka päivä ke-
räämässä hyväkuntoisia potilaita 
aids-keskukseen lääkäriin ja syö-
mään. Se, että saa kunnon ravin-
toa, on tärkeä tekijä, hän kertoo. 

Koska kaikilla ei ole kotona 
juoksevaa vettä, keskuksessa tar-
jottiin myös peseytymis- ja pyy-
kinpesumahdollisuus. 

– Lapsille etsimme koulut ja 
huolehdimme heidän kuljetuksis-
taan, mikä helpotti suuresti sai-
raita äitejä, Phaswana kertoo.

Äiti ja 
seitsemän lasta
Yksi sairaista äideistä Francis-
townissa on 43-vuotias Mosetsa-
na Moruti, joka odottaa parhail-
laan seitsemättä lastaan. Hänen 
tyttärensä Goratamang ja Gofa-
one ovat mukana Suomen Lähe-
tysseuran tukemassa kummilap-
siprojektissa. Sen myötä koko per-
he saa tukea.

– Tyttäreni menestyvät hyvin 
koulussa, Moruti kertoo ja esit-
telee ylpeänä kunniakirjoja, jot-
ka kuudesluokkalainen Goreta-
mang on saanut luokkansa par-
haana neljässä aineessa.

Mosetsana Moruti ei ole nai-
misissa, eikä talossa ole miestä. 
Tontin hän on saanut perintönä 
äidiltään, mutta vesipistettä ton-
tille ei ole ollut varaa hankkia. 

Hiekkaisella pihalla kasvaa 
autonrenkaiden sisään istutettu-
ja kukkia, ja pienen neliskulmai-

sen mökin portailla on kattiloihin 
istutettuja kasveja. Niiden kaste-
luun, ruoanlaittoon ja peseytymi-
seen hän ostaa veden naapureilta.

Elämää 
riskien kanssa
Elämänuskoa tauti ei ole vienyt. 
Unelmiakin hänellä on. 

– Haluaisin remontoida taloa. 
Jos saisin jostain rahaa, voisin 
myös tehdä ranskalaisia perunoi-
ta ja myydä niitä, hän kertoo hil-
jaisella äänellä. 

Nyt hän elää tilapäistöiden ja 
avustusten varassa.  

Mosetsana Moruti sai tietää 
olevansa hiv-positiivinen viisi 
vuotta sitten. 

– Ystäväni neuvoivat keskeyt-

tämään raskauden juurista teh-
dyllä uutteella. En halunnut teh-
dä sitä, sillä pelkäsin että voisin 
kuolla itse ja lapset jäisivät yksin. 

Yksin he olisivat myös jääneet, 
sillä Mosetsanalla on kyllä ystä-
viä, mutta ei sisaruksia tai elossa 
olevia vanhempia. 

Yhdelläkään lapsista ei ole to-
dettu tautia. Parivuotias Tumelo 
on myös syntynyt diagnoosin jäl-
keen. Raskauden aikana aloitettu 
estolääkitys on tepsinyt, eikä hän 
ole saanut tartuntaa. 

Vaikka Mosetsana on otta-
nut riskejä, eikä ole suojautunut 
taudilta, hän toteaa, että miesten 
kanssa kannattaa olla varovainen. 

– Itsestä on pidettävä huolta. 

Onneksi 
on isoäiti
Tauti voi tarttua myös niihin, jot-
ka huolehtivat. Näin kävi 71-vuo-
tiaalle Marea Lekgowanelle. Hän 
asuu poikansa ja kahdeksan lap-
senlapsensa kanssa. Heistä suurin 
osa on orpoja, sillä aids on vienyt 
Marea Lekgowanelta jo kolme las-
ta. Seitsemästä elossa olevasta lap-
sesta kaksi kantaa virusta.

Lekgowane herää joka aamu 
viideltä valmistamaan kylpyvettä 
ja aamiaista. Kaikki perheen hiv-
positiiviset ottavat lääkkeen kello 
kuudelta aamulla ja illalla. 

– Lääkettä ei saa ottaa tyhjään 
mahaan, se alkaa pyörryttää, hän 
opastaa.

Koulu alkaa seitsemältä.
– Pienin unohtaa joskus ot-

taa lääkkeen rientäessään leikki-
mään ystävien kanssa. Silloin hä-
nen peräänsä pitää huutaa, Lekgo-
wane kertoo.

Lasten lähdettyä isoäiti lepää 
ja aloittaa ruoan valmistamisen. 
Nuoremmalle polvelle hän on 
koettanut esimerkkiä näyttämäl-
lä opettaa sen, että itsestään pitää 
huolehtia. 

– Kuinka voisin unohtaa ottaa 
lääkkeet, kuinka voisin unohtaa 
elämäni! hän huudahtaa.

Marea Lekgowanella on yk-
si unelma. Hän toivoo, että eläisi 
niin kauan, että lapsenlapset eh-
tivät aikuisiksi ja he saisivat omat 
tontit, joilla asua. 

ELSI SaLOVaaRa

Ku va t :  A r i  Ko i v u la h t i

Sibusiswe Phaswana haluaisin hoitaa tulevaisuudessakin aids-potilaita. Hiv-positiivinen Mosetsana Moruti odottaa seitsemättä lastaan.

Marea Lekgowane opettaa lapsenlapsilleen, että lääkkeet on muistettava ottaa joka päivä.

Tumelo ja Gofaone Moruti ovat säästyneet hiv-tartunnalta.
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Radio Dei 106,9 MHz,      
kaapeliverkossa 94,1 MHz 

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys kello 9.55–12
2. adventtisunnuntai 4.12. 
klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun pi-
tää lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää. Aiheena 
on Kuninkaasi tulee. Klo 11.45 
Kurkistus kirkkoon -ohjelmas-
sa kerrotaan Oulun lasten jou-
lusta, joka järjestetään lauan-
taina 10.12. Yliopistopastori Sti-
ven Naatusta haastattelee Mar-
ja Blomster.
Itsenäisyyspäivänä ti 6.12. klo 
10 sanajumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulussa on aiheena it-
senäisyyspäivä. Ohjelma on uu-
sinta. Klo 11.45 Kurkistus kirk-

koon -ohjelmassa kerrotaan 
Oulun lasten joulusta.

Radio Dei Toivon päivä
Dein juttuarkisto,
www.toivonpaiva.fi
Ma-pe klo 16–17 juontajana 
Mikko Salmi.
Pe 2.12. klo 16.03–17. Toivon 
tuomiokapitulissa keskustel-
laan muun muassa siitä, että pi-
tääkö kirkon suojella turvapai-
kanhakijoita. Keskustelijoina 
ovat kansainvälisen työn pasto-
ri Árpád Kovács Oulun seura-
kuntayhtymästä ja Karjasillan 
seurakunnan kirkkoherra Ju-
hani Lavanko. Notaarina toimii 
Mikko Salmi.
Ma 5.12.–ke 7.12. klo 16.20 Ar-
monpulla. Seurakuntalaiset 
kertovat, milloin he ovat elä-

mänsä aikana päässeet hauk-
kaamaan palan armonpullasta 
ja mitä silloin tapahtui.
Ke 7.12. klo 16.40 Uskomaton 
Mies -ohjelmassa kuullaan Mi-
kael Estabrookin kolumni.
To 8.12. klo 16.20 Viisi Teesiä 
-ohjelmassa unelmiensa kirkos-
ta kertoo oululainen opiskelija 
Olli Paasovaara.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
2. adventtisunnuntai 4.12. klo 
9.45 radiopyhäkoulun pitää lap-
sityönohjaaja Kirsi Merenhei-
mo-Mäenpää. Aiheena on Ku-
ninkaasi tulee. Klo 10 jumalan-
palvelus Ylivieskan kirkosta.
Itsenäisyyspäivänä ti 6.12. klo 
10 sanajumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
2. adventtisunnuntaina 4.12. 
klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Toimittaa Jyrki Vaaramo 
ja avustaa Mari Flink. Kantto-
reina Péter Marosvári, Lauri-
Kalle Kallunki ja Henna-Mari 
Sivula. Mirjami Kallunki viu-
lu ja Aapeli Kallunki alttoviulu.

jouluradio
www.jouluradio.fi, 
91,6 MHz ja kaapelitaajuuksilla 
91,6 MHz (TeliaSonera) tai 101,9 
MHz (DNA Welho).
Nettiradio www.jouludei.fi

yLE Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
To 1.12. klo 18 iltahartauden pi-
tää kirkkoherra Pauli Niemelä 

Kiimingistä.
La 3.12. klo 18 iltahartauden pi-
tää vanhustyön pastori Markku 
Palosaari Oulusta.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe),
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 
90101 OULU
Ohjelmatiedot: www.oulunseu-
rakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä. 

Eetterissä

Kokoomuksen Sauli Nii-
nistö on pappien suosik-
ki tasavallan presidentik-
si. Radio Dein kyselyn mu-

kaan häntä äänestäisi 36 prosent-
tia Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon papeista. 

Toisesta sijasta käydään papis-
ton keskuudessa kovaa kamppai-
lua. Pekka Haavistoa (vihr) kan-
nattaa kymmenen prosenttia vas-
tanneista. Paavo Väyrysen (kesk) 
kannatus on yhdeksän prosent-
tia. Sari Essayahia (kd) äänestäi-
si kahdeksan prosenttia kirkon 
papeista.

Muista ehdokkaista Paavo 
Lipponen (sd) saa papeilta seitse-
män prosentin kannatuksen. Ti-
mo Soinia (ps) ilmoittaa äänes-
tävänsä viisi prosenttia papeista. 
Eva Biaudet (r) kerää mittauk-
sen mukaan neljä prosenttia pa-
piston äänistä. Paavo Arhinmä-
keä (vas) äänestäisi alle prosentti 
vastanneista.

Merkittävä osa papeista ei ole 

Niinistö ja Haavisto ovat pappien 
presidenttisuosikit

vielä ratkaissut, mitä ehdokasta 
aikoo äänestää tammikuun pre-
sidentinvaaleissa. Noin joka vii-
des vastaajista ei vielä osaa tai ha-
lua nimetä ehdokastaan.

Nais- ja miespappien äänes-
tyskäyttäytyminen eroaa toisis-
taan kolmen ehdokkaan koh-
dalla. Naispapeista Haavistoa il-
moittaa äänestävänsä peräti seit-
semäntoista prosenttia vastaajis-
ta, miespapeista alle seitsemän 
prosenttia. Väyrystä puolestaan 

kannattaa naispapeista vain pro-
sentti, kun miespappien kohdalla 
Väyrysen kannatus on kaksitois-
ta prosenttia. Essayahia äänestäisi 
naispapeista kolme ja miespapeis-
ta kymmenen prosenttia.

Radio Dei lähetti kyselyn säh-
köpostitse noin kahdelle tuhan-
nelle Suomen evankelis- luterilai-
sen kirkon papille 15.–22. marras-
kuuta. Kyselyyn vastasi noin 750 
pappia.

Sauli Niinistö Pekka Haavisto

ANNA TÄNÄ JOULUNA LAHJA, 
JOKA AUTTAA KEHITYSMAISSA ASTI!

Tee lahjatilauksesi verkossa www.toisenlainenlahja.fi 
tai puhelimitse 020 787 12 01

AVUSTUS-

TYÖNTEKIJÄ Haukiputaan kuorot yh-
distävät voimansa tors-
taina 1. joulukuuta kel-
lo 19 ja pitävät hyvänte-

keväisyyskonsertin Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa.

Konsertissa ovat mukana 
Haukiputaan Mieskuoro, Hau-
kiputaan Kirkon Kamarikuo-
ro, Kiiminkijoen opiston Seni-
orikuoro, Kellon nuorisoseuran 
Perjantaikuoro ja lauluyhtye He-
liä.

Konsertissa kuullaan joulu-
lauluja yksittäisten kuorojen lau-
lamana ja yhdessä toteutettuina.  

Liput konserttiin maksavat 
10 euroa ja niitä myydään tun-
tia ennen konserttia ovelta. Tuot-
to menee vähävaraisten haukipu-
taalaisperheiden joulumuistami-

seen. Konsertin yhteydessä voi 
tuoda paketteja Auttamisen jou-
lupuun alle toimitettavaksi vähä-
varaisten perheitten lapsille.

Haukiputaan kuorot 
konsertoivat joulumielellä

Haukiputaan kirkon kamarikuoro.

Pappisliitolle ensimmäinen 
naispuheenjohtaja

Suomen kirkon pappislii-
ton syysvaltuusto valit-
si 22. marraskuuta liiton 
uudeksi puheenjohtajaksi 

Alavieskan kirkkoherra Eija Ni-
valan, 44. 

Nivala on ensimmäinen nai-
nen, joka on valittu Pappisliiton 
puheenjohtajaksi liiton 93-vuoti-
sen historian aikana. Liiton pu-
heenjohtajuus on luottamustoi-
minen ja kolmivuotinen pesti al-
koi välittömästi valinnan jälkeen. 

– Tulevat vuodet ovat kirkossa 
ja seurakunnissa rakennemuu-
toksen aikaa. Toimintaympäris-
tö on muutoksessa, resurssit vä-
henevät, suurten ikäluokkien 
eläköityminen tuntuu myös pa-
pistossa sukupolvenvaihdoksena 
ja toimintakulttuurin muutokse-
na. Tässä tilanteessa Pappisliiton 
tehtävä on tukea jäsenistön am-
matti-identiteettiä, osaamista ja 
työssä jaksamista, toteaa Nivala.

– Keskeisen ammattikunnan 
edustajana Pappisliitolla on ”kir-

konrakentajan” tehtävä merkit-
tävänä keskustelukumppanina 
ja vaikuttajana. Myös yhteiskun-
nallisen keskustelijan rooli sopii 
mielestäni Pappisliitolle, tuore 
puheenjohtaja jatkaa.

Nivala on vaikuttanut vii-
me vuosina Pappisliiton ja Aka-
van kirkolliset ammattiliitot AKI 
ry:n luottamustoimissa. Nivala 
on vihitty papiksi vuonna 1992 ja 
hänet valittiin Alavieskan kirk-
koherraksi vuonna 2010. 

Eija Nivala
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Syksy on ollut pitkä ja pimeä, mutta on tullut kuitenkin jo aika sytyttää toinen advent-
tikynttilä.

Kaiken pimeän keskellä saamme tehdä matkaa kohti joulun täyttä valoa.
On vain jaksettava odottaa. Se ei ole aivan helppoa. 
Odotusta helpottaaksemme valmistamme kotejamme jouluun. Porttien pieliin, 

pimeään iltaan ja yöhön ovat syttyneet monet valot.
Käsillä oleva adventti on niin sanotun pienen paaston aikaa. Sen tehtävänä on pysäyt-

tää meidät arvioimaan elämämme suuntaa.
Voisitko antaa itsellesi mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi ja kysyä: Mihin minulla 

on aikaa? Mihin sitoudun?
Tällaiset kysymykset ovat tärkeitä, sillä ei ole samantekevää, miten me elämme elä-

mämme. 
Odotus jatkuu koko adventin ajan. Me odotamme joulun vierasta, Jeesusta. Juuri 

hänelle valmistamme kotimme.
”Avaja porttis ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi…” Virressä veisataan porttien 

avaamisesta. Voimme avata hänelle kotimme portit. Juuri ne portit, jotka olemme pime-
ään valmistaneet. Kodistamme voi tulla paikka, jossa Herra otetaan iloiten vastaan. Me 
saamme avata hänelle myös sydämemme portit.

Kunnian kuninkaan valo loistaa. Herra tulee varmasti. Hän ei jää ulkopuolelle. Hän 
tulee portista sisälle sinunkin luoksesi.

Hän kohtaa meidät jo tänään luonnossa ja lähimmäisissä. Hän kohtaa meidät elä-
vässä elämässä, kotona, työssä, koulussa ja vapaa-ajalla.

Huomaatko hänet?
Tänään katsomme vuoroin seimen Lapseen ja vuoroin tulevaisuuteen. Siihen, että 

ennustusten mukaan sama Lapsi tulee kerran kuninkaana.
Toisen adventin sanoma on sekoitus tuntemattoman pelkoa ja joulurauhaa.
Sellaisena se on kuin elämä itse.

VIRPI SILLaNPÄÄ-POSIO
Oulun seurakuntien oppilaitostyön pastori 

Varma vieras

Sanan 
aika

Saarn. 9: 
13-18 
Minä havaitsin, että viisaudelle, suurellekin, 
saattoi käydä näin auringon alla:
    Oli pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. 
Sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas. 
Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria 
piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa 
asui köyhä mutta viisas mies. Hän olisi voinut 
pelastaa kaupungin viisaudellaan, mutta kukaan 
ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää miestä. Niinpä 
minä sanon:
    Viisaus on parempi kuin voima,
    mutta köyhän viisautta vähätellään
    eikä hänen sanojaan kuunnella.
    On parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja
    kuin houkkien johtajan huutoa.
    Viisaus on sota-aseita parempi. 

Jaak. 3: 
13-18  
Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? 
Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta 
tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. 
Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera 
kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta 
kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen 
ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, 
ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. 
Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, 
on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. 
Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja 
pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on 
lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta 
ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja 
teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen 
kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa 
hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

Matt. 20: 
25-28 
Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen 
ja sanoi: "Te tiedätte, että hallitsijat ovat 
kansojensa herroja ja maan mahtavat 
pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla 
teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän 
joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten 
palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne 
ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei Ihmisen 
Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan 
ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien 
puolesta." 

Itsenäisyyspäivä 6.12.
Päivän psalmi

Ps. 96:1-9 tai Ps. 121
1. lukukappale

5. Moos. 8:10-17 tai  
Saarn. 9:13-18

2. lukukappale
Jaak. 3:13-18 tai  

Ap.t. 17:24-30
Evankeliumi

Joh. 8:31-36 tai  
Matt. 20:25-28
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Suomi on 
maailmassa 

melkein ykkönen

Vuosi 1997. Bashar Isha-
ya on juuri muuttanut 
perheineen Irakista Suo-
meen. Perheeseen kuuluu 

vaimo Manal Adam ja 2,5-vuoti-
as Dankha-poika.

Ishaya on liikkeellä veljensä 
kanssa Hämeenlinnassa. Miehet 
pistäytyvät pieneen baariin, jossa 
ihmiset tanssivat ja juhlivat. Tä-
mä on Ishayan ensimmäinen ko-
kemus Suomen itsenäisyyspäiväs-
tä. 

Irakissa ei olla Ishayan mu-
kaan samalla tavalla isänmaal-

lisia kuin Suomessa. Siellä isän-
maallisuus linkittyy enemmän-
kin uskonnollisuuteen ja poli-
tiikkaan kuin tuntemukseen yh-
teisestä kansasta.

Suomi on eri maata.
– Suomalaiset ovat hyvin yl-

peitä maastaan ja kunnioittavat 
sitä. Heidän pitääkin olla ylpei-
tä. Suomi on kehittynyt tosi no-
peasti. Esimerkiksi elektroniikka 
ja talous ovat hyvin kehittyneitä. 
Suomi on melkein maailman yk-
könen, Ishaya ylistää.

Vaimo Manal Adam ja po-

jat Dankha, Daniel ja Shamoon 
näyttävät olevan samaa mieltä. 
Hekin ovat ylpeitä Suomesta.

Isänmaallisuus 
ei ole out
Vaimo Manal Adam opiskelee 
suomea ja tietotekniikkaa. Irakis-
sa hän kouluttautui kieltenopet-
tajaksi. 

Aviomieskin on opettaja, hä-
nen alansa on matematiikka. 

Bashar Ishaya sanoo hymyssä 
suin unohtaneensa lähes kaiken 
tieteiden kuningattaresta, ma-
tematiikasta. Harmi ei ole ehkä 
suuri, sillä nykyisin hän saa lei-
pänsä ravintoloitsijana. 

Perheen kotona monet esineet, 
kuten kohokuva viimeisestä eh-
toollisesta, kertovat, että tässä ko-
dissa asuvat ovat kristittyjä.

Ensi viikolla kotiin ja Ishayan 
omistamaan Nohadra-ravinto-
laan sytytetään kynttilät.  Perhe 
juhlii itsenäisyyspäivää siinä mis-
sä muutkin suomalaiset. 

Ishaya ei pidä isänmaallisuut-
ta vanhanaikaisena. Suomessa on 
kaikki syy olla isänmaallinen.

– Tästä olen ihan varma. Suo-
messa voi tehdä mitä haluaa. 
Maata voi rakentaa ja kehittää 
ihan miten vain.

Ei enää 
Irakiin
Perhe ei kaipaa takaisin Irakiin, 
mutta jotain maan perinnöstä on 
kuitenkin jäänyt. Ishayan perhe 
kuuluu assyrialaisten kristittyyn 
vähemmistökansaan. Assyria oli 
muinoin mahtava valtakunta, jos-
ta kerrotaan Raamatussa.

Ishaya esittelee ylpeänä assyri-
ankielistä Raamattua. Hän ei osaa 
kuitenkaan lukea sitä, sillä Irakis-
sa ei ennen saanut opettaa assyri-
an kieltä. Ishaya kuitenkin puhuu 
assyriaa, kuten hänen koko per-
heensäkin.

Assyrialaiset ovat hartaita kris-
tittyjä. He uskovat kunnolla, ku-
ten Ishaya asian ilmaisee. Ishaya 
ja monet assyrialaiset osallistu-
vat Oulun kirkolliseen elämään 

ja käyvät eri tunnustuskuntien 
tilaisuuksissa. Tuiran kirkkoa Is-
haya ylistää. Se näyttää ja tuntuu 
oikealta kirkolta.

Assyrialaiset ovat myös per-
herakkaita aivan eri tavalla kuin 
suomalaiset. Suomessa lapsi saat-
taa lähteä kodista heti, kun hän 
täyttää 18 vuotta. Sen jälkeen hä-
nestä ei kuulu mitään, Ishaya kär-
jistää. Vanhempiin otetaan yh-
teyttä korkeintaan silloin, kun 
tarvitaan rahaa.

Assyarialaiset sen sijaan ovat 
tiiviissä yhteydessä toisiinsa. 
Kaikki, ikävätkin asiat eletään 
yhdessä.

Ishaya on suomalaistunut. Sen 
hän huomasi Irakin-matkallaan. 

– Lämpöä oli 45 astetta. Mie-
tin miten olen pystynyt elämään 
täällä. En jaksa tätä. Menin vas-
ta auringonlaskun jälkeen ulos. 
Huomasin, että Suomessa on hy-
vä olla. Jopa 30 astettakin on ny-
kyään liikaa.

PEKKa HELIN

Ishayan perheenjäsenet Daniel, (vas.)  perheen äiti Manal Adam, Shamoon, Bashar ja Dankha asuvat viehättäväässä kodissa.

Bashar Ishaya aikoo sytyttää itsenäisyyspäivänä kynttilät kotiinsa ja ravintolaansa. 
Vaimo Manal Adam katsoo vierestä.

Bashar Ishaya sytyttää kynttilän 
Suomen itsenäisyydelle. 

Li Ang menee kesällä armeijaan. 
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Kesä kuluu 
intissä

Suomen kansalaisuuden 
saaneelle Li Angille 
armeijan meneminen on 
velvollisuus.

Kymmenisen vuotta Suo-
messa asunut kiinalainen 
Li Ang menee armeijaan 
ensi kesänä. 22-vuotiaalle 

uussuomalaiselle armeijan käy-
minen on kansalaisvelvollisuus. 
Kiinan pääkaupungin Pekingin 
lähistöltä vuonna 2002 Ouluun 
muuttanut matematiikan opiske-
lija on Suomen kansalainen.

– Minulle oli selvää, että me-
nen armeijaan. Se on mielestäni 
normaali velvollisuus, Li Ang to-
teaa.

Vielä hän ei ole paljoa armei-
jaan menoa ajatellut. Hän on 
kuullut, että marssit saattavat ol-
la raskaita, mutta sitä ei vielä kan-
nata murehtia.

– Kyllä minä pärjään. Armeija 
on elämässäni yksi niistä asioista, 
jotka on vain hoidettava. Onnek-
si tuo aika ei kestä lainkaan pit-
kään, kuudella kuukaudella saat-
taa selvitä.

Itsenäisyyspäivä 
ei ole mikä tahansa pyhä
Kun Li Ang muutti Suomeen 
kymmenisen vuotta sitten, Suo-
men itsenäisyyspäivä 6.12. ei mer-
kinnyt hänelle paljoakaan. Päivä 
oli lähes tavallinen pyhäpäivä, jo-
ka kului ravintolassa vanhempia 
auttamassa.

– Kun olen nyt elänyt vuo-
sia Suomessa, tämän maan asi-
oiden keskellä ja suomalaisten 
kanssa, päivä on alkanut kosket-
taa minuakin jollain tavalla. En 
osaa tarkasti kuvailla miten, mut-
ta katson nyt myös Linnan juhlia 
televisiosta, hän nauraa.

– Oma maa on tärkeä asia.

Itsenäisyys 
on rauhaa
Li Ang pohtii, mitä itsenäisyys hä-
nen mielestään tarkoittaa.

– Itsenäisyys on minulle sitä, 
että maalla on oma hallitus, mi-
kä merkitsee, ettei sitä hallita ul-
koapäin.

– Kun maa on itsenäinen, kan-
salaiset saavat päättää omista asi-
oistaan, Li puhuu.

Li Ang kertoo, että Kiinan ta-
savalta on itsenäistynyt vuon-
na 1949. Sitä ennen maassa rie-
hui sota.

– Siksi itsenäisyys tarkoittaa 
minulle myös rauhaa. Kun maas-
sa on rauha, sinne pääsee kehit-
tymään esimerkiksi sosiaalitur-
va kansalaisten terveyden ja toi-
meentulon turvaamiseksi.

– Itsenäisyys merkitsee myös 
omia puolustusvoimia, hän pohtii.

RIITTa HIRVONEN

Ishayan perheenjäsenet Daniel, (vas.)  perheen äiti Manal Adam, Shamoon, Bashar ja Dankha asuvat viehättäväässä kodissa.

Ku va t :  J aan i  F ö h r
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 4.12. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Mari Flink. Kanttoreina Péter 
Marosvári, Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Henna-Mari Sivula. 
Mirjami Kallunki viulu ja Aa-
peli Kallunki alttoviulu. Suo-
ra lähetys www.virtuaalikirk-
ko.fi. 
Messu su 4.12. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.
Messu su 4.12. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ville Väkeväinen. Lap-
sille pyhäkoulu.
Sanajumalanpalvelus ti 6.12. 
klo 10 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Hannu Ojalehto ja 
avustaa Jyrki Vaaramo. Kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Pohjan Laulu, johtaa Mihkel 
Koldits. Radiointi radio Poo-
ki ja Radio Dei. Kunnianosoi-
tukset klo 11.30 Oulun hauta-
usmaan sankarimuistomerkil-
lä ja vakaumuksensa puoles-
ta kaatuneiden muistomer-
killä, puhe Hannu Ojalehto.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan kirkoissa ei ole 
jumalanpalveluksia itsenäi-
syyspäivänä ti 6.12.
Messu su 4.12. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustavat Satu Saa-
rinen, Mervi Keskinen ja Mar-
jaana Lassi, kanttorina Riitta 
Piippo. Diakoniaviranhaltija 
Päivi Rahjan ja lastenohjaa-
ja Mari Järvelän tehtävään 
siunaaminen. Kappelin laulu. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.  
Kirkkokahvit.
Messu su 4.12. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 4.12. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
Messu su 4.12. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara. 
Varikkomessu su 4.12. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
saarnaa Raili Kemppainen. 
Messun jälkeen kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Tuiran kirkoissa ei ole juma-
lanpalveluksia itsenäisyyspäi-
vänä ti 6.12.
Messu su 4.12. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Radiointi Radio Dei.
Messu su 4.12. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala.
Messu su 4.12. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. 
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Harri 

Fagerholm, kanttorina Tom-
mi Hekkala.
Iltamessu su 4.12. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä. Messussa käytössä al-
koholiton ehtoollisviini.
Iltamessu su 4.12. klo 18 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa Hannu Ojalehto, kantto-
rina Raakel Pöyhtäri. Yhteis-
työssä Pateniemen Rauhan-
yhdistyksen kanssa, miesten 
lauluryhmä avustaa.
Viikkomessu ke 7.12. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Katri Sippola.
Työttömien messu to 8.12. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Päivi Moilanen, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Jouluateria messun jälkeen.
Työttömien messu to 8.12. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
avustaa Sami Riipinen, kant-
torina Katri Sippola. Joulua-
teria messun jälkeen.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 8.12. klo 19, Tuiran 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 4.12. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Sanajumalanpalvelus ti 
6.12. klo 9.45 Oulujoen kir-
kossa. Klo 9.45 kunnianosoi-
tus sankarihaudalla, puhe 
Pentti Kortesluoma. Sana-
jumalanpalveluksen toimit-
taa Jouni Riipinen, avustaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi, Pihla 
Mäkinen, nokkahuilu. 
Viikkomessu ti 6.12. klo 19, 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Heikki Nissinen, avustaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus ti 6.12. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Kirkko-
kuoro. Kunnianosoitus san-
karihaudalla, itsenäisyysjuh-
la ja juhlakahvit seurakunta-
talolla. 

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttorina Anja Hyyryläi-
nen.
Sanajumalanpalvelus ti 
6.12. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Jenni Rauta-
koski. Kunnianosoitus sanka-
rihaudalla. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalolla. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 4.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Else Sassi. Kirkko-
kahveilla ajatusten vaihtoa 
jumalanpalveluksesta, mu-
kana Jaakko Kaltakari. 
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Eeva 
Mertaniemi, kanttorina Else 
Sassi, avustaa Trio MeLeKo. 
Kirkkokahvit. Jumalanpalve-
lukseen kutsutaan alakoulu-
ikäiset kerholaiset.
Sanajumalanpalvelus itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Jari Flink, 
saarna Arto Nevala, kantto-
rina Else Sassi, Haukiputaan 
Mieskuoro. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kunniakäynti 

sankarihaudoilla ja seppelten 
lasku. Kirkkokahvit ja itsenäi-
syyspäivän juhla seurakunta-
keskuksessa klo 12.
 
Kempele
2. adventtisunnuntain mes-
su su 4.12. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarainen, 
Avustaja Juha Maalismaa, 
diakoni Elisa Metsänheimo. 
Kanttorina Marjo Irjala. Mu-
siikki Kamarikuoro Aioloksen 
lauluryhmä. 
Itsenäisyyspäin sanajuma-
lanpalvelus ti 6.12. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimäki, 
diakoni Antti Ristkari, kant-
torina Marjo Irjala. Musiikki 
Pohjan sotilassoittokunnan 
vasket. Partiolaisten kirkko-
pyhä. Seppeleen lasku san-
karihaudalle.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Kiiminki
Messu su 4.12. klo 10 kirkos-
sa.Toimittaa Leena Brockman, 
kanttorina Eeva Holappa.
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 13 Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Leena Brockman, 
kanttorina Eeva Holappa.
Jouluinen sanan ja rukouk-
sen ilta su 4.12. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Terttu 
Rautiainen-Mulari, kanttori-
na Eeva Holappa.
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pauli 
Niemelä, saarnaa Arja Nerk-
ko-Runtti, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, poikakuo-
ro johtajanaan Ulla Metsän-
heimo. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti sanka-
rihaudoille, puhe kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Marjo 
Korhonen. Juhlakahvit ja itse-
näisyyspäiväjuhla seurakunta-
keskuksessa.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus 6.12. klo 10 
kirkossa. Saarnaa Aino Pies-
kä, liturgina Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 
Limingan Vaskiyhtye avustaa. 
Partiolaisten lupauksenanto, 
kunnianosoitus sankarivaina-
jille, seppelpartiot lähettää 
Markku Holma. Jumalanpal-
veluksen jälkeen juhlakahvit 
ja itsenäisyyspäivän juhla seu-
rakuntatalolla. Juhlapuhe tie-
tokirjailija Pekka Tuomikoski.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Juha Pöykkö. 

Muhos
2. adventtisunnuntain mes-
su su 4.12. klo 10  kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Ossi 
Kajava, mieskvartetti. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla. 
Kirkkokahvit ja juhla seura-
kuntatalossa.

Oulunsalo
Messu su 4.12. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa kirkkoherra Ju-
ho Kopperoinen, avustaa Sir-
pa Miettunen, kanttorina Ta-
ru Pisto. Rippikoulu, kirkko-
kahvit kaikille.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Minna 
Salmi, kanttorina Taru Pisto. 
Seppeleen lasku sankarihau-
dalle.

Siikalatva
KeSTiLä
Messu 2. adventtisunnun-
taina 4.12. klo 10 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Saila Karp-
pinen. Kanttorina Arja Lei-
nonen. 70-, 75- ja 5-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhlat seu-
rakuntatalossa.
Siikalatvan kunnan itsenäi-
syyspäivän juhlajumalan-
palvelus ti 6.12. klo 11 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen. Kanttorina Unto 
Määttä, urkurina Arja Leino-
nen, avustaa Kestilän kirkko-
kuoro. Kunniakäynti ja sep-
peleenlasku sankarihaudoil-
le. Kirkkokahvit koululla. 
Pääjuhla klo 13 seurakunta-
kodissa.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus 2. ad-
venttisunnuntaina 4.12. klo 
10 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Unto Määttä.

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus 2. ad-
venttisunnuntaina 4.12. 
klo 13 (huom. aika!) Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina Pekka 
Kyöstilä.

PyHänTä
Iltakirkko su 4.12. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Mikko Kamula, kanttorina 
Unto Määttä.
Itsenäisyyspäivän juhlaju-
malanpalvelus 6.12. klo 13 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen. Kantto-
rina Veijo Kinnunen. Lapsi- 
ja nuorisokuorot avustavat. 
Kunniakäynti sankarihaudoil-
la. Juhla seurakuntatalossa. 

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus 2. ad-
venttisunnuntaina 4.12. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Arja Leinonen.
Koulujen adventtikirkko ke 
7.12. klo 9.15 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Arja Leinonen. 
Avustaa lapsikuoro Stellat ja 
Kirkkomuskarit.

Tyrnävä
Messu su 4.12. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, saarna Jouko Lau-
riala, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Messu su 4.12. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, saarna Jou-
ko Lauriala, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski.
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Kun-
niakäynti sankarihaudalla.
Itsenäisyyspäivän hartaus-
hetki ti 6.12. klo 16 Temmek-
sen kirkossa yhdessä Korsu-
kuoron juhlavuoden lauluti-
laisuuden kanssa, jonka jäl-
keen kunniakäynti sankari-
haudalla.

Rukous
Kaikkivaltias, ikuinen Jumala.

Sinä olet asettanut meidät viljelemään

ja varjelemaan tätä kaunista maata.

Auta meitä käyttämään oikein lahjojasi,

niin että voisimme nauttia

yhdessä tulevien sukupolvien kanssa

puhtaasta maasta, vedestä ja ilmasta.

Täytä meidät rauhan, yksimielisyyden

ja rakkauden hengellä.

Varjele kateudelta, katkeruudelta ja vihalta.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Rukous kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
1.12. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. 
Intiön raamattupiiri to 1.12. 
klo 15, Intiön seurakuntako-
ti. Piirin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 1.12. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 3.12. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 3.12. klo 18, Vanha pappila. 
Sanan ja lähetyksen hetki su 
4.12. klo 16, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Raamattupiiri ke 7.12. klo 15, 
Aurinkokoti. 
Raamattupiiri ke 7.12. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 7.12. 
klo 18, Vanha pappila. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
7.12. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. 
Torstain raamattupiiri to 
8.12. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastinsali. 
Intiön raamattupiiri to 8.12. 
klo 15, Intiön seurakuntakoti. 
Ompeluseurat to 8.12. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Adventin ajan aamuhartaus 
arkipäivisin 23.12. saakka klo 
8.30–8.45, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 1.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
1.12. klo 18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 2.12. klo 18, Kastel-
lin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 2.12. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 2.12. klo 19, Maikku-
lan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
7.12. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 8.12. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 8.12. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat to 8.12. klo 18, Kauko-
vainion kappeli. Joulujuhla.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri ti 29.11. klo 
18, Pateniemen kirkko. 
Raamattupiiri to 1.12. klo 
12.30, Tuiran kirkon Sumppu.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 2.12. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 1.12. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 2.12. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.  
Raamattupiiri to 8.12. klo 
12.30, Tuiran kirkon Sumppu.  
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 8.12. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Adventtihartaus su 4.12. klo 
12, Turkansaaren kirkko. Toi-
mittaa Jukka Joensuu.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Isänmaallisia lauluja to 1.12. 

klo 19, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Mukana kanttori Sirpa Il-
vesluoto ja kappalainen Petri 
Satomaa.
Adventin ja joulunajan lau-
luja pe 2.12. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Ks. ilmoitus sivulla 17.
"Korvakuulolla" – Sukelluk-
sia klassisen musiikin maail-
maan ke 7.12. klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Modernia aikaa 
ja Stravinskyn kevätuhri. Mu-
kana Heikki Karppinen ja Ju-
ha Vähäkangas.
Kuulen taivaan tiukujen soi-
van -konsertti to 8.12. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitrus 
sivulla 17.
Vedä nyt jouluhenkeä! – Jou-
lurunojen ilta to 15.12. klo 
18, Kastellin kirkko. Kauneim-
pia joulurunoja ja suomalaisia 
hengellisiä lauluja.
Jouluoratorio to 15.12. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Mies-
kuoro Weljet ja kamariorkes-
teri toteuttavat Antti Heikki-
län säveltämän ja Niilo Rauha-
lan sanoittaman jouluoratori-
on. Teoksen johtaa Jussi Lin-
nanmäki. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 10 / 5 €. 

Tuiran seurakunta
Kappelive -konsertti la 3.12. 
klo 19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Esiintymässä Saila Seu-
rujärvi trio. Vapaa pääsy.
Virsilauluilta su 4.12. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Tilaisuuteen voi tulla 
klo 18.30–20 välisenä aikana. 
Käytössä sekä nykyinen että 
vuoden 1701 virsikirja.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. 
Diakoniatyöntekjän vas-
taanotto ma 5.12. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen.

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. Huom! Vielä 
1.12. on aamupuurolla mah-
dollisuus ilmoittautua 8.12. 
järjestettävälle jouluateri-
alle.
Palvelupiiri ma 5.12. klo 12, 
Karjasillan kirkko. 
Seurakuntakerho ma 5.12. 
klo 13.30, Caritas-Koti. 
Diakoniapiiri ma 5.12. klo 
16.30–18, Kaukovainion kap-
peli. 
Jouluateria to 8.12. klo 11–
13, Kaukovainion kappeli. 
Torstaiaamun aamupuuron 
sijaan tarjotaan Kaukovaini-
on kappelilla tilaisuuteen il-
moittautuneille perinteinen 
jouluateria. Jouluaterialle voi 
ilmoittautua 1.12. mennessä 
torstain aamupuuron yhte-
ydessä kello 9–10 tai sähkö-
postitse tai puhelimella (p. 
08 5313 219) Karjasillan seu-
rakunnan diakoniatyönteki-
jöille.

enot Oulussa 1.–8.12.2011

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 torstai-
sin klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. Aterian hinta 2 €. 
Työttömien ateria perjantai-
sin klo 12, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Aterian hinta 2 €. 
Diakoniapiiri ma 5.12. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiiri ma 5.12. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Työttömien joulujuhla to 
8.12. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko ja Pateniemen kirkko. 
Ks. ilmoitus sivulta 17.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 
Työttömien jouluateria ke 
14.12. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Ks. ilmoitus si-
vulta 17.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Musari ma 5.12. klo 17.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Musiikki- ja leikkipainottei-
nen vertaistuki-ilta pienten 
erityislasten perheille.
Olkkari-ilta nuorille aikuisil-
le (18–40-v.) ke 7.12. klo 17, 
Pysäkki, Öbergin talo. 

KuulOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 2.12. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Urpo Luokka-
la puhuu aiheesta Anteeksi 
pyytäminen ja anteeksi an-
taminen.
Ratamotien ryhmäkodin 
kerho ma 5.12. klo 13. 
Kuulovammaisten joulujuh-
la ke 7.12. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. Seurakun-
nan, Meniereyhdistyksen ja 
Oulun Seudun Kuulovam-
maiset ry:n yhteinen joulu-
juhla. Juhlan yhteydessä Ou-
lun Seudun Kuulovammaiset 
ry juhlii 60-vuotista taival-
taan. Onnitteluiden vastaan-
otto alkaa klo 17.

PäIHDETYö
Aamukahvit perjantaisin klo 
9–11, Diakoniakeskus. Tarjo-
amme päivän sanan ja mu-
kavan seuran lisäksi kahvia 
ja teetä, sämpylää, jogurttia, 
tuoremehua.
Naistenryhmä pe 2.12. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Kirkkomuusikko Taina Vou-
tilainen tulee laulattamaan 
joululauluja.
Työttömien ruokailu ke 7.12. 
klo 11–13, Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 7.12. 
klo 16–18, Öbergin talo. 

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 2.12. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-

ja. Laulamme yhdessä, Sanna 
Leppäniemi.
leivontatalkoot ke 7.12. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Leivomme pipareita ja kak-
kuja sekä valmistamme laa-
tikoita Lähetyssopen joulu-
myyjäisiin. Tervetuloa! 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 1.12. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Paavo Moilanen.
lähetyspiiri to 8.12. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti, Juha Kyllönen.

Karjasillan seurakunta
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 
10–13, Kaukovainion kappe-
li. Porkkana- ja lanttulaatik-
koa, leivonnaisia, arpoja ja 
käsitöitä. Puurolounas. Tort-
tukahvit. Tuotto Karjasillan 
seurakunnan lähetys- ja dia-
koniatyölle. Myyjäisiin voit 
myös lahjoittaa käsitöitä ja 
leivonnaisia. Jos leivot esi-
merkiksi kuivakakkuja, voit 
tuoda kakut lauantai-aamu-
na kappelille. Ohessa pitää 
olla luettelo, mistä aineksis-
ta kakut on valmistettu, se-
kä leivontapäivämäärä. Lisä-
tietoja lähetyssihteeri Pau-
la Rosbacka, p. 040 575 2714.

yLiKiiMinKi
Piispankammari – lähetyk-
sen kirpputori ja kahvila 

perjantaisin klo 11–14, Ylikii-
mingin asukastupa. 

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista www.oulunseu-
rakunnat.fi/muskari.
Isä-lapsi-parkki maanantai-
sin klo 17–19, Mellenius-talo.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Joulupaja to 1.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo.As-
karrellaan, lauletaan ja hil-
jennytään. Lisäksi pieni tar-
joilu. Ei ennakkoilmoittautu-
misia. Tiedustelut Mari Tuok-
kolalta ja Outi Metsiköltä.
Joulupaja to 8.12. klo 18, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Perhetupa pe 2.12. klo 9–11, 
Maikkulan kappelissa ja Kar-
jasillan kirkolla. Lapsiperhei-
den kohtaamispaikka, jossa 
on mahdollisuus tavata toisi-
aan, tutustua ja verkostoitua. 
Ei ennakkoilmoittautumista.
Kahvia, teetä ja mehua pie-
nen purtavan kera, mistä on 
vapaaehtoinen maksu.

Tuiran seurakunta
Perhetupa pe 2.12. klo 9, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lapsi-

perheiden kohtaamispaikka, 
jossa on mahdollisuus tavata 
toisiaan, tutustua ja verkos-
toitua. Ei ennakkoilmoittautu-
mista. Kahvia, teetä ja mehua 
pienen purtavan kera, mistä 
on vapaaehtoinen maksu. 

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

Tuiran seurakunta
Joulupaja koululaisille to 
8.12. klo 14, Tuiran kirkko. Tu-
le mukaan valmistautumaan 
jouluun askartelun, tarjoi-
lun ja hiljentymisen merkeis-
sä. Voit ottaa mukaan myös 
vanhempasi. Tilaisuuteen ei 
tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. Sisäänkäynti kirkon si-
vulta, kerhopuolen ovesta.

nuoret

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus to 1.12. klo 17, Tui-
ran kirkko. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avoimet ovet ke 7.12. klo 
18, Tuiran kirkko. Yläkoulu-
ikäisille nuorille. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 2.12. klo 19–
0.30, Elohuone. Esiintyy Tuo-

Kauneimmat joululaulut ovat 
seurakuntien suosituin musiik-
kitapahtuma. Vuosittain lau-
luun yhtyy noin miljoona suo-

malaista. Tänä vuonna Oulussa laule-
taan Kauneimpia joululauluja lähes 50 
kertaa ensimmäisestä adventista loppi-
aiseen saakka. 

Tänä vuonna Kauneimmat joulu-
laulut saavat myös oman nettiradioka-
navan. Se toteutetaan yhteistyössä pää-
kaupunkiseudun seurakuntien media-
toimitus Toivontuottajien Jouluradion 
kanssa. 

Radiokanava löytyy osoitteesta 
www.kauneimmatjoululaulut.fi. Siellä 
voi kuunnella Kauneimpia joululauluja 
viimeisten 40 vuoden ajalta. Musiikki 
soi kanavalla 27. joulukuuta asti.

Kauneimpien joululaulujen tämän 
vuoden laululistalta löytyvät suoma-
laisille kaikkein rakkaimmat ja perin-
teisimmät joululaulut. Mukaan mah-
tuu kuitenkin myös uutuuksia. Tänä 
vuonna laululistalla on norjalaista al-
kuperää oleva Loistaa-laulu.

Kauneimpia joululauluja on laulet-
tu jo lähes neljäkymmentä vuotta. Suo-
men Lähetysseuran vuonna 1973 ideoi-
masta joululaulutapahtumasta on kas-
vanut ilmiö, joka saa kirkot täyttymään 
ihmisistä.

Kauneimpiin joululauluihin osal-
listumalla voi tukea Suomen Lähetys-
seuran joulukeräystä, joka auttaa tänä 
vuonna kehitysmaiden kaikkein hei-

Kauneimmat joululaulut soivat 
maailman perheille

koimmassa asemassa olevia perheitä. 
Parantamalla naisten elinoloja ediste-
tään lasten ja koko perheen hyvinvoin-
tia.

Yksi joulukeräyksen kohteista on 
Etiopiassa tehtävä naistyö. Monet nai-
sista eivät ole saaneet minkäänlaista 
koulutusta peruskoulun jälkeen. Voi-
dakseen vaikuttaa omaan ja perheen-
sä tulevaisuuteen naiset tarvitsevat tu-
kea, koulutusta ja mahdollisuuksia toi-
meentuloon.

Naistyöllä edistetään muun muassa 
naisten lukutaitoa, tietoa ravitsemuk-
sesta, hygieniasta ja terveydenhoidosta 
sekä omista oikeuksista.

Koosteilmoitus Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien Kauneimmista joululauluis-
ta on lehden sivulla 17.
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enot Oulussa 1.–8.12.2011
mas Auvinen band. Keik-
ka alkaa klo 21. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu 2 euroa 
KUA:n työlle.

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 2.12. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. "Te 
parannutte hänen siipiensä 
alla" - Samuel Korhonen.
OPKOn ilta la 3.12. klo 18.30, 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Näkyvä sana, Santeri Marjo-
korpi.
3K ilta ma 5.12. klo 18.30, 
Torikatu 9 A 32, Ari Savuoja: 
Herran kuritus (Hepr.12).

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 1.12. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 1.12. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 
Tarinatupa ke 7.12. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 8.12. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 8.12. 
klo 12.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 1.12. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 1.12. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 1.12. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Senioripysäkki – keskustelu-
ryhmä yli 60-vuotiaille alit-
taa ti 10.1.2012 Karjasillan 
kirkolla. Viikottain kokoon-
tuva, maksuton, luottamuk-
sellinen ja suljettu ryhmä, jo-
ka kokoontuu kevään aikana 
15 kertaa. Ryhmässä on oh-
jaajan lisäksi 5–10 henkilöä. 
Ilmoittautuminen 9.12. men-
nessä diakonissa Asta Leino-
selle p. 040 5747 157.
Eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

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 kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-

keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Itsenäisyyspäiväjuhla ti 
6.12. klo 13, Koskelan Palve-
lukeskus. Mukana Pasi Kurik-
ka, Raakel Pöyhtäri ja Koske-
lan diakonian aluetukiryhmä.
Eläkeläisten joulujuhla su 
11.12. klo 12, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Messun jälkeen joulu-
puuro, jouluista ohjelmaa ja 
torttukahvit. Järjestämme 
osallistujille linja-autokulje-
tuksen. Linja-autoreitit ja ai-
kataulu: Auto 1: 11.10 Män-
tykoti, 11.15 Tuiran palvelu-
keskus, 11.25 Tuiran kirkko, 
11.30 Alppilan pysäkki, Kaar-
natie, 11.35 Hiidentien pää-
tepysäkki, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Auto 2: 10.50 Koske-
lan palvelukeskus, 10.55 Kos-
kelan srk-kodin pysäkki, 11.00 
Rajakylän srk-koti, 11.10 Palo-
kan palvelukeskus, 11.20 Pa-
teniemen kirkko, 11.30 Kui-
vasjärvi, Karjakentän pysäk-
ki, Kaitoväylä, Yliopistonka-
tu, 11.35 Pyhän Luukkaan py-
säkki, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Paluukuljetus lähtee klo 
14.45–15. 
Eläkeläisten kerho to 1.12. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 1.12. 
klo 13, Tuiran kirkko.
Seniorien laulupiiri to 8.12. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ad-
ventin ajan lauluja, Paula Kyl-
lönen ja Katri Sippola. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 15.12. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 1.12. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 1.12. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 8.12. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

yLiKiiMinKi
laulukerho to 1.12. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Yhteislaulua ja muuta mu-
siikkiin liittyvää toimintaa.
Porinakerho ma 5.12. klo 10, 
vanhustentalon kerhohuone. 

Leirit ja retket
leiristä ja retkistä lisätietoa 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta to 1.12. klo 18–
20.30, Elohuone. Kurssi on 
mahdollisuus kenelle tahansa 
tutustua kristinuskoon muka-
valla ja rennolla tavalla. 
Pyhä Tanssi to 1.12. Karjasil-
lan kirkko. Peruttu tältä ker-
ralta, jatkuu 12.1.2012. 
Mikä oli Joulun tähti? la 
3.12. klo 15, Karjasillan kirk-
ko. Risto Heikkilä, kirkkoher-
ra, tähtitaivaan tutkija luen-
noi klo 15. Samaan aikaan llo 
15–16.30 Lapsille ja varhais-
nuorille toiminnallinen jou-
lutapahtuma Seuraa tähteä. 
Klo 16.30 Joulupuuro, tort-
tukahvit sekä kirjapöytiin tu-
tustumista. Klo 17.30 Joulu-
juhla ja terveisiä lähteysken-
tältä jne. Kaikki ovat terve-
tulleita. Järjestäjinä Kansan-
lähetys, Kellonkartanon ys-
tävät, Suomen Raamattuo-
pisto, Karjasillan seurakun-
ta ja  Agricola Opintokeskus.
Kaatuneitten omaiset ma 
5.12. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Miesten keskusteluilta ke 
7.12. klo 18, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Aihee-
na kirkon tulevaisuus. Sau-
naan omat pyyhkeet.

Nuorten leiri Juumassa
29.12.2011–1.1.2012

Tule viettämään vuoden viimeiset hetket Juuman lei-
rikeskukseen Kuusamoon. Leirin hinta 30 euroa, sisäl-
tää matkat, majoituksen, ruoan, ohjelman ja vakuu-
tukset Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Laskette-
lulippu on omakustanteinen. Huom. ei omia ilotulit-
teita mukaan! 
 Ilmoittautuminen 16.12. mennessä www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirille mahtuu 30 ensimmäistä. Lisä-
tietoa Johanna ”Jossu” Rantala, p. 040 574 7147 / jo-
hanna.rantala@evl.fi tai Jukka ”Käkkärä” Kärkkäinen, 
p. 040 574 7183 / jukka.karkkainen@evl.fi. 

Oulun lasten joulu 

Joulukahvila avoinna 
11.–17.12. klo 11–16

Tarjolla riisipuuroa ja sosekeittoa sekä 
torttukahvit. 

Tuotto lahjoitetaan Suomen Lähetysseuran joulu-
keräykseen, joka tukee tänä vuonna kehitysmaiden 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä.

Esillä lasten tekemiä enkeleitä ja joulukoristeita.

Tervetuloa jouluiseen Cafe Kryptaan.

Oulun tuomiokirkon 
krypta on jouluinen  

kohtaamispaikka

Jouluhartaus virittää työyhteisön  
joulutunnelmaan

Hartauksia ja joululauluhetkiä järjestetään  

työpaikoilla tai seurakuntien tiloissa.  

Tilaisuuden järjestämistä varten voitte ottaa  

yhteyttä Oulun ev.lut. seurakuntien pappeihin.  

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta  

www.oulunseurakunnat.fi/papit.

kaapelitaajuudet: 
91,6 MHz (Telia Sonera), 101,9 MHz (DNA Welho)

Oulu 91,6 MHz

27.11. - 27.12.

lähetyssopen joulumyyjäiset 
torstaina 8.12. klo 12–17 Elohuoneella

 
Joululeivonnaisia, laatikoita, kotitekoisia hilloja 

ja mehuja, neuleita ym. käsitöitä, arpoja. Kahvia, 
glögiä ja torttuja. Tuotto ohjataan Oulun ev.-lut. 

seurakuntien lähetystyölle Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Tuiran ja 
Karjasillan kirkoissa 

ei ole 
jumalanpalveluksia 
itsenäisyyspäivänä 

tiistaina 6.12.

Tsemppiliikuntaa miespo-
rukalla ke 7.12. klo 18, Hönt-
tämäen seurakuntakoti. Sau-
vakävelykierros Korvensuo-
ran alueella, kesto n. 1 tun-
ti. Lähtö Hönttämäen seura-
kuntakodilta / asukastuval-
ta, Ruotukuja 1. Lisätiedus-
telut Ilkka Mäkinen 050 433 
4095, ilkka.makinen@evl.
fi Järjestävät Korvensuoran 
asukastupa ja Oulujoen seu-
rakunta. 
Koskelan joulutalo la 10.12. 
klo 10, Koskelan seurakun-
takoti. Myynnissä käsitöitä 
ja leivonnaisia, lisäksi arpa-
jaiset. Tarjolla joulupuuroa 
1 euron hintaan, kahvia ja 
torttuja. Joululauluja klo 11–
12 laulattaa kanttori Laura 
Kumpula. Jouluhartaus klo 
12 pastori Jaakko Syynimaa. 
Lapsille joulusatuja, askarte-
lua ja seimi. Järjestää Tuiran 
seurakunta, Koskelan diako-
nian aluetukiryhmä ja Läm-
mitä lähimmäistä -ryhmä. 

Oulun tuomiokirkossa ja Vanhan pappilan 
tienoilla kuhisee lauantaina 10. joulukuuta, 
kun koko kaupungin yhteinen lasten ja per-
heiden joulutapahtuma Oulun lasten joulu 

kutsuu joulun sanoman äärelle.
Tapahtuma alkaa kello 12 jouluevankeliumil-

la Oulun tuomiokirkossa. Hetki pieni jouluyöhön 
-jouluevankeliumi esitetään musiikkikuvaelmana 
yhteistyössä Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluok-
kien kanssa. Musiikin on säveltänyt Maria Portaan-
korva ja sanoittanut Pirkko Arola.

Jouluevankeliumin jälkeen Oulun lasten joulu jat-
kuu kello 16 saakka kolmessa eri paikassa.

Vanhan pappilan kivijalassa (käynti Asemakatu 
6 sisäpihalta) askarrellaan kuusen koristeita. Lasten 
tekemät koristeet myydään Cafe Kryptassa, ja niiden 
tuotto käytetään kehitysmaiden köyhien perheiden 
auttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta.

Keskustan seurakuntatalolla on avoinna Joulu-
kahvila kello 13–16, jonka vapaaehtoinen maksu me-
nee lähetystyön hyväksi. Samaan aikaan on avoinna 
keskustan seurakuntatalon katutasossa lelu- ja peli-
keräys oululaisille vähävaraisten perheiden lapsille 
ja nuorille. Myös villasukkia ja lapasia voi lahjoittaa, 
niitä ei tarvitse paketoida.

Oulun tuomiokapitulin piispantalon pihassa 
(Hallituskatu 3) voi kello 13–16 tutustua joulusei-
meen sekä hiljentyä Joulun salaisuus -nimisessä hil-
jaisuuden huoneessa. Seimen äärellä pidetään semi-
hartaus kello 18.30.

 – Oulun lasten joulu -tapahtumassa on haluttu 
antaa perheille hetki, jolloin voi pysähtyä ihmette-
lemään joulun tapahtumia ja viettää yhteistä aikaa. 
Jouluun valmistautumisen ei tarvitse olla suoritta-
mista, toteaa tapahtumaa järjestämässä oleva pasto-
ri Stiven Naatus.
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Oulujoen seurakunnan 
eläkeläisten joulujuhla 

perjantaina 9.12. klo 12 
Oulun rauhanyhdistyksellä, Professorintie 7 

Vietämme puurojuhlaa Oulun rauhanyhdistyksellä. 
Linja-autot kiertävät seuraavan aikataulun mukaisesti:

Bussi 1: Yli-Iin seurakuntatalo klo 10.30 – Huonesuon 
seurakuntatalo klo 11.15 – Hintan seurakuntatalo klo 
11.30 – Oulun rauhanyhdistys 11.45. 

Bussi 2: Ylikiimingin seurakuntatalo klo 10.30 – 
Laukan sillan kautta, Sanginsuun seurakuntatalo klo 
11.15 – Myllyojan seurakuntatalo klo 11.30 – Oulun 
rauhanyhdistys klo 11.45. Voit nousta mukaan reitin 
varrelta. 

Paluu Oulusta klo 14 samoja reittejä. 
Retken hinta 6 euroa kerätään matkalla. 

klo 18, Tuiran kirkko.
klo 19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lauluyhtye Heliä.
klo 19, Kastellin kirkko.
klo 20, Tuiran kirkko.
klo 22, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Sekakuoro Tuike.
klo 22, Karjasillan kirkko. Cantio 
Laudis ja Tervakaupungin puhal-
tajat.

ti 20.12.
klo 18, Juopulin kylätalo, Yli-
kiiminki.
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko.

ma 26.12.
klo 15, Pyhän Tuomaan kirkko.

pe 6.1.
klo 16 ja 18, Koskelan seurakunta-
koti. Kahvitarjoilu.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 18.12. klo 17 kauneimmat joulu-
laulut Oulun tuomiokirkosta.

su 4.12.
klo 15, Intiön seurakuntakoti. 
Perheiden kauneimmat joululau-
lut. Pipari- ja glögitarjoilu.

ke 7.12.
klo 13, Karjasillan kirkko.
klo 19, Tannilan koulu.

pe 9.12.
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Christmas Carols - Kauneimmat 
joululaulut englanniksi. Glögi- ja 
piparitarjoilu alkaen klo 17.

su 11.12.
klo 12, Hintan seurakuntalo.
klo 14, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Lasten kauneimmat joululaulut.
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun Laulu.
klo 15, Maikkulan kappeli. Per-
heiden kauneimmat joululaulut.
klo 15, Sanginsuun seurakunta-
koti.
klo 16, Tuiran kirkko. Lauluyhtye 
Konsonanssi.
klo 17, Oulun tuomiokirkko.
klo 17, Kastellin kirkko.
klo 17 ja 19, Ylikiimingin kirkko. 
Kirkkokuoro, Ylikiimingin pu-
haltajat.
klo 18, Pateniemen kirkko. Glögi-
tarjoilu.
klo 18, Oulujoen kirkko. Meri-
kosken Laulu.
klo 19, Yli-Iin kirkko. Kirkko-
kuoro ja lapsikuoro.
klo 19, Karjasillan kirkko.

ma 12.12.
klo 14, Myllyojan seurakuntalo.
klo 18, Huonesuon seurakunta-
koti.
klo 18, Pikkaralan koulu.

ti 13.12.
klo 18, Kaukovainion kappeli.
klo 18.30, Pyhän Tuomaan kirkko.

ke 14.12.
klo 18, Villa Hannala, Toppilan-
saari.
klo 18, Sanginjoen nuorisoseu-
rantalo. Kirkkokuoro.

to 15.12.
klo 13, Oulun tuomiokirkko.
klo 15, Rajakylän seurakuntakoti. 
Glögitarjoilu.
klo 18, Hönttämäen seurakun-
takoti.

su 18.12.
klo 15, Oulun tuomiokirkko.
klo 15, Oulujoen kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut. Ota mu-
kaan lyhty ja kynttilä kulkuetta 
varten. Glögi- ja piparitarjoilu.
klo 16, Pateniemen kirkko. Lasten 
kauneimmat joululaulut.
klo 17, Oulun tuomiokirkko. 
Tuiran kamarikuoro.
klo 17, Maikkulan kappeli. 
Kappelin laulu.

www.oulunseurakunnat.fi/joulu2011

Mielenterveyskuntoutujien 
puurojuhla

maanantaina 12.12. klo 15 Vanhassa pappilassa. 

Tarjolla puuro ja torttukahvit sekä jouluista 
ohjelmaa. Ohjelmasta vastaavat diakoniatyöntekijät 

Sirkku Nivala ja Heli Mattila.

Työttömien joulujuhla 
torstaina 8.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa ja 
Pateniemen kirkossa. 
Ateriakortteja saa työttömien ruokailuista ja 
juttutuvista. Linja-autokuljetus: klo 11.05 Tuira 
kirkko, Koskelan seurakuntakoti, Rajakylä 
seurakuntakoti, Pateniemen kirkko. Ajaa reittiä 
Raitotie, Kaitoväylä, Pyhän Luukkaan kappeli klo 
11.35, Pyhän Tuomaan kirkko. Paluu noin klo 
13.30 Lisätietoja diakoni Sami Riipseltä p. 040 
5747 149. 

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

Adventin ja Joulunajan lauluja 
perjantaina 2.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Tenori Timo Pikkarainen laulaa saksalaisia mm. 
(Bach), suomalaisia ja italialaisia adventin ja 
joulun ajan lauluja. Säestäjänä Inkeri Rantanen 
urut ja piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5  euroa.

Christmas Jazz-konsertti 
maanantaina 5.12. klo 18 Oulujoen kirkossa. 
Jazz-laulajatar Mariah Hortans ja kitaristi 
Mathias Sandberg  esittävät tunnelmallista, 
traditionaalista vocaljazzia. Ohjelmisto 
esitetään englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja 
se muodostuu sekä Sibeliuksen, Händelin, ja 
Schubertin klassisista joulusävellyksistä että 
perinteisistä pohjoismaisista joululauluista 
ja englanninkielisistä christmas carolseista. 
Konserttiin on vapaa pääsy.

Kuulen taivaan tiukujen soivan -konsertti 
torstaina 8.12. klo 19 Karjasillan kirkossa. 
Jaana Pöllänen, laulu ja Ville Uusitalo, kitara. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.

Perinteinen Pohjan Sotilassoittokunnan 
joulukonsertti 
perjantaina 16.12. klo 19 ja 22 Karjasillan 
kirkossa. Johtaa musiikkikapteeni Jaakko Nurila. 
Kahviosta ostettavissa kahvia, torttuja, piparia, 
ym. Oulun sotilaskotisisarilta ennen konserttia 
klo 18–18.45 sekä konserttien väliaikana klo 20–
21.45. Vapaa pääsy, Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 
5 euroa. Järjestäjinä Pohjan Sotilassoittokunta ja 
Oulun sotilaskotisisaret, 

Musiikkia
kirkoissa

Diakonia

Itsenäisyyspäivä tiistaina 6.12.
Klo 9.45 
Kunnianosoitukset
•  Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa 
 Vapaussodan sankarimuistomerkillä
•  Oulujoen hautausmaan sankarimuistomerkillä

Klo 10
•  Oulun tuomiokirkossa sanajumalanpalvelus,  
 radiointi Radio Pooki ja Radio Dei
•  Oulujoen kirkossa sanajumalanpalvelus
•  Ylikiimingin kirkossa sanajumalanpalvelus
•  Yli-Iin kirkossa sanajumalanpalvelus

Klo 11.30
Kunnianosoitukset
•  Oulun hautausmaan sankarimuistomerkillä ja  
 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
 muistomerkillä
•  Ylikiimingin hautausmaan sankarihaudan   
 yhteismuistomerkillä
•  Yli-Iin hautausmaan sankarihaudalla 
 heti jumalanpalveluksen jälkeen. 
 Itsenäisyysjuhla ja juhlakahvit 
 seurakuntatalolla

Klo 16.30
•  Itsenäisyyspäivän sävelhartaus 
 Oulun tuomiokirkossa. 
 Esiintymässä Oulun 
 Fröökynät, Ynnin Pojat ja 
 NMKY:n Mieslaulajat. 
 Ohjelma 5 euroa Gambian 
 NMKY:n kehitysyhteistyölle.

Klo 19
• Oulujoen kirkossa messu
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Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

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

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

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 Erityisdiakonia 

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.

Kastetut
Tuomiokirkko: Mikael Aar-
ne Kristian Huhtamella, 
Minttu Sofia Lammassaari, 
Konsta Olavi Lukkari, Senja 
Elvo Amanda Suorsa.
Karjasilta: Monika Ales-
sa Alatalo, Iida Karoliina 
Flinck, Veikka Jaakko Juha-
ni Haataja, Ella Marie Harju-
la, Josefia Lumi Maria Hau-
tamäki, Joona Aarni Juha-
ni Kauppi, Sebastian Hugo 
Joonas Kivioja, Meea Sienna 
Sofia Koskinen, Venla Maria 
Kristiina Koukkari, Erno Ak-
seli Kylmäniemi, Isla Aurora 
Kylmäniemi, Eelis Aleksan-
teri Kärnä, Peppi Matilda 
Lönnqvist, Pihla Karoliina 
Nätynki, Saraella Alexandra 
Perander, Isla Matilda Pöys-
kö, Lauri Henrik Tapani Tik-
kanen, Olga Maria Vuokila.
Tuira: Aleksi Heikki Mikael 
Haurinen, Ronja Siiri Sofia 
Heikkilä, Henni Lahja Sofia 
Junkkari, Kaisa Johanna Ke-
ränen, Inka-Maria Alexan-
dra Kinnunen, Miina Ma-
rissa Könni, Moona Evelii-
na Lohilahti, Niilo Teppo Ju-
hani Lyytinen, Tiia Niemelä, 
Juhana Oliver Paaso, Aapo 
Johannes Pahkala, Saku Ta-
pani Christian Piekkola.
Oulujoki: Venni Valdemar 
Luokkanen, Emil Johannes 
Mettovaara, Iida Sofia Salo, 
Niilo Arvi Eemeli Tervo, Pin-

Elämän polku
ja Peppi Katriina Tervo, Ven-
la Aino Eveliina Tolonen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti Sakari 
Voutilainen ja Heidi Johanna 
Vuokila, Joni Eemil Palonie-
mi ja Jenni Eveliina Jäntti, To-
ni Janne Juhana Sihvonen ja 
Anna Kaisa Irene Sormunen, 
Jouni Mikael Jukuri ja Hilkka 
Anneli Niemelä.
Karjasilta: Jarkko Mikael 
Seppä ja Tanja Elina Ukkola, 
Jussi Veikko Lehtonen ja Rai-
ja Kirsti Kaarina Huttula, Kim 
Patrik Sebastian Appel ja An-
ne-Maria Juvani, Reijo Kale-
vi Huhta ja Kirsi Marika Par-
tanen, Tapio Veikko Johan-
nes Koljonen ja Sari Marian-
ne Äijälä, Esa Antero Maijala 
ja Katja Susanna Miikki, Heik-
ki Olavi Mikkola ja Liisa Su-
sanna Kemiläinen, Veli-Matti 
Pulkkinen ja Heidi Maria Tar-
kiainen.
Tuira: Tomi Antero Ylönen 
ja Jenna Anniina Veteläinen, 
Antti Juhani Hartikainen ja 
Marjo Hannele Ahonen, Eero 
Johannes Isoaho ja Kirsti Tar-
ja Anneli Maaninka, Per Nik-
las Jansson ja Eeva Raija Mir-
jami Roininen, Hannu Pekka 
Salo ja Eila Tuulikki Kylmänie-
mi, Ilkka Aleksi Tuomaala ja 
Sari Marianne Tähtinen, Jan-
ne Tapani Auvinen ja Satu 
Talvikki Rajatie, Jarmo Pau-

Messuja ja
Raamatun sanaa

li Matias Jämsä ja Jaana Jo-
hanna Linna, Juha-Pekka Ta-
pani Väisänen ja Leena-Mai-
ja Salo, Jussi Hermanni Hyy-
ryläinen ja Satu Johanna Ko-
vala, Matti Mikael Turska ja 
Taina Johanna Tenkula, Mika 
Johannes Viinamäki ja Leena 
Kristiina Mämmelä, Miska Il-
mari Auvinen ja Anne Kata-
riina Huovinen, Paavo Pet-
ri Lämsä ja Kati Piia Johanna 
Kukkonen, Sami Arto Kris-
tian Lehtonen ja Lotta Kat-
riina Toppila, Seppo Jouni 
Hellman ja Saila-Maarit Ja-
lopaasi, Teemu Juha Mati-
as Sivonen ja Heli Pirjo Irme-
li Pääkkönen, Tuomo Mikael 
Saunakangas ja Laura Hele-
na Vesala, Erkki Eemeli Hil-
tunen ja Marjo Helena Met-
tovaara, Sauli Johannes Ala-
ruikka ja Hilkka Kaarina Kä-
märäinen, Jukka Ilmari Veki 
ja Salla Maarit Uusipaikka, 
Aki Kristian Laine ja Beatrice 
Mirelle Valppu.
Oulujoki: Aarne Armas Määt-
tä ja Henna Anneli Kassinen, 
Aimo Antero Tikkanen ja Rit-

va Tuulikki Laine, Harri Pekka 
Kokkoniemi ja Anna-Marja 
Kujasalo, Hemmi Antero Par-
viainen ja Arja Sinikka Illikai-
nen, Mikko Tapani Järvenpää 
ja Suvi Annemari Kaivosoja, 
Rauno Matti Mäkelä ja Lee-
na Marjatta Tapio, Sami Antti 
Heikkilä ja Tanja Orvokki Ka-
mula, Visa Erkko Korpela ja 
Sanna Leena Rönkkö, Janne 
Tapio Mahlakaarto ja Anne-
mari Määttä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Esteri Huhta-
la 94, Viola Orvokki Larsson s. 
Laitio 84, Eila Annikki Mikko-
la 62, Paavo Matti Mähönen 
79, Elsa Annikki Pura 78, Jor-
ma Juhani Riihimaa 82.
Karjasilta: Simo Antero Jur-
velius 68.
Tuira: Elsa Annikki Kröger s. 
Laatikainen 80, Teuvo Ilma-
ri Nevala 74, Viljo Jooseppi 
Penttilä 84, Leo Antero Sal-
minen 61.
Oulujoki: Aaro Armas Luos-
tarinen 93.

Messu 
sunnuntaina 4.12. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Juhani Lavanko, avustavat Mervi 
Keskinen ja Marjaana Lassi, kanttorina Riitta 
Piippo. Diakoniaviranhaltija Päivi Rahjan 
ja lastenohjaaja Mari Järvelän tehtävään 
siunaaminen. Kappelin laulu. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen. 
Kolehti Tumanin yliopisto, Makumiran 
teologinen seminaari Tansaniassa, SLS:n kautta. 

Pyhiinvaellus laista evankeliumiin 
Jumalan voideltua seuraten 
sunnuntaina 4.12. klo 11.45–12.45, Vanha 
pappila. Vielä ehtii mukaan! Lue Raamattua 
yhdessä muiden kanssa. Mukana pastori Jaakko 
Lounela.

Varikkomessu 
sunnuntaina 4.12. Pyhän Andreaan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen. Kolehti Tumanin 
yliopisto, Makumiran teologinen seminaari 
Tansaniassa, SLS:n kautta.

Tule Sarastus-kuoroon! 

Kuoro esiintyy tuomasmessuissa ja gospelmessuissa. 
Tule mukaan laulamaan. Lisätietoja antaa Taina 
Voutilainen p. 044 3161 729, taina.voutilainen@evl.fi.
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Tyrnävällä järjes-
tetään jo kolmat-
ta kertaa jouluinen 
elintarvikekerä-

ys, johon haastetaan mu-
kaan kaikkia, jotka halua-
vat auttaa käytännöllisel-
lä tavalla. 

Lahjoituksena kerärään 
kahvia, riisiä, makaronia, 
säilykkeitä ynnä muuta 
kuivaelintarvikkeita. 

– Kerätyistä ruokatar-
vikkeista tehdään joulu-
kasseja, johon ostetaan li-
säksi esimerkiksi kinkkua, 
suklaata tai jotain muuta 
jouluun liittyvää, kertoo 
diakoniatyöntekijä Salme 
Kinnunen.

Joulukassit jaetaan en-
nen aattoa vähävaraisil-
le perheille ja yksinäisil-
le Tyrnävän alueella. Vii-
me vuonna yli kolmekym-
mentä joulukassia ilahdut-
ti saajaansa. 

Kinnusen mielestä hie-
noa keräyksessä on se, et-
tä ihmiset saavat vapaasti 
päättää osallistumisensa 
määrästä. Ketään ei pako-

teta, eikä nenän eteen tu-
puteta keräyslipasta. Jou-
luiloa riittää niin lahjoit-
tajille, lahjan saajille kuin 
lahjan viejillekin.

– Kun viemme kasseja 
ihmisille ja niitä otetaan 
vastaan kyynelsilmin, sii-
nä herkistyy itsekin.  

Kuivaelintarvikelah-
joituksia otetaan vastaan 
Tyrnävällä, Temmeksel-
lä ja Murrossa ensi viikon 
keskiviikkona ja torstaina. 

Jos ei itse pääse tuo-
maan elintarvikkeita ke-

räyspisteelle, mutta halu-
aa ehdottomasti osallistua, 
siihenkin löytyy apu.

– Meidän diakonia-
työntekijöiden kanssa voi 
sopia hakemisesta. Siitä ei 
lahjoittaminen ainakaan 
jää kiinni, Kinnunen lu-
paa.

ELSI SaLOVaaRa

Katso keräyspisteiden 
aukioloajat Tyrnävän 
kirkollisista sivulta 23.

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 
p. 040 7430 371
Kanttori 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
p. 040 7430 382
Suntio 
p. 040 5858 010
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Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi ti 6.12. ei kerhoja.
Perhekerho to 1.12. klo 10 
srk-talolla.
lapsiparkki 3–6-vuoti-
aille perjantaisin klo 
9–12 kerhohuo-
neella. Maksuton, 
mutta paikka on 
varattava etukä-
teen joka kerralle 
(ma-to) Silja p. 043 
2111 916. 
Joulunavaus lumijo-
en kylällä la 3.12. Seurakun-
ta mukana päivässä. Ks. tar-
kempi ilmoittelu kuntatie-
dotteesta.
Sanan ja sävelten iltapäivä 
su 4.12. klo 16–17.30 srk-talol-
la, mukana Vesa ja Anna-Liisa 
Salo Raahesta.
Sanajumalanpalvelus su 
4.12. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Juha Pöykkö. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus ti 6.12. klo 

10 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, kuoro 
avustaa. Jumalanpalveluksen 

jälkeen seppeleen lasku 
ja itsenäisyyspäivän 

juhla srk-talolla. 
Juhlapuhe Sinik-
ka Säikkälä, mu-
siikkia Virva Jak-
kula ja Osmo Ran-
tapelkonen.

Kokkikerho B ke 
7.12. klo 12.30 kerho-

huoneella. 
Kuoroharjoitukset ke 7.12. 
klo 18.30 srk-talolla. 
lähetysiltapäivä to 8.12. klo 
14 srk-talolla. ”Rukousmatka 
maailmalle”.
Ry:n toimintaa: Joululauluil-
ta pe 2.12. klo 19 kirkossa. 
Seurat su 4.12. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Milja-Sofia Karja-
lainen.
Kuollut: Anja Inkeri Matka-
selkä 51, Ahti Antero Korka-
la 81. 

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

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

Kirkkokuoro to 1.12. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 4.12. klo 12.
Päiväpiiri ke 7.12. klo 13 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 8.12. klo 10.
Kirkkokuoro to 8.12. klo 
18.30.

Itsenäisyys-
päivän 

sanajumalan-
palvelus 

ti 6.12. klo 10 
kirkossa.

Kyläjoulukalenteri
to 1.12. luovon Puun saha. Kahvia ja glögiä tarjolla 

klo 15–18. Mieskööri Sirkeät Sirkuttajat 
laulavat klo 17. Viinikantie 6.  

pe 2.12. luovon Moskun kota ja Baby Reindeer Park 
klo 16–19. Paikalla joulupukki ja vauvaporot  
Veivi, Tähti, Taiga ja Petteri. Porot ovat 
riittävän "kesyjä" vaikka suukoteltavaksi. 
Luovontie 137.

la 3.12.  Cafe Bar Haiku, Iloiset joululaulut 
– yhteislaulua kansanmusiikkiyhtye 
Pookinrakentajien säestyksellä klo 17 alkaen. 
Luovontie 150.

su 4.12. Saarenkartanon palvelukoti klo 13–15, 
Kaunakaupungintie 1.

ma 5.12. Kniivilän Museo jouluista ohjelmaa. 
Lämmintä juotavaa ja kelin salliessa 
koiravaljakkokyyditystä lapsille klo 12–15. 
Marjaniementie 21. 

ti 6.12. Vanhan kirkon rauniot ja sankarihaudat.
ke 7.12. Hailuodon Osuuspankki, kahvitarjoilu klo 

10–15. Luovontie 138. Nuorisotila luukku klo 
15–19.30. Piparia ja glögiä. Luovontie 139.

to 8.12. Havukranssien tekemistä srk-salissa klo 
15–18. Tuo kuusen- tai katajanhavuja + 
oksasakset tai sivuleikkurit mukanasi.

pe 9.12. Päiväkoti OnnenSaari, Kenttäläntie 8. Oulun 
konservatorion opiskelijoiden joulumusiikki 
kirkossa klo 18. Luovontie 50.

Itsenäisyyspäivä 
ti 6.12.
Lipunnosto klo 9.45 
kirkon edessä,
sanajumalanpalvelus 
klo 10, kunniakäynti 
sankarihaudoille ja 
iItsenäisyyspäivän juhla 
klo 12 kirkkosalissa.

A ar o Ku k ko h ov i

Kiimingin seurakun-
nan kirkkoneuvosto 
laati 23. marraskuu-
ta pitämässään ko-

kouksessa esityksen talous-
arvioksi vuodelle 2012. 

Se pohti myös ratkai-
sua Kiimingin seurakun-
nan pappitilanteeseen, kun 
seurakuntapastori Leena 
Brockman palaa vuoden 
2012 alusta Haukiputaan 
seurakunnan palvelukseen. 

Papin paikka päätettiin 
täyttää siten, että eläkkeel-
le jäävää Kiimingin seura-
kunnan kappalaista Rai-
mo Salosta pyydetään jat-
kamaan seurakuntalaisten 
palvelua kirkollisten toimi-
tusten ja jumalanpalvelus-
ten muodossa. 

Talousarviossa seura-
kunnan toimintatuottojen 
arvioitiin kasvavan pääasi-
assa harvennushakkuista 
saatavilla puun myyntitu-
loilla. 

Tulojen parantumisesta 
huolimatta kirkkoneuvosto 
esitti alijäämäistä budjettia. 
Alijäämää arvioidaan ker-

Raimo Salonen jatkaa seurakuntalaisten palvelua eläkkeelläkin.

Raimo Salonen auttaa 
pappispulaan jäänyttä Kiiminkiä

tyvän noin 126 000 euroa. 
Talousarvion päätymi-

nen alijäämäiseksi johtuu 
tuloja voimakkaammin 
kasvavista kuluista. Kuluja 
lisäävät muun muassa kas-
vavat palkkakustannukset, 
kiinteistöihin tehtävät kor-
jaukset ja kerhonohjaajille 
järjestettävä palkkiomatka 
Gotlantiin. 

Seurakunta järjestää jo-
ka toinen vuosi palkki-
omatkan nuorille, jotka toi-
mivat seurakunnan  kerho-
nohjaajina. Seurakunta saa 
vastalahjaksi sitoutuneita 
nuoria työhön. 

Ensi vuoden tavoitteena 
Kiimingin seurakunnassa 
onkin vapaaehtoistyöhön 
innostaminen. 
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Tyrnävällä kerätään 
lahjoituksina kuivaelintarvikkeita
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Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

Virasto avoinna  
ke 7.12. klo 9–11.

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

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Juttukahvila kaikenikäisille 
to 1.12. klo 13 Martinniemen 
srk-kodilla. 
Seurakuntakerho to 1.12. klo 
13 srk-keskuksessa.  
Ripari-ilta rippikoululaisille 
to 1.12. klo 17 Wirk-
kulassa. Ilta koos-
tuu ohjatus-
ta osasta, ja 
sen jälkeen 
on mahdol-
lisuus pelail-
la ja olla va-
paasti yhdes-
sä. Rippikou-
lukorttiin voi 
hakea merkinnän 
enintään kahdesta 
ripari-illasta.
Haukiputaalaisten kuorojen 
yhteinen joulukonsertti to 
1.12. klo 19 srk-keskuksessa. 
Mukana Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, Haukiputaan 
Mieskuoro, Perjantaikuoro, 

Seniorikuoro ja Lauluyhtye 
Heliä. Liput 10 € tuntia ennen 
ovelta. Tuotto vähävaraisille 
haukiputaalaisille. 
Iltamusiikki su 4.12. klo 18 
srk-keskuksessa. Maarika 

Vaara piano ja Ka-
ti Valkama sello. 

Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €.
Partiolais-
ten lupa-
ustenan-
to itsenäi-
syyspäivänä 

6.12. kirkos-
sa. Soihtukul-

kue lähtee Hau-
kiputaan yläkoululta 

klo 16, jonka jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoilla ja lu-
paustenanto kirkossa.
Rukouspiiri to 1.12. ja ti 8.12. 
klo 18 Puttaan Tuvalla.
Raamattupiiri ke 7.12. ja ke 
14.12. klo 18 Puttaan Tuvalla.

Seurakunnan kaikkien va-
paaehtoisten yhteinen jou-
luruokailu Kokkokankaalla 
to 1.12. klo 18. Linja-autokul-
jetus kirkonkylän srk-talolta 
17.30. Reitti kulkee palolai-
toksen ja monitoimitalon py-
säkkien kautta. 
Yhteys – Että jaksaisin su 
4.12. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Itsenäisyyspäivän juhla tiis-
taina 6.12. alkaen klo 11.30 
kahveilla Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Järjestä- vät Kempeleen kunta ja seu-

rakunta.
Partiolaisten soihtukulkue 
ja lupauksenantojuhla ti 6.12. 
n. klo 18.15 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa, n. klo 17.30 
soihtukulkue lähtee kunnan-
talon parkkipaikalta (partio-
laiset paikalla viimeistään klo 
17.15), klo 18 seppeleen lasku 
sankarihaudoille. 
Nuttukerho on jäänyt jou-
lutauolle. Kevätkauden aloi-
tus 9.1.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot klo 9.30–11 ks. 
www.evl.fi/srk/kempele/lap-
si_perhe.htm. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 7.12. Seurakuntapiiriä ei 
ole to 8.12. Eläkeläisten jou-
lujuhla to 15.12. klo 13 Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Linja-autokulje-
tus klo 12.15 Caritas-koti, klo 
12.25 Palvelukoti Hovila, klo 
12.30 Kirkonkylän srk-koti, 
klo 12.40 Honkasen monitoi-
mitalo ja myös matkan varrel-

ta pääsee kyytiin.
Kirkkokuoro ke 7.12. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
7.12. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Naisten piiri to 8.12. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten piiri to 8.12. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
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. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 

Kauneimmat Joululaulut 
vanhemmalle väelle to 8.12. 
klo 13 kirkossa, Eeva Merta-
niemi, kanttorina Hannu Nie-
melä.
Retki Haaparantaan to 8.12. 
Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set pe 2.12. mennessä Mar-
jatta Kamulalle p. 040 8184 
838 tai Heli Puuperälle p. 040 
5898 362. 
Jouluinen ilta kehitysvam-
maisille ja heidän läheisil-
leen ti 13.12. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Torttukahvit, oh-
jelmaa on ja lopuksi vierai-
lee joulupukki. Varaa pikku-
paketti mukaan.
Perhekerhon puurojuhlat 
Jokelan kerho to 8.12. klo 10 
srk-keskuksessa, Wirkkulan 
kerho 9.12. klo 10 srk-keskuk-
sessa, Martinniemen srk-ko-
dissa pe 9.12. klo 9.30, ja Kel-
lon srk-kodissa to  15.12. klo 
10. Kerhot jäävät joululomal-
le, ja jatkuvat viikolla 2.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
14.12. klo 18.30 Wirkkulassa. 
Kokouksen asialuettelo on 
nähtävänä kirkkoherranvi-

on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 2.12. klo 
18 4.–5.-lk: Tolonen J, Teppo-
lantie 212. 6.–8.-lk: Hintsala L, 
Roinilantie 8. Pyhäkoulut: su 
4.12 klo 12 Kokkokangas-Haa-
pamaa: Mustonen, Köykky-
rintie 1. Keskusta-Ollila: Käl-
käjä, Vihiluodontie 532. San-
tamäki: Limma, Pappilanniitty 
8. Paituri: Hintsala, Roinilantie 
8 Linnakangas: Karsikas, Har-
jutie 21. Seurat su 4.12 klo 16 
ry:llä. Itsenäisyyspäiväjuhla ja 
seurat ti 6.12. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 3.12. klo 11 
ry:llä, klo 18 iltaohjelma. Seu-
rat su 4.12. klo 16 ry:llä. Itse-

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

näisyyspäivän ti 6.12. klo 18 
seurat ry:llä.
Kastetut: Kaisla Saara Hel-
miina Vuollet, Justus Lau-
ri Aukusti Tauriainen, Saa-
na Olivia Torvinen, Seela Ali-
na Väänänen, Milka Matlee-
na Kumpula, Milo Juhani Sjö-
man, Milja Alina Lahtimaa.
Vihitty: Jarkko Tapani Han-
kala ja Anu Hannele Liimatai-
nen. Jyrki Mika Iisakki Vesa-
la ja Maarit Hannele Kunnas-
mäki. Jori Lauri Aleksi Torvi-
nen ja Mia Susanna Ojala. To-
mi Tapani Peltonen ja Maiju 
Elina Karttunen.
Kuollut: Eila Kaarina Keskita-
lo s. Palokangas 76, Eeva Eli-
sabeth Tuomainen s. Lapin-
kari 76.

Kotiruokaa ja kotitekoista itselle ja lahjaksi

lähetystyön joulumyyjäiset 
lauantaina 10.12. klo 10–14 
Puttaan Tuvalla, Kirkkotie 10 

Ostosten lomassa voit syödä riisipuuron ja juoda 
torttukahvit. Joulupöytään ja lahjoiksi sopivaa. 
Lanttu- ja porkkanalaatikot ennakkotilauksena, 
p. 040 5014 764. Nouto myyjäisistä. Myytävänä 
kakkuja ja pipareita sekä hilloja ja mehuja. 
Monenlaisia käsitöitä. Sukat, töppöset ja lapaset on 
tehty konepestävästä villalangasta.
Jos et ehdi myyjäisiin, Puttaan Tupa on avoinna torstai-
sin ja perjantaisin klo 12–15. Tervetuloa!

Martinniemen puuroilta 
ja kauneimmat joululaulut 

tiistaina 13.12. alkaen klo 17.30 joulupuurolla 
ja torttukahvilla Martinniemen srk-kodilla. 
Lapsille jouluista askartelua. 
Kauneimmat joululaulut klo 19, puhe Jaakko Kaltakari, 
mukana Haukiputaan Mieskuoro.

Vanhemman väen joulujuhla
sunnuntaina 11.12. alkaen klo 10 messulla 
kirkossa, jonka jälkeen ohjelmallinen puurojuhla 
seurakuntakeskuksessa. 
Haukiputaan Lions Club tarjoaa ilmaista kuljetusta 
juhlaan. Kuljetuspyynnöt to 8.12. mennessä 
diakoniatoimistoon ma klo 9–11 p. (08) 5472 636.

Puttaan 
Tuvallakin eletään 

adventin aikaa. 
Tervetuloa 

yhdessäolon paikkaan 
torstaisin ja 
perjantaisin 
klo 12–15.

raston ilmoitustaululla. Tar-
kistettu pöytäkirja on nähtä-
vänä kirkkoherranvirastossa 
19.12.2011–19.1.2012. Virasto 
on avoinna ma–pe klo 10–14 
ja to klo 10–17.
Vähävaraisten jouluateria 
to 22.12. klo 12–14 srk-kes-
kuksessa. Ilm. 14.12 mennes-
sä kirpputori Linkin kassalle 
Herralantie 1.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: sisarilta to 
1.12. klo 18.30 ry:llä, raamat-
tuluokka pe 2.12. klo 18.30 
ry:llä, nuorten joululauluilta 
la 3.12. klo 18 kirkossa. Kel-
lo: Ompeluseurat pe 2.12. 
klo 18.30 ry:llä, pyhäkou-

lu su 4.12. klo 12 Turpeisel-
la ja Rehulla, päiväkerho ma 
5.12. klo 17.30 ry:llä, itsenäi-
syyspäiväjuhla ti 6.12. klo 
15 ry:llä. Jokikylä: isojen ja 
pienten raamattuluokka pe 
2.12. klo 17.30 ry:llä, nuorten 
joululauluilta la 3.12. klo 18 
kirkossa, su 4.12. klo 12 pyhä-
koulut Asema e Jaakko Vänt-
tilä, Asema p Sami Littow, 
Keskikylä Heikki Huttunen, 
Vänttilänperä Pekka Paana-
nen, Taipaleenkylä Kari Ait-
to-oja, seurat su 4.12. klo 16 
ry:llä, yhteispäiväkerho ke 
7.12. klo 17.30 ry:llä.
Kuolleet: Sylvi Pentti 91.

Konsertteja
Aioloksen 
juhlakonsertti 
torstaina 1.12. klo 19  
Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa. 
Kamarikuoro Aiolos 
täyttää 20 vuotta ja  
julkaisee juhlakon-
sertissa toisen levyn-
sä.  Kuoroa johtaa Eli-
na Könönen.  Konsert-
tiin on vapaa pääsy. 
Levy 20 euroa = käsi-
ohjelma.

Joulukonsertti 
Rantavuokot ja 
Rantaveikot 
perjantaina 9.12. klo 19 
Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Ohjelma 
8 euroa, osa tuotos-
ta oman seurakunnan 
diakoniatyölle.

lähetystyön joulumyyjäiset 
lauantaina 3.12. klo 11–13 kirkonkylän srk-talollla. 
Alkuhartaus klo 11, Paulus Pikkarainen. 
Myynnissä leivonnaisia ja käsitöitä. Nuttukerho järjestää 
arpajaiset. Paikanpäällä syötäväksi myynnissä joulupuuroa 
ja soppaa sekä torttukahvit. Käsitöitä ja leivonnaisia 
otamme ilolla vastaan 
myytäväksi. Niitä voi tuoda 
myyntipaikalle 3.12. klo 
10–11. Leivonnaisiin tulee 
merkitä valmistuspäivä sekä 
valmistusaineet.
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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

Iltahartaus radiossa YLE1 to 
1.12. ja 8.12. klo 18.50. Pau-
li Niemelä.
Raamattupiiri to 1.12. klo 10 
Lähimmäisen tuvalla Vanhal-
la koululla.
Perinteiset lähetyksen ad-
venttimyyjäiset pe 2.12. klo 
10–15 S-Marketin aulassa. 
Joululaatikot, leivonnaiset, 
erilaiset käsityöt, arpajaiset.
Juttunurkka ei ole avoinna 
ma 5.12.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailua 
ei ole ma 5.12.
Esikkoryhmää ei ole itsenäi-
syyspäivänä.
Naisten kasvuryhmä to 8.12. 
klo 14 Montin-salissa.
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 €.
Kokoperheen joulujuhla su 
11.12. klo 15 Huttukylän kou-
lulla perinteisellä ohjelmal-
la, järjestää Huttukylän Nuo-
risoseura ja Kiimingin seura-
kunta.
Eläkeläisten seurakuntaker-
hojen yhteinen joulukerho 
ma 12.12. klo 13–15 Suvelas-
sa. Kuljetuspyynnöt to 8.12. 
klo 16 mennessä virastoon, p.  
040 5844 406.

Omaishoitajien ja heidän 
läheisten joulujuhla ti 13.12. 
klo 13–15 Johteenhovissa 
Oulun Hietasaaressa. Puu-
roateria maksaa 10 € / per 
henkilö, yhteiskuljetus Kii-
mingistä. Ilm. 9.12. mennes-
sä Jaana Kontio p. 040 5793 
248. Järjestää Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry. 
Naisten saunailta to 15.12. 
klo 18 Suvelassa. Tule viet-
tämään yhteistä aikaa sau-
noen, rentoutuen ja pientä 
iltapalaa nauttien. 
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 

lähetysvintti ma 5.12. klo 12 
–14 yhdessäoloa käsitöiden, 
kahvittelun ja juttelun mer-
keissä.
Seurakuntakerho ke 7.12. klo 
12–13.30  srk-talolla. Mukana 
Leena Leppäluoto ja Katja Su-
tela. Lauletaan joululau-
luja, lisäksi voi ottaa 
mukaansa jouluru-
noja luettavaksi 
yhdessä.
Raamattu- ja ru-
kouspiiri  ti 7.12. 
klo 18.30 Rönköil-
lä, Kedonperäntie 9.
Siionin jouluvirret ja 
seurat ti 7.12. klo 19 srk-ta-
lolla.
Hyvänmielen päiväkahvit 
mielenterveyskuntoutujille  
ti 13.12. klo 12  pappilan pi-
hapiirin ”vintillä”. Joulupuu-
ro + joululauluja.
lakeuden kehitysvammais-
ten tuki ry:n joulujuhla pe 
9.12. klo 18 Limingan seura-
kuntatalolla. 
Daavid ja Goljat – lasten ilta 

pe 9.12. klo 18 Tupoksen Va-
namosalissa. Tule laulamaan, 
leikkimään ja kisaamaan Gol-
jatin kanssa! Järjestää Limin-
gan seurakunta.
Kuorot: Tähdet-kuoro ke 7.12. 
klo 17–18 srk-talolla.

Pyhäkoulut: Jouluinen 
perhemuskari ma 

12.12. klo 18 Vana-
mon kerhohuo-
neessa ja ke 14.12. 
klo 18 Koti-Pieti-
lässä.
Perhekerhot: Kir-

konkylällä ti 6.12. 
ei kerhoa Itsenäisyys-

päivän vuoksi.  Tupoksessa ke 
7.12. klo 9.30–11 Vanamossa. 
Joulukorttiaskartelua.
Nuorisotyö: Syksyn viimei-
nen nuortenilta to 1.12. klo 
18 Nurkassa.
Varhaisnuorisotyö: Vark-
ka-Nurkka eli avoimet ovet 
NuorisoNurkassa (srk-talo) pe 
2.12. klo 17–20. Tämän vuo-
den kerhotoiminta päättyy 
viikolla 48. Ensi vuonna ker-

hot alkavat jälleen viikolla 3. 
Rippikoulu: Talviryhmän ur-
kuopetus su 4.12. kirkossa ju-
malanpalveluksen jälkeen. Ju-
malanpalvelus alkaa klo 10 ja 
siitä merkin.
Partio: Pe 2.12. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Hui-
vikankaat ja merkit myynnis-
sä, hinta 6 euroa. Lupaukse-
nantoharjoitus sudenpennuil-
le ja seikkailijoille Limingan 
kirkossa 17.30–18.30.  Huivi 
mukaan. Ti 6.12. Itsenäisyys-
päivä.  Partiolaiset kokoon-
tuvat seurakuntatalolle klo 
8.45, siellä lipunnosto. Siir-
rymme kulkueena kirkkoon 
klo 9.20. Uusilla sudenpen-
nuilla ja seikkailijoilla lupa-
uksenanto jumalanpalveluk-
sen alussa.  Itsenäisyyspäivä-
ohjeet Kotikolon eteisessä ja 
lippukunnan kotisivuilla ne-
tissä.  Tarkista tehtäväsi.  Ke 
7.12. Mafeking 4. Kotikolol-
la klo 18–20.  Pe 9.12. Päivys-
tys Partiotoimistossa klo 15–
17.  Johtajien joulu alkaen klo 

Siionin 
jouluvirret ja 
seurat ti 7.12.

 klo 19
srk-talolla.

Kastetut: Lenni Ilmari Pekkala, Ebba Maria Ilvesluoto, 
Oona Emilia Tuomaala, Juho Aleksander Pekkala.
Vihityt: Eero-Olavi Heikkinen ja Marja Elina Mustonen.
Kuolleet: Anna Liisa Alatalo e. Soini 85.

ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin keski-
viikkoon klo 15 mennessä p. 
0400 835 374 / lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Musaryhmä (ki-
taransoiton alkeita) to 1.12. 
ja to 8.12. klo 16.30–18 Jää-
lin kappelin nuortentilassa. 
Retkiryhmä to 1.12. klo 18–
20 Jäälin kappelin nuortenti-
lassa. Varttikirkko ja yökahvi-
la pe 2.12. klo 18.30–22 Seu-
rakuntakeskuksen sali. Musa-
ryhmä ke 7.12. klo 18–20 Jää-
lin kappelin nuortentilassa. 
Musaryhmä (kitaransoiton 
alkeita) to 8.12. ja to 1.12. 
klo 16.30–18 Jäälin kappelin 
nuortentilassa. Nuorten ilta 
(”Maailman kaikissa kylissä”) 
to 8.12. klo 18–20 Jäälin kap-
pelin nuortentilassa.
Nuorten joululeiri pe 16.–
18.12. Suvelassa. Ilmoittau-
tumiset 9.12. mennessä Se-
pille p. 040 7431 903  (Ilmoi-
ta nimi, osoite, allergiat, oma 
ja huoltajan puhelinnumero)
Saat kirjeen ennen leiriä, jos-
sa tarkemmin tietoa leiristä.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
4.12. klo 13 päiväseurat ja 
perheruokailu Rauhanyh-
distys, Petri Kulmala. Seurat 
pe 9.12. klo 19 Oulun seudun 
nuortenilta Rauhanyhdistyk-
sellä.

Kauneimmat Joululaulut 
• su 11.12. klo 17 Jäälin kappelissa, Kiimingin kiurut
• su 11.12. klo 19 Kiimingin kirkossa,    

Vanamot-lauluryhmä
• ma 12.12. klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut ja
  Lucia-juhla seurakuntakeskuksessa, mukana 

Kiiminkijoen koulun kuoro, johtajana Eeva-Liisa 
Pietiläinen

• su 18.12. klo 17 Kiimingin kirkossa, Satakielen  
laulukouluryhmät 

• su 18.12. klo 19 Jäälin kappelissa
• su 18.12. klo 19 Kiimingin kirkossa
• pe 23.12. klo 19 Kiimingin kirkossa

Muita musiikkitapahtumia
• Su 4.12. klo 18 Maria Portaankorvan 

joulukuvaelma seurakuntakeskuksessa, laulamassa 
Poikakuoron koulutuskuorolaiset sekä Satakielen 
laulukouluryhmät, johtaa Ulla Metsänheimo. Vapaa 
pääsy, ohjelma 2€ poikakuorotoiminnan tukemiseen.

• ti 20.12. klo 19 Poikakuoro Pohjantähden 
ja tyttökuoro Satakielten joulukonsertti 
seurakuntakeskuksessa, johtaa Ulla Metsänheimo, 
säestykset ja laulusoolo Jarkko Metsänheimo

Poikakuorolta tulossa 
uusi joulukortti-cd-levy! 
Levyssä on kauniit jouluiset kannet ja sitä voi lähet-
tää joulutervehdyksenä lisäämällä vain osoitteen, ter-
vehdyksen ja postimerkin. Levy sisältää laulut: Laula-
kaa, portit aukaiskaa, Nyt syttyy valot tuhannet, Jou-
lun odotuksessa, Jouluyö, juhlayö, Minäkin tahtoisin 
nähdä lapsen syntyneen, Me käymme joulun vietto-
hon ja Beetlehem. Mukana myös mieslaulajia ja hyviä 
poikasolisteja.
Hinta 6 € / kappale ja vähintään 10 kpl erissä 5 € /levy. 
Tulot poikakuoron ensi kevään Englannin matkan va-
rainhankinnan hyväksi. Arvioitu julkaisupäivä 9.12. En-
nakkotilaukset kirkkoherranvirastosta tai sähköpostit-
se kiiminginpoikakuoro@gmail.com. Tiedustelut Jarkko 
metsänheimolta, p. 0400 487 187.

Itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus 
ti 6.12. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pauli Nieme-
lä, saarnaa Arja Nerkko-
Runtti, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, poikakuo-
ro johtajana Ulla Metsän-
heimo. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kunniakäyn-
ti sankarihaudoille, pu-
he kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Marjo Kor-
honen. Juhlakahvit ja it-
senäisyyspäiväjuhla seu-
rakuntakeskuksessa.

limingan Seudun Musiikkiopiston 

joulukonsertti 
Jean Sibeliuksen päivänä 

torstaina 8.12. klo 18 Limingan kirkossa

Tervetuloa! Vapaa pääsy.

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus 
tiistaina 6.12. klo 10 kirkossa 

Saarnaa Aino Pieskä, liturgina Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Limingan Vaskiyhtye avustaa. 
Partiolaisten lupauksenanto, kunnianosoitus sankarivainajille, 
seppelpartiot lähettää Markku Holma. 
Jumalanpalveluksen jälkeen juhlakahvit ja 
itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalolla. 
Juhlapuhe tietokirjailija Pekka Tuomikoski.

18. Paikka tarkentuu myö-
hemmin. Limingan seurakun-
ta / Partiotyö / markku.korho-
nen@evl.fi, p. 044 7521 223.
Partiotoimisto Limingan pap-
pilan pihassa olevan entisen 
navetan yläkerrassa.
Rauhanyhdistys:   Raamat-
tuluokka (7.–8.) pe 25.11. klo 
18.30 ry:llä. raamattuluok-
ka (5.–6.) la 26.11 klo 18.30 
ry:llä. Pyhäkoulut su 27.11. klo 

11.30 ja seurat klo 14 ja 17 se-
kä 18.30 ry:llä.
Kastettu: Onni Eemeli Hie-
tala, Renne Viljami Lappalai-
nen, Ellen Adeliina Laurila, 
Ilona Anneli Luokkala, Emmi 
Peppiina Mikkonen, Uljas Art-
hur Paakki.
Vihitty: Jarmo Eino Eerik Lai-
tinen ja Ritva Leena Maijala.
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eurakunnissa tapahtuu 1.–8.12.2011S
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 
p. 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

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

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 
2.12. klo 18.30 Simojoella, 
Suosirrintie 7. Tervetuloa!
Pyhäkoulut Salonpäässä ja 
Repussa su 4.12. klo 12.
Ei päivä- ja perhekerhoja ma 
5.12.
Hartaus ke 7.12. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Sirpa Miet-
tunen.
Kyläkamarin puurojuhla ke 
7.12. klo 12. Tervetuloa!
Kokokylän Ikä-ihmisten jou-
lujuhla to 8.12. klo 11 seura-
kuntatalolla.

Hartaus to 8.12. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortesluo-
ma.
Joulumyyjäiset 
su 11.12. klo 15–
20 srk-talolla. 
Myyjäisiin voi 
tuoda lahjoi-
tuksia (käsitöi-
tä, leivonnaisia, 
arpavoittoja).
Kauneimmat jou-
lulaulut su 11.12. klo 16 
(mukana gospelryhmä) ja klo 
18 (mukana Oulu Sinfonian 

Siioninvirsiseurat to 1.12. 
klo 19 Koortilassa. Siionin 
jouluvirret, aluesihteeri Mat-
ti Nuorala, rovasti Veikko 
Kärnä, Jouni Heikkinen. 
lasten kauneimmat joulu-
laulut su 4.12. klo 16 kirkos-
sa, lapsikuoro, lastenohjaa-
jat, kanttorina Ossi Kajava, 
puhe Pekka Kyllönen.
Itsenäisyyspäivän juhla ti 
6.12. klo 11.30 seurakunta-
talossa. Juhlapuhe professo-
ri Seppo Saarela,  päätössa-
nat Jouni Heikkinen.
Ikäihmisten kerhojen yhtei-
nen joulujuhla ke 7.12. klo 
11.30 seurakuntatalossa. Kyl-
mälänkylästä tulijat, ottakaa 
kyydeistä yhteyttä Esko Kuk-
kohoviin.
Kauneimmat joululaulut ke 
7.12. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Ossi Kajava.
Niittypirtin seurakuntapii-
rin joulujuhla ke 7.12. klo 
13.30 kerhohuoneessa, Han-

na Kaisto-Vanhamäki. Lue 
Hannan esittely sivulta 4.
Kauneimmat joululaulut ke 
7.12. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Ossi Kajava. 
Rukouspiiri ke 7.12. 
klo 17.45 srk-ta-
lon kappeli-
huoneessa, 
Marja Leena 
Savolainen.
Omaishoi-
tajien ryh-
mä to 8.12. 
klo 13 Päivä-
keskuksen tak-
kahuoneessa, 
Leena Leskelä.
Hartaus to 8.12. klo 14 Vire-
kodissa, Pekka Kyllönen.
Kauneimmat joululaulut to 
8.12. klo 19 Kylmälänkylän 
kappelissa, Ossi Kajava, Pek-
ka Kyllönen.
Diakoniatoimistossa ei kä-
sitellä avustusanomuksia 
14.12.2011–1.1.2012 välisenä 

aikana.
Kuorot: Ke 7.12. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 

lapset ja perheet: 
Perhekerhot 

tiistaisin klo 
9.30–11.30 
seurakun-
tatalossa 
ja Päivärin-
teen srk-sa-
lissa sekä jo-

ka toinen tor-
stai klo 10–12 

Laitasaaren ru-
koushuoneella (paril-

liset viikot). Kylmälänkylän 
kappelin perhekerho keski-
viikkoisin klo 15–17. Kylän äi-
dit pitävät kerhoa itse, yhte-
yshenkilö Satu Kukkohovi p. 
050 5467 278. Lasten kau-
neimmat joululaulut su 4.12. 
klo 16 kirkossa. Esikot-ryhmä 
ke 7.12. klo 10–11.30 srk-ta-
lon alakerrassa perheille, joil-
le on syntynyt ensimmäinen 
lapsi, aiheena joulu. 
Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoulul-
la ja lukiolla. Nuortenilta to 
1.12. klo 17–18.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa. Päi-
vystys nuorisotoimistolla pe 
2.12. klo 15–17. Nuortenilta 
pe 2.12. klo 18–19.30 srk-ta-
lon alakerrassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 1.12. 
klo 10–12.

Itsenäisyyspäivän 
juhla ti 6.12. klo 11.30 

seurakuntatalossa. 
Juhlapuhe professori 

Seppo Saarela,  
päätössanat 

Jouni Heikkinen.

Oulunsalolaiset ja lähikuntien kristityt 
rukoilevat puolestasi tai kanssasi 

Oulunsalon Taika Pirtin (Lunkintie 21)  hoitohuoneessa, 
joka lauantai klo 12–14. Tervetuloa tuomaan asiasi 

Jeesuksen kannettavaksi. Tämä "hoito" on puolestasi 
maksettu 2011 vuotta sitten.

Jos haluat mukaan esirukoilijoiden joukkoon tai 
jos sinulla on asiasta kysyttävää, niin ota yhteyttä 

sähköpostilla: o0kesa00@students.oamk.fi.

Kokokylän 
Ikä-ihmisten 
joulujuhla 

to 8.12. klo 11 
seurakunta-

talolla.

alttoviulukvartetti) kirkossa. 
Kolehti Suomen Lähetys-

seuralle.
Omaishoitajien 

joulukahvit ma 
12.12. klo 12 toi-
mitalolla. Terve-
tuloa!
Perhekerhot 

keskiviikoisin  Re-
pussa ja Salonpään 

ry:llä klo 9.30–11.
Parkkikerho perhepäivä-

hoidon 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: Raamattu-

luokka I su 27.11. klo 12 ry, 
raamattuluokka II, Kylänpuo-
li ja Keskikylä ry, Karhuoja; 
Aarno Karvonen klo 16 seu-
rat ry, Matti Lääkkö, Erkki 
Alasaarela. Sisarpiirin joulu-
ruokailu ma 28.11. klo 18.30 
ry. Lauluseuroja kodeissa: ti 
29.11. klo 18.30 Karhuoja; 
Karvosella, Kaverinkuja 4.

Salonpää ry:  Omat myyjäi-
set pe 2.12. klo 18 ry. Seurat 
su 4.12. klo 16 ry.
Kastettu: Peetu Oskari Meh-
tälä, Topias Eerikki Heikkinen.
Kuollut: Liisa Rummukai-
nen  83, Hannu Tapani Heik-
kinen  58.

Kauneimmat joululaulut 2011

Muhoksen kirkko
Su 4.12. Klo 16  Lasten kauneimmat joululaulut
Tilaisuuden jälkeen glögi- ja piparitarjoilu kirkonmäellä.
Su 11.12.  Klo 19  Kauneimmat joululaulut
Su 18.12.  Klo 19 Kauneimmat joululaulut
Su 18.12.  Klo 21  Kauneimmat joululaulut
Kylmälänkylän kappeli
To 8.12. Klo 19  Kauneimmat joululaulut
laitasaaren rukoushuone
Ti 13.12.  Klo 19 
Kauneimmat joululaulut
Päivärinne, rauhanyhdistys
Su 18.12.  Klo 16  
Kauneimmat joululaulut

Tervetuloa laulamaan yhdessä! 
Laulutilaisuuksissa kerätään 
kolehti Suomen
Lähetysseuran työn hyväksi.

Työttömien joulujuhla 
torstaina 15.12. klo 11.30 seurakuntatalossa. 

Joululauluja, hartaus sekä ruokailu.

Ilmoittautumiset viimeistään 8.12.
kirkkoherranvirastoon p. (08) 5331 284 tai

sähköpostitse: muhoksen.seurakunta@evl.fi

Sydämellisesti tervetuloa!
Muhoksen seurakunta, Diakoniatyö

Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 1.12. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. La 3.12. joulumyyjäiset 
ry:llä, jouluruokailu klo 11 ja 
myyjäiset klo 12. Klo 18 nuor-
tenilta Laitasaaren ry:llä. Klo 
19 raamattuluokka 4–6-lk 
Antti ja Outi Tuomikoskella. 
Klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylä 7–8-lk Laitasaaressa. Su 
4.12. klo 12 pyhäkoulut: Ant-
tila Lehtola, Pälli H. Pitkänen, 
kirkonkylä Toppinen, Kori-
vaara Niskanen, Suokylä Ve-
sala. Klo 17 seurat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 2.12. klo 19 raamat-
tuluokka Räisäsellä. La 3.12. 
joulumyyjäiset ry:llä, ruokai-

lu klo 13. Klo 19 raamattu-
luokka 7.–8.-lk Urpilaisella. 
Klo 19 nuortenilta ry:llä. Su 
4.12. klo 12 pyhäkoulut: Hyrk-
ki Puolitaival, Päivärinteen-
polku 12, Laitasaari Korkala, 
Haantie 60, Huovila Korkala, 
Ylämetsäntie 5. Klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 6.12. klo 18 itsenäi-
syyspäivän seurat ja laulutuo-
kio kirkossa ja kahvit srk-ta-
lossa. To 8.12. klo 19 sisarilta. 
Kastettu: Aleksi Heikki Tapa-
ni Lepistö, Ville Tapani Vai-
nio, Robert Eemeli Leskelä, 
Viljami Sisu Valtteri Saxholm.
Kuollut: Toivo Kalevi Rahko 
81, Martta Marjatta Vitikka s. 
Kokko 87.

Kirkkoherranvirasto 
suljettu pe 2.12.
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Merikanto-konsertti
torstaina 1.12. klo 19 Tyrnävän kirkossa

Sopraano Laura Pyrrö, 
Jussi Makkonen sello, 
Rait Karm piano.
Konsertissa kuullaan 
rakastetun säveltäjän 
Oskar Merikannon musiikkia.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
Tervetuloa!

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

Siikalatvan omaishoitaji-
en joulujuhla pe 2.12. klo 10 
Kestilän srk-kodissa. 
Kirkkoherranvirasto ja seu-
rakuntatoimistot ovat sul-
jettuina ma 5.12. Kiireellisis-
sä tapauksissa ottakaa yhteys 
suoraan työntekijöihin. 
Kerhot ohjaajien ilmoittami-
en aikataulujen mukaan.

KeSTiLä
Ompeluseurat pe 2.12. klo 
19 ry:llä.
70-, 75- ja 5-vuotiaiden syn-
tymäpäiväjuhlat su 4.12. 
Messu klo 10 kirkossa. Juhlat 
srk-talossa.
Seurat su 4.12. klo 12 ry:llä, 
Pentti Kopperoinen ja Matti 
Pennanen. 

Perhekerho ke 7.12. klo 10 k-
kodissa.
Adventin joululauluja ke 
7.12. klo 13 kirkossa. Tarjoi-
lu srk-kodissa. Avustajan ja 
kyydin tarpeesta yhteys dia-
konissaan p. 020 7109 733. 
Rauhanyhdistyksen joulu-
myyjäiset pe 9.12. klo 8–10 
vanhassa srk-kodissa.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa. 

PiiPPOLa
Siioninvirsiseurat to 8.12. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 1.12. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Hartaus to 1.12. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Ikäihmisten Kauneimmat 
Joululaulut to 1.12. klo 14 Tyr-
nävän srk-talolla.
Aamukammari avoinna vii-
meistä kertaa tälle vuodelle 
ke 7.12. klo 9–10.30.
Hartaus ke 7.12. klo 15 Villa-
Tyrnissä.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen ke 7.12. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talolla. Tarjolla joulu-
puuroa ja torttukahvit. Suun-
nitellaan ensi vuoden tilan-
teita.
Nuttupiiri to 8.12. klo 17 srk-
talolla torttukahvien merkeis-
sä viimeisen kerran tälle vuo-
delle. Ensi vuonna jatketaan 
nuttuilua ”uusin kujelmin”.
Kauneimmat Joululaulut pe 
9.12. klo 19 Röön Retretissä.
Kirkkovaltuuston kokous ma 
12.12. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Kokouksen asialuettelo 
on nähtävänä khranviraston 
ilmoitustaululla viikon ajan 
ennen kokousta khranviras-
ton aukioloaikana. Kokouk-
sen tarkistettu pöytäkirja on 
nähtävillä kirkkoherranviras-
tossa 16.12.2011–16.1.2012.
Temmes: Kauneimmat Jou-
lulaulut ma 5.12. klo 18.30 
Marja-Leena ja Tuomo Hoik-
kalalla, Lännentie 53b. 
Itsenäisyyspäivän hartaus-
hetki ti 6.12. klo 16 Temmek-
sen kirkossa yhdessä Korsu-
kuoron juhlavuoden lauluti-

PuLKKiLa
Seurakuntakerho to 1.12. klo 
12 srk-talossa.
Adventtiajan hartaus pe 
2.12. klo 13 Koivulehdossa.
lähetysmyyjäiset pe 2.12. 
klo 14–17 srk-talossa. Kahvi-
la, myyjäispöytä, arpajaiset. 
Lahjoituksia toivotaan.
Joulumyyjäiset pe 2.12. klo 
17–19 ry:llä. Kahvitarjoilu, ar-
vontaa ja joululeivonnaisia.
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 4.12. klo 12 ry:llä.
Joululauluilta su 4.12. klo 
18.30 Maija-Liisa ja Risto Nie-
misellä.
Joululauluilta to 8.12. klo 
18.30 Junnonojan rukous-
huoneella. Samuel Korho-
nen, Pekka Kyöstilä, Timo 
Hakkarainen. Joululauluti-
laisuuden jälkeen kyläyhdis-
tyksen järjestämänä torttu-
kahvit, arpajaiset ja myyjäi-
set Laakkolan koululla.
Veteraanien ja seurakun-
takerhon adventtijuhla pe 
9.12. klo 12 srk-talossa.
Kirkkokuoro to klo 13.30 srk-
talossa.

laisuuden kanssa, jonka jäl-
keen kunniakäynti sankari-
haudalla. 
Nuortenilta ke 7.12. klo 19 
Temmeksen srk-talolla ja to 
8.12. klo 18.30 Murron kerho-
huoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 1.12. klo 19 
Väyrysellä, Muhostie 21. Jou-
luraamattuluokka pe 2.12. 
Virkkalalla 4.-lk, Karppisella 

Perinteinen 
jouluaskartelu 
ja myyjäisilta
torstaina 1.12. klo 16–20 
Rantsilan srk-talossa
- arpoja
- jouluinen buffet
- askartelumaksu 
    2 € / henkilö

lapsikuoro to klo 14 alakou-
lun musiikkiluokassa.
Kuollut: Lauri Valtteri Pussi-
la 92.

PyHänTä
lähetysmyyjäiset tuottivat 
310 €. Kiitos ostajille, myyjil-
le ja muille ahertajille.
Joulunavaus to 1.12. klo 18 Ii-
sakin torilla. 
Myyjäiset la 3.12. klo 18 
ry:llä.
Seurat su 4.12. klo 15 ry:llä.
Kappelin joulujuhla to 8.12. 
klo 10.30 srk-talossa.
Kauneimmat joululaulut la 
10.12. klo 19 kirkossa. Muka-
na lapsi- ja nuorisokuorot.
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30 ja nuorisokuoro ke klo 
17 srk-talossa. 

RanTSiLa
Herättäjän adventtiseurat 
to 1.12. klo 19 Sari ja Jouni 
Kajulalla, Päiväniementie 9. 
Leila Ikonen, Merja Jyrkkä. 
Ehtoollishartaus pe 2.12. klo 
14 Pohjantähden päiväsalissa.
Joulumyyjäiset pe 2.12. klo 
19 ry:llä.
Stellat esiintyy la 3.12. klo 
11.30 joulutorilla liikuntahal-
lilla. 
Seurakuntakerhon jouluret-
ki ma 5.12. Rosenbergille, Si-
polaan. Lähtö klo 10.15 Rau-
halan parkkipaikalta. Retken 
hinta 20 € / kerholainen, 25 
€ muut. Sitovat ilmoittau-
tumiset viimeistään pe 2.12. 
kirkkoherranvirastoon p. 020 

5.-lk, Koskelolla 6.-lk ja Lau-
rilalla 7.–8.-lk. Seurat su 4.12. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Joulumyyjäiset la 3.12. klo 11 
ry:llä ja iltaohjelma klo 18. 
Seurat su 4.12. klo 16 ry:llä. It-
senäisyyspäivän seurat 6.12. 
klo 18 ry:llä.
Kastettu: Jani Antti Seppä-
nen.

Itsenäisyyden 94-vuotisjuhla 6.12. 

Pyhännän kunta
Juhlajumalanpalvelus klo 13 Pyhännän kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudoille.
Juhla seurakuntatalolla.

Siikalatvan kunta
Kunniakäynti sankarihaudoilla Pulkkilassa klo 9.50 
sekä Piippolassa ja Rantsilassa klo 10.
Tilaisuuksien jälkeen kuljetus Kestilään 
jumalanpalvelukseen ja juhlaan. 
Juhlajumalanpalvelus klo 11 Kestilän kirkossa.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku sankarihaudoille.
Kirkkokahvit Kestilän peruskoululla.
Pääjuhla klo 13 Kestilän seurakuntakodissa.
Juhlan jälkeen kuljetus takaisin kappeliseurakuntiin.
Avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä 
kirkkoherranvirastoon p. 020 7109 860. 

Jouluelintarvikekeräys 
Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää jo perin-
teeksi tulleen jouluelintarvikekeräyksen, johon voivat 
osallistua kaikki, jotka haluavat ”lahjoittaa” Tyrnäväl-
lä asuville vähävaraisille perheille ja yksineläjille parem-
man joulun.

Voit ostaa kuivaelintarvikkeita, kuten riisiä, hiutaleita, 
sokeria, kahvia jne. tai säilykkeitä, keksejä, suklaata ym. 
jouluun liittyvää ja tuoda ne seuraavina ajankohtina dia-
koniatyöntekijöille:

ke 7.12. klo 17–19  Temmeksen seurakuntatalo, 
 Petäjäsuvannontie 2

ke 7.12. klo 17–19  Murron kerhotila,   
Kauttaranta 12 A 2

to  8.12. klo 9–18  Tyrnävän seurakuntatalo /
  diakoniatoimisto, Mankilantie 1

Jos et pääse kyseisinä ajankohtina tuomaan elintarvik-
keita, voit soittaa ja sopia tuonnista.
HOX! Emme voi ottaa vastaan ”jääkaappituotteita”, ku-
ten juustoa yms.
Lisätietoja Riitta Pesonen p. 044 7372 630 ja 
Salme Kinnunen p. 044 7372 631

Joulumyyjäiset 

Temmeksen seurakuntatalolla la 3.12. klo 10.
Myytävänä arpoja, leivonnaisia, käsitöitä jne. 

Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana 
Kehitysvammaisten tuki ry.

Tyrnävän seurakuntatalolla la 10.12. klo 10–12.
Myytävänä on monenlaista ”mukavaa”, 

kuten leivonnaisia, käsitöitä ja joululaatikoita. 
Loppurahoilla voi ostaa arpoja ja torttukahvit.

Diakonia- ja lähetystyön lisäksi mukana 
Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys.

7109 860.
Seurat itsenäisyyspäivänä 
6.12. klo 18.30 ry:llä.
Raamatun ääressä -keskus-
telupiiri ke 7.12. klo 18.30 
srk-talon kerhotilassa Nup-
pulassa, Merja Jyrkkä. 
Kappelin joulujuhla to 8.12. 
klo 11 srk-talossa. Kyyditys p. 
020 7109 860 tai diakonissa p. 
020 7109 733. 
Juonnettu virsilauluilta pe 
9.12. klo 19 kirkossa.
Stellat ke klo 11 srk-talossa. 
Kastettu: Rasmus Valtteri Ty-
ni.
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Kasvua ja toivoa 
Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaaleilla

Viime viikolla Oulussa 
järjestettiin jo 30. kerran 
kansainvälinen lasten- 
ja nuortenelokuvien 
festivaali. Valkokankaalla 
voitiin käsitellä vaikeitakin 
asioita, ilon pilkettä 
unohtamatta. Kirkon 
Mediasäätiö oli myös 
mukana myöntämällä 
Katso minuun.. -palkinnon. 

Kirkon Mediasäätiön pal-
kinnon voitti tänä vuon-
na lyhytelokuva Lumikko, 
jonka on ohjannut Miia 

Tervo. Voittajan valitsi ohjaaja Ii-
ris Härmä. Hän voitti viime vuo-
den Katso minuun.. -palkinnon 
elokuvallaan Omaa luokkaansa.

Palkinnolla Kirkon Mediasää-
tiö haluaa tukea kotimaista las-
ten- ja nuortenelokuvaa sekä kan-
nustaa elokuvantekijöitä kristil-
lisen vastuun ja arvomaailman 
pohdintaan. Palkinnon arvo on 
1 500 euroa ja se jaettiin nyt kol-
mannen kerran.

Tarinat ovat 
kuin runoja
Lumikko on elokuva nuoresta ty-
töstä, jolla on ongelmia, mutta ei 
ketään joka häntä kuuntelisi. Tyt-
tö löytää tukea soittamalla Yöra-
dioon. 

Iiris Härmän mielestä elokuva 
kuvaa hyvin sitä hetkeä, jolloin 
nuori kohtaa omassa elämässään 
kysymyksiä ja joutuu pohtimaan 
vastuuta teoistaan. Lumikko ku-
vaa myös rakkauden kaipuuta.

– Elokuvassa pohditaan sa-
moja moraalikysymyksiä, kuin 
kristinuskossa. Katsoja voi peila-
ta itseään elokuvaan ja sitä kaut-

ta pohtia omaa arvomaailmaan-
sa. Lumikko on myös tarina toi-
vosta, vaikka loppuratkaisu jää-
kin avoimeksi. Elokuvan tytöllä 
oli voimaa hakea apua hätäänsä 
ja hän löysi luotettavan aikuisen, 
pohtii Härmä.

Lumikko on lyhytelokuva, jo-
ka elokuvan muotona ei yleen-
sä saa mediassa laajaa huomio-
ta. Härmä ei koe tätä ongelmana.

– Jotkut tarinat vain ovat ly-
hyitä, kuin runoja. Jos elokuva 

on vahva, se saa kyllä ansaitse-
mansa huomion. Lyhytelokuville 
on oma paikkansa. Tätä elokuvaa 
voi käyttää keskustelun avaajana 
kun halutaan pohtia arvomaail-
maa tai oman identiteetin kehit-
tymistä, sanoo Härmä.

Nuoret 
tuomareina
Festivaalien parhaaksi nuorten-
elokuvaksi valittiin tanskalainen 
Pilviin piirtäjä, joka voitti Huo-
mista Varten -palkinnon. Sen 
myöntää Nuorten Ystävät ry. 

Ella Väätäinen toimi yhtenä 
nuorista tuomareista. Hänet pyy-
dettiin mukaan Valveella toimi-
van elokuvakerho Kolinan kaut-
ta. Urakkana oli katsoa läpi kaikki 

Yksi Oulun lasten- ja nuor-
tenelokuvien festivaaleil-
la esitetyistä elokuvista 
oli tanskalainen Pidä kii – 

Hold me tight (2010). 
Se on kertomus neljästä nuo-

resta, Sarasta, Mikkelistä, Has-
sanista ja Louisesta, joiden elä-
mät mullistuvat yhden koulupäi-
vän aikana. Elokuvan on ohjan-
nut Kaspar Munk.

Alkoholistiäidin kasvattama 
Louise levittää perättömiä huhu-
ja kiltistä luokkakaveristaan Sa-
rasta. Hieman ujo Mikkel raivos-
tuu, sillä hän luulee Saran levitel-
leen valheellisia juoruja heidän 
seurustelustaan. Valheiden oi-
kaisemista haluava Mikkel vaatii 

Herättelyä rankalla kädellä

yhdeksän nuortenelokuvaa.  
– Tehtävä on ollut tosi muka-

va, mutta toisinaan elokuvien pe-
räkkäin katsominen tuntui ras-
kaalta. Eilen katsoin neljä eloku-
vaa ja syömään ei ehtinyt kunnol-
la, mutta enemmän tämä on ollut 
positiivinen juttu, sanoo innostu-
nut elokuvien ystävä. 

– Olen nyt ensimmäistä kertaa 
festivaaleilla tavallaan töissä ja 
jos tulee uusi pyyntö olla muka-
na tuomaristossa, niin kyllä läh-
den, toteaa Väätäinen.

Vauhdikasta 
menoa
Lastenelokuvien voitosta kilpaili 
kotimainen animaatioelokuva Ee-
tu ja Konna. Kari Häkkisen oh-
jaama elokuva kertoo sammak-
ko Konnan ja Eetu-pojan ystä-
vyydestä. 

Festivaalien lapsituomareita 
elokuva ei kuitenkaan vakuutta-
nut tarpeeksi, vaan parhaaksi las-
tenelokuvaksi valittiin tänä vuon-
na kotimainen Ulrika Bengtsin 
ohjaama Iiris. 

Eetua ja konnaa katsomassa 
ollut seitsemänvuotias Sanni Tu-
kio oli kuitenkin ihastunut eloku-
vasta. Hän antaisi sille täydet vii-
si tähteä.

– Minusta se oli ihan kiva. Pa-
rasta siinä oli Eetun koira Petu ja 
Eetun isosisko, joka oli ihastunut 
siihen yhteen poikaan. Katsoisin 
elokuvan kyllä uudestaankin, to-
teaa Tukio.

SaNNa TuRuNEN

Oulun kansainvälinen lasten- ja 
nuoretenelokuvien festivaali: www.
oulunelokuvakeskus.fi/lef/etusivu

hämmentyneeltä Saralta selitystä, 
mutta tilanne karkaakin käsistä. 

Mikkel haluaa todistaa kaveril-
leen Hassanille olevansa muuta-
kin kuin hissukka ja lopulta näyt-
telee raiskaavansa Saran. Loui-
se kuvaa kännykkäkameralla ko-
ko tilanteen, jonka jälkeen Saran 
maine on tahrattu. 

Illalla omatunto alkaa soimata 
ja nuoret miettivät tekojensa seu-
rauksista yksin, sillä vanhemmis-
ta ei ole tueksi. He ovat joko poissa 
kotoa tai päihteiden vaikutuksen 
alaisia. Pahin tilanne on kiusaa-
misen uhrilla Saralla, jolta pik-
kuvelikin kysyy, onko Sara lutka? 

Vain Mikkelillä on vanhem-
mat, jolle voi kertoa tapahtunees-

ta. Mikkel päättääkin hyvittää te-
konsa kirjoittamalla Saralle an-
teeksipyyntökirjeen.     

Pidä kii on hyvin tehty eloku-
va ja nuoret näyttelijät onnistuvat 
olemaan rooleissaan koskettavia. 
Yleistunnelma on synkkä ja ty-
ly loppuratkaisu korostaa vaiku-
telmaa entisestään. Näytöksestä 
poistuikin itkeneitä katsojia. 

Elokuva herättää varmasti kes-
kustelua kiusaamisesta ja nuor-
ten ongelmista, mutta se tekee 
sen rankalla kädellä. Roolihen-
kilöiden kasvamista vaikeuksien 
myötä ei tässä tarinassa tapahdu, 
sillä loppuratkaisun seurauksia ei 
elokuvassa näytetä. Jos kyse olisi 
oikeasta elämästä, vaikeiden asi-

Pidä kii – Hold me tight (2010)

oiden käsitteleminen olisi vasta 
edessä. Elokuva jättääkin tämän 
pohtimisen katsojan tehtäväksi.  

Toivoa Pidä kii ei paljoa an-
na. Se haluaa herätellä. Toivoa voi 
nähdä ainoastaan Mikkelissä, jo-

ka kauhean tekonsa tehtyään tun-
tee aitoa katumusta. Hän tuo kou-
luun anteeksipyyntökirjeen, mut-
ta liian myöhään.  

SaNNa TuRuNEN

Jotkut tarinat 
vain ovat 
lyhyitä, kuin 
runoja.

Iiris Härmä

Ohjaaja Iiris Härmä (kuvassa) voitti vuosi sitten Kirkon Mediasäätiön Katso minuun... -palkinnon. 
Tänä vuonna hän sai valita palkinnon voittajan, ja joka oli Miia Tervo lyhytelokuvallaan Lumikko.  


